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Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası 
Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Sempozyumun açılış konferansı ve ardından gerçekleştirilen ilk oturumuyla Alevi 
Bektaşi inanç önderleri Aleviliğin çeşitli yönleriyle anlatmaları, katılımcılar tarafın-
dan ilgiyle izlendi. Böylece Sempozyum katılımcılarının Aleviliğin inanç esaslarını 
birinci elden öğrenme imkanına kavuşmaları hedeflendi.

Sempozyumda Türkiye’deki akademisyenlerin yanı sıra İtalya, Japonya, Azerbay-
can, Almanya, İran, Azerbaycan, Irak, Cezayir’den Alevilik konusunda çalışmalar ya-
pan akademisyenler de tebliğler sundular. Yabancı bilim adamlarının Aleviliğe ilgisi 
ve paylaştıkları tespitler, Sempozyuma katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi, ufuk 
açıcı sorularla ve tartışmalarla eksik kalan noktalar tamamlanmaya çalışıldı.

Sempozyumun katılımcıları arasında uzun yıllar bu konu üzerinde çalışan aka-
demisyenlerin yanı sıra genç araştırmacıların da yer alması ve aynı bilimsel ortamı 
paylaşmaları sağlanmaya çalışıldı. Bu şekilde çok faydalı bir bilgi ve görüş alışveriş 
ortamının gerçekleşmesi amaçlandı.

Alevi Bektaşilik konusuna bu zamana kadar gerekli ilginin gösterilmediği ve bu 
konudaki araştırmaların yetersiz olduğu yönünde Sempozyum katılımcıları arasında 
genel bir kanaatin bulunduğu görüldü  Sempozyumun bu çerçevede diğer bir yararı 
da yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen yeni araştırmalardan ve yayınlardan ka-
tılımcıları haberdar etmesi ve akademisyenlerin Sempozyum süresince farklı görüş-
lerini paylaşmaları oldu.  

Türkiye halk mozayiğinin farklı parçaları olan Çepniler, Tahtacılar, Nusayriler 
vb. kesimlerinin çeşitli yönleri ile ilgili konuların ele alınması ile görülmektedir ki, 
farklı kesimler birbirlerini tanımamakta ve bu farklı toplum kesimlerinin birbirlerini 
tanımaları bakımından da büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaşanan son dış politik 
gelişmelerin de etkisiyle Nusayrilik konusu birden çok tebliğle ele alındı ve olduk-
ça ilgi uyandırdı. Sempozyum süresince bu altgruplar, onların etnik, dini özellikleri, 
sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Yine 
burada ortaya konulan bilimsel verilerin sadece akademik açıdan değil, siyasilerin 
toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarında da büyük yarar sağlayacağı yönünde oldu.

Yine farklı çevrelere mensup çeşitli araştırmacıların Alevi Bektaşi inançlarına yö-
nelik mesafeli, sorgulayıcı ve tanımlayıcı bir yaklaşım yerine, çok daha olumlu bir 
bakışa yöneldikleri, Musahiplik vb. kurumların aslında İslam’a aykırı olmadıkları, 
İslam’ın içinde olduklarını ifade ettikleri görüldü. Bu da farklı toplulukların inanç ve 



geleneklerinin nasıl ayrıştırıcı değil birleştirici bir şekilde kullanılabildiğini ortaya 
koydu.

Hacı Bektaş Veli, Baba Mansur, Derviş Beyaz ve diğer  Alevi-Bektaşi ulularının 
düşünce ve uygulamalarının Türkiye’de çeşitli toplum kesimlerinin, bugünkü sorun-
larının anlaşılmasında ve çözümler üretilmesinde önemli katkılar sağlayacağına dik-
kat çekilmiş olup, örneğin Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin düşüncelerinin erdemli bir 
hayata ulaşılabilmesini sağlayacak önemli esasları içerdiği ifade edildi. “Eline beline 
diline sahip olmak” ve “aşına eşine işine sahip olmak” şeklinde ilkelerin toplumsal 
hayatımıza yansımasının gerek toplumumuzda ahlaki, etik değerlerin yerleşmesine, 
gerekse  birlikte yaşama kültürümüze yönelik önemli yararları olacağı vurgulandı.  

Sempozyumda Alevilik-Bektaşilik sorunu sadece inanç özgürlüğü ile ilgili bir 
konu olmadığı, aynı zamanda güvenlikle de boyutu da olan bir konu olduğuna vurgu 
yapıldı. Bu toplum kesimi devlet tarafından kucaklanmazsa yani bu konuda gerekli 
adımlar atılmazsa uluslararası aktörler tarafından bu konunun çok rahat bir şekilde 
kullanılabileceği ifade edildi.   

Ayrıca Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Araştırmaları Topluluğu 
tarafından hem Sempozyum katılımcılarına hem de üniversitemiz öğrencilerine Bek-
taşi Nefeslerinden örnekler içeren iki konser verdi. Konser Sempozyum katılımcıları 
ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.  

Sempozyumda Alevilikte yemek kültürü, müzik, giyim kuşam gibi konuların 
yanında, kamuoyunda tartışılan güncel konulardan Cami Cemevi Projesi, Zorunlu 
DKAB Dersleri gibi konular da tartışıldı. Sempozyum boyunca Alevi ve Sünni kesim-
lerin İslam’ı ve Kur’an’ı ortak paydaları olarak görmekle birlikte, algılama, yorum 
ve dini uygulamalarının farklı olduğu ve bu çerçevede Alevilerin Cemevleri ile ilgili 
taleplerinin karşılanması gerektiği sonucuna varıldı.     
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TAKDİM

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası 
Sempozyumu

Üniversitemizde; 13-14 Mayıs 2011 tarihlerinde I. Uluslararası Zaza Dili Sem-
pozyumu, 04-06 Mayıs 2012 tarihlerinde II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü 
Sempozyumu, 29 Haziran-01 Temmuz 2012 tarihlerinde Medrese ve İlahiyat Kav-
şağında İslami İlimler Sempozyumu, 06-08 Eylül 2012 tarihlerinde Kimlik, Kültür 
ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyu-
mu, 03-05 Ekim 2013 tarihlerinde Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası 
Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyumlarda sunulan bildiriler Bingöl Üniver-
sitesi tarafından basılmıştır.

Alevilik Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Alevi topluluğu kanaat ön-
derleri işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda Alevi kanaat önderleri, konuyla 
ilgilenen akademisyenler ve araştırmacılar bir araya gelmiş ve farklı konularda bildi-
riler sunmuşlardır. Sempozyumda başta Aleviliğin tarihi, Alevilik inancı ve kurumla-
rı, Alevi edebiyatı ve müziği, semah, deyişler, Alevi şahsiyetler ve mekânlar olmak 
üzere çeşitli konularda, 3 günde ve 22 oturumda 102 bildiri sunulmuştur. Bu bildiriler-
den 101 tanesi elinizdeki bildiri kitabına dahil edilmiş ve iki cilt olarak da basılmıştır. 

Sempozyumun amacı; Türkiye kamuoyunda gündemi oluşturan ve kamuoyunu en 
fazla konuştuğu konular arasında yer alan Alevilik hakkında akademik bilgi üretmek, 
üretilmiş olan bilgileri pekiştirmek, güçlendirmek, paylaşmak ve anlaşılmasına kat-
kıda bulunmaktır.

Alevilik Sempozyumu’nun ve bu sempozyuma sunulan kitapta yer alan bildiri-
lerin, Alevilik konusunda benzeri çalışmalara kaynak olacağını umuyor ve bu sem-
pozyuma bildiri sunan bilim adamlarına, danışma kurulu üyelerine, bilim kurulu 
üyelerine, oturum başkanlarına, sempozyum sekretaryasına, basın ve hakla ilişkiler 
sorumlularına, mali işler sorumlusuna ve organizasyonları gerçekleştirenlere teşekkür 
ederim. Bildiri kitabının, yararlı olmasını dilerim. Varsa, eserdeki eksik ve hataların 
anlayışla karşılanacağını umuyorum.

Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ
Bingöl Üniversitesi Rektörü
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ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ                                                             

SAYIN PROF. DR. GIYASETTİN BAYDAŞ’IN                            

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli konuklar, 
değerli canlar, kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. 

Bingöl Üniversitesi’ndeki Alevilik çalışmaları dört yıl önce başladı. İlk önce 
konferansla başladık. Geçen yıl bir panel düzenledik. Bu yıl da bir uluslararası sem-
pozyum düzenliyoruz. İstedik ki Alevi canlar da bilsinler ki burada onların bir evi, 
bir üniversiteleri var. Her zaman da yanlarında olduğumuzu kendilerine hisset-
tirmek istedik.  Özellikle Bingöl Alevi Topluluğu bunu çok iyi gördü. Zaman zaman 
şükranlarını da iletiyorlar. Biz de bunlardan memnuniyet duyuyoruz. 

Bir şeyi daha belirtmekte yarar görüyorum. Bu sempozyumda ben de sizin gibi 
burada misafirim. Bütün imkanları üniversitemiz sunduğu halde, bu sempozyumun 
düzenleyicileri Hazır Ali Beyazyıldırım Dedemiz ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı’dır. Ben de sizin gibi bir dinleyici olarak bu sempoz-
yuma katılacağım ve neler verilecekse ben de sizin gibi almaya çalışacağım. Bu 
sempozyumun ilimize, Alevi toplumuna, Sünni toplumuna ve ülkemize hayırlı 
olmasını dilerken, hepinize şükranlarımı arz ederim.
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KALKINMA BAKANI SAYIN DR. CEVDET 

YILMAZ’IN AÇILIŞ KONUŞMALARI

Değerli Valim, Belediye Başkanım, Kıymetli Rektörlerimiz, çok değerli Bingöl 
Üniversitesi mensupları, değerli dedelerimiz, canlarımız, hepinizi candan selamlı-
yorum. 

Bugün Bingöl Üniversitesi’nin bir güzel etkinliğine daha şahitlik ediyoruz.  Bu 
üniversiteler kurulunca, bazıları tabela üniversiteleri olacak demişlerdi. Bu üniver-
sitelerde çok fazla bilimsel ve sosyal çalışma olmaz denilmişti; ancak bu kısa sürede 
hem üniversitelerimizin fiziki olarak çok hızlı bir şekilde geliştiklerini gördük, 
bundan daha da önemlisi, bu üniversitelerimizin sosyal ve bilimsel çalışmalara ev 
sahipliği yaptığını görüyoruz. Bu toprakların hakikati olan konularda, köprü vazifesi 
gören çalışmaların yapıldığını görmekten hükümetin bir üyesi olarak memnuniyet 
duyduğumu belirtmek isterim ve hocalarımızı tebrik ederim. 

Bir siyasetçi olarak bu konuda bazı şeyler söylemek isterim. Bana göre 
siyasetin en önemli görevlerinden biri farklılıkları bir arada yaşatabilmektir. Top-
lumun barış ve huzur içerisinde farklılıklarını bir arada yaşayacağı bir ortam oluştur-
maktır. Farklılıkları çatışma konusu yapmamaktır. Kavga konusu yapmamaktır. 
Şiddete konu yapmamaktır. Tam aksine bu farklılıkları bir zenginlik olarak algıla-
mak ve huzurlu bir ortamda bu farklılıkları yaşamak için çaba sarf etmeliyiz. Bunun 
da yolu demokrasiden geçer. Özgürlüklerden geçer. Temel hak ve hürriyetlerin en 
güçlü bir şekilde hayata yansıtılmasından geçiyor. Hem ortaklıklara hem de farklı-
lıklara ihtiyacımız var, ikisine de ihtiyaç duyuyoruz; ancak iki uç noktaya gidilme-
mesi gerektiğine inanıyorum. Sadece farklılıklarımızı vurgularsak, her şeyimizi 
sadece farklılıklardan ibaret görürsek; insanları birbirinden koparır ve ayrıştırırız. 
Her şeyi sadece ortaklıklardan ibaret görürsek, sadece paylaştığımız şeyleri vurgu-
larsak, o zaman da farklılıkları yok etmiş oluruz. İkisini bir ve aynı anda vurgula-
mamız gerekir. 

Aslında bir taraftan çok geniş bir ortaklığımız var, hepimiz insanız. Bütün kim-
liklerimizin ve sosyal statümüzün ötesinde, fikirlerimizin, ideolojilerimizin, siyasi 
tercihlerimizin ötesinde, etnik aidiyetlerimizin ötesinde hepimiz insanız. İnsan 
olmak başlı başına büyük bir ortaklığı temsil etmektedir. Diğer taraftan yüzyıllar 
öncesine dayanan bir ortak tarihi taşıyoruz. Hepimiz bu coğrafyanın insanıyız. Yüz-
yıllardır aynı tarihi ve kültürü paylaşıyoruz. Modern dünyanın beraberinde getirdiği 
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hukuku ve eşitliği hep beraber yaşıyoruz. Aynı hukuka tabii olan eşit insanlarız. 
Bunlar bizi ortak bir zeminde birleştiren unsurlardır; fakat tüm bu ortak unsurlar 
arasında farklılıklarımız da var. Etnik aidiyetlerimiz, dinlerimiz, mezheplerimiz, 
siyasi görüşlerimiz farklı olabiliyor. Bunlar da bizim farklılıklarımız. İşte bu ortak 
yönleri ile farklılıkları aynı anda yaşamak durumundayız. 

Türkiye’de uzunca bir süre bu farklılıkların üstü biraz örtüldü. Sanki bu 
farklılıklar yokmuş gibi davranıldı. Gözümüzü bu farklılıklara kapattık; fakat bunun 
sağlıklı bir yaklaşım olmadığı hepimizin artık gördüğü bir gerçektir. Artık kimsenin 
kimseyi ötekileştirmediği, dışlamadığı, hor görmediği bir Türkiye arzu ediyoruz. 
Herkese değer verilen bir Türkiye arzu ediyoruz. Kanun ve hukuk önünde herkesin
eşit olduğu bir Türkiye arzu ediyoruz. Bundan sonra hiç kimse başkasını ötekileş-
tirmeyecek, bunu yaptığı takdirde hukuki bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. 

Artık kimse kimsenin kimliğini aşağılayamayacak. Bu bağlamda ayrımcılıkla 
mücadele dediğimiz bir hukuki zemin oluşturuyoruz. Kimse kimseye ayrımcılık 
uygulayamayacak. Bunlar toplumun her kesimini ilgilendiren meselelerdir. Bu me-
seleler Alevi vatandaşımızı da başörtülü vatandaşımızı da Arap vatandaşımızı da 
Zaza vatandaşımızı da herkesi de ilgilendiriyor. Hiç kimseye etnik kimliğinden veya 
inancından dolayı bir hakaret olsun istemiyoruz. Herkes kimliğini özgür bir şekilde 
yaşasın istiyoruz. Tabii bunu yaparken de birlik ve beraberliğimizi ve hukuki çerce-
vemizi korumamız gerekiyor. Demokrasi denilen anlayış bunu getiriyor. 

Bilmemekten, tanımamaktan gelen ön yargılarımız var. Bu tür çabalar ve 
çalışmalar ile bunlar ortadan kaldırılacaktır. Birbirimizi tanımak durumundayız. 
Hepimiz aynı olsaydık, birbirimize anlatacak hiçbir şeyimiz olmazdı. Farklılıkla-
rımız olacak ki birbirimizi tanıma ortamımız olsun. Bu tanımayı hallettiğimiz zaman 
birçok mesele zaten kendiliğinde halledilmiş olacaktır. 

Farklılıklarımızı bir alçaklık veya üstünlük haline getirmemeliyiz. Farklılıkla-
rımızı birbirimizi öteleme ve aşağılama vesilesi haline getirmemeliyiz. Farklılıkları-
mızı birbirimizi tanıma, muhabbet etme vesilesi kılmalıyız. Bunu yaptığımız zaman 
farklılıklarımız hem zenginlik haline gelecektir, hem de bize güç verecektir. Bizleri 
daha ileriye taşıyacaktır. 

Yeryüzüne baktığımız zaman, Cenabı- Allah’ın yarattığı bu tabiata baktığımız 
zaman o çeşitliliği zaten görüyoruz. Allah, tek tip bir dünya yaratmamıştır. Aynı 
zamanda tabiatta büyük bir uyum ve tamamlayıcılık vardır. İkisini aynı anda göre-
bilmemiz lazım. Eskilerin deyimiyle, çokluk içinde birliği yakalamamız lazım. Bu-
nun için tarihi altyapımız var, hukuki altyapımız da günden güne gelişiyor ve daha 
da ileriye gidecektir. 
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Ben bir kez daha Bingöl Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Bingöl 
Üniversitesi’nde son yıllarda önemli çalışmalar yapıldı, bu çalışmaların devam 
etmesini temenni ediyorum.  Bu sempozyumdan çıkacak olan sonuçlar hepimiz için 
önemlidir. Bu tebliğler, sunumlar kitap haline geldiğinde hepimiz bundan istifade 
edeceğiz. Bu sempozyumun çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyo-
rum, sempozyumda emeği geçen herkesi kutluyorum, böylesi faaliyetlerin önümüz-
deki dönemlerde de devam etmesini diliyorum. 
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CEM VAKFI BAŞKANI                                                                     

SAYIN PROF. DR. İZZETTİN DOĞAN’IN                                      

VİDEO KONFERANSI

Sayın Bakan, Sayın Rektörüm, üniversitenin çok değerli öğretim üyeleri ve çok 
değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize gönülden hoş 
geldiniz diyorum. Benim arzum aslında sizlerle yüz yüze bu çok değerli sem-
pozyumda bir arada olmaktı; ancak sağlık sorunları nedeniyle teknolojiyi kullanmak 
suretiyle sizlere sesimi duyurma olanağını buluyorum. Bundan da fevkalade mut-
luyum. 

Türkiye’nin çok önemi bir bölgesinde, çok güzel insanlardan oluşan bir 
bölgede, yeni bir üniversitemizde; Türkiye’nin çok önemli bir sorununa el atılmış 
olması, bunu da uluslararası bir sempozyum olarak düzenlemesini büyük bir saygı 
ile karşıladım. Çünkü yeni bir üniversitenin, böylesine çetrefilli ve yüzyıllara hitap 
eden ve yüzyıllar boyunca farklı şekillerde algılanmış olan, yorumlanmış olan bir 
konuyu, Alevilik konusunu gündeme getirmiş olmasını, uluslararası bir mecrada 
tartışmaya açmış olmasını, bu üniversitenin istikbali ile ilgili olarak çok önemli 
ipuçları vermektedir.   

Bir üniversitenin üniversite olarak sayılabilmesi için objektif, tarafsız ve 
korkusuz bir biçimde, bilimsel araştırmayı göze alabilmesi gerekir. Üniversitenin 
Alevilik gibi bir konuyu, Türkiye’de siyasi yönü olan, inançsal boyutu olan, İslami 
boyutu olan, stratejik boyutu olan, güvenlik boyutu olan bir konuyu tartışmaya 
açmış olmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum. Bu toplantıyı düzenleyenleri, başta 
Sayın Rektörümüz olmak üzere, ona destek veren tüm dostları, orada bulunan 
hâzirûnu saygıyla kucaklıyorum ve tebrik ediyorum. 

Sevgili katılımcılar, bana gönderilen tebliğ özetlerine baktığım zaman, Alevilik 
meselesinin farklı yönlerinin orada tartışılacağını görmekteyim. Türkiye’nin etrafını 
saran bütün komşulara ve özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki komşulara baktığımız 
zaman bunlar Müslüman ülkeler; ancak buralarda uzun yıllardan beridir, özellikle 
1980’lerden bu yana önemli çatışmalar meydana gelmektedir. İran ile Irak arasın-
daki Şii-Sunni çatışması nedeniyle 2 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini 
biliyoruz. Keza bugün Suriye’de meydana gelen olaylar, meselenin farklı nedenle-
rinin olduğunu ortaya koymakta ve bugün Türkiye’nin başını ağrıtan en önemli 
siyasi sorunlardan biri olarak görünmektedir. Orada da belki normal olarak Şiir-
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Sunni çatışması şeklinde değil ama; Alevi kelimesi özellikle kullanılmak suretiyle 
Suriye’deki Alevi ve Alevilere dayanak olarak meydana gelen çatışmaların, 25-30 
milyon olan Türkiye’deki Alevilere de sıçratılmasını sağlamak amacıyla, orada da 
Alevilerin Sünnilerle çatıştığı imajı uluslararası kamuoyuna yansıtılmaya çalışıl-
maktadır. 

Bugün objektif ve tarafsız bir gözle baktığımız zaman, uluslararası planların 
özellikle Müslüman ülkelerin tamamında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganis-
tan ve bunlara ek olarak Afganistan’a kadar uzanan İslamiyet’in, sanki beraberinde 
çatışmayı da götürdüğü imajı sergiletilmek isteniyor. Ancak sadece Türkiye’de bin 
yıldan beridir bir Alevi-Sünni çatışmasının meydana gelmediğini görüyoruz. Eğer 
tüm İslam ülkelerinde yıllardan beridir bir Şii-Sünni çatışması var ise ve sadece 
Türkiye’de bu çatışma yer bulamamış ise bu çatışma sağlanamamışsa, bunun özel 
bir anlamı var demektir ve bunun özel bir biçimde yorumlanması gerekir. 

Bunun nedeni Alevi İslam anlayışının barışçı niteliği ve Alevilikte dört kelime-
nin yasaklanmış olmasıdır. Bu da cebir, şiddet, kin ve nefrettir. Bu dört kelimenin 
Alevilikteki İslam anlayışında yeri yoktur. Kesinlikle yeri yoktur. O kadar yeri yok-
tur ki bazen ne yapılırsa yapılsın, istediğin kadar incinsen de incitme şeklinde bir 
uygulamayı kendisine şiar edinmiş bir İslam anlayışıdır. Kaynağını Hazreti Ali’den 
alan, yani “bin kez zulme uğrasan da sen bir kez zalim olma” diyen düşünce; Hacı 
Bektaşi Veli’de “incinsen de incitme”ye dönüyor. Yunus Emre’de “ister bin kez 
hacca git, ister bin kez namaz kıl, eğer bir kez gönül kırdın isen, var git yollar doku” 
diyen bir İslam anlayışı, bu ülkede karşılıklı tarafların savaşmasını önleyen ana 
faktördür diye düşünüyorum. 

İşte böylesine bir düşünce sistemini, İslam’ı bu şekilde algılayan bir anlayışın, 
Bingöl Üniversitesi’nde masaya yatırılacak olması önemlidir. Ayrıca sadece ülke-
mizdeki genç akademisyenlerin değil, uluslararası boyutuyla, komşu ülkelerden, çok 
daha uzak ülkelerden akademisyenlerin de katılımlarının sağlanması kayda değerdir.
Bunun çok zengin bir tartışma içeriğiyle ortaya çıkmasını ve bildirilerin bir kitapçık 
halinde basılarak kamuoyunun istifadesine sunulacağını düşünüyorum ve bunu ümit 
ediyorum. 

Alevilik gibi birçok yönü olan bir sorunun, bugünlerde Türkiye’nin demok-
ratikleşmesi açısından gösterdiği önemi ifade etmeden geçmek yanlış olur ve çok 
noksan kalır. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de Alevilik kelime olarak dahi devletin 
mevzuatında yoktur. Bu vesileyle sizlere hiç unutmadığım bir anımı anlatmak 
isterim. Rahmetli Bülent Ecevit Bey’in Başbakanlığı döneminde kendilerine şunu 
ifade etmeye çalıştım. Türkiye’deki Alevilik’in sadece bir inanç özgürlüğü sorunu 
olmadığını, aynı zamanda Türkiye açısından bir güvenlik sorunu haline dönüşebile-
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ceğini her zaman ifade etmeye çalıştığımda; Rahmetli Ecevit, “nasıl hocam, neden 
bir güvenlik sorunu haline dönüşsün?” diye sordu. Dedim ki; çünkü uluslararası 
politikada, uluslararası ilişkilerde bunu biz derslerde okutuyoruz Sayın Başbakan.
Eğer bir ülkede, bu kadar büyük bir kitle sahipsizlik duygusu içerisindeyse, itilip 
kakılıyorsa, hor görülüyorsa, devletin kendisi de sahip çıkmazsa ve kucaklamazsa; o
büyük kitle de devletin şefkatini hissetmezse, onu kucaklamaya hazır uluslararası 
alanda, büyük güçler pusuda hazır beklerler. Uluslararası politikada bunun yüzlerce 
örneği var. Onun için devletin bu konuda daha duyarlı olması gerekir. Bunları 
söylediğimde, dedi ki hocam galiba haklısınız, bununla ilgili biz bir hazırlık 
yapalım, bir ay sonra buluşalım. O zaman koalisyon hükümetleri dönemiydi. Bir ay 
sonra davet etti, gittim. Rahmetli Ecevit dedi ki, hocam biz başlangıç olarak bütçeye 
bir para koyalım, bununla Alevi yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayalım. Bunun için 
koalisyondaki diğer arkadaşlarla da konuştum. Hiç kimse hayır demedi; ama bunu 
başaramıyoruz. Niye Sayın Başbakan diye sordum. Çünkü dedi, Alevi kelimesini 
hiçbir yerde bulamıyoruz. Ne bir yasada, ne bir kararnamede, ne de bir genel 
tebliğde, böyle bir kelime olmadığı için bütçe kanunu gereği biz buraya herhangi bir 
para aktaramıyoruz. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani devletin Alevilere, Aleviliğe bakış 
açısı her zaman onları yok kabul etmek şeklinde olmuştur. Çünkü Aleviler ne yapar-
sanız yapın, incinsen de incitme ilkesinin gereği, bunlar ne devlete baş kaldırırlar ne 
herhangi bir toplumsal kargaşaya vesile olurlar diye düşünülmüştür; ama artık 
dünyanın çok küçüldüğü ve uluslararası politikada büyük yarışmacıların, her ülke-
deki olumsuz şartları kendi lehlerinde kullanmak için çalıştıkları bir dünyada ya-
şıyoruz. 

Devletler kendi yurttaşlarının başka güçler tarafından kapılmasına göz yum-
mamalıdırlar. Göz yumdukları takdirde de çok ağır sonuçları olduğunu görmelidir-
ler. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Bugün Suriye’de neler olup bittiğini, nelerin 
yaşandığını hepimiz görüyoruz; basından, medyadan büyük bir ibretle izliyoruz. 

Son demokratikleşme paketinde herhangi bir şey çıkmamıştır. Bu büyük bir 
noksanlıktır. Büyük bir yanlışlıktır. Sayın Başbakanın ve devlet yöneticilerinin yap-
mış oldukları beyanatlarda, Alevi yurttaşların haklarını gözeten bir paketin kamu-
oyuna sunulacağını söylemelerini, ihtiyatla da olsa yine de inanmak istiyoruz ve 
bunun gerçekleştirilmesini istiyoruz. 

Eminim ki üniversitenizin hazırlamış olduğu bu sempozyumun sonunda; Ale-
viliğin yanlış bilinen, yanlış anlatılan ya da doğru anlatılan güzel yanlarını, bir kez 
daha bilimsel yöntemlerle, kamuoyuna anlatma olanağını bulacaksınız. Bana da 
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sizlere hitap etme olanağını verdiğiniz için tüm üniversite yönetimine ve hazırla-
yıcılarına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Eminim ki Türkiye’de insanlar birbirini tanıdıkça, insanlar birbirlerinin doğ-
rularını, yanlışlarını açık yüreklilikle söylediği müddetçe; Türkiye’de insanlar birbi-
rini daha çok sevecek, birbirini daha çok kucaklayacaklardır.  Hazreti Muhammed’in 
ifade ettiği gibi; “kişi bilmediğine düşmandır.” Bugüne kadar insanların birbirini 
bilmemeleri için, tanımamaları için, büyük gayretler sarf edildi. Büyük çabalar 
harcandı.

Bunların kestiği yenmez dendi, anne-bacı takmaz dendi. Yani insan tabiatına, 
biyolojisine, aykırı ne kadar iftira varsa, bunlar yapıldı. Sebep, insanların birbirlerini 
tanımalarını engellemek, yanlış tanımalarını mümkünse sağlamak. Böylelikle düş-
man halklar halinde bu toplumu yönetme politikası, Osmanlı Hanedanlığı’nın Yavuz 
Sul-tan Selim ile birlikte son 4 yüzyıldır izlediği politikaydı. Ama eminim ki 1991’-
den itibaren dünya konjöktörünün değişmesiyle birlikte, özellikle Sovyetler Bir-
liği’nin çöküşünden sonra dünyanın daha liberal bir hale gelmesi, sınırların zayıf-
laması, insanların birbirini tanımak için daha kolayca gidip gelebildiği bir dünyada; 
teknolojinin bu kadar geliştiği, beni de sizinle buluşturan böylesi bir dünyada, artık 
hiçbir şey gizli kalmayacaktır. İnsanların birbirini tanımalarını engelleyen şartlar 
ortadan kalkacaktır. Genç akademisyenler, tecrübeli akademisyenler, insanlığın or-
tak temellerini sunmayı başaracaklardır. 

Ben bu toplantıdan böylesi bir sonucun çıkacağı ümidiyle hepinize içten say-
gılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bu toplantıyı hazırlayan herkesi tekrardan yürekten 
kutluyorum.     
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ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ                     

BAŞKANI SAYIN GÜLİZAR CENGİZ’İN                      

AÇILIŞ KONFERANSI

Saygıdeğer katılımcılar, çok kıymetli kanaat önderleri, değerli bilim adamları! 
Hepinizi aşk-ı muhabbetlerimle selamlıyorum. 

Bingöl Üniversitesi’nin “Geçmişten Günümüze Alevilik I.Uluslararası Sem-
pozyumu”nun düzenlenmesinde emeği gecen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hak
erenler yardımcıları olsun, emeklerine ve yüreklerine sağlık.

Alevi Bektaşi inancı, merkezine insanı alan ve insanın bedensel, ruhsal ve 
zihinsel olarak niteliklerini geliştirmeyi amaç edinen temeli saygıya ve sevgiye daya-
nan bir İslam yorumudur. Düşüncenin kavramlarına girdiğimiz zaman yaratılışın 
özünün insan olduğu, yaratıcıya duyulan sevginin her şeyin üstünde tutulduğunu 
görürüz. Bu düşüncelerin analizi, bizi batıda aydınlanma çağı sürecindeki hümanist 
düşüncelere kadar götürmektedir. 

Batı aydınlanmasından yaklaşık 300 yıl kadar önce,  Horasan’da, İslam diya-
rında gelişen yorumda,  insan sevgisinin bütün canlılığı ile yeşermesi son derece dik-
kat çekicidir. Alevi Bektaşi inancı bu kıvılcımı alevlendirmiş, Anadolu’ya taşımış ve 
burada olgunlaşmasını sağlayarak, 13. yüzyılda Anadolu aydınlanmasını hazırlayan 
geleneği oluşturmuş ve günümüze dek gelebilmesini sağlamıştır. Anadolu’nun yedi 
yüzyıl içinde geçirdiği sosyal, siyasal ve kültürel büyük çalkantılara rağmen halen 
Anadolu kırsalında bu düşünceler bütün canlılığı ile yaşamakta ve evrensel bir değer 
olarak insanlığın dikkatlerine sunulmayı beklemektedir.

Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan, Şah Hatayi 
ve daha birçok Horasan ve Rum ereni Anadolu’da sevginin, barışın ve kardeşliğin 
hamurunu yoğurmuşlar, Balkanlar, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da bu ışık, yüzyıl-
lardır aydınlatma görevini sürdürmüştür. Bu düşünce insanın özünde iyi olduğuna 
inanır. Dolayısıyla, insan öncelikle kendisini tanımalı, eksikliklerini giderme çaba-
sında olmalı ve bu amaçla negatif düşünce ve olgulardan arınmalıdır. Böylece özüne 
ulaşma çabasında olmalıdır. Bu süreç ile, insan-ı kamil niteliğinde bireyler yetiştire-
rek, toplum-ı kamil (erdemli insanlardan oluşan bir toplum) oluşturmak amacındadır.
Bu yüzdendir ki “okunacak en büyük kitap insandır” ilkesi ile hareket edilir. Din, dil, 
ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün insanlara saygı ve sevgi esas alınır.
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"Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde
Hakkın yarattığı her şey, yerli yerinde
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.
Noksanlık da eksiklik de, senin görüşlerinde.“ der Hünkar Hacı Bektaşi Veli.

Hatta yaratılmış her şeye, yaratıcısından ötürü sevgi ve saygı duyulur. Batı 
aydınlanmasına da kaynaklık eden bu düşüncelere günümüzde hem ülkemizin hem 
de bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Tarihin derinliklerinden gelen bu güzellikleri ya-
şatmamız ve bütün insanlığa yaygınlaştırmamız bizim hizmet anlayışımız olmalıdır.
Bu kültürü anlamak birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirecek, kendimize duyduğu-
muz saygı ve özgüveni artıracaktır.

1996 yılından bu yana hizmet vermekte olan, Alevi Bektaşi Kültür Enstitü-
sü’nün birinci temel amacı hiçbir ön yargı ve değerlendirmenin etkisinde kalmak-
sızın Alevi-Bektaşi düşüncesinin kaynağından ve bilimsel doğrulara dayanarak anla-
şılmasını sağlamak, elde ettiği bilgi ve bulguların başta bilim dünyası olmak üzere 
geniş bir kamuoyu tarafından paylaşılmasını olanaklı kılmaktır. Bu amaçlarında ba-
şarıya ulaşmak için kendisine titiz bir çalışma programı yapmış, Türkiye’de veya 
Almanya’da hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek almaksızın kendi öz gücü 
ile çalışmalarını yürütmeye özen göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Ensti-
tümüzün bünyesinde çalışan bilim adamlarının tamamı gönüllülük esasına göre çalış-
makta ve şu anda Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Almanya ve İngilte-
re’nin saygın üniversitelerinde görev yapmaktadırlar.

On yedi yıldır yaptığımız çalışmalar bize Alevilik konusunda yapılan çalışma-
ların çok yetersiz kaldığını göstermiştir. Bilginin eksik olduğu bir ortam; yorum,
değerlendirme veya kararların sağlıklı olmasının düşünmek mümkün değildir. Oysa 
Hünkar Hacı Bektaş Veli “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” demektedir.

Alevilik konusunun birçok bilim dalı tarafından ayrıntılı bir biçimde değer-
lendirilmesi gereken boyutları bulunmaktadır. Bu boyutların hemen hemen hiçbirin-
de tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Üzülerek belirtmek gerekmektedir ki 
yapılan çalışmaların önemli bir kısmı da yabancı bilim adamları tarafından hazır-
lanmıştır.

Bugün kütüphanelerimizde ve arşivlerimizde Aleviliğin kaynağından incele-
nmesi için çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır. Bu bilgi ve belgeler bilim adam-
larını beklemektedir. Halen Anadolu’nun birçok yöresinde ailelerin ellerinde şecere, 
berat, icazet ve yazma eser bulunmaktadır. Bunların toplanması, onarılması ve ka-
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muoyunun kullanımına sunulmalıdır. Ancak böylece Alevilik konusu tam ve eksiksiz 
olarak anlaşılabilir, yorumlanabilir ve hakkında bir karara varılabilir. Hızlı kentleşme 
ve küreselleşme sebebiyle sözlü gelenekte gittikçe yok olmaktadır. Bir on sene 
içinde de tamamen yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu yüzden üniversite-
lerimiz halk bilim uzmanları, müzikologları, sözlü tarih derlemecileri ellerini çabuk 
tutarak bu bilgileri kayda almak zorundadır.

Bunların planlı, ciddi ve uzun soluklu yapılabilmesi için bilimsel yapılanmanın
oluşturulması ve nitelikli bilim adamlarının burada görevlendirilmesi zorunludur.
Bunun için Türkiye‘de üniversite bünyesinde kurulacak bir enstitünün kurularak
çalışmalar yapması uygun olacaktır. Enstitüler kanunla kurulan kendisine ait bütçesi 
bulunan yüksek lisans ve doktora yaptırabilen kuruluşlardır. Enstitülerin çalışmala-
rından elde edilecek bilgi ve bulgular Aleviliğin tarihi, inancı ve edebiyatı hakkında 
tartışmasız kaynak özelliği taşıyacak, ayrıca kültürel varlığımızın önemli unsurla-
rının belirlenmesini sağlayacaktır. Bu anlamda Bingöl Üniversitemizin bugün ger-
çekleştirdiği bu sempozyumu son derece önemsiyoruz ve devamını diliyoruz.

Aleviliğin tarihsel süreçleri ile ilgili de bilgilendirici çalışmanın yapılması ge-
rekmektedir. Bilgilendirici çalışmaların iki farklı boyutu bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, Sünni ve diğer inanç gruplarının bilgilendirilmesi, ikincisi ise Alevi Bektaşi 
inançlı kimselerin bilgilendirilmesidir. Alevi ve Bektaşi olmayan kimselerin bilgilen-
dirilmesi çok önemlidir; çünkü yüzlerce yılın birikimi olan şehir efsaneleri ötekileşti-
rici, dışlayıcı ve aşağılayıcı yanlış bilgileri içermektedir.

Bilgilendirmenin ikinci basamağı ise Alevi Bektaşi inançlı kimselere yönelik 
olmalıdır; çünkü tarihsel olayların getirdiği sıkıntılar sebebiyle Alevi Bektaşi inancı-
nı taşıyan bilgi ve belgelerin gün ışığına çıkmaması yüzünden, Alevi Bektaşi inançlı 
kimseler kendi inançları hakkında kaynağından doğru bilgilerle bilgilendirilememiş-
lerdir. Bu yüzden genellikle spekülatif, birbiriyle çelişen, bir kısmı son derece yanlış 
bilgiler karşısında kalmaktadırlar. Bu bilgi bulanıklığı da toplumsal barışı önemli 
ölçüde etkilemektedir.

Ayrıca Alevi-Bektaşi kültürüne ilişkin pek çok kutsal ziyaret yeri geniş bir coğ-
rafya içinde yer almaktadır. Anadolu’da kutsal ziyaret yerlerinin çok önemli bir kıs-
mı sit alanı ilan edilmiştir. Bu kutsal ziyaret yerleri dergah, tekke, zaviye ve türbe 
vs.den oluşmaktadır. Tarihte çok önemli işlevleri olan bu yerlerin önemli bir kısmı 
harap haldedir. Bir kısmı zaman içinde tamamen yok olarak yörenin tarihi ve kültürü 
ile ilgili bilgiler silinip gitmektedir. Diğer bir kısmı ise yöresel sivil toplum örgütleri 
veya bazı hayırseverler tarafından yenilenmektedir. Bu yenilemeler sırasında da 
tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir biçimde eski eserler tahrip edilmekte-
dir. Bu tahribatın sonucu olarak da tarihsel ve kültürel değerlerimiz yok olmaktadır.
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Bu merkezlerin restorasyonları çevre düzenlemeleri nitelikli uzmanlar tarafından 
yapılmalıdır. Bu işlem yapılırken verilen bilgilerin doğruluğu çok önemlidir.

Tarih boyunca kültürler arasında barış köprüleri oluşturmuş olan Bektaşi der-
vişlerinin Balkanlardaki kültürel miraslarının korunarak yaşatılması için diplomatik, 
siyasi ve kültürel girişimlerde bulunulmalıdır. Buralardaki Osmanlı vakıf arazile-
rinin yeniden amacına uygun olarak kullanılabilmesi için gerekli hukuki adımlar 
atılmalıdır. Bu amaçla Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan belgelerin bir an 
önce düzenlemesinin yapılarak kamuoyu ile paylaşılması bu alanda önemli bir 
boşluğu dolduracaktır.

Her yıl geleneksel olarak 16 Ağustos’ta yapılan Hacı Bektaş etkinliklerinin 
uluslararası kültür ve inanç festivali olarak düzenlenmesinde devlet imkanlarının 
seferber edilmesi ve uluslararası platformda tanıtılması ve bu merkezin “Dünya 
Alevi ve Bektaşilerinin Merkezi” olma konumunun hassasiyetle korunması gerek-
mektedir. Hacı Bektaş ilçesinin inanç ve kültür bakımından evrensel bir çekim mer-
kezi haline gelmesinin yalnız inanç turizmi açısından değil stratejik bir önemi de 
bulunmaktadır.

Toplumdaki birlik ve beraberliği besleyen ve geliştiren bütün ortak değerler 
sürekli ön plana çıkarılmalı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi özendiren tutum ve dav-
ranışlardan titizlikle kaçınılmalıdır. Önyargılar içeren ve gerçeklere dayanmayan 
incitici söylemlerin tüm yayınlardan taranarak çıkarılması sağlanmalıdır. Yunus’un 
dediği gibi: 

Söz ola kese savaşı, 

Söz olur kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,

Yağ ile bal ede bir söz.

Çocukların küçük yaşlarda eğitimlerinden başlayarak hangi inanç ve görüşte 
olursa olsun, birbirlerine sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlayacak projeler 
geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Ancak o zaman yeniden Sivas olayları, Maraş 
olayları, Kerbelâ olaylarının yaşanmasının önüne geçilebilinir.

Kerbelâ olayı, Alevi-Bektaşi geleneğinde Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyti’nin 
zulme karşı duyduğu derin hüznü simgelemektedir. İmam Hüseyin mazlumların 
simgesidir. Kerbela’yı anma törenlerinde İmam Hüseyin’den günümüze tüm maz-
lumlar için ağıtlar yakılır, zalimlerin zulmünden kaçınmak gerektiği vurgulanır.
Günümüzde de zulüm gören ve mazlum durumunda bırakılanlar vardır. Kerbela ile 
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simgeleşen bu anma döneminde Alevi ve Bektaşiler tüm zamanların mazlumlarının 
yanında olduklarını onların acılarını paylaştıklarını ve tüm zamanların zalimlerine 
karşı olduklarını, zulme son verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırlar. Amaç, 
barışçıl ve huzurlu bir dünyada hep birlikte yaşayabilmektir. Muharrem gelenekleri 
bu açıdan önemlidir. Kerbela’yı doğru olarak anlatmak ve anlamak toplumda yer 
etmiş yanlış kutuplaşmalardan korunmayı sağlayacaktır.

Yeni Kerbelaların oluşmasını önlemenin yolu, Kerbela’yı doğru okumaktan 
geçer. Kerbela’yı doğru anlamayı başardığımızda, İslam dünyasının her yerinin niçin 
Kerbela’ya dönüştüğünü daha iyi değerlendirebiliriz. Geçmişte yaşanan acı tecrübe-
leri doğru anlayamayanlar, onların benzerlerini tekrar tekrar yaşarlar.

Sonuç olarak, Alevi-Bektaşi inancı ve kültürü İslam dünyasına zenginlik kazan-
dıran, bireyin nefsine hakim olmasıyla başlayıp, öğütleri, gelenek ve görenekleriyle 
özgür ve herkese saygılı, barışçıl ve erdemli insanı oluşturmaya çalışan bir bakış açı-
sına sahiptir. 13. yüzyılın Anadolu’sunda şekillenmesini etkinleştiren bu yorum, tarih 
sürecinde çeşitli nedenlerle baskı altında tutulmuş ve kültürel değerlerini ve inancını 
özgürce yaşayamaz hale gelmiştir. Alevi ve Bektaşiler haklı olarak bazı beklentiler 
içindedirler. Bunlar, öncelikle yönetici kadrolar tarafından, “üvey evlat” statüsünden 
çıkarılıp, eşitlik prensibiyle muhatap alınmaları, kendilerine artık vaatlerde bulunul-
ması yerine gerçekleştirilen eylemlerle yaklaşılması ve ötekileştirmeye yönelik yıp-
ratıcı söylem kullanmaktansa yapıcı ve kucaklayıcı olunmasını beklemekle başla-
maktadır.

Diyanet kurumunun bozulan ve ayırımcı yapısının mutlaka eşitlikçi ve özgür-
lükçü ilkeler doğrultusunda yeniden yapılanması, kendileri için kutsal kabul edilen 
Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması, din dersi mevzuatının Alevi-Bektaşile-
rin de istekleri göz önüne alınarak yeniden gözden geçirilmesi, Alevi-Bektaşilerin 
gerek inançlarının gereklerini gerekse bilgi donanımlarını doğru kaynaklarla zengin-
leştirecek önlem ve olanakların sunulması belli başlı istekleri arasında yer almak-
tadır.

Tüm bu iyi niyetli ve barışçıl istekler, İslam’ın sevgi ve saygı temeline dayalı, 
kendine has bir yorumu olan, Alevi-Bektaşi geleneğini ve yaşam tarzını özgürce ve 
başkalarının haklarına da saygılı olarak yaşamak istemekle özetlenebilir. 

Bugün burada Üniversiteniz bünyesinde gerçekleştirilen bu akademik etkinliğin 
Alevi-Bektaşi inancının canlılığına canlılık katması dileklerimle sözlerime son verir-
ken; inanç önderlerimize aşk-ı niyazlarımı sunuyor, bilim adamlarını saygıyla selam-
lıyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum.
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BEKTAŞİLER AÇISINDAN BEKTAŞİLİK NEDİR?

Dursun GÜMÜŞOĞLU∗

İslâmiyet, Hazret-i Muhammed’in tebliğiyle artan bir hızda taraftar bulmuş ve
insanlar kitleler halinde Müslüman olmuşlardı. Hayatta olduğu dönemde günlük
yaşam, inanç, ibadet ve muamelat ile ilgili sorulara cevap veren Peygamberimiz;
bulunduğu toplum içinde eşitlikçi, haktan yana bir tevhit inancını yerleştirmeyi
amaçlamaktaydı. Tebliğ ettiği hükümler ise Cebrail aracılığı ile Allah’tan kendisine
bildirilenlerden başka bir şey değildi.

Hazret-i Muhammed’in ardından yöntemine itirazlar olmakla beraber dört hali-
fe de seçimle iktidara gelmişler, ancak bu süreçte pek çok sorun yaşanmıştı. Hazret-i
Muhammed, ileride uyuşmazlığın çıkacağını görmüş ve Gadir-i Hum’da Hazret-i
Ali’yi Müslümanların mevlâsı ilân ederek çıkabilecek sorunları çözmeye çalışmıştı.1

Peygamber efendimiz, yaşamı boyunca her işi lâyık olana yaptırmayı tercih
etmişti. Muaviye onun bu davranışını örnek almadığı gibi, saltanatını tesis ettikten
sonra câmilerde Hazret-i Ali’ye lanet okunmasını gelenek haline getirmişti. Bu süreç
Hazret-i Hasan’ın zehirletilmesi, Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da yakınlarıyla
beraber şehit edilmesi ile devam etmişti.

Bütün diğer imamlarda olduğu gibi İmam Caferü’s-Sadık da imamlık yaptığı
724-743 yılları arasında siyasetle ilgilenmemiş, başkaldırı eylemlerine katılmamıştı.
Emevî ve Abbasî iktidarları, Ehl-i Beyt taraftarlarını ve imamlarını, potansiyel
muhalif olarak kabul edip, baskılarını sürdürmüşlerdi. İmam Caferü’s-Sadık, Haz-
ret-i Ali’den itibaren kendisine aktarılan Ehl-i Beyt’in İslâm anlayışını, Kur’ân âyet-
lerini ve hadisleri bâtınî yorumuyla geliştirmiş ve kendi yaşamındaki bazı insanlar
arasında yaygınlaştırmıştı. Dolayısıyla ‘Takiyye benim atalarımın dinidir’ sözünden,
bâtınî yorumlarını herkesle paylaşmadığını anlıyoruz.2 Bu takiyye dünya malı için
değil, Allah’ın rızası için yapılmaktaydı.

 Bektaşi Babası
1 Lütfullah Ahmed, Hazret-i Muhammed’in Hayatı ve Kurduğu Dinin Esasları, İstanbul 1989, İstanbul

Maarif Kitaphanesi, s. 591
2 İsmal Kaygusuz, İslâm İmparatorlukları Tarihinde İktidar Mücadeleleri ve Alevîliğin Doğuşu, İstanbul

2005, Su Yayınevi, s. 69
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Hazret-i Muhammed’in tebliğ ettiği İslâm dini önce Emeviler, daha sonra
Abbasiler zamanında Kuzey Afrika üzerinden İspanya’ya kadar yayılmıştır. Bu
yayılışta İslâm’ın şekli tarafına daha çok ağırlık verildiğini gözlemliyoruz. Mistik
yorum ise ancak sûfîlerin gönlünde sevgi, hoşgörü, fedakârlık temeli üzerinde ve
yaşama indirgenmiş örnek davranışlarda görülmüştü. Bu nedenle Türkler kendilerine
sûfî dervişlerin algıladığı şekilden ziyâde, özün esas alındığı İslâm’ın tasavvufî yo-
rumlarını örnek almış, tüm yaşamını da ona göre düzenlemişti. Bu coğrafyada yaşa-
yan bütün etnik kimliklerin, inanç yapılarında şu veya bu şekilde etkilendikleri
gözlemlenmektedir.

Anadolu coğrafyasında yaşayanlar, İslâm’ı kendi geleneklerine ve ahlâk anla-
yışlarına uygun olduğunu gördükleri için kabul etmişlerdi. Bu nedenle bilim çevre-
leri Ehl-i Beyt sevgisi merkezli ve ahlâk temelli İslam anlayışını “Türkmen Müslü-
manlığı” tabirini kullanarak ifade etmişlerdir. Aynı zamanda 13.-14. Yüzyıl-larda
toplumsal yapı anlamında Alevî-Sünni gibi bir ayrışma söz konusu değildi. O dönem
Alevî kelimesi bugünkü gibi belli inançları olan insan topluluğu-nun adı olarak
kullanılmamaktaydı. Alevî denilince Hazret-i Ali’nin soyundan gelen insan anlaşıl-
maktaydı. Bektaşî sözünden ise Hacı Bektaş Veli’nin ahlâk temelli, dört kapı kırk
makam merkezli İslâm yorumunu kabul eden insanlar anlaşılmaktaydı.

Osmanlı Devleti’nde her meslek kuruluşunun bir Pir’i vardı. Yeniçeri Oca-
ğı’nın Pir’i ise Hacı Bektaş Veli idi. Osmanlı Devleti on altıncı yüzyıldan itibaren
onun yolunda gidenlere artan bir üslupla sert davranmasına rağmen Pir’in şahsına
saygısızlık etmemiştir.

Gözden kaçırılmaması gereken bir başka konu da, Şiîlerin İmamiye anlayışıyla
Alevî ve Bektaşîlerin İmamiye anlayışı arasındaki farklardır. Ayrıca Şiîlik ve Cafe-
rilik İmam Cafer’in fıkhî yorumlarını esas aldıklarından bu yönü ile Anadolu Alevî-
liği ve Bektaşîliği ile farklılıklar göstermektedir. Şiîlik inancına göre Ehl-i Beyt
neslinden gelen imamlar günahsızdır, ayrıca bunların hem dini, hem de siyasi lider
olmaları gerekir. Alevîlikteki imamet anlayışında, dini liderliğin mutlaka Ehl-i Beyt
neslinden bir dedeye ait olması gerektiğine inanıldığı için ayin-i cemlerde ve bazı
dinî ritüellerde dedenin bulunması olmazsa olmazlardandır. Fakat ülkenin yönetimi
konusunda siyasi liderlik yönünden böyle bir şartları yoktur. Bektaşîlik’te ise
aynü’l-cem sırasında imamet görevi yapan babanın yedd-i sahih olup olmadığına,
yani tuttuğu elin Hazret-i Muhammed’e çıkıp çıkmadığına dikkat edilir. Eğer eli,
yani tarikat silsilesi, diğer bir deyişle nur zinciri Hazret-i Ali’ye dolayısıyla Hazret-i
Muhammed’e çıkmıyorsa onun meydanına girilmez, baba olarak kabul edilmez.
Aynü’l-Cem’de kılınan halka namazına dâhil olunmaz. Halifelik kavramından da
manevî halifelik yani bâtın padişahlığını anlaşılır, dünya padişahlığında, malında
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asla gözleri olmaz. Gözü olana nasip de verilmez. Bektaşî ârifleri, gönül erleri meşe-
leye tarih boyunca hep bu şekilde bakmışlardır. Şu dörtlüğün konuyla ilgili düşün-
cemizi doğrular nitelikte olduğu kanaatindeyiz.

Erenler gönülde meydan açtılar
Mâsivâ bendini kırıp geçtiler
Ali sofrasında aşkı içtiler
Rızadan yapılmış lokma yiyenler

BEKTAŞÎLİĞİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ VE İNANÇ YAPISI

Bektaşîlik; Allah’ın varlığına, Kur’ân-ı Kerîm’in hak kitap, Hazret-i Muham-
med’in en son peygamber, Hazret-i Alî’nin velîlerin ilk halkası olduğuna, Hacı Bek-
taş Velî’nin pîrliğine inanan, İslâm’ın tasavvufî bir yorumudur. Hazret-i Muham-
med’e ve onun en yakınındaki, sırlarını paylaştığı Hazret-i Alî’ye olan özel sevgisin-
den dolayı Alevî’dir. İmam Cafer-i Sâdık mezhebinin tasavvufî yorumlarını inançla-
rında işlemişlerdir.

Bektaşîlik, Hazret-i Muhammed’le başlayan, Hazret-i Alî ve On İki İmamlarla
devam eden, Ahmed Yesevî Ocağı’nda olgunlaşan, 13. yüzyılda yaşayan Hacı Bek-
taş Velî tarafından yeniden yorumlanan İslâmiyet’in Anadolu’daki bir uzantısıdır.
Horasan Okulu’nda eğitim alan Hacı Bektaş Velî bu inancı dört kapı, kırk makam
kavramıyla sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Hacı Bektaş Velî’nin getirdiği bu
kavramların Bektaşîliğin inanç, eğitim ve yaşam sistemi içinde çok özel bir yeri var-
dır. On altıncı yüzyılda yaşamış olan ve İkinci Pîr olarak kabul edilen Balım Sultan
tarafından inanç, ibadet, günlük yaşam ile ilgili uygulamalar yazılı hâle getirilmiştir.
Bu yazılı metne Balım Sultan Erkânnâmesi denir. Erkânnâme; duâların, ibadetlerin,
aynü’l-cemlerin, nasip törenlerinin, sünnet, ev takdisi, aşure, nevruz, kurban, namaz-
ı sûri, nikâh gibi günlük hayatta lüzumlu olan inanç ve ibadet pratiklerinin nasıl
yapılması gerektiği gibi konuları içermektedir.

Bu inancın temel kaynakları Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdikleri ile Hazret-i
Muhammed’in, Ehl-i Beyt’in, Hacı Bektaş Velî’nin ve Balım Sultan’ın uygulamaları
olarak sıralanabilir. İnançla ilgili olarak yapılan hiçbir şeyin en azından temel bakış
açısı olarak bunlara tezat olmaması gerektiğine inanılır. Ayrıca cevabı alınmasında
sorun olacak şeylerde ölçü, temel değerlere ters olmamak ve benlikten uzak olmak
kaydı ile akılcı olmasıdır. Çok net çizgilerle kaynaklarda çerçevesi çizilmemiş olma-
sına rağmen ve diğer İslâm ekollerinden farklı yorumlanmakla beraber aşağıdaki
maddelerin Bektaşîlik’te imanın esaslarını oluşturduğu söylenebilir.
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1. Tevhid (Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak)
2. Adâlet (Allah’ın âdil olduğuna inanmak)
3. Nübüvvet (Peygamberlere İnanmak)
4. İmâmet ve Velâyet (On İki İmamların önderliğine inanmak)
5. Meâd (Kıyamet/Âhiret Gününe İnanmak)

Bektaşîlik’te, Tanrı’yı sevmenin yolunun insanları sevmekten geçtiğine ina-
nılır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiği üzere3 insan en güzel biçimde yaratılmış-
tır. İnsanı iyi veya kötü yapan şeyler ise beşeri zaafları, yani nefse olan düşkün-
lükleridir.

Bektaşîliğe göre; Kur’ân-ı Kerîm, diğer kutsal kitapları da içinde toplayan en
son kitap, İslâm en son din, Hazret-i Muhammed ise en son peygamberdir. Hazret-i
Ali velâyetin ilk halkasıdır. Her zamanın bir velisi olduğuna inanılır. Velayetten
anlaşılan manevî önderliktir, siyasal önderlik değildir. Bektaşîlik’te siyasal önderli-
ğin mutlak surette Ehl-i Beyt soyundan birisinde olması gibi bir beklenti hiçbir za-
man olmamıştır. Ülkesinin birliği, bütünlüğü ve insanlık âleminin selâmeti için hayır
duada olmaya çaba gösterir. Amacı kâmil insan yetiştirmektir. Bektaşî muhabbet-
lerinde hiçbir siyasal akıma yönlendirme söz konusu olmaz. Bu amaçla gelenlere de
nasip verilmez.

Kur’ân-ı Kerîm’de “Hiç kimse, bir kimseyi kurtarmak için onun izni olmadan
ona yardım edemez”4 “Tanrı izin vermedikçe, hiç bir ferdin îman etmesi mümkün
değildir”5 buyrulmaktadır. Vakti gelmeden hiçbir şeyin gerçekleşmesi de mümkün
değildir. Bektaşî, kendisi gibi düşünmeyeni dışlayıp küçük görmez, aksine Allah’a
olan saygısından dolayı hoş görür. Gösteriş ve mevki hırsından uzak durur. Diğer
dinlerden Bektaşîliğe gelmek isteyenlere önce kelime-i şehâdet getirtilir, böylelikle
Müslüman olmaları sağlanır. Daha sonra abdest aldırılır ve rehber eşliğinde iki rekât
namaz kıldırılmak suretiyle erkânın diğer bölümlerinin uygulanması devam eder. Bu
nedenle de samimi olarak gelen, yola giriş kurallarına haiz tüm insanlara açık bir
inanç sistemi olması nedeniyle de evrenseldir.

Bektaşîlik’te çok değer verilen iki mekân vardır. Birincisi Meydan Evi olarak
adlandırılan, yalnızca Bektaşîliğe girmiş olanların, halka namazı olarak da tabir edi-
len kadın erkek bir arada toplu namazlarını kıldıkları ibadet yeridir. İkincisi inanç
önderleri olan babaların Bektaşîlik ile ilgili eğitim yaptığı yerdir. Bu nedenle birin-

3 Tîn Sûresi 1.- 4. âyetler
4 Yûnus Sûresi, 3. âyet.
5 Yûnus Sûresi, 100. âyet.
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cisine aynü’l-cem, ikincisine âyinü’l-cem denilir. Bu kavramlar pek çok kaynakta
çelişkili olarak kullanılmaktadır.

Bektaşîlikte, “Aynü’l-cem" adıyla tanımlanan kutsal tören, bir namaz erkânıdır.
Bu nedenle, bu meydanda ne bir şey yenir, ne de bir şey içilir. Ezgi ile hiçbir nutuk
söylenemez. Hatta, Kur’ân-ı Kerîm bile makamsız okunur. Ancak, namazdan çıkıl-
dıktan sonra “Âyin-i Cem” denilen Kutsal Şölende sofralar kurulur, yemekler yenir,
sohbet ve muhabbet edilir. Na’atler, gazeller, nefesler mürşidin izni alınarak topluca
söylenir. Bu sofraya “Ali Sofrası” adı verilmiştir. Bir eğitim kürsüsüdür. Kutsal kita-
bımız A’raf Sûresi’nin 31. ayetinde; “Ey Âdemoğulları, her mescide gidişinizde
zînetinizi takının. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez”
sözleri bu gerçeği bize açık seçik olarak anlatır.

ALEVÎLİK VE BEKTAŞÎLİK KAVRAMLARI NASIL
YORUMLANMALIDIR?

Bu konuda büyük bir kavram kargaşası bulunmaktadır. 13.-14. yüzyıllarda
Alevî denilince Hazret-i Ali’nin soyundan gelen insan anlaşılırdı. 18. yüzyıldan
sonra ise geniş bir topluluğun inanışının adı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise,
Alevî bir anne babadan doğan insan algılanmaktadır. Kızılbaş kelimesi ise on altıncı
yüzyılda, bugün Alevi dediğimiz Türkmenleri aşağılayıcı amaç güdülerek kullanılan
bir sözdür.

Anadolu Alevîliği olarak da ifade edilen Kızılbaşlık; Peygamber neslinden
geldiğine inanılan dede önünde, rehber eşliğinde iki evli çiftin musahip olarak ikrar
verdiği inanç sisteminin adıdır. Bir kısım Alevî topluluklar Ağu İçen, Sarı Saltuk,
Baba Mansur gibi ocaklara bağlıdır. Bazıları da Hacı Bektaş Veli’nin soyundan
geldiğine inanılan Çelebilere bağlıdır. Çelebilere bağlı olanlar da Hacı Bektaş Ve-
li’nin soyundan gelenlere bağlı olduklarını ifade etmek için kendileri hakkında “Bek-
taşî” tabirini kullanmışlardır.6 Bununla beraber bütün Aleviler Hacı Bektaş Veli’yi
pir olarak tanırlar.

Diğer yandan özellikle yoğun olarak Trakya’da ve Balkanlar’da Babai, Kızıl-
deli Ocağı, Bedreddiniler, Otman Babalılar, Çarşambalılar olarak isimlendirilen Ale-
vî sürekleri bulunmaktadır. Bu grupların bazıları Hacı Bektaş Veli’nin büyüklüğüne
inanmış olmalarına rağmen, Pir olarak kabul etme konusu gündeme gelince Otman
Baba, Akyazılı Sultan, Kızıldeli Sultan, Elmalı Baba, Demir Baba isimleri öne çık-
maktadırlar.

6 Rıza Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, “Bektaşî Kime Derler?”, Ankara 2010, sayı 55, s.51
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Gerçekte Bektaşî olarak ifade edilen topluluk ise, Balım Sultan Erkânnâmesi
denilen erkânı uygulayan gruptur. Bektaşîlere göre, Bektaşîlik babadan oğla geçmez,
kişisel tercih ile yola girilir. Baba olmak da atadan miras olarak kalmaz. Baba adayı
uygun görülen dervişler arasından seçilir. Bir halife baba vasıtasıyla babalık erkânı
uygulanır. Yola girecek kişinin eşinin de nasip alması şartı yoktur. Günümüzde
gençlerin evlenememelerinin en önemli nedenlerinden birisi uygun eş bulamamala-
rıdır. Durumun böyle olması, uygun musahip bulamama konusunu da gündeme
getirmektedir. Alevilikte musahip tutmak olmazsa olmazlardan olduğu için bu kuru-
mun genç nesil içinde gelecek yüzyıllara orijinal hâli ile ulaşması oldukça zor gö-
rünmektedir. Bektaşîlik’te yola girişin tek tek olması, günümüzde de kolaylık sağ-
layıcı özelliğini muhafaza etmekte olduğu sonucuna götürmektedir.

Alevîlikte yola girme yani musahip erkânı yapıldığından ancak Alevî anne
babadan doğan kişiler musahip olmak suretiyle Alevî olurlar. Bektaşîlik’te ise
dünyaya insanın tek gelip tek gideceğinden, yola giriş ritüelleri tek tek yapılır. Daha
sonra kişinin liyakatine göre sırasıyla derviş, baba, halife baba en son Hacı Bektaş
Veli Postu’nda oturan, onun o günkü temsilcisi olan Dedebabalığa kadar yüksele-
bilir.

Bektaşî dervişlerine Babalık icazeti verilmesi için yapılan törende verilen tel-
kinlerden bir kısmı şu şekildedir. “Görünmeyeni görünmeyenle, bilinmeyeni bilin-
meyenle anlatmayacaksın. Daha iyi olur diye kendinden bir şey uydurmayacaksın,
zahiri makamlarda ve suret davasında olmayacak, sofran açık olacak, bütün
insanlara Allah’ın kulu olarak bakacaksın” denilerek uygulamada hata yapmaması
için ikazlarda bulunulur.
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ALİ BÜYÜKŞAHİN DEDE’NİN

SEMPOZYUM KONUŞMASI∗

Değerli Rektör Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş, Sempozyum Genel Koordina-
törleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı ve Alevi Dedesi Hazır Ali Beyazyıldırım’ın 
birlikte düzenledikleri “Geçmişten Günümüze Alevilik 1.Uluslararası Sempozyu-
mu”ndan ötürü bizi bir araya getirdikleri için kendilerini en derin saygılarımla 
kutluyorum.

Sayın öğretim üyeleri, yazarlar, basın-yayın mensupları, öğrenciler, hanıme-
fendi ve beyefendiler, dedeler, kanaat önderleri hepiniz hoş geldiniz. Sizleri de en 
derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

Ben sempozyuma Adıyaman’dan katılıyorum. Üryan Hızır Ocağı’na mensu-
bum. İnşaat mühendisiyim. Babam Hamo Dede (Mehmet Büyükşahin) Hakk’a yü-
rüdükten sonra ailem, akrabalarım ve muhatap olduğumuz taliplerin isteği üzerine 
dedelik (pirlik) görevini üstlendim. Şimdi hem mesleki görevimi hem de dedelik 
görevini yürütüyorum. Dedelik görevini 16 yıldan bu yana cemlere katılarak yol 
erkan, ikrar ve görgü cemleri hizmetlerini yürütmekle kendimi mutlu hissediyorum.
Zaten atalarım ve dedelerim de “Hak Muhammed Ali” yolunun yürütülmesi konu-
sunda duyarlı davranarak çok özen göstermişlerdir

Değerli Canlar! 

“Alevi kimdir, Alevilik nedir ve Aleviliğin inancı neyi içerir?” Bu konuda algı-
ladıklarımı ve düşüncelerimi paylaşacağım.

Alevi, sözcük olarak Hz. Ali’ye taraftar olmak anlamını taşır. Biraz daha geniş-
leterek tanımlamaya çalışırsak Alevi, Hakk Muhammed- Ali yolunu izleyen, benim-
seyen kişiye veya topluluğa denir. Bildiğiniz gibi; Hak, Allah’tır. Dolayısıyla esirge-
yendir, bağışlayandır, koruyandır ve yaratandır. Muhammed ise Allah’ın elçisidir, 
son peygamberdir ve kendisine inen Kur’an’ı insanlığa tebliğ etmekle görevlendi-
rilmiştir. Ayrıca İslam dininin kurucusudur ve ilmin şehridir.

Ali ise, Hz. Muhammed efendimizin amcası oğlu ve damadıdır. Bunun yanı 
sıra velidir ve velilerin piridir. İlmin kapısıdır. Onun için O’na Aliyulveliyyullah de-

∗ Alevi Dedesi 
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nilmektedir. O cömerttir, fakir dostudur, ilim sahibidir. Yiğittir. Pir ve rehberdir. 
Allah’ın da en sevgili kulu olarak veli sıfatını almıştır. İşte bu “Hak Muhammed 
Ali” üçlemesi Alevilikte inanç merkezi olarak kabul görmüştür. Her Alevi yahut 
Aleviliği kabul eden can, Hak Muhammed Ali yoluna girmek için yolun gereklerini 
mutlaka yerine getirmek durumundadır.

Değerli Canlar! 

Aleviliği biraz daha geniş ve ayrıntılı olarak tanımlarsak şöyle diyebiliriz: 
Allah’a kul, Hz. Muhammed’e ümmet, Hz. Ali’ye talip olan, Kur’an-ı Kerim-i akıl 
mantık çerçevesi içinde batını (içsel) ve tasavvufi yönden yorumlayan, 4 kapı 40 
makamdan (şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarının 10’ar makamı) geçerek ol-
gun insan (insan-ı kamil) olmayı amaçlayan, Hak Muhammed Ali yoluna girmek 
için musahip edinerek erenler meydanında, Hak didarında, pir divanında, mansur 
darında “darda” durarak ikrar veren, görgüden geçen, Kerbela’da matemini, Muhar-
rem orucunu, Hızır orucunu tutan, kırk sekiz cuma cemine katılan, kul hakkına saygı 
duyan; insan sevgisine önem veren ve Kabe’yi insanda gören eşitlikçi, paylaşımcı,
toplumun kendi tarihsel kültürünü de katarak oluşturdukları toplumsal, sosyal, 
evrensel ve dinsel inanç sistemine Alevilik denilebilir.

Elbette, yaptığım bu tanım Aleviliği tam anlamı ile ifade etmemiş olabilir. 
Çünkü Alevilik, inanç olarak, felsefe olarak geniş bir dünya görüşüne ve kültüre 
sahiptir. Alevi-Bektaşi tüm dünya insanlarına sevgiyle kucak açar. Yunus Emre’nin 
dediği gibi: “Yetmiş iki millete aynı nazarla bakmayan, müderris olsa hakikatte 
asidir.” O bakımdan Alevi din, dil, ırk, mezhep düşünce farkı gözetmeden herkese 
eşit gözle bakar.

Alevi, eline, diline, beline sahiptir. Aşına, eşine, işine bağlıdır. Alevinin alnı, 
sofrası ve gönlü açıktır, kin, nefret ve şiddeti reddeder. Alevi, hoşgörülüdür, barış-
çıdır. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi; “incinsen de incitme” ilkesine bağlıdır.

Alevilik, Hak Muhammed Ali yoludur. Şah Hatayi der ki:

“Şah Hatayi’m eydür Muhammed Ali

Onlardan öğrendik erkan yolu

Ali Muhammed’dir Muhammed Ali

Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.”
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Hak Muhammed Ali yolu, erenlerin evliyaların yoludur. Bu yol kıldan incedir, 
kılıçtan keskindir. Ancak kendisine güvenen bu yola girer. Bu yol hata kabul etmez. 
Düşkünlük kabul etmez. Bu yol, eğriliği değil, doğruluğu ilke edinenleri kabul eder.
Cemevlerimiz aynı zamanda Hz. Muhammed döneminde yapılan mescitleri sem-
bolize eder. O mescitlerde; ibadet edilir, insanlar eğitilir dargınlar barıştırılır, top-
lumsal sorunlara çözüm getirilir, İslam dininin yaygınlaştırılması için çalışmalar 
yapılır, ayrıca barış ve savaş kararları alınırdı. İşte bizim Cemevlerimiz de o zama-
nın mescitleri gibi hizmet görmüştür ve görmektedir.

Cemlerimiz kırklar cemini sembolize eder. Kırklar ceminde kadın-erkek 
birlikte oturup ibadet ederlerdi. Orada, canlar semah dönerek Allah ile bütünleşirdi.
Orada 12 hizmet yürütülürdü, orada Hz. Muhammed mürşit, Hz. Ali Pir ve rehber 
görevini yapmışlardır.

Alevilikte erkek kadın eşitliği vardır. Ceme katılan canlar için cinsiyet farkı 
aranmaz. Cemde herkes bütünleşir. Herkes birer can olur ve canlar topluluğunu oluş-
tururlar. Kadın ve erkeklerin bir arada toplanıp cem yapmasını eleştiren bir kişiye 
Hacı Bektaş Veli şu dörtlükle yanıt verir:

“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde,

Bizim nazarımızda kadın, erkek farkı yok,

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.”

Değerli Canlar!

Son yıllarda Alevilikle ilgili bir çok değişik yorumlar yapılmaktadır:

1- Bazılarına göre Alevilik İslam içidir.
2- Bazılarına göre Alevilik İslam dışıdır.
3- Bazılarına göre Alevilik bir yaşam biçimidir.

Alevilik, İslam’ın değerlerini baz almıştır. Alevinin, Hz. Muhammed’in ümme-
tinden olduğunu, Kur-an’ı batını (içsel) anlamda yorumlayarak ibadet ettiğini, 12 
imamları rehber kabul ederek onları izlediklerini görmezliğe gelmemek gerekir.
Bunu açık ve net olarak yaşam biçimlerinde görmekteyiz. O halde Aleviliği, İsla-
m’ın dışında görmek mümkün değildir. Çünkü Alevilik, İslam’ı dikkate almak de-
mektir. Alevilik, Allah’a yaklaşmanın ancak insanı sevmekle mümkün olacağına 
inanır.
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Her insanın her toplumun bir yaşam biçimi vardır. Bu yaşam biçiminde gele-
nekler, örf ve adetler rol oynar. Yaşam biçimleri tarihsel kültürlerle bütünleşerek 
çağın ilerlemesi karşısında insanların maddi ve manevi olarak gelişmesini sağlar.
Alevi, demokrattır, ilericidir, aydınlıkçıdır ve hiçbir zaman çağın gerisinde kalmaz.
Alevi, haksızlıktan yana yer almaz, dinsel, toplumsal ve sosyal inancı gereği hep 
haktan yana yer alır.

Alevilerin devletten istedikleri:

1) Diyanet İşleri Başkanlığının bütün dinsel inançlara eşit mesafede hizmet 
vermesi için yeniden yapılandırılması.

2) Cemevlerinin resmi statüye kavuşturulması.
3) Alevi ve diğer farklı inançlara mensup toplulukların haklarını Ana-yasada 

güvence altına alınması.
4) Okul ders kitaplarına dinler ve mezheplerle ilgili bilgilerin tarafsız olarak 

yerleştirilmesi.
5) Zorunlu din derslerinin kaldırılması.
6) Devletin inanç önderlerine maddi ve manevi destek sağlaması.

Değerli Canlar! Konuşmalarımı tamamlarken sizleri Ehli Beyt sevgisiyle se-
lamlıyorum. Saygılarımla.
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ADAKLI İLÇESİ / KARER BÖLGESİ’NDEKİ

SÜTLÜCE KÖYÜ BABAMANSUR KÜR HÜSEYİN

DERGÂHIN POSTNİŞİ PİR SELÇUK SEVİN

DEDE’NİN SUNUM BİLDİRİSİDİR

Saygıdeğer Bakanım, Rektörüm, Valim, Basın Mensupları, Dedeler, Babalar,
Türkiye ve dünyanın değişik devletlerinden teşrif eden çok değerli bilim ve ilim
adamları, kıymetli Mihmanlar, değerli basın mensupları, geleceğimiz olan sevgili
öğrenciler, cümleniz sefa geldiniz. Geldiğim Dergâhtaki Evliyalardan ve Karer halkı
adına selam ve muhabbetlerimi ve ayrıca son 6 yıllık kısa bir sürede Bingöl Üni-
versitesi’ni böyle işlevli duruma getiren ve son 3 yıldır, Alevilik hakkında ciddi bir
çalışmayla, dünya ekseninde araştırma lütfünde bulunan başta Sayın Rektörüm Prof.
Dr. Gıyasettin Baydaş, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı ve Alevi Dedesi Hazır Ali Be-
yazyıldırım’a; ayrıca üniversitenin tüm personeline, sempozyuma maddi ve manevi
yardımda bulunan tüm canlarımıza minnettarım, şükranla saygılarımı arz ediyorum.

BABAMANSUR KÜR HÜSEYİN DERGÂHI HAKKIDA KISA
BİR TANIM

Dergah; Bingöl- Karlıova yolu müteakip, Ilıcalar Yenibaşlar Köyü yolundan,
Adaklı ilçesine bağlı Karer Sütlüce Köyü merkezindedir. Bingöl merkezine 40 kilo-
metre mesafede olup, bu yolun 34 kilometresi asfalt olup, 6 kilometresi stabilizedir.

Dergahın Kurucusu Dedem Pir Kür Hüseyin’in, elimizde dergahın kuruluşuna
dair yazılı belgenin olmamasına rağmen, tahminen 1617 yılarında dergahı kurduğu
ve Allah tarafından bu mekana iki evliyanın sırrı hikmetten geldiği ve günümüze
dek bu işlevliğin devam ettiği gerçeği bilinmektedir.

Pir Kür Hüseyin Dedemin, Kür lakabının nasıl aldığından söz etmek gerekirse;
Pirin sayısız kerameti yanı sıra, bir kış ayında 5 kilometre mesafede bulunan Ataköy
Mezrası’ndan kulağı kesik iki adet koyunu iki metre karın olduğu bir dönemde,
Dersim diliyle kulağı kesik koyuna Kür diyoruz, bir kış gecesi Dergaha canlı ge-
tirdiği bu ve kerametinden dolayı isminin başına (Kur lakabı eklenerek)  Pir Kür
Hüseyin denilmektedir.
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Ayrıca vefatında Hakka yürüdüğünde naaşının kızakla defnedildiği makama
gitmesi, o gün cenazesine katılan 8 köy halkının gözleriyle gördüğü ve dilden dile
anlatıldığı günümüze dek bu kerametin söylemi devam etmektedir.

Dergâhta şahsım altıncı baba  (evlat) olduğumu ve dergaha muhtemelen yurt
içinde ve yurt dışında tıbbın tespit edip etmediği birçok konuda müşkülü ve sıkıntısı
olan hastalar Alevi, Suni ve Şiilerin yanı sıra; Ehli-Beyte aşık olan talip ve muhipler
dergahı ziyarete gelmektedirler. Dergahta her yıl Yasi Mahi Muharrem’de, Hz. Hızır
Ceminde, İmam Ali’nin  doğum günü olan 21 Mart Heftemal eski deyimle, pir, reh-
ber, mürşit ve musahiplerin, Gürgü gecelerinde büyük cemler yapılmakta ve cem, zi-
kir ve dua  ibadeti  yanı sıra; kurbanlarda kesilip lokmaların yenmesi ve dağıtılması
ile  inanç babında Kuran-ı Kerim’in  İslam içtihatları içinde 4 kapı 40 makam, 72
farzın edep ve adabı konusunda muhabbet ve  bilgi sunulduğu gibi, yurt içi ve yurt
dışındaki panellere, dernek ve vakıflardaki cem ve hizmetlerim  dışında, dergahta
bulunduğum her gece cem, zikir ve ibadet  istisnasız olarak  devamlı  yapılmaktadır.

KIRKLAR CEMİ

Tarihsel gerçekliği hakkında bilgiler. Hz. Muhammed, Miraç dönüşü Allah’ın
emriyle Kırklar Cemi’nin emrini getirdi.

Alevi, Sünni ve Şii inanç gerçeğinde, Miraç olgusunun, biçimi ve sayısı üzerin-
de çok sayıda rivayet vardır. Biri Mekke, diğeri Medine’de olmak üzere en az iki
kez Hz. Muhammed’in Miraca çıktığından tutunuz da, Hz. Peygamberin, “ikisi
Mekke’de, 118’i Medine’’ olmak üzere tam 120 kez Miraç yaşadığına dair bir hadis-
ten söz edilmektedir.

Kuran’ın 17. ve 53. surelerinin sadece iki ayetinde geçen Miraç olayının Alevi-
Bektaşiler tarafından anlatılışı da yapılan yorumu da Sünni ve Şiilerinkinden çok
farklıdır. Cebrail, Tanrının kendisine görünmek istediği haberini getirir. Yıldırım
gibi hızlı uçan kanatlı at, Burak’a binerek göğe yükselir.

Muhammed kendisini Kudüs’te Süleyman Peygamberin tapınağı (Kuran’da
Mescid-ül Aksa adı geçmektedir) üzerinde uçarken bulur ve nurdan bir merdiven
görür ve merdivene tırmanarak Tanrıyla buluşmaya çıkar. Yedinci kata çıktığında,
Tanrı katına varmadan önüne heybetli bir aslan dikilir, bu İmam Ali’dir. Kükrer
bırakmaz onu. İmamlardan rivayet edilen Şii/Alevi anlatırında da Hz. Peygamberin
çeşitli biçimlerde İmam Ali ile karşılaşması vardır; ama sadece Anadolu Alevi ger-
çeğinde İmam Ali’yi aslan olarak gördüğü anlatılır.
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Hz. Peygamber aslandan çekinir; mühür yüzüğünü (hatem) ağzına vermesini
fısıldar kulağına Cebrail. İmam Cafer Sadık Buyruğu’nda ve birçok ozanın “miraç-
name’’ adı verilen nefeslerinde ayrıntılarını bulabiliriz. Hz. Muhammed, Miraç
dönüşünde; Allah’ın emriyle Kırklar Cemini kuruyor ve kırklar sohbetteyken kapı-
larını çalar. Makamı ne olursa olsun, makam sıfatıyla hiç kimsenin Peygamber olsa
dahi kapıyı açmayın ben bir fakiri fukarayım veya insanım dedikten sonra açınız.
Buna örnek Peygamber de, Peygamberim açın kapıyı demesine rağmen kapıyı aç-
mıyorlar. Fakirim-fukarayım dedikten sora kırklar kapıyı açıyorlar. Asıl maksat
makam ve rütbesi ne olursa olsun, hiçbir insan Cem ibadetine makam ve rütbeyle
girilmesi kabil değildir. Kadın veya erkek olsun, bir can ve insan olarak ceme gire-
bilir. Musahibi dahi olmayan hiçbir canın ceme girmesi caiz değildir.

Burada gerçeği anlatılan konuşmaları ve arş–ı ala’da, yani göğün en yüksek
katında geçen bu metafiziksel olayları dedelerden dinlememiş ya da Buyruk’tan
okumamış Alevi can yoktur.

Kırklar Meclis’inde İmam Ali çıkarıp yüzüğünü (hatem) geri verince, Hz.
Muhammed onun büyüklüğünü tasdik edip, “Ey ashaplar, gerçek İmam Ali’dedir;
İmam Ali’ye varın, ondan isteyin dileklerinizi” der. Kırklar ikrar verip ikişer ikişer
musahip tutarak, İmam Ali’ye talip olurlar. Hz. Muhammed de Cebrail’in rehberli-
ğiyle İmam Ali ile Sırri Hikmete ve hakikat tasavvufunda kardeş olur. Yer gökle,
Cebrail Hz. Adem Peygamberle, Hz. Muhammed, İmam Ali ile musahip oldukları
rivayetleri ile beraber, o büyük Peygamber ve İmam bütün dünya insanlarına mü-
sahip dost ve candırlar. Onlarda ikrar sınırı yok, biz ikrara bağlıyız. Şahsımın ikrar
babında hakka özünü teslim eden on bir tane müsahibim ve bıram (kardeşim) vardır.
Hakikat tasavvufunu ve o hikmeti görmeyen kördür ve bu sırdan anlamaz.

Bunun ilk örneğini 8. yüzyılın ortalarında imam Muhammed Bakır ve Cafer
Sadık döneminde yazılmış, Ummu’l Kitab’da görüyoruz; Adem yaratılmadan önce
(yaratılış ötesinde) Tanrı’nın kendi nurundan yaptığı ve kendi tahtının en yakının-
daki kubbeye yerleştirdiği Ehlibeyt beşlisi dışında, onlara bağlı ve 12 nakib, 28
necib tanımlamasıyla (kırklar), 1000 renkli beyazlık denizinde yaşayan, farklı renk-
lerle nurdan ruhsal varlıklar olarak burada geçen Salman, Mikdad, Abu Zer, Ammar
vb. verilen adlar göstermektedir ki bunlar, Peygambere ilk inanan gerçek Kırklardan
başkası değildir.

Bilginler Miraç olgusu ya da mucizesi tarihinin, Hz. Muhammed’in peygam-
berliğinin 6. yılı ya da Hicret’ten 4 yıl önce olması gerektiği üzerinde anlaşırlar. Bi-
rincisi, 616 yılı Kırkların, yani ilk İslamların sayısının katılan bir kişi ile kırka
tamamlandığı tarihtir.
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Artık Kırklar Cemi kurulmuştur. Yukarıda söylenen gizli yerlerde geceleri cem
olup, hem gizlice ibadetlerini yapıyor, hem de gündüz bulabildikleri, çeşitli biçim-
lerle sağlayabildikleri günlük yiyecek ve içeceklerini paylaşıyor.  Kuşkusuz yarınki
yaşamları ve İslami yayma hizmetlerinin planları da konuşulup tartışıyordu. Bu kırkı
tamamlayan kişi Khattab oğlu Halife Ömer idi. Hişam’ın kitabından başka, İkhvan
as-Safa da (IV. Risale 16 kısım) dahi şu kısa açıklama vardır: “Hz. Peygamber ilk
kez misyonu ve propaganda eylemine Hatice ile başladı, sonra vasisi İmam Ali,
dostu Halife Ebubekir, Malik, Abuzer, Şuayp, Bilal, Salman, Mikdad, Cubeyr, Am-
mar, Basır ve diğerleriyle, bir kadın 39 erkekten oluşan bir topluluk (Alevi inanç
geleneğinde bu sayı 19 kadın ve 21 erkek olarak gösterilmektedir) oluncaya kadar
sürdürdü. Peygamber ya Ebu Cehil’in ya da Ömer’in din değiştirerek İslam’ın
güçlendirilmesi için Tanrıya yalvardı ve kırk kişi oldular. O zaman yüce davası
açığa vurdular ( izharud – dava)…’’

Medine’ de ilk toplu tapınmada, ilk Cem’de, ikrar verip Ensar’dan biriyle yol
kardeşi (musahip) olmuştu. Ancak Halife Ebubekir ve Halife Ömer, Hz. Peygam-
ber’in cenazesini bile kaldırmadan verdikleri ikrarlarından döndüler. ( Kolayni Usul-
i Kafi eserinde ).

MEDİNE’YE GÖÇ, TAPINMA YERİ VE KARDEŞLİK TUTMA

Hz. Muhammed, 622 yılında Medine’ye, 12’sini nakib (vekil) olarak orada dini
yayma hizmeti için gönderdiğinden Kırklar’dan 28’ine ek olarak son birkaç yılda
İslam’a yeni kazandırdıklarıyla birlikte, 70’in az üzerinde Mekkeliyle göç etmişti.
Burada ilk iş olarak tapınmalarını yapmak ve her türlü toplumsal, ekonomik ve
güvenlik sorunlarını konuşmak için geniş bir avlu yaptırdı. Hz. Muhammed, Mek-
ke’den gelen tüm Müslümanlarla (muhacir), bir yıl önce gönderdiği 12 kişinin
Medine’de İslam’a çevirdiği yerlileri (ensar) burada kardeşleştirdi. Ünlü “Medine
Vesikası’’nın ikinci maddesiyle tarihe mal olmuştur. Demek ki asıl zorunlu yani farz
olan, yazıya geçirilmiş bulunan tapınma “kardeşlik” tutmaktı.

Bu kardeşlik, Medine toplumunun sosyo ekonomik koşullarında, tapınma
törenlerinin bir parçası olarak ortak çalışıp, kazancı ortaklaşa kullanmak temeline
ömür boyu ailece sürdürülecek yol ve inanç kardeşliğiydi. Ortodoks tarihçilerin
“Muahat Akdi” (Kardeşlik Anlaşması) adını verdikleri bu tören, Alevi toplu tapın-
ması Görgü Cemi’nin en önemli kurumu Musahipliğin kökenidir ve kesintisiz aynı
ilkeler bağlamında “ikrar verme, yola girme ya da yol kardeşi” ritüelleriyle günü-
müze değin sürmüştür.
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Muhammed Hamidullah kardeşlik uygulamasını şöyle anlatıyor: “Mekkeli
muhacirler için Hz. Peygamber bir genel toplantı tertipledi. Bu toplantıda her çalı-
şan, eli iş tutan Müslüman’ın (Ensar), bir Mekkeli Müslüman’ı (Muhacir) ‘kardeş
edinmesi’ teklifinde bulundu (Muahat Anlaşması). Buna göre iki tarafın aile men-
supları, bu suretle ortaklaşa çalışacak, kazanacaklar ve hatta öz kardeşler, yeğenler
ve başka akrabalar bertaraf etmek suretiyle birbirlerinin mirasçısı olacaklardı.
Bulunan bu çare, bu usul senelerce devam etmiş…’’

Bazı kaynaklarda farklı sayılar verilmesine rağmen, bilinen odur ki, Hz. Mu-
hammed peygamberliğinin 13 yıllık Mekke döneminde, İslam’a çevirebildiği 70’in
biraz üzerinde Mekkeli Müslüman ile Medine’ye göç etmişti. Yine her iki tarafta
baba, oğul kardeş ve akrabaların bulunduğu Bedir Savaşı’na katılan Müslüman
erkek sayısının yetmiş olduğu bilinmektedir.

Böyle olunca ilk kardeşlik tutan muhacir ve ensardan Müslüman sayısı 150
civarındaydı. Bu ilk toplama, Cem olma (toplanma) yerinin adı Cami değil, mescit
(secde edilen yapılan yer) idi. Bu sırada küçük Kuba mescidinden sonra daha geniş
bir avluya sahip Medine mescidini yaptırmış ve ilk geniş toplu tapınma kardeşlik
ritüellerini, yani musahipliği burada gerçekleşmiştir bulunuyor.

Alevilerin tapınma yeri olan Cemevi, bu ilk mescidin işlevlerini hala sürdür-
mektir. Hz. Muhammed’in Hakka yürümesiyle birlikte ikrarlarını bozan ve kendile-
rini halife ilan edenler tarafından meclis dağıtıldı. Üyelerinin bir kısmı gaspçı yöne-
timin yanına geçti, Salman, Abu Zer, Kamber, Mikdad, Bilal vb. sadık kalanlar ise
sürgünden sürgüne uğrayarak yaşadılar. Fatıma’yı aynı yıl kaybeden İmam Ali’ye
ise 24 yıl boyunca tam bir gözaltı yaşatılmıştı.

Hz. Peygamberin Hakka yürümesiyle kırklar meclis düzeni ve kardeşlik/musa-
hiplik esasına dayanan İslam’ın toplumcu yönetimi, bu düzeni sürdürebilecek tek
kişi kırkların başı olan İmam Ali uzaklaştırılınca toptan yıkıldı. İslam özünden
koparılarak iktidardaki kabile ve kişilerin çıkarlarına hizmet eden niteliğine sokuldu.
Arkasından baskıcı hanedan imparatorluklarının yönetim dini oldu. Bu anlayış
günümüze dek devam etmektedir.

PİR BABA MANSUR, PİR KÜREYŞ BABA, PİR MAHMUT
HAYRANİ VE PİR DEVRİŞ GEVR’İN İKİ KERAMETİ İLE
BABA MANSURLAR HAKKIDA KISA BİLGİ

Pir Baba Mansur, kardeşi Pir Kureyş Baba ve İç Anadolu’ya gelen birçok
aşiretle birlikte 1100 yılında Anadolu’ya gelmiş ve 1197 yılında hakka yürümüştür.
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Ortadoğu, İran Horasan bölgelerinden 12 büyük aşiretle birlikte göç ederek İç
Anadolu Bölgesi’ne yerleştikleri ve İç Anadolu’da ilk İshak ve İlyas Baba isyan-
larına katılıp, oradan da aman bulmayan Baba Mansur, Tunceli/Dersim’in Mazgirt
ilçesinin Muhundu (Darıkent) bucağına, köyüne yerleşiyor.

PİR BABA MANSUR DEDEMİZ DÜNYA EKSENİNDE VE
DERSİM ODAĞINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU
ANADOLU’NUN ‘SERÇEŞMESİDİR.’

ÇOK ÖNEMLİ İKİ BÜYÜK KERAMETİ

1- Pir Baba Mansur kardeşi Pir Küreyş Babayla birlikte ikisinin sayısız kera-
metleri yanı sıra, kardeşi Pir Küreyş Babanın canlı ayı veya aslana binip yılanı
kamçı etmesi, ağabeyi yani abesine doğru yürümesi üzerine, Pir Baba Mansur’un o
anda üzerinde oturduğu cansız duvarı yürütmesi günümüze dek aşikardır.

2- Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı olan Alaattin Keykubat döneminde Ela-
zığ-Karakoçan ilçesi batısında Tunceli-Mazgirt ilçesi sınırında Peri Suyu vadisin-
deki, Bağin Kalesi’nin zirvesinde üst ve bir alt kademelerindeki sade bağır taştan
oyulmuş 4 fırın bulunmaktadır. Pir Baba Mansur ve Pir Küreyş Baba’nın elerindeki
Hz. Peygamberin kızı Fatıme’tül Zehra ve İmam Ali’nin soyundan geldiklerine dair
şecerenin tasdikini istemeleri üzerine, yanlarında Pir Mahmut Hayrani’nde bulun-
duğu (Derviş Gevr) ile birlikte, kızgın fırın ateşine atıyorlar ve fırından çıkarıldı-
ğında fırının sönmüş ve mübarek pirlerin sakal ve bıyıklarının buz tutuğunu görür ve
şecereleri orada tasdik ediliyor.

Derviş Gevr lakabının nedeni mübareklerin fırından çıkışlarında ceketinin ne-
den gevr yani ateş toprağıyla toz gevr  olduğu sorulduğunda, Pir Baba Mansur ve
Pir Küreyş Baba’nın fırında pervane dönerken bende sırtımı fırının duvarına sürdüm,
işte gevr lakabının bu kerametten geldiğidir.

İşte Baba Mansurların, Küreyşanlıların ve Dervişgevrlerin en büyük ziyaret-
gahları (keramet ziyareti) bakımından bu iki noktadır. Mohundu’daki keramete çok
akrabalarım, talip ve dostlarımız gidiyor ama asıl önemli kerameti olan Bağin Kale-
si’ndeki fırının yolunu dahi bir çok evladı seyyidler bilen yok, kanımca bu makama
gidilmesi ve ziyaret edilmesi Baba Mansurların, Küreyşanlıların ve Dervişbeyaz
olan dedelerin Bağin Kalesi’ni devletten yasal bir statü içinde satın alınarak, bu ma-
kamı keramet ziyaretgahı olarak onarılıp işlevliğini yürütmek bizim için kutsal ve
çok elzemdir.
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Asıl en büyük acımız mübarek Pir Baba Mansur Dedemizin mezar yerinin
bilinmemesidir.

Pir Baba Mansur’un üç oğlu olup ve pir hakka yürüdükten sonra evlatları daha
sonra;

1- Seyyid Kasım ve oğlu Seyyid Abdullah’ın üç oğlu Pir Kür Hüseyin, Pir Sey-
dali ve Pir Hasan (Bingöl-Kiğı-Adaklı Karer bölgesi Darabi). Sütlüce Köyü Der-
gahı’ndaki dedeler. Daha sonra Pir Seydali yine Karer Altınevler Köyü’ne, oradan
da Doluçay Köyü’ne ve Pir Hasan (Çolak lakabı)  Muş Varto Caneseran köylerinin
dergahlarındaki dedeler.

2- Seyyid Mahmut (Sey, Mahmudan, Gersinüt, Tasini köylerine yerleşen
dedeler)

3- Seyyid İbrahim (Mazgirt, Şöbek, Küpük ve Kurkurik köylerine yerleşen
dedeler)

Baba Mansurlar şuanda Türkiye ve dünyanın bir çok devletlerin il, ilçe ve köy
ile mezralarına dağılmışlardır. Arzu ettiğinizde (www.babamansurkurhuseyin.com)
sitemi ziyaret edebilirsiniz.

Pir Baba Mansur’un cansız duvarı yürütmesi, Pir Hacı Kureyş’i ayıya binip
yılanı kamçı yapması şeklinde karşılaması ve gereksiz yere keramet çıkarması Pir
Baba Mansur’u hüzünlendirmiştir. Bu olay üzerine Pir Hacı Kureyş, Baba Mansur’a
bağlanır ve onu ‘Pir’ ve  “mürşit” edinir.

Bu gerçeğin bir başka türevinde ise bu mucize göstermesi Baba Mansur ile
Seyyid Mahmud Hayrani arasında geçer. Baba Mansur, “cansız duvarı” yürüterek
Seyyid Mahmud Hayrani’ye karşı varlığını ispat etmiş olur. Bu durum, Baba Man-
surluları Kureyşanlıların “piri” konumuna yükseltir.

Mucize ve keramet göstermede,  Pir Baba Mansur’un etkinliğini arttırır, talip-
lerinin çoğalmasını sağlar ve diğer yöre Alevi ocakları arasında “mürşitlik” ve
Pir’lik konumuna çıkmasına ve ikrar vermesine neden olur.

Pir Baba Mansur’un dergah, tekke ve ocak bu üç isimde bir makamdır. Bu
makamlarda evliyalar bulunur, evliya bulunmayan meskenlere dergah, tekke ve ocak
değildirler. Merkezi Mazgirt olmasına karşın Baba Mansurluların Bingöl’ün Kiğı-
Karer Sütlüce Köyü (Baba Mansur Kur Hüseyin Dergahı), Tunceli’nin tüm ilçele-
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rine dağılırlar. Dersim’de üç merkezleri oluşur. Bunlar; Mazgirt’in Muhundu, Pülü-
mür’ün Tahtı ve Gersinüt köyleridir.

Buralardan Bingöl Adaklı Sütlüce Köyü. Baba Mansur Kur Hüseyin Dergahın
Postnişi, Pir Seyyid Selçuk Sevin Dede; Erzincan, Tercan, Çayırlı, Erzincan’ın Kis-
mikör, Erdene köylerinde Baba Mansurlar bulunmaktadırlar.

Ayrıca Baba Mansurlardan tanınmış şu kişiler vardır. Erzincan/Çayırlı Baş-
köy’de Seyyid Veli, Seyyid Süleyman, Seyyid Hasan’ın oğlu Seyyid Hüseyin, Sey-
yid Derviş Tur, Tolustanlı Seyyid Hasan Hüseyin Ulutaş, aslen Karakoçanlı olma-
sına rağmen sonradan Tercan’a yerleşen ve oradan 1937’de Dersim sürgünlerine
eklenen Seyyid Cafer Efendi (Akbaba).

Erzurum’un Aşkale, Tekman’ın Erduran Köyü’nde, Dağlar’da, Mergezer’de,
yeni ismi Çatkale’dir.

Pülümür/Yeldeğen Bucağı’nda, Gersinot, Tahti, Seyitler, Mazgirt ilçesinin Mu-
hundu (Darıkent) bucağına ve yakınındaki Şöbek (Yeldeğen) Köyü, yine Darıkent
yakınlarında bulunan Şöbek, Lödek, Küpük köylerinde de Baba Mansurlu seyyid
aileleri vardır.

Sivas’ın Divriği ve Zara Kızılkale Köyü’nde vardırlar. Zara doğumlu, Viyana
Alevi Kültür Birliği Derneği kurucularından Seyyid Nuri Yılmaz, yakın akrabası
olan ve İstanbul Yenibosna Cemevi Dedelerinden Seyyid Veli Gülsoy,  Baba Man-
surlu seyitlerindendirler.

Günümüzde pek çok Baba Mansurlu da diğer seyyid ve talipler gibi başka
bölgelere, örneğin İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin gibi büyük kentlere göç-
müşlerdir.

Adıyaman, Bingöl Adaklı Karer Sütlüce Köyü, Kiğı, Malatya, Nevşehir, Kır-
şehir, Maraş (Kahramanmaraş), Tokat, Çorum, Tunceli, Erzurum Hınıs, Erzincan,
Muş Varto, Bulanık, Elazığ, Kars, Sivas il ve ilçelerinde ve bu bölgelere bağlı Alevi
aşiretlerinin çoğu Baba Mansur ocağına bağlıdırlar. Kimilerinin pirliklerini, kimi-
lerininse mürşitliklerini üstlenmişlerdir.

Yakın tarihte bu bölgelerden çeşitli nedenlerle özellikle metropoller dahil ol-
mak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerine ve Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere
dünyanın pek çok ülkesine göç eden Baba Mansurlar ve bu ocağa bağlı çok sayıda
Aleviler mevcuttur.
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Bu bölgenin önemli aşiretlerinden Abdalanlılar, Şavalanlılar, Balabanlılar ve
bir aşiretler konfederasyonu olan Koçgirililer tümüyle Baba Mansur Ocağı’nın
talibidirler. Dahası Koçgiri aşiret topluluklarını Aleviliğe zamanıyla Baba Mansur
dedeleri kazandırmışlardır. Bunların dışında daha birçok aşiretin ve ailenin pirlik ve
mürşitliklerini yapmaktadırlar.

ALEVİLİKTE TEMEL İNANÇLAR

Aleviliğin siyasal yönü ayrı, sosyal yönü ayrı, bilimsel yönü ayrı, örf adetleri
ayrı, gelenekleri ayrıdır, şimdi aşağıda dini inanç yönünü anlatmaya çalışacağım.

Alevilikte din inancı nedir? Alevilik kuşkusuz İslam’dır’. Hakk-Muhammed-
Ali yolunda Kuran-ı Kerim’in tüm emirlerini kabul eden, Kırklar Meclisinde olgun-
laştığı ve Oniki İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber
olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen pirlerin ve ulu
ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan inancın adıdır.

Alevilik inancı, hayatın amacını insanın ham ervahlıktan çıkararak insan-ı
kâmil olup özüne dönmek olarak tanımlar. Bunun için de; mürşit, pir ve rehber hu-
zurunda ikrar verilerek 4 Kapı 40 Makam aşamasından geçirilen inanca Alevi inancı
denir. İnancımızın uygulandığı mekân dergahlarımız, (Dergah, Ocak, Tekke) Cem-
evleri ve ev meskenlerimizdir.

Musahiplik: Hz. Muhammed ve Hz. Ali tarafından Medine/Rıza şehrinde 622
yılında Hicret sonrası oluşturulan Musahiplik, süreç içinde 6. İmam, Cafer-i Sadık
tarafından, bunun ikrar ve biçimleri yeniden dizayn edilerek, Buyruk adlı kitaba
alınmıştır.

“Ölmeden önce ölünüz. Mahşer olmadan hesabınızı görünüz. Ama nasıl olmalı
dersen; yani sizler hırsınızı, nefsinizi öldürün. Yani musahip tutup, onunla sırat-i
müstakim üzere yola gidip malı mala, canı cana katıp, birbirine teslim olup yılda bir
kez Peygamber vekili, Cebrail Hak vekili Pir’in yamacına geçtiğinde, imdi malum
oldur ki, her kişi kendi akran ve emsali ve münasibiyle musahib olmak erkândı ve
alim cahil ile musahip olmak erkan değildir; alim şahindir, cahil kargadır. Zalim ile
mazlum da musahip olmak da. İmdizalim kurttur, mazlum koyundur. Sipahi ile
rençber musahip tutmak erkân değildir.

Zira sipahi kurttur, rençber koyundur. Ehl-i sanatlar ile avareler, evli ile bekar-
lar, mürşit ile talip musahip olmak erkân değildir. Ve yiğitlerle kocalara (çok yaşlı-
lara) erkân değildir birlikte musahib olmak; kocalar kıştır, yiğitler bahardır. İmdi
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malum oldur ki, her kişi kendi akranı ve emsaliyle musahip olmazsa tuttukları ikrar
fasihtir ve hayırları kabul değildir.”

Kuran-ı Kerim’de Musahiplik için “muhacir ve ensardan İslâm’a ilk önce gi-
renlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah
onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razı oldular ve onlara, altlarında ırmaklar akan
cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük ve muhteşem kurtuluş
budur’.

Alevilik, 4 Kapı 40 Makam gözü ile yaşama bakar. İlk Kapı olan Şeriat kapısı
ile İslam dininde yola girilir. Şimdi Musahipliğin oluştuğu şartlara şöyle bir göz
atalım.

Hz. Muhammed, toplam sayıları 93 olduğu sanılan ve içinde kadınlarla kölele-
rin de bulunduğu bir topluluk ile beraber Nisan–16 Temmuz 622 arası Mekke’den
Medine’ye (Yesrib) göç ediyor. Medine’de o sıralar çoğu da birbirleri ile kavgalı
olan yaklaşık 200 kabile ve pek çok farklı inançtan insanlar bir arada yaşıyorlar. Hz.
Muhammed orada ilk önce 2 önemli girişime önderlik ediyor.

1- Rıza/Medine şehri vesikası ile toplumsal mutabakat hazırlıyor. Bu anlaşma
ile (bakınız kitapta bulunan Medine / Rıza şehri anlaşması bölümü) hem İslam olan-
larla bir arada ortak hukukun oluşturulmasına, hem de bu hukuk içinde kapı / komşu
hakkı gibi sosyal ilişki ağının mantığını oluşturuyor.

2- İslam dinini benimseyen ancak, sosyal konumları farklı olan insanların
özellikle göç edip Medine’ye yeni gelenlerle, yerleşik olanların aralarındaki farklı-
lıkların asgariye indirilmesinin alt yapısını, yani Musahiplik müessesesini oluştu-
ruyor.

Medine’de yaşayanlar İslam’ı kısa süre önce benimsedikleri için henüz İslam’a
yönelik sorumlulukları fazla oluşmamış.

Hz. Peygamber, İslam’a inanıp yola girmenin ilk koşulu olarak Allah’ın emriy-
le Musahipliği başlatıyor. Bu açıdan 4 Kapı 40 Makam’ın ilk kapısı olan Şeriat kapı-
sında Musahiplik için niyet edilir. Kuran’da bu konuda Musahip tutmak için, şartları
müsait olmayanlara,  onların niyet haline gelmesine yardımcı olunması ve içlerinde
niyet olmasına rağmen, niyetini uygulamaya koymayanların sorumluluklarının ol-
madığı vurgulanmaktadır.
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Bu kapının gerekleri olan 10 makamın gerekleri yerine getirildikten sonra bir
sonraki kapıya (Tarikat) gelinir ve orada niyetler icra edilmeye başlanır. İmam Ca-
fer-i Sadık’ın Buyruk’ta işlediği temel ilkeler uygun ise;

Musahipler burada bir Mürşit huzurunda 4 Can bir gömleğe girerek, Tarikat
altına girmiş olurlar. Tarikat altına henüz girmemiş Musahiplerin daha önceki uygu-
lama ve ilişkileri bir Niyet’ten öte değildir. Ancak Tarikat altına girildikten sonra
Musahiplik ikrarı verilmiş olur. Burada Musahiplerin her biri diğerinin tüm sorum-
luluklarına, artı ve eksilerine ortaktır.

Artık Musahipler yaşamın her alanında bir birlerinden sorumludurlar. 2 erkek
ve 2 bayan Musahip artık tek candırlar. Aralarında (namus hariç) maddi ve manevi
tüm dünya yaşamında hiç bir ayrımcılık olmamaktadır.

Biri, diğerinin iyi ve kötü gününde, acısında, sevincinde, kederinde, başarısın-
da, suçunda, kazancında, zararında, cenazesinde ve her şeyinde ortaktır. Musahip
artık öz kardeşten ileridir.

Kuran’da bu konuda Musahip olanlara Mümin (iyi insan) denir ve Allah ka-
tında takdir edildiği belirtilir. Musahiplik ikrarında (Tarikat), İmam Cafer buyru-
ğunda belirtildiği gibi, Musahiplerin akrabadan (baba/Anne/ kardeş/ evlat) daha ya-
kın olduğu belirtilmiştir.

Alevilerin 7 Ulu Ozanlarından olan Şah Hatayi bir beytinde Musahiplik ile
ilgili şöyle diyor.

Dinim içinde imanımdır Musahip
Gönül tahtında sultandır musahip
Yolumuz incedir vara bilene
Sefil gönlünde mihmandır Musahip

Yola eğri giden menzile varmaz
Sülük içinde erkândır Musahip
Musahip yol varandır ey Hatayi
Muhibb-i hanedanımdır Musahip

Alevilikte, Tarikat kapısında 4 canın bir olup tek gömleğe girmesi adına “ikrar
verip nasip alma, yani Musahip tutma” töreni ile olur.
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Bu Cemde, 4. kapı olan Hakikat Kapısı söylemleri hedef alınarak “miraçlama”
nefesleri okunur. Alevi inancında Tarikat altına giren, yani inancın uygulanması
aşaması olan Cemlerde kadın- erkek ayrımı yapılmaz ve hepsine tek nazarla bakılır.
Burada herkes nefsinden uzaklaşır ve rızalık alınarak biz olurlar. Orada herkes eşit
statüdedir ve sosyal konumu ne olursa olsun bir diğeri ile aynıdır.

Alevilik inancın dışında sosyal yaşamda da taraflara olağanüstü yaptırım ve
bütünlük sağlamıştır. Birbirleri ile Musahip olanların kardeşleri de birer kardeş sa-
yılmış, anne ve babaları, yakın akrabaları Musahiplik ile bir birlerine kenetlen-
mişlerdir. Ailede var olan tüm erkeklerin birer Musahiplerinin olduğunu düşünecek
olursak, çok sayıda aile ile olağanüstü yakınlık ve dostluk (İkrarlık) kurulmuş ve
aileye ciddi bir moral desteği sağlanmıştır. Buyruk’ta musahip tutmanın önemi,
koşulları kazanımları için şöyle denmektedir.

“Sufi musahip olmak erkân-i kadimdir… Her can musahip ola. Ne maldan, ne
candan ve ne de haldan birbirinden saklısı gizlisi olmaya ki, iki cihanda yüzleri ak,
sözleri saf ola… Bir talip musahibinden malını men eylese munafıktır, hayırları
kabul olmaz.

Musahibin evine musahip teklif ile varmak ve malın teklif ile yemek erkân
değildir. Musahip musahibin kardeşidir ve musahip musahibe teslim olmazsa mu-
sahip değildir. Musahip ehli arasında birlik gerek, ikilik gerekmez. Ben–sen demeyi
ortadan kaldırıp, bir dilden ötüp ve dört kapıda kamil olur.

Tarikat ve Hakikat yolunda bir olmazlarsa Musahip olamazlar ve ikrarları caiz
olmaz.”

Pir Sultan Abdal, Buyruk’tan esinlenerek bir nefesinde şöyle der.
Musahip musahibe demezse beli
Ona şefaat etmez Muhammed Ali
Dünyada ahrette eğridir yolu
Söyleyen Muhammed dinleyen Ali

Hak da bir kuluna eylese nazar
Kalem divit neyler kendisi yazar
Abdal Pir Sultan’ım güherler düzer
Söyleyen Muhammed dinleyen Ali
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KURAN’DA MUSAHİPLİK İLE İLGİLİ BAZI AYETLER

• (Resûlüm! Onlara) de ki: Size bir tek öğüt vereceğim: Allah için ikişer ikişer
ve teker teker ayağa kalkın, sonra da düşünün! Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur!
O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir (Sebe :
46).

• Yeminlerinizin “akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin (Nisa :
33).

• İman edip de Allah yolunda hicret ve cihat edenler, (muhacirleri) barındıran
ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol
rızık vardır. Daha sonradan hicret edip sizinle beraber savaşa katılanlar da sizden-
dirler. Bir de akraba (musahip) olanlar, Allah’ın kitabına göre, birbirlerine daha
yakındırlar. Şüphe yok ki, Allah her şeyi bilir (Enfal : 74, 75).

• İslâm dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara
güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan
razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan
cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur (Tevbe : 100).

• Andolsun ki Allah, Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tut-
tuktan sonra, Peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti.
Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, pek
merhametlidir (Tevbe : 117).

• Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan
kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı
içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları
kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa
erenlerdir (Hasr : 9).

Peygamber efendimiz, Muhacirlerle Ensarı birbirleriyle kardeş yapmıştı. İmam
Ali “Ya Resulullah, Eshâb-ı Kirâmı birbirleriyle kardeş yaptın. Beni kimseyle kar-
deş yapmadın’’ dedi. Resulullah buyurdular: “Ya Ali, sen benim dünya ve ahirette
kardeşimsin.’’ (Hadis bilgini Tirmizi)

Üçler: Allah (Hakk), Muhammed ve Ali’dir. Başka bir deyimle Allah, Hz. Pey-
gamber ve Şah-i Merdan ve İmam Ali’dir.



51Selçuk SEVİN

Beşler: Ehli Beyt’tir. Hz. Muhammed’in ailesi anlamına gelir. 1- Hz. Muham-
med, 2- İmam Ali, 3- Ana Fatma, 4- İmam Hasan ve 5- İmam Hüseyin olmak üzere
toplam 5 candır.

14 Masum Paklar: Masum-u Pak sözcüğü, günahlardan arınmış ve duru anla-
mına gelir. Alevi /Bektaşiler, isim ve şahadetleri, aşağıda yazılı olan 14 masum ço-
cuğu gülbenk ve deyişlerinde hürmetle sıkça anarak onları inancın bir parçası olarak
görürler.

1. Muhammed Ekber: İmam Ali’nin oğludur. Henüz 40 günlük iken İmam
Ali’yi, Ebubekir’e biat ettirmek için evine baskın düzenleyen Halife Ömer’in adamı
olan Tahir tarafından kapı Hz. Fatma’nın üzerine devrilir. Bu esnada Fatma Ana’nın
kucağında bulunan Ekber kapı altında ezilerek şehit olur.

2. Abdullah: İmam Hasan’ın oğludur. 7 yaşında iken Muaviye’nin adam-
larından Talha bin Amir tarafından şehit edilir. Kabri Bekaa’dadır.

3. Abdullah: İmam Hüseyin’in oğludur. 2 yaşında iken Kerbela’da Erzak
Dımışki tarafından şehit edilir.

4. Kasım: İmam Hüseyin’in oğludur. 3 yaşında Kerbela’da Hezime Kahl tara-
fından şehit edilir.

5. Ali Asgar: Kerbela’da babası İmam Hüseyin tarafından su verilmesi için Ye-
zid’in askerlerine gösterilir. Bu esnada İbni Sadi’nin emriyle Abid oğlu Erzak veya
Harmele adında bir okçu tarafından şehit edilir.

6. Kasım: İmam Zeynel Abidin’in oğludur. 3 yaşında Yezid Senan oğlu Adap
veya Bekir İbni Ur adlı kişi tarafından şehit edilmiştir. Kabri Irak/Basra’dadır.

7. Ali Eftan (veya Eftar): İmam Muhammed Bakır’ın oğludur. 6 yaşında Mahd
oğlu Dimiski adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri Safa’dadır.

8. Abdullah: İmam Cafer-i Sadık’ın oğludur. 3 yaşında İbni Mercan veya
Halife huzurunda Mahmut Küfi Lain tarafından şehit edilir. Kabri Irak/Bağdat’tadır.

9. Yahya el Hadi: İmam Cafer Sadık’ın oğludur. 3 yaşında Abbasi Halifesinin
huzurunda veya bir rivayete göre de Bestam ile Damganar asında Üryan adlı kişi
tarafından şehit edilmiştir.
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10. Salih: İmam Musa-i Kazım’ın oğludur. 4 yaşında Abdullah oğlu Osman
adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri İran/Şiraz’dadır.

11. Tayyip: İmam Musa-i Kazım’ın oğludur. 7 yaşında Yusuf oğlu İbrahim
oğlu Ahmed Damiski adlı kişi tarafından şehit edilir.

12. Cafer Tahir: İmam Muhammed Taki’nin oğludur. 4 yaşında Yusuf oğlu
İbrahim oğlu Ahmet Damiska tarafından şehit edilir. Kabri İran/Kum kenti Masume
yanındadır.

13. Cafer: İmam Hasan Askeri’nin veya İmam Ali Naki’nin oğludur. 1 yaşında
Lain adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri Rayde’dedir.

14. Kasım: İmam Muhammed Taki veya İmam Ali Naki, başka bir rivayete gö-
re de İmam Hasan Askeri’nin oğludur. Bir veya 3 yaşında Lain adlı kişi veya Man-
sur oğlu İbrahim Dimiski tarafından şehid edilir. Kabri Rayde’dedir.

ON YEDİ KEMERBEST

Alevi / Bektaşilerce kutsal bilinen, dualarda ve gülbenklerde anılan 17 ulu
kişidirler. Adları şöyledir:

1. Selman-ı Farisi: Uzun yıllar yaşamış ve eceliyle Hakk’a yürümüştür.
2. Muhammed Bin Ebu Bekir: Muaviye Bin Medih tarafından şehit edil-

miştir.
3. Malik-i Ejder: İmam Ali’nin Mısır’a tayin ettiği validir. Muaviye’nin gön-

derdiği zehirli bal ile konuk olduğu evin sahibi tarafından zehirlenerek
öldürülmüştür.

4. Ammar Bin Yaser: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
5. Veys’el – Karani: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
6. Ebu Zer Gıfari: Halife Osman tarafından sürgün edilmiş, sürgünde ölmüş-

tür.
7. Huzeyme Bin Haris: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
8. Abdullah Bin Bedi-i Hazai: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
9. Abdullah Bin Adil Haris: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
10. Ebu Heyşemu’t – Tihani: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
11. Haşim Bin Utbe Bin Ebi Vakkas: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
12. Muhammed Bin Ebi Huzeyfe: İmam Ali tarafından Mısır’da görevlendiril-

miştir. Şam’ da bir ihbar üzerine yakalanmış ve şehit edilmiştir.
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13. Kamber Ali Sultan: Emevi komutan Haccac-ı Zalim tarafından şehit edil-
miştir.

14. Mürtefi Bin Vezza: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
15. Sa’d Bin Kays–ı Hamedani: Sıffın savaşında şehit olmuştur.
16. Abdullah Bin Abbas: Din yorumcularının Piri olduğuna inanılır. Nerede ve

nasıl öldüğü bilinmemektedir.
17. Haris-i Şeybani: Sıffın savaşında şehit olmuştur.

YEDİ ULU OZAN

Yedi Ulu ozan, Alevi /Bektaşi inancında ulu görülen büyük şairleridir. Alevi
Cemlerinde bu ozanların Ehli-Beyt, Kerbela ve 12 İmamlar hakkında dile getir-
dikleri nefesleri/deyişleri okunur. Bu yapıtlarda Alevi inancının öğretileri, ilkeleri,
inançları işlenir. Saz veya bağlama ile okunan bu deyişlere Aleviler arasında telli
Kuran’ın ayetleri denir. Bu ozanların yüzyıllar önce yazdıkları, halk tarafından be-
nimsendiği ve söylendiği için sürekli güncelleşmiş ve her devirde anlaşılır dille
okunmuştur. Halk bu beyitlerde kendini ve kendi inancını bulmuştur. Yüzyıllarca
yazılı kültürden kopuk yaşayan Aleviler, halk ozanlarının ve genellikle 7 ulu ozanın
deyişleri ile inançlarını yeni nesillere aktarmaktadır.

“Sakın varma zalim yezit ve gaddarın yanına
Kokusu ve ahlakı siner tenine,
Selçuk öter dinmiyor yaramız,

Nur Muhammed Ali ve Pir’indir.” denirken, bu şiirde hem Muaviye’nin oğlu
Yezid kast edilmekte, hem Yezid ismi şahsında kötülerden, zalimlerden uzak durul-
manın gereği vurgulanmaktadır. Keza “Kokusu siner tenine’’ sözcüğü ile böyle
insanlarla dost olmanın iyi sonuç getirmeyeceği, esas muhabbetin Muhammed, Ali
ve Pir’ler taraftarlarında olduğu anlatılmaya çalışılır. Şimdi 7 ulu ozanı kısaca
tanıyalım

Seyyid İmadettin Nesimi: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Seyyid
Nesimi, Irak/Bağdat’ın Nesim kasabasında yetişmiş, Diyarbakır yöresine yerleşen
Azeri asıllı Türkmenlerdendir. Halep’te, asıl adı Ebu Abdullah Hüseyin bin Mansur
el Beyzavi el Hallac olan Alevi/Bektaşi literatüründe genellikle Hallacı Mansur ismi
ile anılan zatın (Enel – Hak / Vahdet- i Vücud / Tanrı ile varlığın bütünleşmesi)
felsefesini dile getirdiği için derisi yüzülerek, 1417 yılında Halep’te şehit edilmiştir.
Bazı tarihler ise bu şehadetin 1403 yılı olduğunu yazarlar. Hallacı Mansur Hicri
244/Miladi 858 yılında Beyza yakınlarında bir kasaba olan Tur’da doğmuştur. 26
Mart 922’de Abbasi Halifesi Muktedir’in emri ile Bağdat’ta asılarak, uzuvları
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kesilerek işkence ile öldürülmüştür. Hallacı Mansur’un babası Müslüman, dedesi ise
Mezdek inancındandır. Hallacı Mansur bazen de Muhammed bin Ahmet el-Farisi
adını kullanmıştır)

Şah İsmail Hatayi: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Şah İsmail Hatayi,
Azeri asıllı Türkmen’dir. Babası Şeyh Haydar, anası Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’ın kızı Alemşah Halime Begüm Sultan’dır. 1487 yılında Güney Azerbay-
can’ın Erdebil kentinde doğmuştur. Alevilerinin Cemlerinde deyişleri en çok okunan
7 ulu ozandan biridir. Şah İsmail Hatayi, 1500 yılında Erzincan’nın Sarıkaya
Yaylası’nda, Seyyid Ocakları mensubu dedeler ile Türkmen aşiret ve oba beylerinin
katıldığı büyük Türkmen kurultayına başkanlık etmiş ve 9 Eylül 1502 tarihinde de
Tebriz’de “Safevi Türkmen Kızılbaş Devletini” kurmuştur. Osmanlı Padişahı
Yavuz’la 19 Mart 1514’te yaptığı Çaldıran Savaşı’nı kaybetmiş, 1524 ‘te 37 yaşında
iken Azerbaycan’da Hakk’a yürümüştür. Kabri Erdebil’dedir.

Fuzuli: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Fuzuli’nin asıl adı Mehmet’tir.
1504’te Kerkük’te doğmuştur, Kerkük’te Bayat Türkmen boyunun Karyağdı soyun-
dan gelmektedir. Kitaplar, Fuzuli’nin uzun yıllar İmam Ali’nin Türbesinde, geriye
kalan ömrünü de Kerbela’da İmam Hüseyin’in türbesinde türbedarlık yaptığı, Fuzu-
li’nin en büyük dileğinin uzun yıllar başında beklediği ve gönüllü bekçilik yaptığı
İmam Hüseyin’in kabrinin bulunduğu Kerbela’da ölmek olduğunu ve bunu vasi-
yetinde belirttiği için, bu vasiyeti de gerçekleşti ve veba hastalığının salgını sırasında
Hakka yürüdükten sonra naşı da Kerbela’da defin edilmiştir. Fuzuli’nin en önemli
yapıtı Kerbela olayını da anlatan “Hadikat’üs - Süeda” (Saadete Erenlerin Bahçesi)
adını taşıyan çalışmasındaki eseridir.

Yemini: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan ve asıl adı Fazıl oğlu Mehmet
olan Yemini, 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın ilk yarısında Tuna Irmağı bölgesinde
yaşadı. 1519’da yazdığı ve Alevilerce kutsal kabul edilen, İmam Ali’nin mitolojik
yaşamını konu edinen “Faziletname” (Erdem kitabı) adındaki 7300 beyitten oluşan
manzum bir eseri bulunmaktadır. Bir erdem kitabı olan bu kitap, İmam Ali’nin
yaşamının, ehlibeyt ve İmam Ali sevgisinin yoğun bir biçimde işlendiği temel yapıt-
larından biridir.

Virani: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Virani, 16. yüzyılda Eğriboz
adasında doğmuştur. Hurufiliği benimsemiş bir Bektaşi ozanıdır. Bir süre Necef’te
İmam Ali’nin türbesinde türbedarlık yapmıştır. Virani, Balkanlarda Demir Babadan
babalık icazeti almış, İmam Ali’ye olan aşkını dile getiren çok sayıda şiir yazmıştır.
Virani’ye göre “Evrende ve bütün nesnel varlıklarda görünen” İmam Ali’dir.
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Pir Sultan Abdal: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Pir Sultan Abdal,
15. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Haydar olan Pir Sultan Abdal’ın Sivas’ ın Yıldızeli
ilçesine bağlı Banaz köyünde yaşadığı sanılmaktadır. Yaşam öyküsü Alevi/Bektaşi
toplumunun deyiş ve söylencelerine dayanır. Osmanlı imparatorluğuna karşı Safevi
Türk Kızılbaş Devletini savunan Pir Sultan, döneminin toplumsal sorunlarını kendi-
sine konu edinmiş, deyiş ve şiirleri ile halkı bu uğurda motive etmiş ve haksızlığa,
Osmanlının zulmüne boyun eğmemiş zalim ve gaddar dönemin haksızlarına karşı
halkı ileri düzeyde etkilemiştir.

Kul Himmet: Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Kul Himmet, To-
kat/Almus ilçesi Varsıl köyündendir. 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Bütün
nefeslerinde İmam Ali, 12 İmamlar ve Hacı Bektaş Veli’yi büyük bir içtenlikle anla-
tır. Ölüm ve doğum Kul Himmet’ in nefesleri Alevi Cemlerinin vazgeçilmez nefes-
leri arasındadır. İyi bir tekke eğitimi gören Kul Himmet’in, Pir Sultan Abdal’a bağlı
olduğu, onun çevresinde yetiştiği, onun müridi olup onu izlediği şiirlerinden açıkça
anlaşılmaktadır.

Kaygusuz Abdal: Anadolu’nun bazı yörelerinde adı 7 ulu ozandan biri olarak
anılan Kaygusuz Abdal’ın asıl adı Alâeddin Gaybî’dir. Padişah II. Murat (1421-
1451) döneminde ve 1341-1444 yılları arasında yaşadığı, babasının Alaiye (Alanya)
Beyi Hüsameddin Mahmud olduğu söylenr. Doğduğu ve öldüğü yer ve yıl kesin ola-
rak bilinmiyor. Abdal Musa’nın, Elmalı’daki dervişlerindendir. Uzun yıllar orada
hizmet ettikten ve Rumeli’yi gezdikten sonra Mısır’a giderek Kahire’de, Kasr-ülayn
dergâh kurmuştur.

Tevella: Tevella, Ehli Beyti (Hz. Muhammed ve 12 İmam, 14 Masum Pak ve
17 Kemerbest)  ve onları sevenleri sevmektir.

Teberra ise; Ehli Beyt’e düşman olanlara düşman olmak ve onları lanetle an-
maktır. Tevella ve Teberra kavramları Alevilikte son derece önemli kavramlardır.
Bu kavramlar Alevi inancının temel ilkelerindendir.

DÖRT KAPI KIRK MAKAM

Alevi İslam İnancında; Dört Kapı, Kırk Makam şeklinde gerçeği ilkeleşen ve
insanı “insani kâmil” (olgun insan) olmaya götüren ilkelerini Hz. Peygamberin Kırk-
lar Meclisi’ni kurduğu günden beri İmam Ali’den devam eden İmam Cafer’i Sa-
dık’ın Buyruk’ta neşr edip Hünkâr Hacı Bektaşi Veli, Baba Mansur’un İç Anadolu
ve Doğu Anadolu Pirleri tarafından tespit etmiştir. Bu ilkeler aşama aşama olup
insanı olgunluğa götürür. İmamlar ve Pirler, Dört Kapı’yı şöyle özetmiştir: “Kul,
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Tanrıya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur. Bu makamların onu Şeriat içinde, onu
Tarikat içinde, onu Marifet içinde ve onu da Hakikat içindedir.

Sıradan bir insan bu dört kapı ve bu dört kapıya bağlı kırk makamdan geçerek,
ruhunu ve benliğini ergin hale getirecek kâmil insan olur. Kamil insan da ilahi sırra
erişendir.

Şeriat Makamları

1. İlim etmek
2. İlim öğrenmek
3. İbadet etmek
4. Haramdan uzaklaşmak
5. Ailesine faydalı olmak
6. Çevreye zarar vermemek
7. Peygamberin emirlerine uymak
8. Şefkatli olmak
9. Temiz olmak
10. Yaramaz işlerden sakınmak

Şeriat kapısını ve makamlarını şöyle özetleşebiliriz: Kendi öz benliğini kötü-
lükten arıtmayan, gelişmemiş, olgunlaşmamış insanın, din kuralları ve yasalar zo-
ruyla eğitilmesi, kişilere ve topluma zarar verecek hareketlerde bulunmasına meydan
verilmemesidir.

Tarikat Makamları

1. Tövbe etmek
2. Mürşidin öğütlerine uymak
3. Temiz giyinmek
4. İyilik yolunda savaşmak
5. Hizmet etmeyi sevmek
6. Haksızlıktan korkmak
7. Ümitsizliğe düşmemek
8. İbret almak
9. Nimet dağıtmak
10. Özünü fakir görmek
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Tarikat kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz: İnsanın kendi öz irade-
siyle hiçbir dış zorlama olmadan her türlü kötülüğü benliğinden kovabilmesi, elin-
den gelebilecek tüm iyilikleri hiç kimseden esirgememesi aşamasıdır.

Marifet Makamları

1. Edepli olmak
2. Bencilik, kin ve garezden uzak olmak
3. Perhizkârlık
4. Sabır ve kanaat
5. Utanmak
6. Cömertlik
7. İlim
8. Hoşgörü
9. Özünü bilmek
10. Ariflik ( kendini bilmek)

Marifet kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz: Duygu ve ilime en yük-
sek düzeye ulaşmak, tanrısal sırlara erişmektir:

Hakikat Makamları

1. Alçak gönüllü olmak
2. Kimsenin ayıbını görmemek
3. Yapabileceği hiçbir iyiliği esirmemek
4. Allahın her yarattığına saygı göstermek ve sevmek
5. Tüm insanları bir görmek
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek
7. Gerçeği gizlememek
8. Manayı bilmek
9. Tanrısal sırrı öğrenmek
10. Allahın varlığına ulaşmak

Hakikat kapısını ve makamlarını şöyle özetleşebiliriz: Hakkı görmek, zaman ve
mekan içinde tanrısal demin gücü içinde erimektir.

SONUÇ VE İSTEKLERİMİZ

Özelikle biz Dedeler (Seyyidler) ve Aleviler çok ciddi araştırma yapmalıyız.
Okumamız gerekli ve zorunludur. Özenle siyasal, sosyal, bilimsel ve teknik ile başta
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İslam dini olmak üzere dört Hakk kitabın sırrı hikmetini dahi Tasavvuf hakikatinde
bahri umman olmamız gerekir. (Aksi halde olmaz).

Allah Rızası için (Allah kelimesine dağ taş erir) Allah’ı seven, ayırım ve ikilik
yapmaz, T.C. Anayasası’nın 10. ve diğer maddelerin gereği olan her Türk vatandaşı-
na din, dil, ırk ayırımı yapılmadan aynı haklara sahiptir, hükmü vardır. Peki bu hak-
lar nerede kaldı? Dergahlarımız ve Cemevlerimiz eşit olarak tam statüye kavuştu-
rulması ve Aleviler dahil bu ülkede yaşayan tüm inanç guruplarının haklarıyla birlik-
te, eşit vatandaşlık haklarının, Kuran-ı Kerim’in hüküm emirlerine göre inanç öz-
gürlüğünü, hükümet yetkililerinden istirham ediyorum. Yeter artık bu toplumun
vebaline girmesinler. Cennet’in yolu Ehli-Beyti sevmek ve insanî haklarını vermek-
ten geçer. Cümlenize aşk-ı niyazımı arz ve istirham ederim.

Pir Selçuk Sevin Dede
İl Özel İdaresi Emekli Müdür Yardımcısı

Baba Mansur Kür Hüseyin Dergahın Postnişi
Sütlüce Köyü Karer/Adaklı-Bingöl
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كتابة الوهم:
العلويين في الكتابات السنية المعاصرةصورة

أ.د. عبد الحكيم فرحات
جامعة باتنة
اجلزائر

ملخص البحث:
تصبو هذه الورقة إلى تحقيق خمسة عناصر:

تحليل صورة العلوي في الخطاب السني المعاصر-
إبراز خصائصه الدينية والعقدية من خالل الخطاب السني المعاصر-
مقارنتها بما هو موجود في الكتب العلوية-
ثم محاولة تفسير ما يوجد من خالف -
اقتراح طريقة لتصحيحها-

.وسأستخدم لذلك منهجا مقارنا

Summary:
This paper attempts to realize five tasks:

- Analyze the Alavi image as it in the contemporary Sunni discourse.
- Show its basic characteristics as the Sunnis presented it.
- Compare this image with what is existed in the alavi books.
- Try to explain the differences.
- Suggest a new to remake this image.

I will use comparative method.
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أسالت أقالم النقد اإلسالمي إن العلويني من أهم الفرق اإلسالمية املعاصرة اليت 

يف العامل السين املعاصر ومازالت. ولقد كتبت حوهلا العديد من الدراسات النقدية يف 

اآلونة اآلخرية، وخصصت هلا العديد من املواقع، اتسمت مجلتها بالنقد الالذع، 

ويبدو أن هذا املوقف ليس وليد الفرتة الراهنة، فتاوى تكفريية.موجة من الوصحبته 

بل يرتد إىل قرون خالية.

ومن هنا فقد ارتأيت يف هذه املداخلة أن أدرس خلفيات هذا التكفري وأبصر 

بأسبابه، عرب دراسة صورة العلويني يف الكتابات السنية املعاصرة، وذلك باإلجابة على 

كيف تبلورت صورة الكتابات السنية املعاصرة؟  : ما حقيقة العلويني يف التاليةسئلةاأل

العلويني يف الكتابات السنية املعصارة؟ ما السمات األساسية لصورة العلويني يف يف 

الكتابات السنية املعاصرة؟ هل صورة العلويني يف الكتابات السنية تطابق الواقع؟ ما 

ول أن أجيب على الذي ميكن فعله لتصحيح صورة العلويني يف الفكر السين؟ وساحا

هذه األسئلة باختدام منهج تارخيي مقارن

اإلسم والمسمى:أم النصيريونعلويونأوال: ال

ختلف املصادر السنية حول حقيقة اسم العلوية وتارخيها، وعقائدها، وتكاد ا
، تعرف أشد  كفرا من امللل املعروفة كما سنرىفرقة من الشيعة الغالة، 

من ساد مذ عرفت عرفت كتب املقاالت، قد . ويبدو أن هذا املوقف بالنصرييةبينهم 
كتاب املقاالت أليب  القاسم النوخبيت الشيعي، الذي عدها من الفرق الشيعية أقدمها  

، بقوله: (وقد شذت فرة من القائلني بإمامة 1الشاذة، ونسب إليها عجيب األقوال

.78النوخبيت، فرق الشيعة، ص-1



61Prof. Dr. Ferhat Abdelhakım

، يقال له حممد بن نصري النمريي، وكان علي بن حممد يف حياته، فقالت بنبوة رجل
يدعي أنه نيب، بعثه أبو احلسن العسكري، وكان يقول بالتناسخ والغلو يف أيب احلسن، 
ويقول فيه بالربوبية، ويقول باإلباحة للمحارم، وحيلل نكاح الرجال بعضهم بعضا، 

مل حيرم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل، وأنه أحد الشهوات الطيبات، وأن اهللا
ينسبها البن نصري، ويدعي أن أصحابه يعتقدون فيه ه، ويظهر هنا أن2شيئا من ذلك)

الربوبية، يؤمنون بالتناسخ، وحيللون احملارم، مقررا دعواه النبوة، ويرون يف أيب احلسن
من غري توثيق وال إحالة، وقد صارت هذه التقرير مسات صورة النصريي كما سنرى 

.فيما يلي من حبث

، ألفيناه يوافق "امللل والنحلالشهري"يف كتابه اإلمام الشهرستاين فإذا عدنا إىل 
أكد و ايل،و فرقة من الشيعة الغالنصرييةيف بعض ما نسبه للنصريية، ويؤكد أن يتالنوخب

:قالوا؛ هلية على األئمة من أهل البيتبينهم خالف يف كيفية إطالق اإل(أنه يوجد
يف جانب اخلري فكظهور أما:باجلسد اجلسماين أمر ال ينكره عاقلظهور الروحاين 

ومل يقولوا .3)بصورة البشرببعض األشخاص والتصور بصورة أعرايب والتمثلجربيل

، وبعده شخص أفضل من عليذلك إال ملا تبني هلم أنه (مل يكن بعد رسول اهللا
وأخذ أوالده املخصوصون، وهم خري الربية فظهر احلق 

.4)بأيديهم فعن هذا أطلقنا اسم اإلهلية عليهم

يف كتب هذه الفرقة (نأن أصحاب التصنيف عادة ما يوردو ضح الشهرستاينو وي
اإلثنتني ونالفاملقاالت، إما خارجة عن الفرق، وإما داخلة فيها، وباجلملة هم قوم خي

.78النوخبيت، فرق الشيعة، ص-2
.151حممد الشهرستاين، امللل والنحل، ص-3
.151صاملصدر السابق، -4
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د أنه يقرر ، بيإىل تقرير اجلزء اإلهلي يف اإلمام عليمهلميسبب ب، 5)والسبعني فرقة
(جنزتهذه الفرقة قد اندثرت أن

من جاعال بذلك فرقة النصريية ، 6(وما بقيت إال فرقة الباطنية)يف عصره)هبتعبري 
الفرق الشيعية البائدة، وهذا ما يطرح إشكاالت حول ما مسى نصريية فيما أتى بعده 

؟م عدة فرقأمن زمن، أهي فرقة واحدة 
النقدية.

بن حزم، ألفيناه يصنف النصرية مع فرق الشيعية امام اإلإىل فصل إذا عدنا ف
طلق على فرقتني من أالغالية، بيد أنه يستنتج من كالمه أن هذا لقب النصريية قد 

، ولكل بإطالق، والنصرييةيةري الشيعة على األقل، فهو يشري إىل السبئية النص
، اإلمام علي، مثبتا أن السبئية النصريية على مذهب الصفرية، تقول بإهلية7معتقدات

عبد اهللا بن عمر بن احلرب الكندي، الذي نسبة لوتعرف يف وقت ابن حزم باحلربية، 
ثبتوا أ، و رادعى أن عليا إله العاملني وأنه توارى عن خلقه سخطًا منه عليهم وسيظه

قد غلبوا يف وقتنا ، إليها بإطالقابن حزم بينما السبئية اليت أشار . 8التناسخ
والشام وعلى مدينة طربية خاصة، على جند األردن- القرن اخلامس اهلجريأي- هذا

.152صاملصدر السابق، -5
153صاملصدر السابق، -6
307ج، ص1،2005، 2، مصر: دار اهليثم،طالفصل في الملل واألهواء والنحلأبو علي حممد ابن حزم، -7
والفرق: صححه وعلق عليه د. حممد جواد القمي، املقاالتسعد بن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري-8

هؤالء 57إىل 27مـ، ص 1963مشكور:طهران، 
اتباع عبد اهللا بن عمر بن حرب الكندى وكان على دين البيانية يف دعواها ان روح االله تناسخت ىف االنبياء 

ىل اىب هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية مث زعمت احلربية ان تلك الروح انتقلت من عبد اىل ان انتهت اواالئمة
اهللا بن حممد بن احلنفية اىل عبد اهللا بن عمرو بن حرب وادعت احلربيه يف زعيمها عبد اهللا بن عمرو بن حرب 

ن سائر احللولية أق االسالم كما 
.243، صالفرق بين الفرق)، البغدادي، خارجة عن فرق االسالم
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لعن احلسن واحلسني ابين علي كذا و ،بنت رسول اهللالزهراء فاطمةعرف عنهم و 
وقذفهم بكل بلية،رضي اهللا عنهم، وسبهم بأقذع السب
ويبدو .9- اهللا عنهم وأرضاهمحاشاهم رضي- اهللا عنهم شياطني يف صورة اإلنسان

الشيعة، ويف اآلالفرقة مع يصنفتراه ، إذ واضحفيه خلطأن 
يتأتى ذلك؟؟ف، فكياإلمام علي

ية، بيد أنه ري فرقة تدعى النصضمن الفرق الشيعية اليت درسها البغدادي ومل يذكر 
واليت يعدها ،10حرب، وكذا النمرييةاحلربية، أتباع حممد بن ذكر بئية، كما سالذكر 

شخص يدعى أسسها ،تؤله اإلمام عليتلك اليت ، 11شيعية من فروع الشريعيةةفرق
ملا كانت أنه يقصد النصريية اليت أشار من كان قبله، رحج لعين أجيوهذا ما النمريي،

.)12(بالنمريي نسبة لبين منريوشهرته  )، هـ270(تىل حممد بن نصرييغالبا إتنسب 

وما نقلناه ميكن عده أمنوذجا ملقاالت أصحاب امللل والنحل والكالم، ويكيفنا 
مؤونة تتبعها مجيعا، إذ جل مصادر الكالم و امللل والنحل الالحقة، ناقل، أو جامع، 
أو ملخص، ملا ورد ذكره يف هاتيك املصادر الشهرية، وكأن البحث العلمي يف الفرق 

قد انكفأ على نفسه، يلخص ما ورد ذكره يف الكتب، وال بعد ذلك اإلسالمية

307، ص1ج،الفصل في الملل واألهواء والنحلابن حزم،-9
، الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي عقائدها، وحكم اإلسالم فيها،حممد أمحد اخلطيبانظر -10
.20_16ص،النصيرية، سهري الفيلو ، 321ص
اتباع رجل كان يعرف بالشريعي وهو الذى زعم ان اهللا تعاىل حل يف مخسة اشخاص وهم النىب (:الشريعية-11

وعلى وفاطمة واحلسن واحلسني وزعموا ان هؤالء اخلمسة آهلة وهلا اضداد مخسة واختلفوا يف اضدادها فمنهم من 
االله اال باضدادها ومنهم من زعم ان االضداد مذمومة 

.252،صالفرق بين الفرق)، اليغدادي، وحكى عن الشريعى انه ادعى يوما ان االله حل فيه
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نهج لن يكرر إال أن مثل هذا امليف يتعامل مع واقع البحث العلمي إال ملما، وال شك 
. ، وتلك املصيبةيعيد إال األخطاء نفسهاالكالم نفسه، ولن

العديد من واعرفأصحاب الكالم وامللل والنحل قد ا أثرناه هنا يبني أن إن م
توإن قارنت بينها ألفيبعضها اندثر، وبعضها بقي، لفرق اليت تدعى النصريية، ا

، كلها ية بإطالقري منريية، ونصكذا نصريية حربية، و هناك نصريية سبئية، و فهناك عجبا، 
ن وهذا ما يدجفعنا للتساؤل عن عالقة النصرية احلالية بالنصرانيات السالفة؟نصريية

أن يتأتى علميا، وال جيوز ه الفرقة ال ميكن أن وال شك أن تقرير حكم على هذ
احلكم فرع عن يقل أصحاب املنهجية: ، أملمامل يتعني هوية الفرقة املراد حبثهاشرعيا، 
وال شك ان الباحث املتأيت يتوقف كثريا قبل أن ، والتصور فرع عن اإلثبات.التصور

يديل بدلوه يف هذه املسألة اخلطرية.

لالحقة ا(نسبة لعلم امللل)سات الكالمية وامللليةاالدر مل حتتف وعالوة على ذلك 
مثال ذلك اإلمام الفخر الرازي، الذي ألف  النصريية واحدة، فجعلت 

كتاب "اعتقادات فرق املسلمني واملشركني" وأشار إىل وجود فرقة من الشيعة الغالة، 
دون أن يشري ،يعين النصريية)تدعى النصرية(هكذا حبذف الياء وال شك عندي أنه 

ويفاألوقات،يف بعضعلييفحيلكانتعاىلاهللاأنللنصرييات األخرى، (يزعمون
األسجافيةعشرةفيه الثالثةحلقدتعاىلاهللاكانخيرببابعليقلعالذياليوم
يومنااىلالشامنواحيويفيف حلبباقيةالطائفةوهذهاملقالةهذهعلىوهم
. وتقريرات الرازي تدفع الباحث املنصف للتساؤل هنا، هل قال مقالته هذه 13هذا)

؟ وأي نصريية يعين؟أم قاهلا اقتداء مبن سلف كما رأينا؟عن اطالع

14، صاعتقادات فرق المسلمين والمشركينفخر الدين الرازي، -13
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من النصرييات بني النصريية وبني غريهاونوالغريب أن بعض الدارسني ال يفرق
نقض ، مث يواحدةأظنالفرق، وياملشار إليها، وال بني النصرية وبني غريها من 

ألقاب واحدا، ومن ذلك دعوى بعضهم أن للنصرييني: (احكمعليها بالفتوى 
معروفة عند املسلمني تارة يسمون املالحدة، وتارة يسمون القرامطة، وتارة يسمون 
الباطنية، وتارة يسمون اإلمساعيلية، وتارة يسمون النصريية، وتارة يسمون اخلرمية، 

ومنها ما خيص بعض ،ن احملمرة، وهذه األمساء منها ما يعمهموتارة يسمو 
، رغم أن كل لقب منها خاص بفرقة معينة، فبني املالحدة واإلمساعيلية 14)أصنافهم

والنصريية بون كبري، جعل الباحثني يف امللل والنحل خيصصون لكل واحد منها مبحثا، 
حبال من األحوال، وال يصح أن ذلكم الربهان على و 

نعمم عليها حكما.

ميكن عده أمنوذجا ألصحاب امللل والنحل والكالم، ويكيفنا هنا وما نقلناه 
مؤونة تتبعها مجيعا، إذ جل مصادر الكالم و امللل والنحل الالحقة، ناقل، أو جامع، 

ات احملدثني  ولوعدت إىل كتاب، ملا ورد ذكره يف هاتيك املصادر الشهرية،15أو ملخص
وكأن البحث ، 16كالدكتور علي سامي النشار، والدكتور كامل مصطفى الشييب

يلخص ما ورد ذكره يف وصار العلمي يف الفرق اإلسالمية قد انكفأ على نفسه، 
، أحق هو أم جمرد وهم؟ ودون البحث العلميدون أن يتلفت إىل واقع الكتب، 

بالنصرييات األوىل.غجابة على سؤال ماعالقة النصريية احلالية

مازالتاليتو ،النصرييةيفتيميةابنلإلمامالشهريةالفتوىيفنالحظهماوهذا
يسألنراهإذ؛جليخلطمنفيهامارغمهذايفلباحثنيلساسياأامرجعتعد

17، الرياض، دار اإلفتاء، صالنصيريةبن تيمية،أمحد -14

343، ص2، جتاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالمعلي سامي النشار، -15
.145، صالصلة بين التصوف والشيعةمصطفى الشييب،-16
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بالدمنكبريجانبعلىاستولتامللعونةالطائفة(هذهبأنبيجيفالنصرييةعن
ملهنااألمامأنظينيفو االستيالء،هذامثلاتارخيييعرفملأنهرغم،17الشام)
القرامطةأصنافوسائر(وأكدوالنصريية،واإلماميني،الفاطمينيبنييفرق

علىوضررهماملشركنيمنكثريمنوأكفربلوالنصارى،اليهودمنأكفرالباطنية
ورغم.18)وغريهموالفرنجالتتاركفارمثلاحملاربنيالكفارضررمنأعظمحممدأمة
خمتلفة،فرقبنيمجعقدتيميةابناإلمامجوابأنإالالنصريية،بمتعلقالسؤالأن

األبرياءورمي،احلجاجقتلاقرتفتها:اليتاملوبقاتعنوكشفبالباطنية،وصمها
علىالستيالءاعلىالصليبينيو األسود،احلجرعلىواالستيالء،اآلبارب

البالددخوليفتتارللالعونيدهمدومالشريف،والقدسالشاميةالسواحل
القرامطة،و املالحدة،فهماأللقاب،منالعديدأتباعهاعلطلقأو ،19اإلسالمية

كبريداليلتباينوجودرغم،20احملمرةو اخلرمية،و النصريية،و اإلمساعيلية،و الباطنية،و 
هذاإن؟عينهبشخصعلىوامللحدواإلمساعيلي،القرمطييتواردفكيف،بينها

تكادالإذاملعاصرة،اإلسالميةالدراساتيفواضحايبقىماوهذاعجاب.لعجب
عدت إىل كتابات احملدثني  فلون،و األولسطرهماأحكامهايفتجاوزتجتدها

حضورا ، أللفيت 21كالدكتور علي سامي النشار، والدكتور كامل مصطفى الشييب
. وال تدقيقمن غري تدقيقوابن حزم لنص الشهرستاين

.150-149ص ، 2004، الفتاوىمجموعأمحد بن تيمية،-17

147املصدر السابق ص-18

.150-149ص ، 147املصدر السابق ص-19

الغريب هنا أن ابن متيية حييل على العلماء املسلمني، وبالتتبع ترجح يل أن املراد .152ص،املصدر السابق-20
الغزايل، مها: أبو الغزايل وابن اجلوزي، وكالمها ذكر هذه األلقاب، ومل يدرج ضمنها النصريية وال العلوية. (راجع: 

)106-102، صتلبيس إبليس، وابن اجلوزي، 17-11، صفضائح الباطنية

.145، صالصلة بين التصوف والشيعةمصطفى الشييب،-21
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فاعتمدت ،ولقدحاولت بعض الكتابات املعاصرة أن تطور أحباثها حول العلويني
بقبول العلويني، فتاهت يف صياغات نظريات خمتلفة، بعضها ظى حيال جديدةمصادر 

األولني، فأبيد حول حقيقة هذه الفرقة، 
24، وعمر فروخ23، وفليب حيت22فرع عن اإلمساعلية ككامل الغزي

القليل ، و 26كعبد احلميد الدجيلي، ومنهم من جعلها فرقة اخلبيصة25إمساعيلية كأبوزهرة
، 27، كمنري الشريفئن حاول أن يرب منها م

.28وصبحي حممصاين

متيزالإذ،29املتقدمنيأفكارحصيلةجتاوزالراهنةنيةسالساتاالدر تستطعملو 
معواحدةالفرقبنيوالاملختلفة،النصريياتبنيواضحامتييزابني

يفتطلباليتالعلميالبحثلواقعوفيةغرياملتأخرة،للكتاباتةوفيّ وجتدهامتباينة،
أمثلة:ثالثةمنهانأخذ،العلميةالدراساتهذهمثل

.204، ص1، جنهر الذهب في تاريخ حلبكمال الغزي، -22
.219، ص2، جتاريخ سوريا ولبنان وفلسطينفليب حيت، -23
.247، صتاريخ الفكر العربيعمر فروخ، -24
.63ص،1، جتاريخ المذاهب اإلسالميحممد أبو زهرة، -25
)1956(، 2، جمجلة المجمع العلمي العراقي-26

193، صالعلويون، من هم؟ وأين هم؟منري الشريف، -27
.85، صفلسفة التشريع اإلسالميصبحي حممصاين، -28
، د. حممد )2003(، أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية،مصطفى بن حممد بن مصطفىراجع على سيب املثال: -29

، طائفة النصيرية، تاريخها وعقائدها. سليمان احلريب، لنَُّصْيرية: حقيقتها، تاريخها، عقائدهابن إبراهيم احلمد،ا ا

موسوعة الفرق ، ارياض: مكتبة املعارف. دراسات في الفرق. د.طابر طيعة، 2،1984الكويت: الدار السلفية، ط
،المذاهب الفكريةأصول الفرق واألديان و احلوايل، سفر ).2004، السعودية (واألديان والمذاهب

)2013، تنسيق أعضاء شبكة الدفاع عن السنة (موسوعة فرق الشيعةممدوح الحربي، -
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إذالسعودية،يفعلميةهيئاتعليةأشرفتاليت:والمذاهبالفرق.موسوعة1
يعدونللهجرة،الثالثالقرنيفظهرتباطنيةحركة(النصرييةتقول:

اإلسالمهدممقصدهمبه،وأهلوهعلييفإهلياً وجوداً زعمواالذينالشيعةغالةمن
االستعمارعليهمأطلقولقداملسلمني،ألرضغازكلمعوهمعراه،ونقض

.30والباطنية)الرافضيةحلقيقتهموتغطيةمتويهاً العلوينياسملسورياالفرنسي

معتتفقالغالة،الشعيةمنطائفةالنصرييةأن(يوضح:الحواليسفر.2
خالق،العاملنيرباإللهأنباعتقادهاوتتميزاألصول،يفاإلمساعيليةالباطنية

أكثرمنوهيالكفر،منباهللانعوذطالب،أيببنعليهوواألرض،السموات
، حيث يصنفها مع اإلمساعلية، وينسب إليها معتقدات 31كفرا)وأكثرهاغلوا،الفرق

دون أن حياول التمييز بني املراد بالنصريية هنا.

حول النصريية أن أصحاب امللل املطولة استه : يؤكد يف در الحلبيسليمان . 3
-يقصد أصحاب امللل والنحل–اتفقوا قد (والنحل 

تابعوا السبئية، أتباع عبد اهللا بن سبأ، الدين قالوا وجهه، وهم فيذلك تابعوا السبئية 
حبلول اجلزء اإلهلي  يف اإلمام علي، واإلئمة من بعده.أي أن اهللا جتلى للمرة االخرية 

يف آدم و نوح وإبراهيم ومسعون، واختذ يف كل دور رسوال ناطقا، متثل على الرتتيب، 
وموسى وعيسى، فعلي إله يف الباطن، وإمام يف الظاهر، مل يلد ومل يولد، ومل ميت ومل 
يقتل، وال ياكد وال يشرب. وحبسب االعتقاد السابق، فقد اختذ علي حممدا، وحممد 

"النصيريون-العلويون، مادة "موسوعه الفرق والمذاهب-30
76، صأصول الفرق واالديان والمذاهب الفكرية، احلوايلسفر 31
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خلق األيتام اخلمسة، الذين بيدهم مقاليد السماوالت الفارسي، وسلمان
. ومل يكن دقيقا يف ضبط ما قرره أصحاب امللل والنحل، رغم ما فيها.32)واألرض
عدها الشيخ ممدوح احلريب، وقام بتنسيقها أ: اليت موسوعة فرق الشيعة. 4
حركةهيالسنة، تؤكد هي األخري أن(النصرييةعنالدفاعشبكةأعضاءتنسيق
الذين،الشيعةغالةمنيعدوناهلجري،الثالثالقرنيفظهرتباطنية
ذلكمنومقصدهمعنه،اهللارضيطالبأيببنعلييفحلاإلله قدبأنزعموا

.33عراه)ونقضاإلسالمهدمهو
ن الدراسني احملدثني يف حقيقة األمر ال ينهلون من أإن هذه األمثلة تؤكد لنا 

ومن مصارد غري موثوق مراجع 
انقل بعضهي، عما سطره األولونأحكامها رج يف ، وهذا ما جعل البحوث ال خت

أعن بعض، وال يشتغل بسؤال اآلخر من متبعي الفرقة املدروسة،ك
ر، فهي ليست حوارا بقدر ما هي الدراسات هم املقتدون بالباحث ووجهته، ال اآلخ

اسات مونولوجية، سيكون هلا أسوأ األثر على اآلخر العلويدر 
، القةعيني سات اإلسالمية حول العلو ام الدر احكأوهذا ما سيجعلنا نؤكد أن و 

، مث التحقق الفعلي مما الكالميية يف الرتاثري ملما 
. !كم من فرقة قد تغري معتقدهاالرماحل التارخيية املختلفة، إذ  يف تعتقده هذه الفرقة 

ويويل وجهه قبل كتب الرتاث ،تباع املذهبأنف عن سؤال أوكم أعجب من باحث ي
وهب أن هاتيك الدرساة دقيقة، أمل خيطر بذهن  !يسأهلا عن معتقد أطياف حتيا بيننا

وهذه املالحظة ؟تمحيصوء النقد والكاتبيها أن املعتقدات يعرتيها تغيري وحتوير يف ض
ستجعلنا نفرتض أن مثل هذه الدراسات لن تكون نتيجتها أفضل فيما رمسته حول 

47-46، ص1984، 2الكويبت، الدار السلفية، ط، طائفة النصيرية، تاريخها وعقائدهاسليمان احلليب، -32
.112السنة، صعنالدفاعشبكةأعضاء، تنسيق، موسوعة فرق الشيعةممدوح احلريب-33
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النصريية، وال عقائدها، وال نريد أن ننبس باهلوى رمجا بالغيب، فلنسع يف سرب ذلك 
بتؤدة وتأن.

ة والواقعر في الكتابات السنية: الصو علوي الثانيا: 

النصريية مل يوفق يف حتديد املراد بالنصريية لقد رأينا كيف أن الدرس السين حول 
يف تراث امللل والنحل، وهذا ما سيجعلنا نتوقع خلطا كبريا يف رمسه صورة النصريية، 
وكيف ال وهم ال مييزون بني نصريية ونصريية أخرى، وكيف ال وهم ال يكلفون 

نظر يف فيما خطتهم يراعهم.أنفسهم مشقة سؤال أصحاب املذهب وال

ىل إميكننا ردها لقد صورت األدبيات السنية النصريية يف صورة مريبة جدا، 
وسنحاول أن ،عقديالاالحنراف )2(يف آل البيتالغلو)1(عناصر أساسية، وهي: 

نتتبعها عنصرا عنصرا، ونقوم مبقارنته مبا تصدح به كتب العلويني املعاصرة، فهم احلجة 

: في آل البيتالغلو)1(

قد غلوا يف والية اإلمام تتكاد تتفق الدرسات السنية املعاصرة على أن النصريية 
، وال يكاد ختلو دراسة من من بعده، حىت صاروا آهلة، أو أجزاء منهاواألئمةعلي

التنويه عليه. وبالتتبع فقد تبني يل أن هذه التهمة ترتد إىل عصور بالية، فقد ذكرها 
ابن كل من ها  ي، وأشار إل35تاينسالشهر ذكرها ، كما 34النوخبيت يف دراسته حول الفرق

. ، وغريهم كثري38تيمية، وابن 37، والرازي36حزم

.78، صفرق الشيعةالنوخبيت، -34
.151، صالملل والنحلالشهرستاين، -35
307، ص1جالفصل في الملل واألهواء والنحل،ابن حزم،-36
14، صفرق المسلمين والمشركيناعتقادات الرازي، -37
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الدولة العثمانية لقب العلي إهلية؛ أي املؤهلون لعلي، وصاروا يسمون العلوية يف عهد 
.39يف عهد الفرنسيني

مسة مميزة حىت صارت الكتابات السنية املعاصرةيف تهمة انتشرت هذه اللقد و 
وميكننا عرتيها شك أبدا.ال ي، حمل إمجاعأضحت  و للنصريية، ال يُ 

(النصريية طائفة من الشعية الغالة، الذي جيزم أن سفر احلوايلثل لذلك بدراسة أن من
ق مع الباطنية اإلمساعيلية يف األصول، وتتميز باعتقادها أن اإلله رب العاملني، تتف

هللا من الكفر، وهي من خالق السموات واألرض، هو علي بن أيب طالب، نعوذ با
: ( ألوهلية علي بن ا، ويقول يف عرضه ألهم عقائده40أكثر الفرق غلوا، وأكثرها كفرا)

.41أيب طالب، واإلميان بثالثة أقانيم: علي، حممد، سليمان الفارسي)

وهم يف وهذا ما يؤكده سلمان احلريب يف دراسته الوافية حول النصريية، إذ قال: (
يف اإلمام ذلك تابعوا السبئية، أتباع عبد اهللا بن سبأ، الدين قالوا حبلول اجلزء اإلهلي 

أي أن اهللا جتلى للمرة االخرية بعلي كما جتلى من قبل علي، واإلئمة من بعده؛ 

لى الرتتيب، يف آدم و نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛...فعلي إله رسوال ناطقا، متثل ع
يف الباطن، وإمام يف الظاهر، مل يلد ومل يولد، ومل ميت ومل يقتل، وال ياكد وال 
يشرب. وحبسب االعتقاد السابق، فقد اختذ علي حممدا، وحممد متصل بعلي ليال، 

.150-149ص ، 35، ج2004، ، طبعة املدينة املنورةالفتاوىمجموعبن تيمية،ا-38
77-76، صأصول الفرق واالديان والمذاهب الفكريةاحلوايل، -39
76صملصدر السابق، ا-40
.77صملصدر السابق، ا-41
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فارسي، وسلمان خلق 
.42)األيتام اخلمسة، الذين بيدهم مقاليد السماوالت واألرض

فيزعمون ويقول احلمد فيها: (فالعقيدة األساسية عند النصرييني هي تأليه علي
أن عليًا إله، أوحلت فيه األلوهية. وهم _ كذلك _ يؤلفون ثالوثًا من علي وحممد " 

ارًا يتكون من احلروف الثالثة (ع _ م _ وسلمان الفارسي، ويتخذون من ذلك شع
س). وهذا الثالوث يفسر عندهم بـ (املعىن واالسم والباب)؛ فاملعىن: هو الغيب 
املطلق، أي اهللا الذي يرمز إليه حبرف (ع)، واالسم: هو صورة املعىن الظاهر، ويرمز 

.43إليه حبرف (م)، والباب: هو طريق الوصول للمعىن، ويرمز إليه حبرف (س))

على سبيل لفكرة نفسها، نذكرمنهالاملعاصرة تروج وكل املوسوعات السنية
ممدح اليت أعدها موسوعة فرق الشيعةوكذا ،44الفرق والمذاهب، موسوعة املثال

النصريية تعتقد بأن أن (الشيعةوأكد فيها احلريب يف موسوعته حول فرق الشيعة، 
بأنوقالوا-علواً كبرياً ذلكعناهللاتعاىل- اهللاعنه هواهللارضيطالبأيببنعلي

األشخاص. بعضصوريفجربيلهو كظهوراجلسماين،باجلسدالروحاينظهوره
الصورةيعين-الناسوتصورةيفيظهر ملطالبأيببنعلياإلله إنويقولون
.45)-تعاىلباهللاعياذاً –يزعمونكماإيناساً خللقه وعبيدهإال-ةاإلنسي

وأما موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، وهي موسوعة ضخمة متخصصة يف 
 ،

47-46، ص1984، 2الكويبت، الدار السلفية، ط، طائفة النصيرية، تاريخها وعقائدهاسليمان احلليب، -42
12، صالنَُّصْيرية: حقيقتها _ تاريخها _ عقائدهاد. حممد بن إبراهيم احلمد، -43
".النصيريون-"العلويون، الفرق والمذاهبموسوعة -44
.112السنة، صعنالدفاعشبكةأعضاء، تنسيق، موسوعة فرق الشيعةاحلريب-45
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قد . ل46عقائدها مث تمعجت
من أبرز الفرق الباطنية، وأكدت أن ضمن تناولت يف جزئها الثاين النصريية، وصنفتها 

، ومل أعجب من قوهلا بقدر ما عجبت من 47تأليه علي رضي اهللاعاقد النصريية 
وال تستبعد وقوع هذا فإن هؤالء من أساسهم كانوا فقد قالت: (،تعليقها على ذلك

عباد أوثان وعباد بقر وفروج، وبعد أن دخلوا يف اإلسالم أو على األصح تظاهروا به  
، زاعمني أنه إمام يف الظاهر وإله يف من أبرز عقائدهم: تأليه اإلمام عليكان

وحبسب اعتقادهم .الباطن مل يلد ومل يولد، ومل ميت ومل يقتل، وال يأكل وال يشرب
إن عليًا خلق :أن اهللا جتلى يف علي فقد اختذ علي حممدًا وبالغوا يف كفرهم فقالوا

وسلمان خلق األيتام اخلمسة الذين بيدهم الفارسي،وحممد خلق سلمان حممداً،
املقداد: رب الناس وخالقهم املوكل بالرعود :مقاليد السموات واألرض وهم

.أبو الدر: (أبو ذر الغفاري) املوكل بدوران الكواكب، والنجوم.والصواعق، والزالزل
ثمان بن مظعون: ع.عبد اهللا بن رواحة األنصاري: املوكل بالرياح وقبض أرواح البشر

قنرب بن كادان: املوكل بنفخ األرواح يف .املوكل باملعدة وحرارة اجلسد وأمراض اإلنسان
ئد الناس مبجرد االستبعاد، اعلق على من يتكلم يف عقأ، وال أعرف كيف 48)األجسام

أين ذلك من املنهج العلمي؟ أين ذلك من اإلميان الذي يقتضي التوقف عن احلديث 
اس مبجرد الظن، ناهيك عن تكفريهم.يف اعراض الن

ن جل الدارسني حييلون على أصحاب امللل والنحل السابق ذكرهم، أالعجيب و 
ات متعددة متباينة، وما كان كذلك كيف حيكم يبينما أولئك فصلوا وبينوا أن النصري 

املذهب رولوعادوا إىل مصاد

46-http://www.dorar.net/)13 /09/2013(
)http://www.dorar.net/enc/firq/3296)13/09/2013: راجع-47
)http://www.dorar.net/enc/firq/3296)13/09/2013: راجع-48
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أللفوا الصورة غري الصورة. فإذا عدنا إىل الدراسات العلوية املعاصرة وجدنا نفيا قاطعا 
لذلك، ويكفيك أن تلقي نظرة على بيان عقيدة املسلمني العلويني، الذي أصدره مجع 

أصدروه بالالذقية من رجال الدين والثقات من املسلمني العلويني، يف سوريا ولينان، 
يه لتبينت . ولو عدت إل1972سنة 

 بالوالية، وبعضهم ينتمي إليه
، بالوالية والنسب، كسائر الشيعة الذين يرفع انتمائهم العقيدي إىل اإلمام علي

املادة الثانية منه ، ويؤكدون يف 49وبعضهم يرتفع إليه انتماؤه النسيب أيضا)
أن((العلويني) و(الشيعة) كلمتان مرتادفتان مثل كلميت (اإلمامية) و(اجلعفرية)، فكل 

.50شيعي هو علوي العقيدة، وكل علوي هو شيعي املذهب)

أن اإلميان عند النصريية هو(االعتقاد الصادق بوجود اهللا ولقد أكد البيان 
، وأن أصول الدين مخسة، 51بالشهادتني)سبحانه ومالئكته وكتبه ورسله مع اإلقرار 

وهي: (التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة واملعاد، وجتب معرفتها بالربهان والدليل 
بوجوب وجود إله االعتقاد ، أن التوحيد هو: (52املوجب للعلم ال بالظن أو التقليد)

واحد ال شريك له، ال يشبه شيئا ال يشبهه شيء، خالق للكائنات كليها وجزئيها، 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصري :وهو كما أخرب عن نفسه بقوله ]11[ الشورى ،

[اإلخالص:قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد،مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا احدتعاىل:

1-4[(53.

)http://alawi12.tripod.com/wathiqa.htm)13/09/2013راجع نص البيان: -49

املصدر السابق.-50
السابق.املصدر -51
املصدر السابق.-52
املصدر السابق.-53
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البيان:( ونعتقد أن اإلمام الذي نص عليه اهللا ليقو صوص اإلمام عليوخب
تعاىل وبلغ عنه رسوله األمني يف أحاديث متواترة هو: أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 عبد اهللا وأخو رسوله وسيد اخللق بعده، وجاء النص بعده البنيه سيدي شباب
.54وبعدمها للتسعة من ولد احلسني)–عليهما السالم –أهل اجلنة احلسن واحلسني 

مث خيتم البيان بقوله: (هذه هي معتقداتنا حنن املسلمني (العلويني) ومذهبنا هو 
بالعلويني والشيعة معاً، وإن التسمية : املذهب اجلعفري، الذي هو مذهب من عرفوا

(الشيعي والعلوي) تشري إىل مدلول واحد، وإىل فئة واحدة هي الفئة اجلعفرية اإلمامية 
.55األثنا عشرية)

ومل يبق بعد هذا البيان الذي أجنزه مثانون من كبار أعالم هذا املذهب، إال 
االعرتاف بتقصري مدرسة السنة وأنا منهم يف دراسة الن

احلكم عليها بغري علم، خمالفني يف ذلك الشرع الكرمي الذي حيث على جتنب الكالم 

أنه 
وحيكم على النصريية بالغلو، ،من احليف املريع أن حيكم على اإلمامية باالعتدال

مالكم كيف تحكمون.؟

االنحراف العقدي:)2(
ال العقائـــــد طـــــاالحنـــــراف قـــــد ســـــات الســـــنية املعاصـــــرة علـــــى أن اتكـــــاد جتمـــــع الدر 

وهــذا مــا ية، حــىت صــارت غــري إســالمية، ري النصــ
.ملا مجعت بني العجيب والغريب من العقائد

املصدر السابق.-54
املصدر السابق.-55
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ىف احلقيقـــة ال يؤمنـــون بـــاهللا وال برســـوله وال 
بأحـد مـن املرسـلني 

وال مبلـة مـن امللـل السـالفة، بـل يأخـذون كـالم اهللا ورسـوله، املعـروف عنـد قبل حممد
مـن جـنس مـا –

ريـــف كـــالم اهللا تعـــاىل ورســـوله عـــن مواضـــعه، إذ مقصـــودهم إنكـــار اإلميـــان وشـــرائع وحت
مـن جـنس مـا ذكـر –

ومــن جــنس قــوهلم: أن الصــلوات اخلمــس معرفــة أســرارهم، والصــيام املفــروض  -الســائل
يوخهم، وأن (يـدا أىب هلـب) مهـا أبـو بكـر كتمان أسرارهم، وحـج البيـت العتيـق زيـارة شـ

.56)وعمر. وأن النبأ العظيم واإلمام املبني هو على بن أىب طالب

تهمهم تـا،57حـول النصـرييةلدراسـات السـنيةالعديـد مـن القد تبـني يل بتتبـع و 
:، أمهها مايلياالحنرافات العقديةالعديد من من ب

االعتقاد بتعدد اآلهلة .1

.12، صالنصيريةبن تيمية،ا-56
اعتمدت على املصادر التالية: -57

، الرياض: دار اإلفتاءالنصيرية، طغاة سوريةتقي الدين ابن تيمية، -

)2003(، اإلسالميةأصول وتاريخ الفرق ،مصطفى بن حممد بن مصطفى-

. لنَُّصْيرية: حقيقتها، تاريخها، عقائدهاد. حممد بن إبراهيم احلمد،ا ا-

2،1984، الكويت: الدار السلفية، ططائفة النصيرية، تاريخها وعقائدهاسليمان احلريب، -

، ارياض: مكتبة املعارف، دراسات في الفرقد.طابر طيعة، -

)2004(، السعودية هبموسوعة الفرق واألديان والمذا-

،أصول الفرق واألديان والمذاهب الفكريةاحلوايل سفر، -

)2013(تنسيق أعضاء شبكة الدفاع عن السنة ، موسوعة فرق الشيعة، ممدوح احلريب-
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.لألئمة من بعد علىدعوى األلوهية .2
.كالم اهللافحتري.3
القول بتناسخ األرواح..4
إنكار القيامة، واملعاد جنة ونارا..5
.استباحة احملرمات الشرعية.6
7.

:وبـــاطن، وال يعلـــم البـــاطن ســـواهم، ومـــن ذلـــكللشـــريعة مبعناهـــا العـــام ظـــاهر .8

و .فاجلنابـــــــة عنـــــــدهم هـــــــي هـــــــي مـــــــواالة األضـــــــداد واجلهـــــــل بـــــــالعلم البـــــــاطين
والصـيام هـو حفـظ السـر .هي معاداة األضداد ومعرفـة العلـم البـاطين:الطهارة

ــــني امــــرأة، والزكــــاة هــــي رمــــز لشخصــــية ســــلمان ــــني رجــــالً وثالث ــــق بثالث .املتعل

لألسرة النصريية وكراهية خصومها.الوالية هي اإلخالصو
التحلل من العبادات الشرعية بتأويلها تـأويال جديـدا خيرجهـا تـأولوا العبـادات .9

ــــأويال، خيرجهــــا عــــن وضــــعها الشــــرعي، فالصــــال جمــــرد رمــــوز آلل ةالشــــرعية ت
.58البيت، وذكرهم يرفع اجلنابة ويزيل احلدث ويكفى عن الصالة

ـــاع عـــن كيفيـــةيف الختـــالف صـــالة املســـلمنيم.10 ، وصـــومهم جمـــرد االمتن
، وال يؤمنــــون بزكــــاة، وال حيجــــون إىل ولــــه وقــــت آخــــرمعاشــــرة النســــاء فقــــط

!!، ويقولون إن احلج إىل مكة إمنا هو كفر وعبادة أصنامالبيت

اليصــلون اجلمعــة وال يتمســكون بالطهــارة مــن وضــوء ورفــع جنابــة قبــل أداء .11
.الصالة

رىهلم قداسات شبيهة بقداسيات النصا.12

.58، صالفكر اٍإلسالمى فى تطورهحممد البهي، -58
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هلم أعياد ختالف أعياد املسلمني..13
خلــــيط عجيــــب لعقائــــد خمتلفــــة، أمههــــا:  (فهــــياألديــــان،فاملــــزج بــــني خمتلــــ.14

.59النصرانية، مع اشرتاكها يف جممل األصول الباطنية)
معاداة اإلسالم وأهله، وإذا كانت هلم مكنة سفكوا دماء املسلمني..15
ومشاخيهم ما ال حيصى عدده إال اهللا تعاىل.قتلوا من علماء املسلمني .16

فرقة باطنية..17

ــــوم مــــن الــــدين وال شــــك أن مــــن ك ــــه فهــــو خمــــالف ملــــا هــــو معل ــــت هــــذه عقيدت ان
ولـــذلك تـــداول الكتـــاب احملـــدثون كفـــرهم، وأاإلســـالمي بالضـــرورة،
يصـــلى ال جتـــوز منـــاكحتهم، وال تبـــاح ذبـــائحهم، وال قـــالوا ذلك لـــاليهـــود والنصـــارى، و 

علـــى مـــن مـــات مـــنهم وال يـــدفن يف مقـــابر املســـلمني، وال جيـــوز اســـتخدامهم يف الثغـــور 
.واحلصون

ولنا أن نتساءل اآلن عن كيفية وصول هؤالء الكاتبني إىل تقرير هـذه املالحظـات 
شـاركوهم حول النصرييني، هل نقلوا عن كتبهم املعتمدة؟ هل مسعوا من أعالمهم؟ هـل 

م أمرهم؟ حىت اتضح هل

إن امللفت يف هذه الدراسات هو نقل بعضـها عـن بعـض مـن غـري حتـر، وال حتفـظ 
رجـع تتنقـل عـن مؤلفـات معتـربة يف املـذهب، وال ال يف النقل، فمراجعها ليست علوية، 

عـــرف حقيقـــة املعتقـــد، فتإىل أعـــالم املـــذهب، ل
، وأبعـد مـا يكـون عـن احلـوار، وجيعلهـا أغـرق يف الذاتيـةوهذا مايفقـدها قيمتهـا العلميـة، 

العجــب فصــارت بــذلك وصــفا للخيــاالت واألوهــام أكثــر منهــا وصــفا حلقيقــة الواقــع. و 

.77، صأصول الفرق واالديان والمذاهب الفكريةاحلوايل،-59



79Prof. Dr. Ferhat Abdelhakım

، مــع أن 60كمــا صــرح أعــالمحتكــم عليهــا بــالكفر الصــراحالتخــرص 
فـــأعراض هـــذه املســـائل ينبغـــي التأكـــد فيهـــا والتحـــري وال يصـــح التخـــرص فيهـــا بـــالظن، 

الناس حرام، ناهيك عن تكفريهم.

و إىل كتب العلويني أ، 61املشار إليه يف هذا البحثا إىل البيان العلوي و ولوعاد
هلذه لعرفوا أنه ال وجود ، وغريه62حسني املظلومحممد مثل مؤلفات الشيخ 

عقائد، اإلمامية يف شيء،الشيعة التخرصات، وأللفوا القوم ال يكادون خيتلفون عن 
أنه ما شرعه اهللا سبحانه لعباده يه ورد فوعبادات، ومعامالت، فقد 

إّن على لسان آخر رسول من رسله،, وآخر األديان اإلهلية وأكملها هواإلسالم،
ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه ، ]19[آل عمران: الّدين عند اهللا اإلسالم

، وأن اإلسالم هو(اإلقرار ]85[آل عمران: الخاسرينوهو في اآلخرة من 

" وااللتزام مبا جاء أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدًا رسول اهللابالشهادتني:"
االعتقاد الصادق بوجود اهللا سبحانه (وأن اإلميان هو ، 63من عند اهللا)به النيب 

ول الدين مخسة التوحيد والعدل ومالئكته وكتبه ورسله مع اإلقرار بالشهادتني، وأن أص
، كما يؤمنون بالعبادات اخلمسة اليت نعرفها، وال ختتلف 64والنبوة واإلمامة واملعاد )

طريقتهم عنا، إال كما يتختلف مذاهبنا فيما بينها، وعلى سبيل املثال الصالة، فهم  
حب 
األعمال إليه، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وأن الصلوات 

. مصدر سابق.النصيريةبن تيمية،، راجع نصها يف كتابه: افتوى اإلمام اتبمية الشهرية-60
)http://alawi12.tripod.com/wathiqa.htm)13/09/2013راجع نص البيان: -61

)http://alawiyoun.netمن علماء العلويني املعاصرين، جتد كتبه على موقع علويني (-62
.املصدر السابق-63
.املصدر السابق-64
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عشر ركعة، تقصر الرباعية منها على النصف يف حاالت السفر واخلوف، و أن من 
مع استكمال شروطها، وصالة الطواف الصلوات الواجبة: صالة اجلمعة والعيدين

. وأما بقية فروع الدين، كاملناكحات واملعامالت 65الواجب، وصالة امليت، وغريها)

.66مراجعه الكثرية
حيكم عليهم بالغالة 

ال خيرجون عن دائرة يف كل األحوال موه!!!؟وحيكم على اإلمامية باالعتدال
.حبال من األحوالاإلسالم

الوهم: سبر وكشفثالثا 
ة سات السنية حول العلويني، حيتاج منا وقفة مليّ االذي تعج به الدر أن الوهم

حىت ينقشع ، على أرض الواقعمعه مث النظر يف كيفية التعامل للتأمل يف أسبابه، 
الوهم، وتعود الصورة كما كانت.

تشخيص األسباب.1
أهل السنة ليظهر من تتبع أسباب الوهم يف كتابة 

سات اليت كل الدراأن  وأمهها يف نظري قصور املنهجية املتبعة يف حتقيق عقائدهم، إذ 
ه لذاهبها تنقل عنها، وتنسب لآلخر ما تقو انكأفت على كتب مقد اطلعت عليها، 

رجع ت
ها، فكتب املذهب يكن رأيا ممهو إىل مصادر الفرقة املدروسة، وال إىل شيوخها،

، ويقدح العلميةبقيمتها ميس التوجه العلمي هذاعتمدة حجة عليها. وال شك أن امل

املصدر السابق.-65
املصدر السابق.-66
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؛ إذ البحث العلمي يف الفرق يقتضي الرجوع إىل كتب يف موضوعيتها، ولن يفيد أحدا

وهم اتكتابن يكون إال  أكن الدينية إن كان البحث ميدانيا، وما عدا ذلك فال مي
وخترصات حبث.

ورغم أن الدراسات السنية اليت أجنزت حول النصريية كثرية إال أنك لو حمصتها 
أللفيتها أن مجيعها ترجع إىل نص واحد، بفعل النقل والتلخيص، فهناك نص أساسي 

كيف نقل املتأخرون عن ،  - فيما سبق- قد رأينا و تفرعت عنه نصوص ثانوية؛  
وهذا ما انا باختصار خمل، أصحاب امللل والنحل من متحيص وال تدقيق، وأحي

حتليل النصريية امسى ومسمى.كما جتلى ذلك يف يف خترصات نقدية،  أوقعهم 
ولقد زاد الطني بلة أن األحباث السنية املعاصرة قد اعتمدت مصادر بصفة 
أساسية، ال يصح منهجيا االستناد إليها، ومن ذلك املراجع االستشراقية اليت كتبت 

كتابات كحباث التبشريية اليت تتغيا نقض اإلسالم من أصوله،  ألغراض استعمارية، واأل
أبو موسى احلريري مثال، 

ر أساسية يف حبث عن العلوية.دمصايصح أن تعتمد كفال ، 67السليمانية
وقد يتعذر البعض بقلة املراجع

وقتنا احلاضر فال، فقد انتشرت كتب املذهب يف وقتنا احلاضر، كمانتشرت املواقع 
العلوية اليت تعرض كتب املذهب، وتبصر مبعتقداته، وتعرض خدمات السؤال 

.68واجلوب
السنيةماوهنحو خطة لتجاوز األ.2

، حيث 34، ص1994، 1العلمي للمطبوعات، ط، بريوت: مسسة اهل العلويون شيعة؟؟هشام عثمان، - 67
حقق يف مسألة وضعه، وهذا الكتاب صار مصدر لكثري من درسات السنة يف جمال العلويات.

)youn.netalawi(.رامجع موقع املكتبة العلوية-68
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كثرية وعديدة، وال أعرف فرقة إسالمية معاصرة علويني  إن األوهام السنيية حول ال
وليس مرد هذا إىل سوء نية كما يتبدى للبعض، ولكن .شوهت كما شوه العلويون
، فيرتدى.حيسن الظن بالغرياملشكلة أن الباحث أحيانا 

إن هذه األوهام الفاشية يف األوساط السنية االجتماعية والعلمية ال ميكن أن 
وحيتاج تنتهج خطة حمكمة، توضح ما خفي، وما اشتبه، ملهولة، مايقضى عليها بس

وقتا طويال، 
ويف رأي، فإن اإلجراءات التالية كفيلة بدفع هاتيك األوهام:

، العلوينيعالم أسات علوية تبصر حبقيقة معتقداإعداد در .1
ومؤلفات الشيخ 

عقد حلقات دراسية مشرتكة، جتمع بني خمتلف املذاهب، حىت يتعرف .2
آلخرون على حقيقة املذهب ومعتقده، فيغريوا من أفكارهم.ا

،فيطلعوا على .3
أمهات املصادر العلوية، مبا ميكنهم من

لكل الباحثني درسة العلوية ة األنرتنت، تعرف باملإنشاء مواقع على شبك.4
.عنه

، مبا يكشف نشر املخطوطات العلوية مبا فيه الباحثني معرفة حبقيقة املذهب.5
.عن تاريخ املعتقد العلوي

وهذا ، .6
.ما يكون أثر على املدى البعيد

، فيصريوا رسال دعوة العلماء من أهل السنة لالطالع على حقيقة العلويني.7

املسامهة يف أشغال التقريب بني املذاهب واملدراس اإلسالمية..8



83Prof. Dr. Ferhat Abdelhakım

وار علمي جدي، ال نلبث أن جند وأحسب أن هذه اإلجراءات ستؤسس حل
له أثرا آثار اجتماعية يف القريب العاجل.

خاتمة البحث:رابعا: 
ىل النتائج التالية:إتوصلنا من خالل هذا البحث 

فرقة تبني يل أن املتقدمني من علماء امللل والنحل من السنة أكدوا أن .1
.النصريية قد اندثرت

اليت تبلورت اتضح لنا أن جل الدراسات السنية يف جمال الدرسات العلوية .2
ينقل بعضها بعد أحباث علم امللل والنحل واألوىل قد انكفأت على الذات، 

.ةوهام كبري إىل الواقع، وهذا ما أوقعها يف أعن بعض من غري رجوع
كثري من .3

الغموض، وتعلوها الكثري من احلجب القامتة، اليت تعرضها يف وصرة خميفة 
جدا، صورة الكافر الغايل الباطين.

ميكن إرجاع مالمح صورة العلوي املعاصر يف الكتابات السنية املعاصرة إىل .4
ساسيني، ومها: الغلو واالحنراف.أعنصرين 

ية.على تكفري النصري أن يتفقوا أوشك أهل السنة .5
، للعلويني يف الكتابات السنيةةمتالصورة القاتبلور حاولت أن أتلمس أسباب .6

منهجية البحث املتعمد يف حتقيق املسائل وأرجعتها إىل أسباب، أمهها: 
املصادر النقدية املعتمدة.النصريية، و 

تبني لنا أن درس امللل والنحل يف العامل اإلسالم قد انكفأ على نفسه من .7
بعضه بعضا، من غري مراجعة وال حترير.قدمي، يلخص

السنة.أهل اقرتحت خطة عملية لتوضيح حقيقة العلويني جلماهري .8
واحلمد هللا رب العاملني
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چکیده1
تشیع امامی وپیدایش طریقت علوی-بکتاشی در آناتولی

دکتر فهیمه مخبر دزفولی1*

سیاسی،اجتماعی،اقتصادی  حتوالت  حاصل  آناتولی  در  بکتاشی  علوی-  طریقت  پیدایش 
بود که در دوران سلجوقیان روم رخ داد.عوامل متعددی چون گرایشات  وفرهنگی گسرتده ای 
فرهنگ  آناتولی،وجود  در  صوفیانه  های  وسرسلسله  ماوراءالنهر،حضورشیوخ  در  ترکان  مذهبی 
شکل  ،در  سلجوقی  شاهان  فرهنگی  سیاستهای   مهراه  به  منطقه  در  مسیحیت  ودین  یونانی 
گریی طریقت علوی-بکتاشی نقش داشتند.در این میان نقش تشیع در شکل گریی این طریقت 
،موضوعی است که این مقاله به آن خواهد پرداخت.باتوجه به کثرت شعائر شیعی در مراسم 
علوی-بکتاشی این فرضیه مطرح می شود که تشیع در آغاز پیدایش طریقت علوی بکتاشی نقش 
وسهمی داشته است. در این مقاله با نگاهی به اوضاع سیاسی آناتولی،احتمال ارتباط رهربان اولیه 
علوی-بکتاشی چون باباالیاس،بابااسحاق وحاج بکتاش ولی با جریاهنای شیعه در این دوره مورد 
بررسی واقع شد.سپس  عقائد وشعائر شیعی در آثار اولیه بکتاشی چون مقاالت حاج بکتاش 
ولی،الفوائد،مناقب نامه های بکتاشی،نفسها وآثاری چون مناقب القدسیه ومناصب االنسیه ، 
اعتقادات  قرار گرفت.مهچننی  النعمانیه و.....مورد جست وجو  پاشازاده وشقایق  تاریخ عاشق 
اصلی تشیع چون حدیث غدیر،چهارده معصوم،فروع دین و....را با عقاید کنونی پریوان طریقت 
علوی-بکتاشی مقایسه منوده ونتیجه می گرید که این طریقت در آغاز پیدایش حتت تاثری تشیع 

دوازده امامی نبوده است. هرچند در دوره های بعدی امکان این تاثریگذاری فراهم شده است.

کلمات کلیدی: علوی-بکتاشی،آناتولی،تشیع،سلجوقیان

   1،استادیار دانشکده اهلیات، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد هتران مرکزی       
Email: Fmokhber_d@yahoo.com
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ABSTRACT

SHIITE DOCTRINE AND THE EMERGENCE OF  
ALEVI - BEKTASHI IN ANATOLIA

Dr. Fahimeh Mokhber Dezfouli 2

The emergence of Alevi – Bektashi order of dervishes was the result of political, 
social, economic and cultural developments that occurred widely in the Roman Sel-
juks era. Several factors such as ancient religions of Turks in Transoxiana, the pres-
ence of Mystic Sheikhs in Anatolia, the presence of Chris-tianity and Greek culture 
throughout the region with the cultural policies of the Seljuk kings, involved during 
the formation of Alevi - Bektashi order of dervishes. In this paper, the impact of Shiite 
doctrine on Alevi-Bektashi order in their early history will be considered. Concerning 
to many Shi’a slogan in Alevi Bekatashi ritual ceremonies, the assumption is that the 
Shia was associated with Alevi -Bektashis at in 7th C.E.  In this paper, we, firstly, have 
a look at the political situation of Anatolia in 7th C.E. Then, looking for the effects of 
shi’a doctorine on their early sources such as Maqalat by Haj Bektash Veli, Al-Fa-
va’id, Manaqib al-qud-siyah fi Manasib al-Ensiyah, the collection of Bektashis Nafas 
and so on. Finally, the main Shiite beliefs such as Ghadir event, fourteen innocence 
and etc. will be compared. According to that it seems that the Alevi-Bektashi was not 
influenced by Shiite doctrine in its early history. However, this effect can be provided 

in subsequent periods.

Key Words: Alevi-Bektashi, Shiite, Anatolia, Seljuks 

مقدمه

  قیام بابائیان که  در قرن هفتم هجری در آناتولی روی داد،اگرچه رویدادی سیاسی وعلیه 
منجر   ، طوالنی  دوره  ودریک  یافت  مذهبی  ماهیتی  تدریج  به  اما  بود  روم  حکومت سالجقه 
به تشکیل طریقتی صوفیانه شد. سری تطورتارخیی علویان را باید بامرحله پیدایش علویان ازقیام 
آناتولی  اغاز کرد.تقریبا کلیه گروههای علوی در  اول قرن هفتم ه/سیزدهم م  نیمه  بابائیان در 
مبدا تارخیی ظهور خود را قیام ضد سلجوقی بابائیان دانسته اند.رهربان این قیام دو شیخ صوفی 
به نامهای  بابا الیاس خراسانی وخلیفه اش بابا اسحاق بودند که بااستفاده از ضعف پادشاهان 
سلجوقی دراداره ملک خویش -که باهجوم مغول به جهان اسالم وسرازیر شدن مجعیت مهاجران 
به آناتولی تشدید شده بود- به تبلیغات گسرتده ای علیه انان دست زده وپریوان بسیاری گرد 

2  Associated Professor, Department of Theology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. 
Email:  Fmokhber_d@yahoo.com
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آوردند.آنان توانستند سلطان سلجوقی راوادار به فرار از پایتخت کنند ولی عاقبت وی بااستفاده 
از لشکرفرنگان توانست بر بابائیان فائق اید ورهربان انان را به قتل رساند3 .بابائیان پس از این 

شکست قتل عام شدندوعده ای ازانان  به مناطق دوردست گرخیتند.

  اگرچه قیام بابائیان به شدت سرکوب شد اما توسط یکی از پریوان زیرک باباالیاس به آرامی 
ادامه یافت.حاج بکتاش ولی مهمرتین شخصیت درتاریخ علویان آناتولی  است که پس ازکشته 
شدن برادرش در قیام بابائیان خودراازانان  دور نگهداشت ودردهکده صولوجه قراهویوق )حاج 
بکتاش کنونی(مستقر شد4.وی باتبلیغ آراء وعقاید صوفیانه خود دربنی ترکمنان روستانشنی سنگ 

بنای تاسیس مکتب بکتاشیه را بنیان هناد.هرچند این مهم ساهلا پس از وفات وی رخ داد.

باید توجه داشت که دردوره سلجوقیان ،هنوزدراویش پریو حاج بکتاش ،بکتاشی نامیده منی 
شدند بلکه در زمره درویشانی بودند که به ابدال شهرت داشتند.ابداالن روم یکی از چهارگروهی 
هستند که عاشق پاشازاده حتت عنوان متصوفه درروزگار خود یادکرده است.5 درواقع انان جمموعه 
مهراه  بودند که  بکتاش  درگاه حاج  به  ووابستگان  یسوی،بابائی  قلندری،حیدری،  ازدراویش  ای 
پرداختند  می  مرزنشنی  طوایف  خوددربنی  نشرعقاید  به  درفتوحات  شرکت  ضمن  روم  باغازیان 
عثمانی حضورداشتند  درامرینشنی  درویشان خصوصا  می خواندند6.این  باباالیاس  وخودرامریدان 

وامریان عثمانی رادر گسرتش قلمروشان یاری کردند.

باتشکیل سپاه ینی چری که قرهنا مظهراقتدار عثمانیها بودند ،انان حتت سلطه معنوی حاج 
بکتاش قرار گرفتند-7این رویدادحتول بزرگی درمشارو جایگاه دراویش گذاشت.سالطنی اول عثمانی 
اهنا زاویه ها ساخته ،هدایاومزایایی مقرر کردند. برای  داده  قرار  دراویش رامورد محایت خویش 
تثبیت  نتایج دوسویه ای درپی داشت :سالطنی عثمانی از مقبولیت دراویش برای  این محایتها 
دولتی  بامحایتهای  نیز  ودراویش  جستند  می  هبره  مرزی  مناطق  در  خصوصا  خویش  حکومت 
تالش  با  پانزدهم   قرن  اواخر  اختیار گرفتند.در  در  مطلوبی  واجنماعی  سیاسی  های  فرصت 
عثمانیها بیشرتدراویش وپریوان مکاتب یسویه،حیدریه،وفائیه وقلندریه که ابداالن نامیده می شدند 

به بکتاشیان نزدیک واندک اندک در این طریقت ادغام شدند    8      

باتوجه به اعتقادات کنونی علویان ،که شباهتهایی به شیعیان امامی دارد،این سوال مطرح 
می شود که آیاتشیع امامی درشکل گریی)نه تداوم( طریقت علوی-بکتاشی نقش مهمی داشته 
است؟آیا رهربان اولیه قیام بابائیان با تشیع امامی ورهربان آن ارتباط داشته اند؟آیادر منابع اولیه 

3  ابن بی بی،االوامرالعالئیه فی امورالعالئیه ،ص405.  .
4   Abdulbaki Golpinarli,Manakibi Haj Bektasi Veli, Vilayat-Name,s.17.

 205ص،1332،نامثع لآ خیراوت،هدازاشاپ قشاع.  5
6  .،مهان ،ص.64 

7  . Oruc,Tarihi Aliosman,ed.Franzbabinger,pp:15-16.
8   Melikoff, Irene ,Historical bipartition and its consequences, “Alevi  identity”,p.5
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علوی بکتاشی هم به اعتقادات شیعه اشاراتی شده است ؟تفاوت اعتقادات مهم شیعه امامی با 
علویان آناتولی چیست؟در این مقاله ،پرسشهای مذکورمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دوره مورد نظردر این مقاله مرحله شکل گریی طریقت علوی-بکتاشی یعنی از قیام بابائیان 
تا آغاز تشکیل حکومت عثمانی است.به مهنی منظوردرآغازارتباط احتمالی شخصیتهای مهم 
تاریخ علوی-بکتاشی دردوره موردنظر یعنی باباالیاس خراسانی،حاج بکتاش ولی وابدال موسی 
راموردبررسی قرارداده تاارتباط احتمالی آنان با تشیع معلوم گردد.سپس اعتقادات شیعی درمنابع 
مهم تاریخ علوی چون مناقب القدسیه ،والیت نامه حاج بکتاش ولی و...جست وجو می شود 
وهنایتا مقایسه ای  بنی افکاروعقائد شیعی آن چنان که در تشیع امامیه موجود است وآنچه که 

در طریقت علوی بکتاشی مطرح شده است ،صورت می پذیرد.

ارتباط رهبران اولیه طریقت علوی بکتاشی با تشیع

پذیری  وتاثری  امساعیلی  تشیع  با  اولیه علوی  برارتباط سران  مبتنی  مطالبی  از حمققان  بعضی 
باباالیاس رهرب  از اندیشه های باطنی مطرح کرده اند.کامل مصطفی شیبی معتقد است چون 
هنضت بابائی،برای اولنی باراز خراسان وارد مسیساط شد ودرآن جا منزل کرد واز طرفی ابواحلسن 
تاثری  ،وی حتت  داشت  شهرت  شیعی گری  به  مسیساط  حاکم  ایوبی  الدین  پسر صالح  علی 
افکارشیعه قرارگرفت.9کلود کاهن نیز درمدخل" بابائیه"در دائره املعارف اسالم می نویسد:بابالیاس 
اززادگاهش خراسان تشیع باطنی راباخودآورده بود.وی حتی نوع ارادت بابائیان به رهربانشان را 

متاثرازنوع اطاعت امساعیلیان می داند.

را  طریقت  شیخ  واینکه  شیخ  دربرابر  وتسلیم حمض  ارادت  نوع  این  داشت که  توجه  باید   
جانشنی خدا ورسول خدا دانسنت درمیان پریوان طریقتهای صوفیانه در آناتولی سابقه ای طوالنی  
دارد10موالنا جالل الدین رومی نیز پس از اقتدا به صدرالدین قونوی درمناز ،گفت:هرکس پشت 
سر یک رهرب پرهیزگار منازخبواند مهچنان است که به پیغمرب اقتدا کرده است.11مهچننی اوحدالدین 
عباسی)046- خلیفه  باهلل  املستعصم  بسیار  احرتام  مقابل  اوحدیه،در  مکتب  موسس  کرمانی 
326ه.ق(،گفت:امریاملومننی خلیفه پیغمرب است ومن خلیفه خدا،چه عقل باشد که از خالفت 
خدا به وزارت خلیفه سرفرود آورد.12از طرفی ،درحالی که آشنایی رهربان قیام بابائیان با افکار 
شیعی،به دلیل خاستگاه مشرتک آنان یعنی خراسان بدیهی است،اما این آشنایی منجربه تاثریی 
ماندگاروعمیق نشدوگرنه آثاری از آن را می شد در آثارمربوط به رهربان علوی –بکتاشی می شد 

یافت.

9   کامل مصطفی شیبی،تشیع وتصوف تاآغاز سده دوازدهم هجری،ص.453 
10 .نک.فهیمه خمرب دزفولی،پیدایش طریقت علوی بکتاشی در آناتولی،صص.08-96 

11  .عبدالرمحن جامی،نفحات االنس،ص.5 
12  .مهان،ص.991. 
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 باید گفت،در کتب تراجم شیعه ،هیچ اثری از اقامت عاملان بزرگ شیعه امامی در این دوره 
امنی برای گسرتش تشیع  در منطقه آناتولی دیده نشد.درواقع قلمرو سالجقه روم هرگز منطقه 
نبود.به نظر می رسد پادشاهان سلجوقی به دلیل جماورت باسوریه که ازکانوهنا ی تشیع امساعیلی 
بود بیشرت مرعوب آنان بوده اند. بنا برتاریخ املنصوری،دراوایل قرن هفتم هجری/سیزدهم میالدی 
عالءالدین کیقباد سلجوقی به امساعیلیان درشام خراج می داد.چنانچه رکن الدین سلیمان درمنازعه 
یک فیلسوف ودرویشی درحضورش وضرب وشتم حکیم توسط درویش ،گفت:اگرمن درمحایت 

ازمذهب حکما اظهارنظرکنم،من وتوفداشده کارد فدائیان می شومی.13

گفتنی است عصیان بابائیها قبل از هرچیز جنبشی سیاسی ضد حکومت مرکزی بود .به هیچ 
وجه جنگی مذهبی علیه اسالم اهل سنت نبود.درواقع هدف عصیان سقوط حکومت سلجوقیان 
روم بود وبامردم مسلمان اهل سنت در آناتولی کاری نداشت.شاید به مهنی دلیل هم منابع تارخیی 

هم تنها به مقابله سیاسی آنان با سالجقه پرداخته وبه عقاید آنان توجهی نکرده اند.

از شرح ابن بی بی در االوامر العالئیه فی امورالعالئیه می توان دریافت که اعتقادات رهربان قیام 
بیشرت صوفیانه بوده است. زهد وورع بابااسحاق واین که اوپیوسته دیده ای اشکبار ودلی زار وتنی 
نزار داشت وبه آواز ضعیف سخن می گفت،مهچننی مهربانی وی باگوسفندان ورعایت امانت از 
خصوصیات اخالقی صوفیان است.از طرفی ابن بی بی به این نکته مهم اشاره کرده است که بابا 
اسحاق در خمالفت با سلطان غیاث الدین پادشاه سلجوقی وی را به" احنراف از جاده رب العاملنی 
واقتدابه خلفای راشدین "متهم کرد.14این مجالت بیانگر اعتقادات رهربان قیام بابائیان می باشد.

منابع اولیه علویان وتشیع

کتاب مناقب القدسیه فی مناصب االنسیه ،تالیف الوان چلبی ،نوه باباالیاس خراسانی است 
.دراین اثر که حاوی اطالعات ارزمشندتارخیی درباره آناطولی درقرون هفتم وهشتم هجری/سیزدهم 
وچهاردهم میالدی است،به وابستگی باباالیاس وپریوان بابائی وی به تشیع هیچ اشاره ای نشده 
دده  احوال  ذکر  خدا)ص(،به  بررسول  وصلوات  اهلی  وثنای  ازمحد  ،پس  آغاز کتاب  است.در 
گارکنی ،مرشد باباالیاس پرداخته وهیچ مطلبی که نشانگر افکارشیعی وی یا باباالیاس باشد دراین 
کتاب موجود نیست.از طرفی،مطالبی درباره خلفای راشدون موجوداست که آنان راتکرمی منوده 
وخالفت آنان راپس از وفات پیامرب)ص(معترب می مشارد.15مهچننی عبادات اسالمی دراین اثربنا به 
دیدگاه اهل سنت طبقه بندی شده است وبه ترتیب مناز،روزه،حج وجهادراواجب دانسته وازمخس 
وزکات نام نربده است.16این اثرمهم که نویسنده آن ازنسل رهربقیام بابائیان است ،فاقد مطلب 

واضحی درارتباط با تشیع است.

13  .حممدبن نظیف محوی،تاریخ املنصوری،ص.69. 
14  .ابن بی بی،ص 994

15   Elvan Clebi, Menakibul-Kutsiyye,S.120.
16   Ayni eser,s.94.



89Dr. Fahimeh MOKHBER DEZFOULİ

منبع دیگر کتاب مقاالت غیبیه وکلمات عینیه منسوب به حاجی بکتاش ولی است.وی دراین 
اثر پس ازمحد وثنای اهلی ونقل مطالبی از شیخ ومرادش ،خواجه امحد یسوی،به تبینی آداب،عقاید 
ومقامات درویشان می پردازد.حاجی بکتاش با اینکه دراین اثرمتام اعتقادات صوفیانه خودراشرح 
می دهد.هیچ اشاره ای به امامت علی بن ابی طالب ننموده وامسی از امامان شیعه منی اورد.
حتی درروایاتی که از ایشان نقل کرده است ،مجله کرم اهلل وجهه رابه دنبال اسم وی آورده است 
که ازمصطلحات اهل سنت است.17اعتقادات حاجی بکتاش دراین اثر مانند تقسیم عبادات 
،تکرمی اصحاب پیامرب)ص(وتعریف امیان بیشرت با مذهب حنفی مطابقت دارد که مذهب خواجه 

امحدیسوی بود.

کتاب الفوائد ،منسوب به حاج بکتاش ولی که پس ازمرگ اومنتشر شده واحتماال توسط 
یکی از شاگردانش نوشته شده است.این اثر مهانند سایرکتب صوفیانه با محد وثنای اهلی آغازشده 
وسپس به ذکر مقامات اربعنی ازقول خواجه امحد یسوی می پردازد.نویسنده درنقل روایات از 
علی بن ابیطالب از مجله  کرم اهلل وجهه استفاده منوده،کلماتی چون امام وعلیه السالم را که از 

مصطلحات شیعه است به کارنربده است.

مناقب نامه حاجی بکتاش ولی مشهوربه والیت نامه که احتماال درقرن هنم هجری حتریر شده 
،از امهیت خاصی دراین نوشتار برخوردار است.هرچند باتوجه به تاریخ احتمالی نگارش اثرامکان 
اینکه بعدها مطالبی به آن اضافه شده باشد وجوددارد.نویسنده در آغاز کتاب خبشی رابه  معرفی 
اجداد حاجی بکتاش اختصاص داده واوراازنسل ابراهیم پسر موسی بن جعفر امام هفتم وبرادر 
امام هشتم شیعیان دانسته است.18اوبه این وسیله برسیادت حاجی بکتاش ولی تاکید می کندو 
درادامه مطلب،ماجرایی رانقل می کند که بعضی ازشعائرشیعه درآن منعکس شده است."جدحاج 
بکتاش ولی برای اینکه بچه دارشود،علی الرضا رابه خانه اش دعوت کردوهنگامی که باشربت 
ازاو پذیرایی شد،اوگریان شد وگفت :جدم حسنی درکربال تشنه شهید شد ودرست نیست که من 
ازاین شربت خبورم وآن راپس فرستاد.19سپس درادامه مطلب از دوران کودکی حاج بکتاش سخن 
گفته ومدعی شده است که وی از سن شش ماهگی شهادتنی رابه زبان آورده  وگفت:اشهدان 
الاله االاهلل حممد عبده ورسوله واشهد ان علیا ولی اهلل.20مطلب اول که اشاره به واقعه کربال دارد 
ومسبلی شیعی است که البته مورد توجه اهل سنت خصوصا مذاهب حنفی وشافعی بوده است.
اما مطلب دوم درشهادت به والیت علی بن ابی طالب،باتوجه به امهیت والیت ازدیدگاه تصوف 
واین که مجله مزبور بدون ارائه هیچ توضیحی درباره عقیده به آن آمده است،منی تواند قابل توجه 
باشد.دراین اثر با اشاره به وسائل بکتاشیان چون تاج الف،خرقه،سفره ،علم وسجاده ،حنوه انتقال 
آهنا رابه دست حاج بکتاش بیان کرده است.نویسنده معتقد است که طبق عقاید بکتاشیان این 

 4701.ش،نارهت هاگشناد یزکرم هناخباتک،یطخ هخسن،هینیع تاملکو هیبیغ تالاقم،یلو شاتکب جاح. 17
18  Golpinarli, Vilayet-Name,s.1
19  Ayni eser, s.2.
20  Ayni eser,s.4
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وسائل از جانب خداوند به رسول خدا)ص(،سپس به علی)ع( ،پسرش حسن،حسنی،زین العابدی
ن،حممدالباقر،جعفرالصادق،موسی الکاظم وعاقبت پسرش علی الرضا رسیده است وعلی الرضاآن 
را به پریترکستان، خواجه امحد یسوی داده است وازجانب وی به طریق کرامت به حاجی بکتاش 

ولی رسیده است.21

باید توجه داشت که بنی وفات علی بن موسی الرضا وخواجه امحد یسوی بیش از سه قرن 
فاصله است!مهچننی دراین کتاب مطلبی به نام "سّرعلی"آمده است که در عقاید شیعه جایگاهی 

ندارد.

در مناقب نامه حاج بکتاش ولی، بااینکه بسیاری از مطالب اعتقادی واداب ورسوم بکتاشیان 
به تفصیل امده است ،اما اثری از اعتقادات اصلی شیعه چون امامت یا حدیث غدیر و....

وجودندارد.

می  دنبال  عثمانی  حکومت  آغاز  راتا  علویان  حرکت  تارخیی  سری  نامه که  مناقب  آخرین 
در جنگهای  بود که  ولی  بکتاش  از خلفای حاجی  است.وی  ابدال موسی  نامه  کند،والیت 
عثمانی ها مشارکت داشته وازیاران اورخان غازی بود.این اثر خمتصر به معرفی ابدال موسی پرداخته 

وفاقد مواردی ازعقاید شیعه است.22

دسته دیگر از منابع علوی –بکتاشی،"نفس"ها هستند که جمموعه اشعارند وشفاها از نسلی 
به نسلی منتقل شده اند.از این رو منی توان آهنا رامورد استناد تارخیی قرارداد،اما می توان افکار 
عقاید بکتاشیان رااز البالی آهنا جست وجو کرد.دربنی شعراباید به یونس امره یکی ازبزرگرتین 
شعرای بکتاشی اشاره کرد .دردیوان یونس امره نیز اثری از اعتقادات شیعی یافت منی شود.وی 

از خلفای راشدون نیز به عنوان "بزرگان دین یاد کرده است.23

مهان طور که اشاره شد،منابع اولیه بکتاشی مطلب جامع ودقیقی درباره اصول عقاید شیعه 
ابی طالب ،که فصل مشرتک بنی تصوف وتشیع  بن  به علی  توجه داشت عالقه  ندارند.باید 
است دربنی علویان از دیرباز وجودداشته ودراین دوره حالت غلوآمیزی نداشته است.احرتام به 
امامان شیعه نیز ازخصوصیات صوفیان اهل سنت این دوره است.شیخ جنم الدین کربی )045-
816ق(که ازبزرگان صوفی ومورد احرتام بیشرت شاخه های تصوف دراین دوره بود،شافعی مذهب 
بود.24 عالقه شیخ به علی بن ابی طالب وامامان شیعه به حدی است که در منابع شیعی ،اورااز 
چون  شیخ  وخلفای  شاگردان  دربنی  ازشیعه که  افکاری  اند.25خصوصا  دانسته  شیعه  علمای 

21  Ayni eser,s.15
22  Abdurrahman Guzel, AbdalMusa Vilayetnamesi,Ankara,1999.
23  Mustafa Taci, Yunus Emre Divani, s.60.

24  .تاج الدین سبکی،طبقات الشافعیه الکربی،ج.8،ص52. 
25  .قاضی نوراهلل شوشرتی،جمالس املومننی،ص.682:  آقابزرگ هترانی،طبقات اعالم الشیعه ،ص.01 
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سعدالدین محویه وعالءالدوله مسنانی وجوددارداین گمان راتقویت کرده است.درواقع قرن هفتم به 
دلیل انقراض خالفت عباسیان به عنوان قدرمتندترین هناد اهل سنت ومهچننی رواج تصوف وتشیع 

،دوره نزدیکی و سازگاری مذاهب خمتلف بود.

تفاوت عقاید تشیع امامی با عقاید مشابه درطریقت علوی-بکتاشی

دربررسی عقاید کنونی بکتاشیان نیز باوجود اعتقاد به دوازده امام وبسیاری از شعائر شیعی،در 
باره ماجرای غدیر خم روایت منسجم وروشنی وجودندارد.کینگزلی بریگ باتوجه به نسخه ای 
از خطبه البیان که امضای درویشی به نام غیبی درانتهای آن آمده است به ماجرای جانشینی 
حق  روایت  این  است.برمبنای  اشاره کرده  شیعه  با  متفاوت  صورتی کامال  به  پیامرباکرم)ص( 
جانشینی علی بن ابی طالب در مقابله بامعاویه است؛به این ترتیب که پیامرب)ص( خرب از به 
ابی طالب داده بود .این معاویه بود که  ابوبکر،عمر ،عثمان وسپس علی بن  خالفت رسیدن 

درحق وی ظلم کرد.26

باتوجه به اختالفات بسیاری که درعقاید شاخه های خمتلف علوی-بکتاشی وجوددارد وگاهی 
این اختالفات به حدی است که اجیادتناقض می کند،روایت دیگری درمهنی کتاب مطرح شده 
که حاکی از انتخاب علی بن ابی طالب در مسجد مدینه ،به دنبال اخطار جربئیل به رسول 
غدیرخم  باروایت  شباهتی  هیچ  نیز  روایت  است.27این  باخداوند  دیدار  آمادگی  اکرم)ص(برای 
وحنوه جانشینی علی بن ابی طالب از دیدگاه شیعه ندارد.ازدیدگاه شیعه جانشینی علی بن ابی 
طالب در روز هجدهم ماه ذی احلجه سال یازدهم هجری در حملی به نام غدیر خم ودر مسری 

بازگست پیامرب ازحجه الوداع رخ داد.

به نظر می رسد دیدگاه اول با توجه به احرتام بکتاشیان به سه خلیفه اول ودمشنی باامویان،به 
اعتقادات آنان نزدیکرت است.جالب اینجاست در تصویری که ازاسامی دوازده امام در یکی از 
تکیه های بکتاشی است 28،اسامی امامان شیعه با مجله"رضی اهلل عنه" نوشته شده واین عبارت 
حتی برای امام دوازدهم که ازدیدگاه شیعه زنده ودرپرده غیبت است هم به کاررفته است .این 
مسئله درست مشابه اعتقادات مکتب کربویه ،خصوصا عالءالدوله مسنانی است.وی در آثاری 
چون العروه الهل اخللوه واجللوه با ذکرنام دوازده امام شیعه واحرتام به آنان بعد ازنام امام دوازدهم 

مجله"رضی اهلل عنه "آمده است که بیانگر تفاوت اعتقادی وی با تشیع امامیه است.29

علوی-بکتاشی  بیشرت گروههای  دربنی  نیزاکنون   معصوم  وچهارده  امام  دوازده  به  اعتقاد 
رایج است.این نکته درخورتوجه است که اسامی امامان دوازده گانه منطبق برائمه شیعه است 

26   John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes,p.141.
27  Ibid,p.139.

28  .فهیمه خمربدزفولی،پیدایش طریقت علوی بکتاشی در آناتولی،تصویرش.6 
29  .عالءالدوله مسنانی،العروه الهل اخللوه واجللوه ،تصحیح وتوضیح جنیب مایل هروی،مقدمه. 
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وبکتاشیان برای ایشان احرتام زیادی قائلند.عدددوازده در بسیاری از آینی های بکتاشی به کاررفته 
به حبثهایی چون علم  امام سبب ورود واعتقاد  به دوازده  ،تقدسی خاص دارد.بااین مهه احرتام 
امام،عصمت امام و...منی شود.هرچند بکتاشیان خودرا پریومذهب جعفری می دانند ولی در 
کتاب    (Buyrukفرمایشات ) که درحمافل بکتاشی خوانده می شودوبه ششمنی امام شیعه 
جعفرصادق منسوب است، مذهب تشیع براساس چهارباب ،چهل مقام وهفده رکن معرفی شده 
است .30دراین کتاب هیچ اشاره ای به فقه جعفری نشده است وبه جز ذکر "علی ولی اهلل"،از 
نگرش های خاص مذهب جعفری چون نکاح متعه ،مسح پا،اضافه کردن دومجله اشهد ان علیا 

ولی اهلل وحی علی خری العمل به اذان ومجع منازهای یومیه اثری دیده منی شود.

 اعتقاد به چهارده معصوم نیز از دیدگاه شیعه امامیه وعلوی بکتاشی کامال متفاوت است .در 
حالی که شیعیان،پیامرب اکرم)ص(،دخرتش فاطمه زهرا و دوازده امام شیعه راچهارده معصوم می 
دانند،در طریقت علوی –بکتاشی چهارده معصوم،چهارده کودک از نسل امامان معصومند که 
دردوران کودکی به شهادت رسیده اند.31 شایان ذکر است که اسامی چهارده معصوم در طریقت 
علوی بکتاشی شباهت بسیاری با چهارده معصوم از دیدگاه اصحاب فتوت دارد که بیانگر تاثری 

آئنی فتوت  بر این طریقت است.

 حروفیه نیز در قرن هنم هجری تاثری فراوانی بربکتاشیه هناد.بعداز کشته شدن فضل اهلل حروفی 
وقتل عام حروفیان دراوایل قرن هنم هجری ،بسیاری از حروفیان وارد سرزمنی آناتولی شدند وتاثری 
بزرگی برآموزه های بکتاشیان گذاشتند.برای منونه بکتاشیان مجع عدد دوازده)دوازده امام(،چهارده 
معصوم ،خدجیه وفاطمه را که بیست وهشت می شود مساوی با تعداد حروف درزبان عربی می 
دانند.سپس مانند حروفیه هرحرف نشانه یکی از شخصیتهای معنوی است که درصورت انسان 
جتلی یافته است .32بدین ترتیب این اعتقادات که متناسب بافضای فرهنگی-مذهبی این دوره 

است به فرقه های تصوف آن روزگار،اصحاب فتوت وحروفیه بیشرت شباهت دارد تا به تشیع.

باتوجه به این مطالب علویان آناتولی در آغاز یکی از گروههای تصوف بودند که بعدها 
درسری تطورتارخیی خود ازجریانات شیعی تاثری پذیرفتند.درواقع علویان درقرون هشتم وهنم هجری 
در معرض دوجریان تاثریگذار تشیع قرارگرفتند ؛جریان اول حروفیه بود که مناینده آن در آناتولی 
نسیمی شاعر معروف ترک بود.آموزه های حروفیه بادنیای پررمز وراز بکتاشیان تناسب داشت 
وعقاید شیعی رادرقالب حروف واعداد  وارد مکتب بکتاشیه کرد. بامل سلطان که جمدد مکتب 
بکتاشیه بود درتثبیت این اعتقادات نقش بسزایی داشت.جریان دیگر صفویه بود،خصوصا شخص 
شاه امساعیل که جمموعه اشعارترکی وی منعکس کننده تاثریات عمیقش برعلویان ترکیه است.با 

30   Fuat Bozkurt, Buyruk,s.171.
31   92.اسامی آهنا عبارتند از :حممداکرب،عبداهلل بن حسن،عبداهلل اکر،کاظم بن حسنی،حسنی بن زین العابدین،کاظم بن زین العابدین،علی بن حممدباقر،عبداهلل 

اصغربن جعفر صادق،حییی اهلادی،صاحل بن موسی،طیب بن موسی،جعفربن حممد تقی،جعفربن احلسن العسکری،کاظم بن علی النقی. 
32   Birge,pp.151-2
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مطالعه افکاروآرای بکتاشیان که موافق شیعه امامی است می توان دریافت که آنان هرگز حتت 
تاثری جریان اصیل شیعه امامیه قرارنگرفتند.

بکتاشیان  عقاید  در  تغیریات  این  زاده )ف.869(موید  طاش کوپری  از  این مجالت  شاید 
باشد :"درزمان ما عده ای از ملحدان به دروغ خودرابه حاجی بکتاش بسته اند درحالی که روح 

اوازایشان بی زار است."33

نتیجه

 شعائر شیعی متعددی در بنی پریوان طریقت علوی –بکتاشی وتشیع امامی وجوداردتا جایی 
که بعضی از حمققان این طریقت را شاخه ای از تشیع دانسته اند.باتوجه به موقعیت سیاسی –
اجتماعی آناتولی در دوره شکل گریی طریقت علوی-بکتاشی  به نظر می رسد این ناحیه ازجهان 
اسالم  دردوره سلجوقیان با تشیع امامیه وبزرگان آن ارتباط چندانی نداشته است.از طرفی هیچ 
یک از رهربان اولیه علوی-بکتاشی دررفتار وآثار خود به اعتقادات شیعی اشاره نکرده اند.منابع 
اولیه علوی-بکتاشی  نیزفاقد مطالبی درباب اعتقادات شیعی هستند.مهچننی درمقایسه اعتقادات 
کنونی پریوان طریقت علوی بکتاشی با تشیع ،تفاوهتای اساسی وجوددارد که حاکی از تاثریگذاری 
حنله ها وفرق خمتلف براین طریقت است.البته بدیهی است که طریقت علوی بکتاشی در قرون 
بعد  حتت تاثری جریانات شیعی چون صفویه قرارگرفت ،اما موضوع اصلی این مقاله بررسی این 

تاثریگذاری در دوره اولیه شکل گریی طریقت علوی-بکتاشی است.
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KÜRESELLEŞEN ALEVİLİK’TE                                      

OCAK DEDELİK-SEYİTLİK HAKKINDA BİR 

ANTROPOLOJİK İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU*

ÖZET 

“Küreselleşme” kelimesi artık Antropolojik bağlamda bir analitik sözcük 
olarak kullanılmaktadır. Bu kelimeyi başlık olarak kullanan Antropolojik araştır-
maların sayısı özellikle bu yüzyılın başından bu yana kadar artmıştır; fakat konuyla 
ilgili olarak ciddi bir çalışma olmamıştır. Mesela basit bir şekilde CocaCola ya da 
McDonalds inceleyince hemen küreselleşmeyi araştırmış anlamına gelmediği gibi. 
Bu sunumda “küreselleşme” kelimesini Antropolojik yaklaşımla düşünerek, ekono-
mik küreselleşmenin etkisi ile birlikte başlayan toplu göç ve ulaşım kolaylığı nedeni 
ile büyük bir toplumsal değişmeye uğrayan Aleviliğin temeli oluşan Ocak kavramı 
incelenmektedir.

Eskiden Türkiye Cumhuriyeti’nde düşünce ve ifade özgürlüğün kısıtlı olduğu 
dönemlerde, Aleviler hep sessiz kalmak zorundaydılar. Fakat 1980’lerden başlayan 
sivil yönetime geçiş sürecinden sonra, serbest ekonomiye geçiş yapılmasıyla birlik-
te, büyükşehirlerde temel koyan Alevi aydınların ortaya çıkışı ve Alevi derneklerin 
kuruluşu etkisi altında çeşitli “Alevilik” ortaya çıkmıştır ve herkes tarafından ko-
nuşulmuş ve yazılmıştır. Hatta tıpkı benim gibi, dışarıdan gelen araştırmacılar da bu 
tartışmaya katılarak, “Alevilik” konusunda tartışmaya başlamıştır.

Bu ortamda tartışılan Aleviliği esas alarak, bu sunum; 

1. Dedelik-Seyitlik kavramı ve aile-akraba ilişkileri insanlar tarafından nasıl 
işletilip, değiştirilip, uygulandığını açıklamak. 

2. “Küreselleşme” sürecinde insanların örf ve adet, insan ilişkileri ve insan 
aidiyetinin nasıl değiştiğini/değiştirildiğini açıklamak.

3. Antropolojik açıdan “Küreselleşme” kavramını hem pratik hem de mantıksal 

* Tunceli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
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olarak incelemek amaçlarıyla sunulacaktır.

Anahtar  Kelimeler : Küreselleşme, Etnografya, Objektifleştirme, Seyit, Dede-
lik, Ocak

1. KÜRESELLEŞME VE ALEVİLİK

İletişim teknolojisinin gelişmesi, yüksek öğretim sisteminin yayılması ve siyasi 
ve ekonomik özgürleştirilmesinden dolayı Türkiye’de çeşitli dini ve etnik gruplar 
arasında kimlik mücadelesi yeni bir boyuta ulaşmıştır. Yeni iletişim ağı Alevi ve 
Kürt grupların kamu tarafından tanınması için gösterdiği çabalar çeşitli şekillerle 
(kültür dernekler, kitaplar, TV ve radyolar, sosyal paylaşım siteler v.s.) ortaya çık-
mıştır ve bu yeni medyanın gelişmesi onların kimlik mücadelelere yardımcı olmuş-
tur ve olmaya devam etmektedir. Medyanın çoğalması “yerli bilim adamları”nın 
yetişme ortamına olanak sağlamaktadır. Medya pazarı içerisinde bu “organik” bilim 
adamlar kimlik arama faarliyetinde bir ekseni oluşturmuştur. Toplu eğitimin yayıl-
ması ile birlikte sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş sürecinde gelişen değişiklik ge-
leneksel yerli Alevi Dedelerinin toplum içerisindeki önemini azaltmış gibi gözü-
küyor (Yavuz 1999: 180-183). 

Fakat şuan küreselleşme ile birlikte kentleşme ve toplu göç dolaysıyla 
geleneksel dedeler ve çağdaş eğitim alan yerli bilim adamlar arasındaki sınır kalkmış 
durumdadır. Bu durum mesela yüksek öğretim kurulu mezunu olan geleneksel dede-
ler Alevi dernekleri tarafından organize edildiği konferanslara katılıp Alevilik konu-
sunda hem yerli hem yabancı bilim adamlarla akademik terimleri (Sosyolojik kav-
ramlar ve kuramlar) kullanarak özgürce tartışmak gibi bir ortamda çağdaş bilim 
adamları ve geleneksel (dini) bilim adamları (Dedeler) arasındaki sınırı kaldırılmış 
bir durumdur. 

Eskiden Alevilikle ilgili dini (ya da inançsal) bilgiler yabancılara karşı saklı 
tutulmaktadır ve sadece belirli bir kitle (ocak sahibi ya da seyitler) tarafından payla-
şılmaktadır. Fakat küreselleşme ile birlikte Türkiye’deki ifâde ve düşünce özgürlü-
ğün artması bu dini/inanç bilgilerin herkes tarafından paylaşılmaya neden olmuştur. 
İnternet siteleri, sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere, kitap, gazete, televizyon 
v.s. her yerde doğru ya da yanlış Alevilikle ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Ali Haydar 
Cilasun Dede’nin 1990’lı yıllarda söylediği “Alevilik bir sır değildir” sözü gibi bir 
durum artık günümüzde daha çok ilerlemiştir (Cilesun 1995). 

“Aleviler Kimlerdir?”; Alevilik’le ilgilenen çoğu yabancı araştırmacılar açısın-
dan bakıldığında, Aleviler sanki kendi kimliğini tam olarak netleştirememiş gibi 
gözükmektedir. Çünkü bazılar Aleviler, Aleviliği Türk-Şamanizm kaynaklı bir inanç 
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olduğunu söylerken, öte yandan bazılar Aleviler de Aleviliği Zerdüst kökenli gayri-
İslâm din öğretileri olduğunu ve de bazıları ise Yeseviyye kökenli Türk-tasavvuf 
geleneği olarak tanımlamaktadır. Hatta saha çalışması yaparken Alevi kökenli oldu-
ğunu açıklayan birine “Alevilik nedir?” diye sorduğumda, aynı kişi farklı ortamlarda 
farklı fikirlerini aktarmaktadır. Demek Alevi halklar siyasi ve iktisâdî durumlara 
göre kendi fikirlerini korumak amacıyla Aleviliğini tanımlayıp Alevilerin kim 
olduğuna dair bilgileri “ötekilere” açıklamaktadır. Hatta Alevi kavramının tanımlan-
ması konusunda Alevilik, çeşitli bağlamlarda Türklük veya Kürtlür gibi belirli bir 
etnik/ulus/milliyetçilik kavramlarla derin bir noktada bağlandığı (bazen birleştiği) 
için daha da karmaşık bir ortam yaratmaktadır. 

2000’li yıllardan sonra, küreselleşme ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde ifa-
de özgürlüğün artması ve bazı devlet sektörünün özelleştirilmesi Aleviğin çeşitli bir 
şekilde yayılmasına neden olmuştur. Hatta toplu göçün ilerlemesi ve ulaşımın kolay-
laşması gibi nedenlerden dolayı, üniversite gibi yüksek öğretim kurumları mezunu 
olan şehir merkezli Alevi kökenli çağdaş bilim adamları oluşmuştur. Eskiden belirli 
bir kitle içerisinde gizli bir şekilde paylaşılan dini bilgileri, günümüzde basın, medya 
ve internet vasıtasıyla, topluma aktarılmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte bazı 
kişiler tarafından Alevilik çeşitli siyasi düşünceler ve başka inanç/dini bilgiler ile 
karıştırılarak doğru ya da yanlış şekilde “Alevilikler” ortaya çıkartılıp dünyaya 
yayılmıştır ve günümüzde de hala ister istemez Aleviliği çeşitlendirmeye çalışanlar, 
gün geçtikçe küreselleşmeden dolayı artmaktadır1.

Bu makalede, Dersim bölgesinde yaygın olan Alevi ocaklardan Kureşanlı Oca-
ğı örneği alarak, yukarıda bahsettiğim gibi küreselleşmeden kaynaklanan toplumsal 
değişim ve bundan dolayı ortaya çıkan üç faktör (Geleneksel bilim adamı, Çağdaş 
bilim adamı ve Yabancı bilim adamı) arasındaki ilişki ve bu 3 faktörle küreselleşen 
dünya arasındaki ilişkiler içerisinde geleneksel toplumsal kategorileri (ocak, aşîret, 
akraba v.s.) ve dini ritüeller (Kurban, Cem, Muharrem orucu v.s.) insanlar tarafından 
nasıl değiştirilip uygulandığını inceleyeceğim (Bkz. Şekil 1). 

1 Bildiğimiz gibi özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinde yayılan bilgiler arasında binbir çeşit 
düşünceleri bulunmaktadır.

                                                           

Şekil 1
Küreselleşen Dünya: Medya, Ulaşım-İletişim, Halk

Çağdaş bilim adamları 
(Dernek Başkanları/Akademisyenler/Siyasiler)Geleneksel bilim adamları

Yabancı bilim adamları
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2.  DİNİ RİTÜELLER: HALK İNANCI VE TASAVVUF

Dersim Bölgesi’nin her yerinde çeşitli ziyâretler bulunmaktadır. Yörede bulu-
nan ziyâretlerde halklar tarafından çeşitli dini ritüeller uygulanmaktadır. Onlar 
akademik çalışmalar tarafından yaklaşık 3 türlü olarak ayırt edilmiştir.

1. Ocak merkezli olarak uygulanan dini ritüeller. 
2. Doğa tapımı ritleri. 
3. Karşılıklı dini ritüeller. 

Ocak merkezli olarak uygulanan dini ritüeller, örneğin Cem (bazı kaynaklarda 
Cıvat olarak geçmektedir), Kurban kesmek, Muharrem orucu gibi yıllık ritler ve 
sünnet, cenaze, düğün gibi geçiş ritleri de dâhil olmak üzere, İslâm’dan kaynaklanan 
dini ritüellerdir. Doğa tapımı ritüelleri ise, Dersim’de bulunan ay, kaya, çeşme, çayır, 
büyük ağaç gibi doğal eşyalar vastasıyla doğaüstü varlıklara ulaşmak veya doğaüstü 
varlıklarla temas halinde olmak amacıyla uygulanan dini ritüellerdir. Örneğin Tunce-
li merkezde akşam üstü yürüyüş yaparken, bir kadının aya bakarak “Ya Allah, Ya 
Muhammed, Ya Ali” diye hitap ederek önce dudağa, sonra alnına ve göğsüne sağ eli 
ile dokunduğunu çok gözlemledim. 

Şekil 2: Dersim Bölgesi

Hatta Nevruz kutlamaları gibi mevsimlik ritleri de doğa tapımı ritüeller arasına 
katabiliriz. Karşılıklı dini ritüeller ise, adak olarak dileği tutarak kesilen kurban, ip 
bağlama, hasta tedavi amaçlı uygulanan ritler gibi, doğaüstü güç tarafından gelen 
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beklentisi için uygulanan dini ritüellerdir. Örneğin ziyaretten toplanan küçük taşları 
su ile yıkayarak, çalkalandığı suyu hastaya içirerek iyileştirmeye çalışmak gibi bir rit 
vardır. 

Bildiğimiz gibi uzun süredir Dersim bölgesi merkezi hükümetten yani ülkenin 
ana ekseninden uzak kalması nedeni ile farklı inançlar yani İslâm’dan farklı dinlerle 
daima temas halinde oldukları için, Alevilik ve ondan kaynaklanan ibadet ve dini 
ritüeller unutula gelmiştir. Bildiğimiz gibi, Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar azınlık 
meselesi her yerde tabu idi. Kendim şahsen saha çalışması yaparken halkların ağzın-
dan çok duyduğum konulardan biri, askeri idarenin yönetimi altında kitapların (özel-
likle dini yada inanç konusunda yazılan kitaplar) yakılmasıdır. Köylerde her hafta 
baskın düzenlenmiş ve evlerdeki kitaplar ne varsa yakılmış. 

O dönemde, insanlar Kürt olduğunu, Alevi olduğunu veyahut Tuncelili olduğu-
nu bile söyleyemezlermiş2. Demekki o dönemin, düşünce ve ifade özgürlüğü bakı-
mından kısıtlı ve sınırlı bir dönem olduğunu anlaşılıyor. O yüzden Dersim’de dini 
ritüeller kısıtlı bir şekilde uygulanmış hatta bazı durumlarda hiç uygulanmamıştır. 
Daha da kötüsü, dini ritüelleri, Dedeler bile sonraki nesiller aktar(a)madığı için unu-
tula gelmiştir. 

Fakat zaman değişti. 1990’lı yıllarda başlayan medyaların gelişmesi, internet 
erişimi ve ulaşımın kolaylaşması ile birlikte, siyasi ve toplumsal açılardan ifade ve 
düşünce özgürlüğünün artması nedeni ile artık herkes dini ritüeller konusunda ifade 
edebilme imkân oldu. Daha da önemlisi, Alevilik ve yahut Bektaşilik konusunda 
ciddi bir yazılı kaynaklara ulaşma imkân olmuştur. 2002’den bu yana, hükümet 
tarafından yürütülen Alevi Açılımı başta olmak üzere, eski tarihi kaynakların yeni-
den basılması biz akademisyen için çok yararlı bir olaydır ve bunlar çeşitli Alevi 
dernekler tarafından hatta, Türk Diyanet Vakfı tarafından da basılmıştır ve basılmaya 
devam etmektedir (Bkz. Altınok 2007; Aydınlı 2011; Duran 2007a, 2007b; Eğri 
2007a, 2007b, 2008; Güzel 2009, 2010; Kaplan 2007; Söylemez 2007; Ünlüer 2010; 
Yılmaz 2007 v.s.).

Dolaysıyla, Dersim bölgesinde halklar arasında gizli olarak tutulan veya unutu-
lan dini ritüeller yeniden inşa edilmiş ve dedeler tarafından yürütülmeye başla-
mıştır. Hatta Tunceli’nin her ilçelerinde Cemevinin yapılması, Tunceli Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyete geçmesi 

2 Hatta Tokyo Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde uzun yıldır Osmanlı tarihi ile uğraşan 
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tadaşi Suzuki şahsen bana 1980’li yıllarda Türkiye’de yaşanan olayı 
anlatıyor. O dönemde kendisi İstanbul Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak okurken, tesadüfen 
Kızılbaşlar ile ilgili makale eline geçmiş. O gece jandarmalar birden evi basmışlar. Suzuki hocayı alıp 
bir hafta boyunca sorgulamışlar.
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gibi olaylar, dini ritüellerin canlanmasına büyük bir katkıda bulunmaktadır. 

Cem (Cıvat): Dersim bölgesinde (hatta tüm Türkiye’de) eskiden gizli bir şekil-
de uygulanan dini ritüellerden biridir. Cıvat kelimesi Cem toplantısının bu yöredeki 
adı olarak bahseden deniz, bir akşam köyde belirlenen bir yerde–genellikle istekli 
birinin evinde- çoğunlukla da nispi olarak varsıl olan birinin evinde yapıldığını 
açıklar (Deniz, 2012: 60). 

Önce Cemi kaldıran Dede tarafından genel konuşmalar yapılır ve o sırada Ehl-i
Beyt sevgisi, Hz. Ali ve çocuklar ve yaşanan olaylar konusunda genel bilgiler verilir. 
Dede cemaate sorular var mı diye sorar ve sorular olanlara cevap verir. Burada 
önemli bir geçiş riti birbirlerine küskün olanlar varsa Dede tarafından barıştırır ve 
cemaatin rızasını alır. Yoksa Cem kaldırılamaz. Bu kutsal toplantıda kötülük/kötü 
düşünce, üzüntü, öfke ve benzeri düşünceler bir kirlilik olarak kabul edilir ve Cem 
başlamadan önce herkesin razı olması bireylerin hem içeriden hem de dışarıdan 
temiz olması anlamına gelmektedir. Bu her dini ritüellerde görünen iç ve dış temiz-
liği sağlamak amacıyla yapılan bir geçiş ritidir. Ayrıca, Cem başlamadan önce eğer 
bir dalgınlık, küslük özellikle de bir adaletsizlik varsa Cem yapılamaz. Şimdilik, 
Cem törenlerinin detaylı bilgiler konusunda bu makalede bahsetmeksizin başka bir 
makalede anlatmam gerektiğini düşünüyorum; çünkü Cem törenlerinde antropolojik 
açsından çok önemli ve çok enteresan bilgiler içermektedir. 

Eskiden Dersim bölgesinde dini ya da ibadet özgürlüğü kısıtlı ve hatta olma-
dığından kaynaklanan sebeplerden dolayı, Cemevleri gibi belirli bir dini örgütlen-
mesi olmayınca, bu tür ritler sadece küçük köy ya da kasabalarda belirli kitleler ara-
sında paylaşılmış ve sürdüre gelmiştir. Fakat küreselleşmeden kaynaklanan iletişim 
kanalın gelişmesinden dolayı, Türkiye’nin her yerinde Cem/Cıvat’a benzer dini 
ritüeller olduğunu ve yahut İran ve Azerbaycan tarafında yani Horasan bölgesinde 
Cemxâne şeklinde eskiden dini örgütlenmesi de yapıldığını ve hatta “Cem” Arap-
ca’nın “Jam’(u)” yani “toplamak” anlamına gelen kelimesinin Türkçe okunuşu oldu-
ğuna dair bilgiler bile herkes tarafından paylaşılınca, Cem ritlerinin Alevi-Bektaşi 
gelenekleri ile bağlı olarak yeniden inşasına neden olmuştur3.

3 Bu işin içinde çeşitli Alevi Dernekler ve yerli/yabancı araştırmacılar da bulunuyor. Cem töreni 
konusunda hem İslâm içi hem de İslâm dışı olmak üzere iki farklı yorum vardır. Birincisi, Cem 
töreninin İslâm dini içerisinde değerlendirip Alevilerin (Türk-)Müslüman kökenli olduğu yorumdur. 
İkinci yorum ise, Cem töreninin İslâm dini ile alâkası olmayan eski Şamanizm veya Zerdüşt kökenli bir 
dini ritüel olarak değerlendirir. Bu noktada ilginç olan bir olay, (Suudi Arabistan’daki Vehhabîler gibi 
Osmanlı’yı bile İslâm devleti olarak saymayan) aşırı Selefiliği savunanlar ile Marksizm-Leninizm 
(kısacası Ateizm)’i savunanlar bambaşka yüz seksen derece farklı bir vektör olmasına rağmen, Cem 
töreni konusunda ironik bir ortak noktayı paylaşmaktadır ki ikisi de ikinci yorumu savunmaktadır.

                                                           



101Yrd. Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU

Kurban: Dersim bölgesinde dini ritüeller arasında en önemli olanlardan biri de 
Kurban kesimidir. Düğünlerde, mezarlarda, ziyâretlerde, Cemevlerinde her yerde 
kurban kesilir. Hatta hasta olanların şifasını Allah’tan dilemek için ya da dileklerin 
gerçekleşmesi için Allah’a dua etmek için de Kurban kesilir. Tabii ki kurban bayra-
mında da kesilir. Ancak bu kurban merasimi hem dedeler tarafından hem de normal 
halk (talepler) tarafından da uygulanmaktadır. Zekât anlamında da birinin hayır için 
kesilen kurbanlar da vardır.

Kurban merasimde önemli olan kısmı kesilen etleri adil ve eşit bir şekilde pay-
laşılmasıdır. Özellikle Nazmiye İlçesi’ne bağlı Düzgün Baba Ziyareti’nde uygula-
nan Kurban Merasimi meşhurdur. Düzgün Baba gibi Seyit ya da Evliyâların yerinde 
kesilen kurbanlardan farklı olarak, doğal kutsal mekânlarda kesilen kurbanlar da 
vardır. Genellikle bu tür kurban, dini ibadetten ötürü dileklerin gerçekleşmesi için 
kesilir. Doğaüstü kutsal varlıklardan bir şekilde bir şey dilenirken uygulanan bu rit, 
hastaların şifası, kazançların elde etmesi ve kötülüklerden korunması için ke-serler. 

Niyaz Pişirmek: Halklar rüyasında ulu bir insan ya da Evliyâ gibi kutsal bir 
kişiyi gördüğü zaman ve yahut dilemiş olduğu dilekleri gerçekleşirse ve hatta kaza-
lar, belalar ve hastalıktan kurtulmuş ise niyaz pişirilir ve çevredeki komşulara ve 
akrabalara dağıtılır. Niyaz bol yumurta, tereyağı, süt ve undan yapılan bir ekmek 
çeşididir. Batı Anadolu’da “Lokma” adıyla bilinen bu gelenek, Dersim yöresinde de 
sürdürülmektedir. Hatta kurban kesilmesi gereken durumlarda da maddi durum 
olmayan halklar, kurban yerine niyaz pişirirler ve dağıtırlar. Bu ritüelde önemli olan 
eşit bir şekilde herkesle paylaşmaktır.

Âşûre: Doğu Müslüman dünyası yani İran, Suriye, Irak ve Kafkasyalardan 
Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir bölgede, Muharrem ayın onuncu günü kutlanan 
gündür. Zaten kelime itibarıyla Arapça kökenlidir ve “aşara” demek “on” demektir. 
O gün İslâm dünyasında Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) torunu İmâm Hüseyin Kerbe-
lâ olayında şehit olduğu gündür. Şii inançlarına göre, Muharrem ve Safer aylarını 
matem ayları olarak kabul edilmektedir. Kerbelâ olayında hasta olması nedeni ile 
İmâm Zeynel Abidin’in kurtulması ve Hz. Ali’nin soyunun devam etmesi nedeni ile 
de Allah’a şükür ederler.  

Günümüzdeki Dersim’de, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki acısı başta olmak üze-
re, On iki İmâmların acılarını anmak ve anlamak amacıyla, Muharrem Mâtemi tutu-
lur. Mâtem süresince kesici alete el sürülmez ve kurban kesilmez, et yenmez. Der-
sim’de Muharrem ayın ilk on iki gün boyunca oruç tutulur. Orucun ardından Muhar-
rem ayın on ikinci günü sabahtan on iki çeşit farklı malzemeden oluşan tatlı hazır-
lanır ve komşulara dağıtılır. O nedenle normalde Muharrem ayın onuncu günü Aşure
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tatlısı dağıtılması yerine ayın on ikinci günü dağıtılır. 

Oruç: Dersim yöresinde eskiden Ramazan Orucu tutulmazdı ki şimdiye kadar 
pek tutulmaz. Dersim’de Muharrem Orucu ve Hızır Orucu vardır. Yukarıda bahsedil-
diği gibi, On iki İmamların acısını anmak ve anlamak için tutulan Muharrem orucu-
nun ardından Aşure kutlamaları yapılır ve bu dini ritüel Anadolu’nun Alevi topluluk-
larında uygulanan törendir. Hızır Orucu ise, her yılın şubat ayın 13’ünden üç gün 
boyunca tutulan oruçtur ve her Alevi topluluklarında tutulur. 

Onun ardından Hızır Cemi yapılır. Tunceli merkezindeki Cemevi altında Gola 
Çeto Ziyareti denen bir yerde Hızır (a.s.) ile İlyas’ın kavuşmuş gün olarak kabul edi-
lir. Hızır (a.s.) ile ilgili ziyaret, Dersim yöresinin her yerinde bulunur. Mesela Muş 
iline bağlı Varto ilçesinde Hızır Çeşmesi diye bir ziyaret vardır ve orada Hızır 
(a.s.)’ın ayağı basıldığı yerden çeşme ortaya çıktığını inanılır. Aynı zamanda Hızır 
Orucu, Nervuz kutlamalar ile birlikte, baharın başlangıcı olarak da kabul edilir ve 
bazı bağlamda doğa tapımı riti olarak da nitelendirilir.

2. EVLİYÂ İNANCI VE TASAVVUF 

Yukarıda bahsettiğim gibi, Dersim yöresinde uygulanan dini ritüeller hem yerli 
bilim adamlar hem yabancı araştırmacılar hem de halklar tarafından farklı bir bağ-
lamda farklı bir şekilde nitelendirilmektedir. Dersim yöresinde uygulanan dini ritüel-
ler dünyanın çoğu dinlerde olduğu gibi, sabit ve mutlak ritüel kriterler olan tek 
tanrılı inanç (ya da din) çerçevesinde yürütülmediği için çeşitli siyasi düşünceler ve 
çevredeki tek tanrılı dinlerden çift tanrılı dinlerden hatta çok tanrılı dinlerden de 
etkilenerek gelişmiştir.  

Bazılara göre bu ritüeller İslâm dininden farklı bir inançtan kaynaklanan İran-
Ârî kökenli Zerdüştlük’ten veya İslâm-öncesi/Orta-Asya kökenli Türk-Şamanizm’-
den kalma gelenekler olarak nitelendirilir. Dersim İnancı’nın Zerdüştlük kökenli 
tezinin mantıksal sıkıntılardan biri, halklar ve hatta yerli bilim adamlarına konuyla 
ilgili olarak mülâkât şeklinde sorduğumda, hiç kimse Zerdüştlüğün nasıl bir din 
olduğuna dair bilgileri paylaşmamaktadır. İkincisi, İslâm dininden farklı görünen 
ritüellerinin bütün unsurlarının tümünü Zerdüştlükten kaynaklandığı algılardır. Oysa 
dünyadaki bütün ilkel dinlerin kökeni Zerdüştlükten kaynaklanması gerekecektir. 
Örneğin Nevruz kutlamaları (Bkz. Wakamatsu 2008). 

Mesela Japonya’da eskiden yani Milattan önceki zamandan günümüze kadar 
kutlanan yeni yıl/ekinoks bahar şenliği bile İran-Ârî gelenekler olacaktır ki bu 
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apaçık saçma bir şeydir.4 Üçüncüsü olarak Zerdüşt dininde Tanrı olmamasına 
rağmen yörede hem halklar hem de bilim adamlar tarafından sanki Zerdüştlük’te 
Allah gibi tek tanrı varmış gibi algılanmasıdır.5

Şamanizm tezinde de sonraki bölümde bahsedeceğim gibi teorik ve analitik 
olarak yanlışlar ve çelişkiler vardır. Bu durum bir dini ritüelin belirli bir milliyetçilik 
duygusu ile karşı karşıya geldiğinde asıl inanç kısmı değişmiş bir durumunu 
göstermektedir. Bu durum, biri Kürt milliyetçiliği öbürü de Türk milliyetçiliği teme-
linde oluşturulan tezdir. Bu taraflı bakış açısı dini ritüellerin mutlak bir kökü arama 
çabası içerisinde oluşan ikili tartışmayı yaratır. Akademik açıdan bu ikili tartışmadan 
kurtarmak için bizim farklı bir açıdan yani Evliyâ İnanç açısından olayı değerlendir-
memiz gerektiğini düşünmekteyim. 

4 Doğa tapımı veya benzer ritler dünyanın her yerinde olan bir şeydir. Bunu belirli din ya da inançtan 
kaynaklanan bir şey olarak algılaması doğru değildir.

5 Zerdüştlük’te sadece koruyucu melek veya hami varlık denen bir doğaüstü varlıklar vardır.
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Şekil 3: Hacı Kureyiş (Kureşanlar) Ocağın Soy Şeceresi
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Dersim yöresinde halklar tarafından dini ritüellerin çoğu Ocak-Merkezli olarak 
uygulanmaktadır. Yukarıdaki (Şekil 2), hem tarihi kaynaklardan hem de derleme ve 
mülâkât yöntemiyle elde ettiğim bilgilere dayanarak kendim şahsen çizdim.6 Örnek 
olarak Dersim’de en yoğun en kalabalık bir Ocak olan Seyit Hacı Kureyiş (Kureşan-
lar) Ocağı’nı oluşturan soy şeceresini göstermekteyim. Görüldüğü gibi Hacı Kure-
yiş’in soyu yedinci İmâm Musa-i Kâzım’a dayanmaktadır. 

Bazıları Dersim Aleviliği diye Anadolu Aleviliğinden ayırt ederek Dersim 
inancın İslâm’la bağlantısı olmayan bir sembolizm olarak değerlendiren araştırmacı-
lar vardır ve onlar Dersim inanç sistemi ile Nevşehir kökenli Bektaşi Tarikatının baş 
evliyâ Hacı Bektaş Veli arasındaki ilişkiyi inkâr etmektedir. Fakat (Şekil 2)’de gös-
terdiğim gibi Hacı Bektaş Veli’nin soyu da İmâm Musa-i Kâzım’a dayanmaktadır. 
Hatta onun öğrencisi Antalya Elmalı ilçesine bağlı Tekke köy kökenli Abdal 
Musa’nın kızı ile Büyük Kureyiş’in oğlu Seyit Kıl evlidir. Bu Hacı Bektaş Dergâh’la 
Dersim İnanç Sistemi arasındaki bağlantısı açısından çok önemli bir kaynak olarak 
işlenmektedir.

Öte yandan Dersim yöresinde yaygın olan Lolan Aşireti ile Kureşanlı Ocağı 
arasındaki ilişki ise, yine (Şekil 2)’de Seyit Kıl Lolanlı bir kızla evli olduğunu 
gösterilmektedir. Dersim yöresinde genel anlamıyla “Kureşanlılar” denen bir Ocak 
merkezli aşiret sisteminden bahsedilirken bu Seyit Kıl’ın torunu olan Küçük Kure-
yiş’e dayanan soyu kastetmektedir.  

Fakat özellikle yabancı araştırmacılar bu durumu objektifleştirmek amacıyla 
“Ortodoks/heterodoks” “tek tanrılı/senkretizm” gibi Batı Avrupa kaynaklı analitik 
terimleri kullanarak Dersim İnanç Sembolizmi olarak nitelendirmektedir. Bu durum-
da bu tür terimleri kullanmak doğru olabilir midir? Yani teslis inancı olan Batılı 
Hıristiyan dünyasından kaynaklanan analitik terimi Orta-Doğu tek tanrılı inanç dün-
yasına uygulamak ne kadar uygun? Bu noktada yine ikili tartışma ortaya çıkmakta-
dır ve bu ikili tartışmalardan biz nasıl bir şekilde kurtarabiliriz?

4. TASAVVUF KOMPLEKSİ: ALEVİLİĞİN “KÖKENİ” 
OLARAK DERSİM 

Müslüman dünyası hakkında araştırırken hemen hemen her yerde Sufizm, 
Tarikat ve Evliyâ İnancı ile karşılaşıyoruz. Suudi Arabistan gibi Vehhabî mezhebi 
temelinde “Devlet Resmi İslâmı” yönetimi altında, bunları bid’at (yani İslâm’a aykı-

6 Çizilmiş olduğu şekil ancak mutlak bir tarihi göstermiyor. Burada önemli olan dini ritüeller 
uygulanırken insanlar arasında “Kureşanlı Ocağı” olarak paylaşılmasıdır. Bu durum bizi Eric 
Hobsbawm’ın “the invention of tradition” tezini hatırlatır (Hobsbawm 1983).
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rı bir şey) olarak dışladığı nadir bir örnek hariç, bütün Müslüman dünyasında vardır. 
Mesela, eski Sovyetler Birliği yönetim altında kalan Orta Asya ve Kafkasya’daki 
İslâm’ın canlanması (Islamic Resurgence) Nakşibendî ve Kadiri Tarikatlar tarafın-
dan yürütüldüğünü artık bütün akademisyenler bahsetmektedir. Hatta Senegal’in 
(Batı Afrika) çoğu kısmının Evliyâ Ahmed Bamba ocağı merkezli Müridi Tarikatı 
tarafından desteklenmesi gibi olaylar, günümüz Müslüman dünyasında görüyoruz.7

Sufizm (Sufism) kelimesi Arapça’nın tasawwuf (Tr. Tasavvuf) kelimesinin 
İngilizce meâlii olup bir analitik terim olarak ortaya çıkmıştır. Genellikle Sufizm ay-
nı zamanda “Islamic Mysticism” olarak çevrilirken, bu çeviri bilimadamları tarafın-
dan da yanlış bir şekilde kullanıla gelmiştir. Sufizm (veya tasavvuf) nedir diye bir 
soruya günümüze kadar bir sür insanlar cevep vermiştir. Mesela Nurbakhsh (1926-
2008), Sufizm’in 108 tanımı ve Sufi’n 55 tanımını yapmıştır (Nurbakhsh, 1981: 16-
41). İslâm Tarihi içerisinde Sufizm’in (veya Tasavvuf’un) tanımları hem Müslüman 
kendisi hem de yabancılar tarafından çeşitli bir şekilde yapılmıştır. Mesele Sufizm 
kavramı Oryentalizm yani Şarkiyatçılık tarafından icat edilen Batı kökenli analitik 
bir terim olduğudur.  

Şark bilimleri olarak Oryentalizm İngilitere’de William Jones tarafından baş-
latılmıştır (Arberry, 1998: 7). O Sufizm’i İslâm’la alâkası olmayan eski Hıristiyan-
lık, Yunan felsefesi ve Veda felsefesine yakın veya ortak bir inanç olarak tanım-
lamıştır. Ardından Doğu Hindistan Şirketi’nde İran elçiliği yapan John Malcolm, 
Sufizm’i Şeriat’ı inkâr eden Hıristiyanlığa yakın bir varlık olarak bahseder. Ona göre 
mesela, Sufizm’in “Sevgi veya Aşık (Ar. Muhabbah)” anlamındaki terim olan Mah-
bub (Sevinen), Muhabba (Sevgi), Muhibb (Seven) Hıristiyanlıktaki Teslis yani Oğlu 
Tanrısı, Kutsal Ruh, Baba Tanrısı’na denk geldiğini ifade etmektedir. Malcolm, Sufi-
leri severmiş; fakat o Sufileri Müslüman’la alâkası olmayan Evliyâ olarak algıladığı 
için sevmiştir. (Arberry, 11-13).  

Öte yandan Protestan papaz Tholuck, 1821 yılında Avrupa’da ilk Sufizm ko-
nusunda Latince’de ilk kitap bastırmıştır. O İslam ile Sufizm arasındaki ilişkiyi Sâmî 
Mutlak Monarşi ile Ârî Evrensel Mistisizm arasındaki düşman ilişkisine benzetmiş 
(Schimmel, 1975: 9). Bunun gibi oryantalistler tarafından yazılanlar aracılığı ile 
Avrupa’da akademik disiplin olarak “Sufizm” teşkil edilmiştir. Başlangıçtan itibaren 
onlar Sufizm’i İslâm’la alâkası olmayan fakat Hıristiyan inancıyla derin bir noktada 
evrensel değeri paylaştığını algılarlarmış. 

7 Uzun tarih boyunca, Sufizm’i inkâr eden veya Sufizm’i İslâm inancından dışlayan şuana kadar sadece 
Suudi Arabistan’dır. İran İslâm Cumhuriyeti’nde bile Tasavvuf’u “İrfân” şeklinde korumuştur. 
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Böyle bir Sufizm anlayışı İslâm dünyası içerisinde önceden devam eden Tasav-
vuf anlayışı ile tamamıyla bambaşka bir şey olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. 
En azından orta çağı Müslümanlara göre Tasavvuf ya da Sufi kelimesi İslâm’ın 
değerleri bir şekilde somutlaştıran yol ya da bu yolunu takip eden anlamındadır ve 
bu noktada o zamanki halk Sufizm gayri-İslâmî bir imaj olarak şekillendirmemiştir.

Elbetteki şuan günümüz Avrupasında akademik alanlarda çalışanlar Sufizm 
araştırmaların gelişmesi ile birlikte, Sufizm İslâm dininin içinden kaynaklanan bir 
felsefi düşünce olduğu fikrindeler. O anlamda, genelde oryantalistler tarafından icat 
edilmiş bir “Sufizm İmajı” şuan hala aramızda paylaşılmaktadır. Burada unutma-
malıyız ki, Sufizm terimi ve kavramı tamamıyla Batılı Oryentalistler tarafından icat 
edilip uygulandığı gerçeği (Tonaga, 2013: 22-32.).  

Aynı şekilde, “Senkretizm (Symcretism)” “Heterodoks (Heterodox)” ve “Şa-
manizm (Shamanism)” gibi terimler ve kavramlar da, Batılı oryantalistler tarafından 
icat edilmiş analitik terimdir. Bir toplumu, kültürü, sembolü ve ya dini incelerken en 
yanlış bir şey “Ortodoks/Heterodoks”i kendi kafaya göre ayırt edip sanki bu ayrım 
mutlak ve sabit bir çerçeveymiş gibi değerlendirip din ya da inançta olan çeşitli un-
surları bu iki kategoriye otomatik olarak zorla sığdırmaya çalışmaktır. Bir kere 
“Ortodoks ” ve “Heterodoks” anlayışı, orta çağda Roma Katolik tarafından tek yönlü 
olarak şekillendiren bir anlayış ve strateji olduğundan bahsetmek gerekir. Onlara 
göre, “Ortodoks =Katolik=tek öğreti=doğru olan şey” ile “Heterodoks=Bizantz, Pro-
testan v.s.=senkretizm (Karmaşık din) =yanlış olan şey” imiş. Bu çerçevede Hıris-
tiyan dünyasındaki çeşitli inançları değerlendirirlermiş. 

Fakat Müslüman dünyasında bunun gibi kategorizasyon yani ikili dışlayıcı ve 
ayrılıkçı bir yaklaşım yoktur ve bunu geleneksel olarak “Meşrep” şeklinde değerlen-
dirmişlerdir.  Dolaysıyla, yine farklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir.

(Şekil 3)’te gösterdiğim gibi Dersim inancını üç kutuplu bir yapı olarak anla-



108 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

maya çalışalım. Bir kutup iç-maneviyatta dileniş çabası sırasında elde edilen misti-
sizm temelinde oluşan tasavvuf’u X kutup olarak adlandıralım. Doğaüstü varlıkları 
talep eden bir unsur Tasavvuf’ta olması. Ardından Y kutup olarak “Ahlâk”ı koyuyo-
rum. Ve son olarak Z kutup halk inancıdır. 

Disiplin açısından söylesem X kutup felsefeci araştırıyor. Z kutup ise antropo-
loglar ve tarihçiler tarafından ve Y kutup şuana kadar hiçbir disiplin yapmamıştır. 
Şimdi, bu şekli kullanarak Aleviliği 1.bölümünde bahsettiğim küresel dünya ilişkisi 
içerisinde göreceğiz. 
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 (العلوية واحلركة القومية الكردية)

 
 سروه اسعد صابرد. 

 جامعة صالح الدين / اربيل  -قسم التاريخ  –كلية االداب 
Kakram2009@Live.se 

 

 مقدمة:
 -):20) وبداية القرن (19تطور القومية الرتكية يف �اية القرن ( اوًال: 

 -وخارجية، ومنها: ) عدة تطورات داخلية19شهدت الدولة العثمانية يف القرن (
 التطورات الداخلية:

كحركـة التنظيمــات واألصـالحات الــيت إنصــب أغلبهـا يف تقويــة وتطــوير اجلـيش العثمــاين وبــث  -1
 املركزية يف احلكم على أقاليم الدولة.

كان من نتـائج هـذه التطـورات بـروز فئـة مـن املتعلمـني وأصـحاب الشـهادات الـذين زاروا أوروبـا   -2

بــروز مطالــب إصــالحية علــى مســتوى ذلــك مــن نتــائج  س الفكريــة هنــاك، وكــانر وتــأثروا باملــدا
 فئة من الضباط الذين أرادوا الصعود واملشاركة يف السلطة.الدستور وظهور 

 -التطورات اخلارجية:
لـــه مطـــامع يف الدولـــة، واجهـــت الدولـــة العثمانيـــة حتـــديات ، منهـــا املـــد الروســـي الـــذي كانـــت  -1

روب وأتفاقيات وحماوالت التـدخل يف الشـؤون الداخليـة هلـا وأبرزهـا وشهدت احلدود بينهما ح
 عن طريق القومية األرمنية الصاعدة.
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بــدأت أَعــراض الضــعف يف الدولــة جليــًة يف هــذه الفــرتة الــيت شــهدت إحــتالل منــاطق عثمانيــة  -2
كمــة يف الدولـة وإســتقالل أَقاليمهـا تــدرجيياً ممـا ولــد رد فعـل لــدى النخبـة احلا وإسـتمرار تفكــك 

 .)1(إستانبول
وعلى الصعيد السياسي والفكري، أختذت الدولة عدة أيديولوجيات لتحتفظ مبا تبقى هلـا مـن 

 -ممتلكات ، ومنها:
يف عهــد الســلطان عبداحلميــد للحفــاظ علــى الشــعوب التأكيــد علــى فكــرة اجلامعــة اإلســالمية  -1

 .)2(العثمانية املسلمة
سـتتقلص وتقتصـر علـى األناضـول فقـط وعليـه بـدأ مشـروع  يبدو أن السلطان أيقن بـأن الدولـة -2

إعادة تركيب هذه املنطقة كوحدة تركية مسلمة وذلك من خالل تصفية األرمـن بـني السـنوات 

1894-1896)3(. 
يف متـوز  .)4(سالنيك من مجعية األحتـاد والرتقـي جاء إنقالب جمموعة من الضباط التابعني لفرع -3

 ا، بعـــد تســـلمهللجمعيـــة تلكـــات الدولـــة يف البلقـــان، وأصـــبح كـــرد فعـــل علـــى فقـــدان مم 1908
 -املمثلة بـ: االسلطة ، سياسته

سياسة احلزب الواحد وإلغاء أية معارضة (حىت وان كانت تركية)، بل وتصفية  اجلمعية تإنتهج -أ
 .)5(املعارضني و سياسة األغتياالت

ت غــري الرتكيــة بالدولــة كــالعرب والكــورد تبــين فكــرة العثمانيــة واألنتمــاء العثمــاين لــربط القوميــا -ب
 وغريهم.

، وإكمال مشروع أسلمة األناضول عن طريق 1906وحتديداً منذ ) 6(تبين األيديولوجية الطورانية -جـ
أوسـع كثـرياً  والـذي اصـبح،1918-1915بدء عمليات إبادة وهتجـري األرمـن يف سـنوات احلـرب 

 .)7(من املخطط السابق
بــدخول احلــرب العامليــة األوىل إىل جانــب دول املركــز، وبغــض  شــن حــرب خارجيــة وذلــك -د

إال أن األحتفاظ باالناضول من خطر تفككه و إنفصال  النظر عن األسباب واألهداف املتعددة،
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الـــدوافع حيـــث تـــأمن ظـــروف احلـــرب الِغطـــاء إلمتـــام املشـــروع غـــري الرتكيـــة كـــان مـــن أهـــم القوميـــات 
 .)8(اضولالقومي الرتكي بأسلمة مث ترتيك األن

 

 .1918تطور القومية الكردية حتى  ثانيا:

 ميكن تلخيص ميزات القومية الكردية بالنقاط التالية:

، وذلـك نتيجـة  )9( )19من املمكن إعتبار أن جذور القومية الكورديـة تعـود إىل مـا قبـل القـرن ( -1
املسـتقلة وشـبه لوجود حياة سياسية وثقافية متتـد لعـدة قـرون يف ظـل حكـم اإلمـارات الكورديـة 

املســـتقلة بســـبب تقـــامسهم مفـــاهيم مشـــرتكة كالثقافـــة والتـــأريخ واجلغرافيـــا والسياســـة والعنصـــر، 
ظ متيـــز ســـكا�ا لـــيب، الـــذي زار كوردســـتان والحـــأعتبـــار كتـــاب (ســـياحتنامة) ألوليـــا جوميكـــن 

(الشــرفنامة) لشــرفخان البدليســي وملحمــة (مــةم و زيــن)  م.ويعتــرب كتــايبوإخــتالفهم عــن غريه
األســئلة حــول ، حــىت إ�مــا يطرحــان دللكــور د خــاين اللــذين مــن املراجــع التارخييــة للشــاعر أمحــ

 .)10(مستقبل ومصري هذه األمة
)  جــزءاً مــن الســوق العامليــة، فــأثر ذلــك علــى جممــل 19أصــبحت كوردســتان يف بدايــة القــرن ( -2

ن أهــم نتائجــه، . ومــ)11(الكيــان األقتصــادي واإلجتمــاعي وحــىت السياســي للمجتمــع الكــوردي
تــدخل القـــوى األوروبيــة، لـــيس فقـــط ملنــع تشـــكيل دولــة مســـتقلة ، بـــل إ�ــاء حكـــم اإلمـــارات 

. وميكـن أعتبـار حمـاوالت األمـراء الكـورد )12(الكوردية وربطها بالدولـة املركزيـة كالدولـة العثمانيـة
ة تعـــرب عـــن ) مطـــامع قوميـــ19) وبدايـــة القـــرن (18لتوســـيع إمـــاراهتم وتوحيـــدها يف �ايـــة القـــرن (

 .)13(حس قومي يف بداياته لدى النخبة الكوردية احلاكمة
إن زوال اإلمارات الكوردية وإستبعاد خنبها السياسية من األمراء عن كوردسـتان، رغـم أنـه أوقـع  -3

منــا يستســلموا بســهولة حلكــم األجنــيب، و اجملتمــع الكــوردي يف فوضــى إداريــة، إال أن أفــراده مل 
ـــــاة احلـــــس القـــــومي الكـــــوردي   ـــــب احلي كـــــرد فعـــــل علـــــى اإلضـــــطهاد السياســـــي وإخـــــتالل جوان

، ولعــل إســتمرار الثــورات واإلنتفاضــات دليــل علــى ماعيــة واإلقتصــادية للشــعب الكــوردياإلجت
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وحركــة الشــيخ عبيــداهللا النهــري الــذي إســتطاع عــن طريــق  1856ذلــك، ومنهــا حركــة يزدانشــري 
عامــل آخــر متثــل اإلضــافة إىل ,ب)14(يــةاإلســالمي الكــوردي أن جينــد القــوى الكرداحلــس الــديين 

 .)15(القومي األرمين  تصاعد املديف
يف بداياتــه بالطــابع الــديين أو العشــائري وبــالطرق الصــوفية وبــرز  يتطبــع احلــس القــومي الكــورد -4

، لعدم تبلور الطبقة الوسـطى أو املتعلمـني مـدنياً إىل ) 16(قادة من الشيوخ القادرية والنقشبندية
وأصــبحوا ميلــون الفــراغ الــذي تركــه زوال اإلمــارات الكورديــة فتجــاوزت ســلطتهم  ذلــك احلــني،

 احلدود العشائرية واملناطقية.
ولكـون التعلـيم كـان دينيــاً  ، )17(ر منـو الطبقـة الوسـطى الكورديـة باألوضـاع األقتصـادية أيضـاً تـأث -5

أو األغـوات الكـورد مـراء أبنـاء األبـني مـن الـذين بـرزوا فقد تـآخر بـروز النخبـة الكورديـة املثقفـة 

ة وأدبية وتأرخيية ورغم حماوالهتم �ضة فكري ربالية والقومية يف أوروبا، فقادواالليوتأثروا باألفكار 
عـن كوردسـتان وتـأثر قادهتـا أكثـر بأحاسيسـهم القوميـة بـدًال مــن  اجلـادة إال أ�ـم كـانوا بعيـدين

وراً قوميـــاً عفويـــاً تغـــذى مـــن اإلعتمـــاد علـــى مفـــاهيم واضـــحة عـــن تشـــكل األمـــم ، فكـــان شـــع
 .)18(1918حىت ملا بعد  التأرخيية واألدبية، وأستمر دور هذة النخبةاملصادر 

 

 :1918نبذة تأريخية عن الكورد العلويين قبل 

يقطــن الكــورد العلــويني يف املنــاطق إىل الشــمال الغــريب مــن كوردســتان العثمانيــة وحتديــداً يف درســيم 
، ويتكلمـــون ) 19(وســـيواس نول، وحـــول ارزجنـــاه، ئـــةالزىي، كيغـــي، و بنكـــق املتامخـــة يف كمـــاواملنـــاط

 اللهجتني الكرماجنية والزازائية.
)، ولكــــن تــــذكر املصــــادر أ�ــــا 14لإلمــــام علــــي يف القــــرن (ع ولــــدت العلويــــة مــــن فكــــرة التشــــي

. وهلــا )21( ديـن الكــورد القــدمي، والشــامانية (ديـن األتــراك القــدمي)، )20(ت الكثــري مــن اليزيديــةأسـتعار 
 .)22(عالقة بالنصريية و أهل احلق (علي اهلي) والشبك والكاكائية واملسيحية
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ويؤكد املثقفون الكورد العلويون أن العلويـة ديـن كـوردي ودخـل فيـه الرتكمـان بعـد هجـرهتم إىل 
مح ويعرفها املثقفون بأ�ا نظرة مشولية إىل الكون واإلنسان واالله يف إطار مـن التسـا, )23(األناضول

 .)24(والعدل واحلق
إبــادة إثــر  تتعــرض العلويــون أو كمــا أطلــق علــيهم إنــذاك بالقزلبــاش مــن الكــورد والــرتك لعمليــا

. وللــتخلص مــن اإلضــطهاد والتخفيــف )25( )16إشــتداد الصــراع الصــفوي العثمــاين يف أوائــل القــرن(
ي وطــــوروا شــــبكة دينيــــة . فعــــانوا التهمــــيش اإلجتمــــاع)26(منــــه جلــــأوا إىل األمــــاكن املنزويــــة واجلبليــــة

 .)27(إجتماعية مغلقة
) حلمـــالت وخاصـــة منطقـــة درســـيم الـــيت شـــنت 19هـــذا باإلضـــافة إىل أ�ـــم تعرضـــوا يف القـــرن (

 .1918-1876) محلة بني السنوات 11عليها (

(ميللت) سلطة العثمانية فلم ينظر إليهم ك وبسبب إهتامهم باهلرطقة والبدع والكفر من قبل ال
اليهود واملسيحيني يف الدولة وال بـ(أومت) اليت مشلت عموم اجملتمعات العثمانية  والذي كان يشمل

 .)28(املسلمة
وكــو�م كــانوا معارضــني للســلطة فقــد إلتحقــوا حبركــة األتــراك الفتيــان الــيت ســعت إلعــادة العمــل 

إســـتطاع البكتاشــــيون فتـــع تكيــــاهتم الــــيت  1908يف إنقــــالب ، وعنــــدما جنـــح هــــؤالء 1876بدســـتور 
يف ات املختلفة رد فعل إجيايب من قبل املكونكان هناك بصورة عامة   ،) 29(ها السلطة السابقةتلقأغ

،  )30(س هويـاهتم األثنيـةيخاصة لدى القوميـات لصـياغة وتسـي 1908الدولة العثمانية جتاه إنقالب 
اســـة دودة مـــن احلريـــة النســـبية ، بـــدأوا بـــنهج سيورد، لكـــن األحتـــاديني وبعـــد شـــهور معـــومنهـــا الكـــ

أســتبدادية تتضــمن تصــفية املعارضــني، مث مارســوا سياســة الترتيــك ضــد املكونــات القوميــة والدينيــة 
ية جذرية) كمـا عـرب أحـد الصـحفيني (تصفية األقليات تصفوبرزت فلسفتهم و�جهم املرتكز على 

ة ، تلــــك الفلســــفة الــــيت اســــتلهمت نظرهتــــا مــــن الداروينيــــ) 31(املؤيــــدين بشــــدة لألحتــــاديني 1909يف 
 .)32(األجتماعية اليت ترى حياة القوميات كصراٍع بني األعضاء املختلفني املكونني هلا
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ن قــد أَملــوا أن يعــززوا مــن وضــعهم بتحقيــق املســاواة هلــم مــع املكونــات األخــرى، وكــان العلويــو 
يـة لكنهم ُأصيبوا خبيبة أمل بعد أن رأوا حتول مسار السياسة يف عهد األحتاديني إىل دولـة قوميـة ترك

سنية. وأحس حىت العلويني األتراك بالتهديد من سياسة صهرهم يف الكيان الديين الرمسي للدولة ، 
، بأ�ـا جمموعـة تتـألف مـن أفـراد هلـا نفـس أشار أحد املنظرين القوميني الـرتك يف تعريفـه لألمـةفكما 

للتخلــي عــن  اللغــة والــدين و .....، وان خطــوات أختــذت مــن ُزمــرة مــن احلكومــة ألجبــار العلــويني
. وبالنســبة للكــورد العلــويني فاإلضــطهاد واإلجبــار )33(والرتكيــةلصــاحل الوحــدة اإلســالمية معتقــدهم 

بأ�م غري راضني عـن حكـم ,)34(هناك إمجاع لدى الكورد كانمضاعف دينياً وقومياً وبصورة عامة  
الكورد أية محاسة أو جتـاوب  يف أثناء سنوات احلرب العاملية األوىل مل يُبد العلوينيو  .)35(اإلحتاديني

لنداءات اجلهاد الـيت روجهـا األحتـاديون وأسـتطاعوا بـدهاء عـدم التـورط يف احلـرب ومل تنفـع نـداءات 

ريضهم على حرب الـروس واألرمـن، أحد املراجع العلوية الدينية) لتحوزيارة جالل الدين بكتاشي (
ــــــب أحــــــد أغــــــوات عشــــــرية   ــــــل وطال ــــــاً مــــــن احلكومــــــة الب ــــــب الكورديــــــة كــــــاالن أعرتاف ــــــة باملطال رتكي

. وعكـــس هـــذا )36(زن لألعتـــدة احلربيـــةاخـــخالفـــة للـــدين بأســـتخدام املســـاجد كمها املمواقفواســـتنكر 
. وبأسـتثناء املراحـل األخـرية )37(املوقف السلطة احملدودة للتكيـة البكتاشـية االم علـى سـكان درسـيم

مـن امليليشـيات  ماية قراهمحيث انسحبت القوات الروسية فأضطر العلويون حلمن سنوات احلرب 
 .)38(املنسحبةاألرمنية

ولكن مناطقهم أصبحت ملجـًأ لألرمـن الفـارين مـن مـذابح احلكومـة وكـان هلـم دور يف تسـفري 
بهم نفـــس مصـــري األرمـــن، فقـــاموا ي. حـــىت أ�ـــم خشـــيوا أن يصـــ)39(الكثـــري مـــنهم اىل خـــارج الـــبالد

 .)40(من القوات الرتكية 1916بإنتفاضة لتحرير قراهم يف 
. حـىت )41(اترةً يـة، فأ�ـا يف أحسـن األحـوال كانـت فـوحول موقفهم من حرب األسـتقالل الرتك

أن الوجهـــــــاء الـــــــدينيني البكتاشـــــــيني مل ينجحـــــــوا يف أقنـــــــاع عشـــــــائر درســـــــيم باإللتحـــــــاق بـــــــالقوات 
 .)42(الكمالية
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ة الرتكيــة ومــن الواضــح أن الكــورد العلــويني مل يــروا يف احلركــة الكماليــة ســوى تعبــري عــن الســلط
 .)44(. وأمتداد للسياسة اإلحتادية القومية الشوفينية)43(العثمانية السنية

 

 -السياسة الكمالية تجاه الكورد قبل تسلم السلطة:

 -، ومنها:1923متيزت السياسة الكمالية بعدة مسات إختلفت عما �جته الدولة الرتكية بعد 

وبقيــادة مصــطفى كمــال يف  1922-1919 األســتقالل تعتــرب احلركــة الوطنيــة الرتكيــة املمثلــة حبــرب -1
 .)45(مفهومها إمتداد لسياسة حزب اإلحتاد والرتقي ولكن بشكل جديد

وجـــوب محايـــة وبقـــاء منـــاطق كوردســـتان  1920 كـــانون االول 28اء يف امليثـــاق املللـــي الرتكـــي جـــ -2
تان اجلنوبية إل�ا ر بل وأسرتداد كوردسية، وتعين الوقوف بوجه معاهدة سيفضمن احلدود الرتك

 متس القضية الكوردية و مستقبل تركيا.
ظاهر مصطفى كمال بأنه ضد الكوردية، وت –د على العامل الديين وعلى األخوة الرتكية يالتأك -3

 .)46(، واللعب على املخاوف الكوردية من احلاق كوردستان بأرمينيا) 47(طيم الكوردسياسة حت
كــأغالق فــرع مجعيــة تعــايل  عثمانيــة املعاديــة للكــورد ،اســات الســلبية الاملوافقــة واألثنــاء علــى السي -4

، باإلضـافة إىل أن معـاداة احلركـة الكماليـة للقوميـة الكورديـة كانـت ) 48(كوردستان يف ديـاربكر
 .رييكوجك، و ضرب إنتفاضة  ) 49(سبباً يف عدم إندالع إنتفاضة مالطية

ونــــومي) للكــــورد يف الواليــــات الشــــرقية يف شــــباط مناقشــــة مقــــرتح لقــــانون احلكــــم الــــذايت (األوت -5
 .رييكوجك، كأحد أبرز النتائج حلركة  ) 50(1922

 

 -ألنشاء دولة كوردستان المستقلة: 1921يري كوجكإنتفاضة عشائر  

أو فيدراســيون عشــائري مــن الكــورد العلــويني الكرمــانج، وكــان تعــدادهم  إحتــادريي كــوجكتعــين  

اديالن، ، وأبـــرز عشـــائرها بـــ) 51(ائـــة قريـــة إىل الشـــرق مـــن ســـيواسامليبلـــغ األالف وتقطـــن مـــا ينـــاهز 
 الو، زازا.روا، ئيبو، ب، بارة كةسارو
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 .)52(بةيبينارويَران، بولوجان، ئومرانية، قةرةجة -وأبرز نواحيها:
يف كوردسـتان الشـمالية أول إنتفاضة كوردية مسلحة إندلعت ريي كوجكتعترب إنتفاضة عشائر  

إ�يار الدولة العثمانية وضـعفها و  عد إنتهاء احلرب العاملية األوىلبة ان املستقللتأسيس دولة كوردست
 تشكل نشاط احلركة الكمالية يف األناضول. وتزامنا مع

والســـؤال األهـــم واألمشـــل هـــو ملـــاذا أنـــدلعت أول إنتفاضـــة كورديـــة لتحريـــر كوردســـتان مـــن قبـــل 
 يني.العلو الكورد 

 -ضح الصورة أكثر ، وهي:اإلنتفاضة ما يو لعل يف حبث أسباب 
 -و درسيم من العوامل الذاتية ومنها:ريي كوجكما مييز منطقة   -أ

لســكان درســيم الكــورد العلــويني صــفة إن األضــطهاد الــديين والتشــويه املمتــد لقــرون قــد أعطــى  -1

، ) 54(، واملبـادرة يف إنـدالع األنتفاضـات والوثبـات ضـد األضـطهاد) 53(املعارضة الطويلـة األمـد
 .1918-1876 ) محلة مابني السنوات11ث شنت الدولة عليهم (حي

 .)55(دينية خاصة هبا –صاغت هوية ثقافية إثنية علوية درسيم حبد ذاهتا  -2
اليت وصفت بأ�ا حالة خاصة جداً يف تأريخ أسـيا الصـغرى،  ريي جزءاً من درسيم تعترب كوجك -3

معـــزولني بســـبب تعرضـــهم لإلضـــطهاد  كو�ـــا مهمشـــة تأرخييـــاً ومنطقـــة جبليـــة وعـــرة و ســـكا�ا
العثمانيــة ســلطة ضــرائبية أو عــن الــدين ، واحلقيقــة مل تكــن للدولــة الــدائم وأعتبــارهم خــارجني 

عســـــكرية عليهـــــا، فكانـــــت مســـــتقلة وأعطـــــى هـــــذا املوقـــــع احملصـــــن والســـــرتاتيجي إدامـــــة أكثـــــر 
 .)56(ملقاومتها

الغرب من كوردسـتان علـى احلـدود مـع  درسيم حتديداً يف أقصى يفتقع مناطق الكورد العلويني  -4
 .األتراك مما قد يفسر وقوعها يف منطقة جبهوية ومتاسية 

م يف ريي قد جلأت إىل هذه املنطقة بعد حروب السلطان سلييُرجح درسيمي أن عشائر كوجك -5
 املتعلمـنينهم مقـاتلون أشـداء ونسـبة ينصاعوا للسلطة املركزيـة وبيـ ) ، وإ�م مل16أوائل القرن (

 .)57(فيهم أكرب من مناطق درسيم األخرى
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النخبة املثقفة ومنظماهتا السياسية واحلزبية أو بني زعماء بني بروز احلركة القومية الكوردية سواء  -6
 وشيوخ كورد قادوا حركات كوردية مسلحة بشكل واضح.

 

 -أما العوامل اخلارجية فتتضمن: -ب

العامليـــة األوىل مـــن تفكـــك الدولـــة العثمانيـــة وتغيـــري التغيـــريات الكبـــرية الـــيت نتجـــت عـــن احلـــرب  -1

حــدود وبــروز حكومــات ودول جديــدة أســتندت حركــات التحــرر فيهــا إىل حــق تقريــر املصــري 
 فكانت فرصة مؤاتية.

، يف 64، 63، 62يف بنودهــــا  1920آب  10ر مــــدى تــــأثري معاهــــدة ســــيف ال يغيــــب عــــن الــــذكر -2
الكـورد بصـورة عامـة ومسـتند قـانوين أسـتند عليـه  تأسيس دولة كوردية. حيث تعتـرب دافـع مهـم

 وتأسيس دولة كوردية مستقلة. والعلويون منهم بصورة خاصة لتأكيد االنفصال
 

 -ريي:و تضمنت مطالب املنتفضني يف كوجك
ســـيم،  ان، بتلـــيس، العزيـــز، در مـــن الواليـــات الكورديـــة، ديـــاربكر،و  تأســـيس كوردســـتان مســـتقلة -1

ذهبيـة ، لألختالفـات امل) 59(وينيلالكورد الع ز، ينم عن جتاو ) 58(ريي، وهو مطلب قوميكوجك
 أيضاً والذي له جذور ثقافية دينية عريقة.نابع من التسامح وهذا بدورة .والدينية

كموقــف قـــومي فـــأن الكـــورد العلـــويني رغـــم عالقــاهتم اإلجيابيـــة عمومـــاً مـــع األرمـــن ولكـــنهم مل و  -2
 ولة أرمينيا املرتقبة.يقبلوا بأحلاق أجزاء من كوردستان بد

مطـالبني فيهـا بعـدة نقـاط ومنهــا  1920تشــرين الثـاين  10ارسـال مـذكرة اىل حكومـة انقـرة بتـاريخ -3
ان تبني حكومة مصطفى كمال فيما اذا كانت تقبل االعرتاف رمسيا بكوردستان اوتونومية وان 

ري ذلــــك مــــن تــــرد بســــرعة علــــى علــــيهم وان تســــحب املــــوظفني االتــــراك مــــن كوردســــتان واىل غــــ
 املطالب.
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وأخــرياً كــان مــن نتــائج هــذه احلركــة املهمــة َأن أعتــربت مــن أخطــر احلركــات الــيت هــددت أركــان 
ى التعتيم والتكـتم عليهـا أمـام الـرآي العـام علمهدها، واليت حرصت كل احلرص  يفاحلركة الكمالية 

وردي عـن طريـق تقـدمي العاملي، وهي اليت جعلت الكمـاليني يفكـرون مليـاً بكسـب الـرآي العـام الكـ
مشـــــروع حكـــــم ذايت أوتونـــــومي للواليـــــات الشـــــرقية وحماولـــــة تعيـــــني نـــــواب مـــــن درســـــيم يف اجمللـــــس 

 .)60(الرتكي
وأدت الوحشــية والقســوة الــيت قمعــت فيهــا اإلنتفاضــة إىل جــدل وإنتقــادات يف اجمللــس الــوطين 

إىل وفاة الكثـري مـن أدت الكبري، وقد وصف أحد الشخصيات الرتكية نفسها عمليات القمع اليت 
مثلــت طريقــة احلكومــة يف القمــع العســكري اء املناوشــات بــل يف شــكل جمــازر)، فلــيس أثنــ( النــاس

 يفوالداعني إىل احلكم األوتونومي لكوردسـتان  ,سلوك احلكومة جتاه كل العلويني,لإلنتفاضة بأ�ا 

 .)61(كامل للمفاوضات السياسية السلميةوعكست ايضا الغياب  القرن العشرين، 
 

 :1936-1925موقف الكورد العلويين من الحركات الكوردية 

وقد  )29/10/1923(أول إنتفاضة كوردية بعد تسلم الكماليني السلطة 1925عترب إنتفاضة ت

 .)62(تهميحاولوا إخفاء املسألة الكوردية منذ تأسيس مجهور 

 -عد تسلم السلطة بـ:ركيا عموماً بوميكن تلخيص سياستهم جتاه املسألة الكوردية خاصة وت

ن و إلغاء معاهدة سيفر واستبداهلا مبعاهدة لوزان واليت رغم تأكيدها على احلرية لشعب تركيا د-1
النظر اىل خلفياهتم الدينية واللغوية وغريها، فا�ا أمهلت ذكر الكورد وحقوقهم كأبرز قومية 

 .خمتلفة عن الرتك
 عمل بسياسة الترتيك.غلق مجيع املنظمات واملطبوعات الكوردية وال-2

حىت داخل حزب الشعب   تثبيت احلكم الفردي الدكتاتوري وتصفية املعارضني السياسني-3

. فمثلت نقطة حتول رئيسية من موقف النظام يف جتاهل الكورد اىل )63(اجلمهوري نفسه

 .)64(سياسة العنف ضدهم
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سياسة حكومة أنقرة القوية كرد فعل على اإلجراءات العنيفة و  1925إندلعت ثورة الشيخ سعيد 
هذا  نالشوفينية اليت برزت أكثر بعد إنتصارهم  على القوات اليونانية ومن مث عقدهم معاهدة لوزا

حيث جذور القومية ، )65(باإلضافة اىل ا�ا ليست حدثًا طارئًا بل تعود اسباهبا اىل أقدم من ذلك

السنة  الكوردرتاب من جهة اخرى، عمق اغ وردية، وتبنيالكوردية اليت تعود اىل عهد اإلمارات الك

 .)66(يف تلك  الدولة

، أقنعت كًال من اجلناح الديين  )67(إنتفاضة قومية هدفها تأسيس دولة كوردية مستقلةنت فكا

تستمر وجيب عليهم فيما بعد ان يتولوا  الرتكية لن -بان اإلخوة الكرديةمي الكوردي والقو 

 .)68(ممصريهم القومي واإلسالمي بأنفسه

ايد وبني معاٍد هلا، فعشائر كوجكريي وعن املوقف الكوردي العلوي من اإلنتفاضة، إنقسم بني حم

أو حىت  1925يف أية حركة سواء ولشدة القمع الذي تعرضوا له,مل يستطيعوا املشاركة,ولعدة عقود,

 ، وهي من عشائر غرب درسيم. )69(1937

) واحملاطني من قبل عشائر  كوردية سنية من الزازا ولشائر شرق درسيم (فارتو، موش، بينكأما ع

اد ومنهم من والكرمانج  فقد كان هلم تأريخ من املصادمات، لذلك فمنهم من وقف على احلي

ابات قدمية ، حيث أراد زعمائها  تصفية حس )70(يت اهلورمك ولوالنوقف ضد اإلنتفاضة كعشري 

احلوادث هذة احلسابات و ومن شاركة.مع زعماء آخرين، رغم ان الشيخ  سعيد دعاهم للم
معوا بقسوة على يد قادة سابقني يف األلوية احلميدية مل يتناساها الزعماء كو�م قد ق التأرخيية اليت

وهم االن مشاركني بارزين يف اإلنتفاضة ومنهم خالد بك  جربانلي الذي قتل زينل بن ابراهيم تالو 

 .)71(زعيم قبيلة هورمك يف احد املعارك

ا كان بني العشائر الكوردية السنية منالعلوية، وا- يقتصر االنقسام القبلي على االنتماءات السنيةومل

كان وحىت   )73(. فكان هناك عشائر مساندة واخرى حمايدة)72(ايضًا او حىت بني العشرية نفسها

 .)74(حمايدة اجربت على املشاركة ضد اإلنتفاضةهنال عشائر 
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 -:1938-1936ة القومية الكوردية العلوية في درسيمهمواج السياسة الكمالية في -

-1936إنتفاضة درسيم �جها السياسي جتاه من األمور اليت رسختها السياسة الكمالية يف 

 .)75(ما، بل جزء من سياسة أوسع ضد املسألة الكورديةا�ا مل تكن سياسة قمع ضد مترد ,1937

 -ا يف الثالثينات وحتديداً قبيل انتفاضة درسيم بـ:وعموماً متيزت السياسة الكمالية يف تركي
اىل تأثريات األزمة اإلقتصادية العاملية وللتفكري يف سياسة اقتصادية  1930تعرضت تركيا يف -1

النتيجة خميبة وخطرية أشهر ولكن جاءت  3احلزبية ملدة  وحزبية منفتحة، شهدت جتربة التعددية
املعارضة انتصارات بينت ان هناك  عدم تقبل واسع  بالنسبة للحكومة الكمالية حيث شهدت

للكمالية يف اجملتمع الرتكي، فادى  ذلك اىل العمل اجلدي لتأسيس نظام وفلسفة تعتمد الالليربالية 
والالدميقراطية ومعارضة أفكار الثورة الفرنسية اليت كان اإلحتاديون قد تبنوها سابقاً، واستعانت 

. فثبتت اركان )76(والبلشفي التوتاليتاري السوفييتليي الفاشي اإليطا الفلسفة الكمالية بالقطبني

واصبح مصطفى كمال رئيسًا للجمهورية ميلك فيها فلسفة وتطبيقا, احلكم الفردي يف تركيا

 صالحية سلطة تعيني رئيس الوزراء وسلطة القائد العام للقوات  املسلحة.

كل الترتيك فش .)77(اللغة واملشاعر واألفكار أ�ا وحدة 1927 تعريفه ملفهوم األمة منذ يف-2

  .)79(، والثقافة واللغة واإلقتصاد )78(تعيني شخصيات طورانية بارزة)السيطرة على التعليم (

 -بـ: 1936يص اسباب إنتفاضة درسيم وميكن تلخ
طهاد املنهجي، السياسة العامة للحركة الكمالية جتاه القومية الكوردية من سياسات اإلض-1

 .)80(القسرية، صهرهم ومتثيلهم يف القومية الرتكيةلتهميش، االذالل، املمارسات ا

 .*)(اخلصوصية التارخيية والثقافية للكورد العلويني يف درسيم-2

جعرافية درسيم الصعبة اليت الميكن الوصول اليها بسهولة واليت جعلتها غري خاضعة للسلطة -3

فذكر تقرير  )81(سال قوات او دفع ضرائب للدولةالعثمانية مما جلعها غري مشاركة يف ار 

احلكومة ان على ان درسيم مل تدفع ضرائب سبعة اعوام وان  11/6/1925ي بتأريخ محكو 

 . )83(واإلقليم فقري بصورة عامة. )82(تستلمها كلها بأي مثن كان
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. ولكن احلكومة  )84(تدار ذاتيًا مع سلطة عثماية شكلية عموما كانت املناطق الكوردية-4

رى ومل يبق غري درسيم. اليت تكمن تلو األخ ةاملناطق الكوردية واحدالكمالية ضربت 

يم كمركز خطورهتا ليس فيما يتعلق  بإدارهتا فقط، بل بالدور املستقبلي الذي ستلعبه درس
باقي  القومية واجلعرافية اليت ستفصل كوردستان عنإلحياء احلركة القومية الكوردية مبميزاهتا 

درسيم بالقرحة اليت جيب ملناطق الكوردية اىل أنقرة، فوصفت احناء تركيا وهي أقرب ا

 . )86(بالشوكة املغروزة يف خاصرة الدولة،و )85(إجتثاثها

 ة، من قبل اجمللس الكبري والذي كان يف حقيقت1934لسنة  اصدار قانون اإلسكان اجلديد-1

 . )87(ضد الكورد

 . )88(الشرقية لزيادة سيطرة احلكومة الواليات تشكيل مفتشية عامة يف-2

اجمللس الوطين الكبري على قانون خاص بدرسيم اعطى صالحيات واسعة لوايل هذه  مصادقة-3
ان يكون عسكريًا ذو صالحيات مدنية وعسكرية،كتهجري السكان  الوالية الذي حيب

 اإلستئناف.اصدار وتنفيذ احكام اإلعدام اليت تكون قطعية والتقبل الرد و و 

تعيني جلنة مستشارين عسكريني وفرقة جتسس وجلنة خاصة لضبط األركان وحمكمة عسكرية -4
 واقسام مالية وقانونية.

اجليش والقوة اجلوية حيث استخدم  1937-1935والذي استمر من  )89(اعالن األحكام العرفية-5

واستمرت حالة  الطواري فيها  )90(وسياسة التطهري العرقي وقتل املدنني وتدمري اقتصاد املنطقة

 . )91(1946حىت 

 ).11818) وترحيل (40000ادر اخرى () شخصاً وحسب مص13160فكانت النتيجة مقتل (
االتراك ال انه  وحسب تعبري احد الصحفني ورغم اإلدعاءات بنشر  احلضارة والعمران يف درسيم ا 

ب درسيم اي شئ بل اخذنا  منه حيث قال ((أدركت بأننا مل مننح شع 1948الذي زارها يف 

 . )92(الكثري، وحنن هبذا ال منلك حقاً يف معاملتهم  هبذه الصورة
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فقد راسل الدرسيميون عصبة األمم .ةدوليكان إلحداث درسيم رغم التعتيم عليها انعكاسات 

ًا دعوا  ونشر زعيمني كورديني من كركوك بيان.)93(هلاعاملة الالانسانية اليت تعرضوا حمتجني على امل

د م، وعقدت املأمت والتعازي يف مساجإبادة الكورد يف درسي لدول الكربى اىل التدخل ضد سياسةا

 . )94(ترمحاً على شهداء درسيم يةدمشق الكورد

ب كان السب,و  1937والبد من اإلشارة اىل ان هذه األحداث تزامنت مع عقد معاهدة سعد آباد 

 )95(ني تركيا وايران والعراق لكبح مجاح املسألة الكورديةاتفاق اقليمي بالرئيسي لعقدها وجود 

 ومبباركة من الدول الغربية.

 
 اإلستنتاجات:

 -: احلركة القومية الكوردية العلوية من خواص

 املذاهب و األديان األخرى.بروح التعايش والتسامح جتاه  تتميز العلوية الكوردية -1

 ومنها اليزيدية.املوجودة يف العلوية,لكوردية القدمية ان التسامح نابع من حذور  الديانات ا -2

يف ثورة ودفاع دائم عن  .فكانواوخاصة يف درسيم الكورد,الزمت العلويني ة الثورية السم -3

 حريتهم الدينية والقومية اليت إتسمت  بالنقاء.ارضهم و 

االنساين والتساحمي دعما ملفهومهم إستلهم  الكورد العلويون من فكرة التشيع لإلمام علي، -4

ا للمظلومني أمام وسند ملهمة للمقاومةواعتبار اإلمام علي وآل البيت كرموز من جهة,

الرموز الدينية يف درسيم) عند إعدامه، با�م قول سيد رضا (أحد  .ومااالستبداد والظلم
وهذا يعزز من اإلنتماء القومي والعقائدي  اال انعكاسا هلذة النظرة.احفاد كربالء،

 الفكري.و 

ض والدفاع عنها، تلك من روح التعلق باألر رسيم خصوصاً وكوردستان عموماً عززا عة ديان طب -5

 الطبيعة اليت وصفها  احد املسؤولني االتراك با�ا الفردوس على االرض.
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مل متيز احلكومة الرتكية يف سياستها املضادة للوجود القومي الكردي بني الكرد السنة أو  -6
 ولكنها ضربت احلركات الكوردية بشكل منفصل واحدة واحدة. العلويني،

بضرهبا اال بعد ان ان صالبة درسيم والكورد العلويني جعل احلكومة الرتكية الكمالية التفكر  -7
قيت هذه املهمة الصعبة اىل ركيا (داخلياً) وكذلك خارجياً. فبمها يف أرجاء تتتثبت اركان حك

ضرب احلكومة الكمالية جتهز لثمانية وتاريخ املقاومة  هناك جعل . ولعل جتارب الدولة الع1937
 .درسيم الضربة األخرية والقاسية اىل أبعد احلدود

 

ALEWISM AND KURDISH NATIONALISM 
BETWEEN 1918 – 1938

(Abstract)

One of the results of the First World War and the defeat of Ottoman Empire was the 
emergence of Kurdish aspiration to establish a state for Kurds. Kurdish Alewists 
were the first to start to work for an independent Kurdistan. This was perceived by 
the Alawis as a means to release them of sectarian- related pressure, and fulfilled 
their nationalist’s goal and achieves self-determination.                   

The uprising of Malatya in 1919 and that of Kocgiri in 1921 were the earliest ones in 
northern Kurdistan under Ottoman rule. The Kamalist-army played a main role in 
putting down these uprisings.

After Kemalists led the war of independence and established the modern Turkish 
Republic, Alawid Kurds felt that their rights would be preserved in the secular state 
which was supposed not to concern people’s religious and sectarian legacies. 
However, the government conducted military attacks on the Kurds in Dersim during 
the uprising of 1936-1938, which were characterized by brutality and inhumanity, in 
order to gain national, political and strategically goals. This paper intends to analyze 
the appearance and development of Alewistic Kurdish nationalism.                     
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) 19شرقي إيران واملعروفة كو�ا موطن الشعوب الرتكية األصل، وظهرت احلركة يف القرن (
روبا) وذلك عند املهاجرين األتراك الذين قدموا من (الذي متيز بظهور احلركات القومية يف أو 

، 1830روسيا القيصرية إىل أستانبول، حتت وطأة سياسة التنصري اليت أنتهجتها روسيا منذ 
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THE ALEVI SEMAH AS A theatre PERFORMANCE

Sinibaldo DE ROSA*

ABSTRACT

In this paper the current practices and discourses surrounding the Alevi semah 
are analysed in a peculiar reflexive and embodied manner. The semah is compre-
hended here as a ‘dynamic structured body system’ which is differently recognized 
as ibadet (devotional practice), dans (dance) or meditasyon (meditation) and whose 
practice is alleged to support ideals of inter-religious peace and gender equity. Its 
analysis resorts to data collected during an intensive fieldwork which was carried 
out between 2008 and 2011 by following the experimental theatre piece entitled 
Samah: Kardeşlik Töreni (‘Samah: the Ritual of Brotherhood’) of the Ankara Dene--
me Sahnesi amateur group based in Ankara (Turkey). This play is the result of a re-
elaboration of ethnographic data which were collected throughout the Anatolian 
peninsula since the early 1980s by a team of students and researchers affiliated with 
the Theatre Department of Ankara University. In this process of readaptation for the 
stage, the semah was singled out of its religious source (the Ayin-i Cem ritual) for 
which it started to display a mirror image offering a condensed exposition of the 
Alevi rituals to an audience. This paper explores these formal adaptations on the 
stage and the historical processes that played a major role in the current circulation 
of the semah in Turkey as well as abroad, resulting also in its perspective inscription 
as world intangible heritage.

1. INTRODUCTION 

This paper approaches the Alevi semah1 as a ‘structured system of body 
movements’ in order to question which formal adaptations have been undertaken for 
its re-invention for the stage in Samah: Kardeşlik Töreni (hereafter Samah), a thirty-
year-old production performed by the amateur theatre group ADS (Ankara Deneme 
Sahnesi)2. Due to the ethnographic and didactic objectives of Samah and its position 
at the edge between theatrical 

1 Also because of its regional variations, similar movement patterns may be 
referred to as sema, semah, samah, zamah. 

THE ALEVI SEMAH AS A THREATE PERFORMANCE
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2 In the tourings abroad of Turkey Kardeşlik Töreni was fıdelty presented as 
‘The Ritual of Brotherhood’, while the name of the company Ankara Deneme 
Sahnesi as ‘Ankara Experimental Stage’. Experimentations and Alevi ritual tradi-
tions, I claim that this piece is better understood as a dynamic bodily archive. My 
discussion is grounded in ethnographic fieldwork research conducted mainly in 
Ankara from February to June 2009 and from September 2010 to August 2011, 
when I was enrolled as an Erasmus student in the Social Anthropology Master’s 
Program at the Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University). 
During this period I conducted fieldwork in the frame of the mentioned theatre 
performance and traced the routes that opened from or in contrast to it. This means 
that, although the focus of the analysis has been accorded to the theatre, an 
understanding of the piece could be achieved solely through immersion into the 
strictly religious and ritual forms that inspire this production. 

In fact Samah emerged in the early 80s as the adaptation for the stage of some 
ethnographic explorations over Ayin-i Cem rituals (hereafter Cem) carried out by 
some students from the Theatre departments of Ankara University. These ethno-
dramatic resources were initially presented in 1982 in a thesis written as fulfilment 
for a degree in Theatre Studies by the student Belgin Aygün under the guidance of 
Professor Metin And. This was entitled Alevi-Bektaşi Törenleri içinde Semah which 
can be translated in English as ‘The Semah inside the Alevi-Bektaşi rituals’. 
Aygün’s data were adapted for the stage as Samah under the lead of Professor 
Nurhan Karadağ, who at present still works as its artistic director3. The performance 
offers a re-enactment of some of the elements of the rituals, whose musical and 
choreographic aspects are combined to form a theatre piece with a one-hour length 
duration and presented to the public in an experimental way. 

This experimentation is at the edge between theatre presentation forms and 
Alevi ritual traditions and conveys important ethnographic and didactic objectives. 
Because of this, I find it useful that we understand Samah as a dynamic bodily 
archive. I will go back to this point later on and I will especially analyse the dual 
salutation, a specific morphological adjustment for the stage which emerged with 
Samah. Indeed this specific gesture constitutes a quite eloquenthint to appreciate the 
innovation of Samah as an experimental dramaturgical project as well as a 

3 Samah has been analyzed exclusively in Ezici (2008) and Sağlam (2009). 
Dynamic bodily archive. Nevertheless before focusing on this topic, I shall introduce 
here my personal reading of the Cem ritual and the Alevi belief system given their 
status as the ‘primary sources’ upon which Samah is constructed. As an anth-
ropologist I shall also clarify my methodological choices and explain my recourse to 
notions of embodiment, reflexivity and ‘structured body movements’. 
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2. THE CEM RITUALS AND ALEVISM AS A BELIEF SYSTEM 

The Cem rituals include a session devoted to arbitrating village disputes (gör-
gü), as well as a musical performance of songs of a spiritual repertory (deyiş) (Sto-
kes, 1996, 196). Among a set of practices called ‘the twelve services’ (oniki hizmet) 
performed by twelve appointees (Öztürkmen, 2005, 252), the most prominent is the 
community leader, referred to as dede or pir. He works as an arbiter in a kind of folk 
trial (halk mahkemesi) and validates the establishment of a form of kinship (musa-
hiplik) between two male members of the community which are connected by a 
friendly relationship, together with their respective families (Köse, 2009, 107). In 
addition to helping to maintain the cohesion of the Alevi communities through these 
social control mechanisms, the ritual constitutes a cheerful gathering inside which 
the attendees, normally referred to as can (soul, life) willingly manifest their reli-
gious emotions through music, poetry and movement. Together with the zakir (folk 
musician), the dede also participates by playing the bağlama or saz, a customary 
Anatolian chord instrument. Because of its liturgical prominence, this may be 
respectfully considered as a stringed Kur’an (telli Kur’an). Normally the semah is 
‘turned’ nearly at the final stages of the ritual, at the very focal point when some of 
the attendees stand up and start whirling to the accompaniment of the music. 

In fact this enactment is understood as the visible bodily reverberation of the 
participants’ listening to these songs and chants of a spiritual repertoire. Similarly to 
the progression of the Cem, the semah may also vary greatly with regard to the place 
of origin, the themes and the moves. However its basic morphology comprises the 
turning in a circle of a group of mixed men and women or of a single couple. In 
contrast to the better known sema of the Mevlevi order, the turning here is executed 
more around the centre of the ritual space (meydan) than on one’s own axis. 
Nevertheless this latter rotation type may eventually occur as well, and it would be a 
woman alone who executes it. The performance Samah offers a re-enactment of 
some of the elements of the ritual, which are combined to form a theatre piece with a 
one-hour length duration where the musical and choreographic aspects of the Alevi 
rituals are accentuated and presented to the public. 

There is little agreement on the conceptualization of Alevism as a belief system 
since negotiations over its nature and history continue to flourish, both inside and 
outside of academic discourse (Özyürek, 2009). Social scientists have normally 
understood it as an emerging syncretic public religion (i.e. Bozkurt, 1998 and Şahın, 
2005), and/or an Islamic mystical ‘heterodoxy’ (i.e. Mélikoff, 1998 and Karowlesky, 
2008), and/or a peculiar marker of identity and culture (i.e. Olsson et al., 1998 and 
White et al., 1998). Nowadays Alevis in Turkey are usually recognized inclusively 
as an ethno-cultural component of the Turkish national mosaic, whereas the public 
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and administrative framing of Alevism as a religion is normally hindered. Nevert-
heless during my fieldwork, Alevi also emerged as a situational character that indis-
solubly fluctuates in relation to the mounting Sunnification in Turkish public life of 
the last decades, making it a fresh and non-conforming social marker. 

Despite of the contextual significance that the semah enactments may have, 
this is often perceived as a social threat per se precisely since it is largely recognized 
as a spiritual practice emblematic of the Alevis. In recent decades a process of Alevi 
‘opening’ from secrecy to the public realm also resulted in the recasting of the 
semah in contexts that may be largely different from the customary ritual ones. The-
se other events may be folkloric festivals, political demonstrations, theatre perfor-
mances, as well as, more recently and narrowly, occurrences with a more commer-
cial character (Tambar, 2010). Since 2010 the semah has also been inscribed as a 
candidate to be included in the UNESCO ‘intangible cultural heritage’ list. At pre-
sent, however, this heritagization process has not been successful and many socio-
political difficulties underlie this unachieved status. Indeed, despite that the ones 
who recognize themselves as Alevis, as well as the ones who practice the semah or 
sympathize with its public display normally understand it as a referent to ideals of 
peace and gender equity, several episodes of violence in recent history mark this 
body movement practice as a reminder of the perpetration of a long-lasting schism 
inside Turkish Islam as well. 

3. EMBODIMENT, REFLEXIVITY AND ‘STRUCTURED 
MOVEMENT SYSTEMS’ 

Anthropology has been appreciated as an erudite commentary of the multiple 
interpretations that ‘cultures’ are already giving of themselves (Geertz, 1977). In this 
sense, although the Ayin-i Cem has been elucidated in different ways, throughout 
various explanations, one point holds major weight: the Cem stands out as a 
religious ritual, therefore it is perceived as an event outside of everyday life which 
comprises the representation of something beyond what is concretely happening 
inside it. During a Cem, an assembly of devotes represents and re-enacts an ultima-
tely extra-ordinary fact. This has been interpreted through different narratives which 
illustrate in turn the prophet Mohammed’s ascension to heaven, when he is accepted 
to the congregation of the kırklar (forty saints) (i.e. Schubel, 2010 and Öztürkmen, 
2005, 252), the celebration of fertility and animist themes with their resilient 
allusions to ancient Turkic shamanic practices (i.e. Arnaud-Demir, 2002), or also, 
the conscious collective portrayal of the dynamic qualities of the entire universe. 

As Ayhan Erol (2010) puts it ‘(…) whirling in semah symbolizes that nothing 
stands still but moves and changes’ (380). As an anthropological study, mine wishes 
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to halt time in order to formulate a further interpretation of these various interpreta-
tions of belief in their multiple stratifications. Nevertheless this investigation is 
peculiar since here the Cem has been ‘photographed’ on a theatrical site and not on 
the religious one. By considering all the dilemmas that may arise in the theatre, the 
dramatic consistency of ‘Samah’ is exposed as a negative of the religious forma-
tions. It is assumed that the scrutiny of the stage re-presentation may help crystallize 
a portrait of the ‘original’ set of ritual practices inspiring the performance. However, 
as the investigation demonstrated, it is not really possible to depict the staging 
phenomenon as the mere illustration of its source. 

Apparently the theatrical enactment acquires a tangent independency and an 
agentive strength displaying shades that are also consciously and curiously ritual-
like. If inside the cemevi (the house for the gatherings)4 during this specific ritual 
practice, the human body is inhabited in a highly predictable manner, in the stage re-
presentation, this already highly refined set of gestures is further stylized. Moreover 
my examination, as an ultimate re-reading, wishes to situate the human bodies at the 
centre of the inquiry, both as objects towards which the attention is addressed, but 
also as the basic instrumental tools for the research. An ethnographer works hard to 
establish a self which attempts to live an event while also thinking of it: one would 
call this strategy participant observation, a notion which contains a kind of 
oxymoron, a sort of contradiction in terms. 

As others did before me, I wish to turn this contradiction upside down and 
stress the need to qualify my task as observed participation and thus give priority to 
the sharing of a learning process rather than its analysis at an intellectual distance. 
Simply put, my intention has been to experience with my body the semah and 
acquire through it a kind of familiarity with a diverse and unique consciousness. 
This is why, since the very beginning, I have been crucially motivated to gain 
expertise about the semah on a practical level and the search within had a similar, if 
not greater, weight than the search without. Therefore my attempt is to combine 
alternatives to rational and textual approaches in the study of religion by resorting to 
currents that, more than only deconstruction, stress the usage of notions as ‘somatic 
attention’, ‘sensorial memory’ and ‘self-reflexivity’ for the study of cultural pro-
cesses. 

Especially the latter is sustained as the most valuable remedy against 
essentialism. The body is consequently handled not just as a discursive object to be 
scrutinized in relation to history and society, but as the subject itself, or in other 
words, as the ‘existential ground’ for their emergence (Csordas, 1990, 5). 
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4 The term cemevi itself is a recent invention that since the 90s reflects a newly 
arranged spatial-symbolic practice typical of Alevi forms of worship in urban areas 
(especially Istanbul and Ankara). Before, the ceremonies where conducted inside the 
Bektaşi lodges or in the house of the villages which were big enough to host the 
gatherings (Şahin, 2005, 472). 

The specific interest that I have been investigating is related to the adaptive 
changes pertaining to the semah as a ‘structured system of body movements’. By 
opting for this terminology, my investigation positions itself inside the framework of 
the anthropology of dance, an analytic domain that developed inside Cultural 
Anthropology since the 1960s. A basic methodological stance of this domain is to 
generally avoid speaking of ‘dances’ or to problematize this term by recurring to a 
more sophisticated vocabulary. It is imperative to note that in contingency ‘struc-
tured movement systems’ do not exist to the same extent that trees do not exist: only 
specific trees can be found ‘in the world’, while the category of ‘tree’ is quite 
another thing. 

This is a basic preliminary step to bear in mind: similarly to trees, dances vary 
significantly, to the point that there may be no agreement over their recognition as 
such. In the very first pages of her preliminary studyguide of the anthropology of 
dance Anya Royce (1977, 5-6) reminds this crucial point and the pitfalls that unfold 
into any process of categorization: what we may conceive of as a tree is not a tree to 
everyone else but, in some parts of the world, may be referred to as a bush or even 
metamorphose into a kind of grass. Often during fieldwork I realized the utility of 
speaking about the semah in terms of ‘structured movement system’, a category 
which could be translated and agreed upon (as hareket sistemi), despite its distance 
from emic views5.

To label the semah with the term dance is indeed controversial: some people 
would consider it dans (thus a mundane affair), some would punctuate it as ibadet 
(meaning ‘a devotional practice’), others as a dynamic meditasyon. Behind these 
different labels there are political choices and aesthetical attitudes, which may often 
be difficult to reconcile. A connoisseur such as İlhan Cem Erseven, whom I had the 
chance to meet while this search unfolded, would simplify and state that the semah 
is ‘a state of divine love’. It is nevertheless with the notion of ‘structured movement 
system’ that I could embrace different contrastive or overlapping conceptualizations 
and offer a coherent methodical analysis which somewhat solves a broader conflict 
among local interpretations. Indeed despite the semah as a spiritual 

5 Anthropologists may discern between etic views (the ones applied by the 
scientistfor analysis) and emic ones (the ones used by the people involved as study 
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objects). practice is the choreutic part of the complex Cem rituals characteristic of 
the Alevis, it is the difficult recognition by the state of their status as an ethnic or 
religious subject that makes the identification of the semah as ‘dance’ much 
controversial. 

4. THE EMERGENCE OF A DUAL SALUTATION ON THE 
STAGE 

Through some ethno-choreological theoretic maps (Hoerberger, 1968, Nahac-
hewsky, 2001 and Shay, 1999) in my Research Master’s thesis (De Rosa, 2013) 
Samah has been inserted into some historical narratives that touch on processes of 
nation-building, urbanization, folklorization and, more recently, heritigization. 
Indeed by enlarging the analysis from Samah to its historical contexts and by inve-
stigating the dialectics of the singular, ‘second existence’, presentational, revival-
like form against the assorted, ‘first existence’, participatory, survival-like ones, I 
paid attention to the community building processes behind the claims of authenticity 
of the performance as well as to the current heritagization prospects for the semah. 

A specific gesture inside Samah emerged as a morphological adaptive adjust-
ment on the stage. This gesture which I call dual salutation occurs during some spe-
cific semahs, when the performers execute one bow more than is likely in the ritual 
forms: one is addressed to the actor interpreting the dede, and the other to the 
opposite side of the circle, which is the place where the audience is meant to sit. 
During a ‘real’ Cem this salutation is addressed solely to the dede since there is not 
an audience as such and everyone is conceived of as partakers of the same spiritual 
experience. As a symptom and an ingredient of broader historical processes, such an 
adjustment is motivated by the pragmatic necessity of making this gesture visible 
also frontally to the audience. 

The dual salutation thus eloquently epitomizes the new social distancing 
attained through the theatrical frame where a brand new distinction between the 
spectators/consumers and the actors/producers replaced the performative elements of 
the Cem ritual. Moreover the gesture incarnates the changing attitudes towards the 
authority of the dede and the wider contradictions that emerged after the shift of the 
semah from a secretive and intimately religious worship practice to a public and 
secular piece for the stage. In this respect it is important to notice that the 
transposition to the theatrical frame started first and foremost by conceiving the 
presence of a brand new participant inside the ceremony: a commanding audience to 
be engaged and persuaded. 
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From this perspective, one may state that the ritual was taken out of its typical 
environment and adapted to the requirements of theatre. At the same time, in my 
thesis I also approached this adaptive process from a different light and emphasised 
how the original configuration of the Cem acquired a theatrical life in Samah, not by 
envisioning a new ‘external’ partaker, but rather by marking a clearer border among 
the people who were already part of it. This perspective is a necessary corollary to 
the appreciation of theatrical events as cultural forms that shape and endure their 
own ritual structure, similarly to all other practices that allow sociability. This view 
establishes a continuum between the religious and the theatrical phenomena, so that 
they are not understood as two markedly distinct social performances. 

Therefore the distinction between the ones meant to engage actively (the 
producers) and those joining in specifically to observe (the consumers) became 
stricter and the performative scripts of the ritual6 became more fixed. Already in the 
urban ritual, with its crowding and greater public appeal, one may grasp a vague 
crystallization of these changes. As Erdemir (2005) conveys it, ‘the exclusivity 

6 These are (1) the dede, (2) the rehber (guide), (3) the gözcü (‘eye keeper’ 
who maintains the order of the ritual), (4) the çerağcı (light keeper), (5) the zakir 
(folk singer), (6) the süpurgeci (sweeper who marks the ritual space), (7) the saki 
(drink master), (8) the sofracı (cook), (9) the pervane (a person guarding the inside 
and the outside), (10) the peyik (caller who invites people to the ritual), (11) the 
iznikçi (cleaning person), and (12) the bekçi (doorman) (Öztürkmen, 2005, 252). 
Erdemir and Yaman (2006, 75) offer a similar summaryof the services but assign a 
slight different role to the pervane (one ready for any service), which is also 
explained as the one ‘occupied with the people coming and going’. Often thepervane 
is equated to the semahcı. As Didem Yıldırım pointed out in a personalcommu-
nication, in Turkish the term stands also for ‘propeller’ and is sometimes transla-
tedas ‘moth’, the nocturnal butterfly which spins around a light, all references which 
reinforce the idea of circular turning. Üzüm (1997, 146-147) specifies that the 
pervane is the one who through the semah ‘makes evident to the eyes the feelings of 
enthusiasm and sublime commitment’ provoked by the love for Allah, Muhammed, 
Ali, the twelve imams, the Ehl-i Beyt and Hacı Bektaş Velî (bu çoşkun ve ulvî 
bağlılık duygularını gözle görünür hâle getirmek üzere sema’-semah yapmak hiz-
meti). 

Nevertheless the turning of the semah is not alwaysrecognized as one of the 
specific twelve services (Arnaud-Demir, 2002, 49-53) but as aspontaneous 
participation by any of the covenants. According to the Alevi intellectual EsatKork-
maz, a key informant in Markussen’s fieldwork (whom she refers to as Esat Hoca), 
thetwelve services vary a lot geographically. Markussen (2012, 63) also reminds that 
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the services are not the same as the sequence of the various ritual performances. 
Dönmez (2010, 196) summed up the progression of these sequences in 23 points. Of
social intimacies one would find in village ceremonies’ (495) was an important ele-
ment that inside the urban Alevi gatherings was already difficult to achieve: in the 
cities the anonymity of the crowd transformed Alevi worship from an intimate 
gathering with family, relatives and fellow villagers into a busier ceremony with 
‘suspicious strangers’. 

Decisively in Samah, through the enchantment unwrapped by a theatrical stage 
and its technology guaranteeing a certain degree of social anonymity, the social roles 
of the ritual acquired a consciousness which transcends specific ethnic assumptions 
or inherited ancestral ballasts: on the one side, the producers as performersworkers 
stand more or less behind the scenes, whereas on the other side, the occasional 
viewers partake as observers-consumers. It is important to understand that in order 
to diagnose the theatrical event through social scientific lenses, the viewers have to 
be understood as actively engaging as well7. With the theatrical frame, whoever 
wishes is now enabled to join in an event into which a certain amount of social 
distancing is assured to all the covenants (the ones behind, on, and in front of the 
stage). Irrefutably, even if the viewers are customarily expected to be silent and ‘in 
the dark’ during the play, in due course, before the show starts and towards its conc-
lusion, they perform their commitment or disavowal as it is revealed by some special 
ceremonial procedures. Schechner discusses these procedures in accordance with 
Turner’s notion of social drama, which he values as units of social process dealing 
with conflict. From this perspective which was recapitulated by Davida (2001, 81) 
as a ‘safety valve’ theory, theatrical events are seen as sites for transformation in 
view of promoting social homeostasis. For this purpose, they require highly cere-
monial procedures: Not only getting to the theatre district, but entering the building 
itself involves ceremony: ticket-taking, passing through gates, performing rituals, 
finding a place from which to watch: all this – and the 

7 One may claim that the spectators should be called ‘actors’ in the sense that 
theyalso share a portion of ‘agency’, meant as the potential to perform actions 
autonomously through a degree of power on, and knowledge of, the ideological 
systems in which they areintertwined. Much earlier than the diagnosis of the immi-
nent collapse of the differencebetween the actor and the performer by authors like 
Erving Goffman, Victor Turner orRichard Schechner, already Georg Simmel, one of 
the founding fathers of modern sociology, paid close attention to the ambiguity of 
roles typical of all social life. 

Procedures vary from culture to culture, event to event – frames and defines the 
performance. Ending the show and going away also involves ceremony: applauses 
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or some formal way to conclude the performance and wipe away the reality of the 
show re-establishing itself in its place the reality of everyday life. The performers 
even more than the audience prepare and then, when the show is over, undertake 
“cooling off” procedures. (Schechner, 2003, 189-190) Clapping hands is maybe the 
most palpable among these ‘cooling off’ procedures. During my fieldwork I therefo-
re tried to compare different audience responses and I paid attention to the applauses 
after the enactment of the semahs. I could also notice that during the enactments in 
different locations than the cemevi (like in gatherings with a more marked political 
connotation or in conventions for the display of semah regional variations), whether 
the executor or the public was composed of or acquainted with Alevi conventions, 
the semah was normally not followed by applauses. As a matter of fact, often there 
would not be a public as such. These displacements of the ritual practice and their 
entanglement in novel contexts would need comparative exposure8 but unfortu-
nately in the ethnographic literature there are few cases where singular events are 
discussed in their embodied progression. 

At this juncture it would suffice to bear in mind how the dramatization of 
Samah fruitfully tests the borders and expectations of the audience. On the one side, 
the spectator may engage with the performance in a measured abandonment, mista-
king her presence as an outsider and feeling part of the event as a devotee would 
feel: virtually the audience could reasonably not be there at all and the dramaturgy 
would not lose its sound coherence. On the other hand, in those moments in which 
the viewer is directly addressed and fully embraced (as during the dual salutation or 
towards the end when the actors stand up and sing facing the audience), the viewer 
is also reminded of 

8 One may compare this situation to the choral singing enactments of the 
Catholic Mass and to the existence that religious songs have outside of the strictly 
devotionalcontexts. A same devotional practice can be differently contextualized so 
to demand theoutburst of an applause or not, which should not be necessarily 
understood as a sign of itsappreciation or dislike. During a Mass, not to clap hands 
after the execution of a song maybe a normal behaviour for insiders and may be not 
for outsiders. 

The theatrical frame into which she is inserted and of her possible extra-
neousness to the Cem ritual. Analogous dramatic nuances emerged as pragmatic 
rejoinders to mediate between the constraints of theatrical arrangements (as the need 
to keep the performance at a one hour length) and the ritual forms of Alevism (the 
Cem lasting a whole night, from sunset to dawn), which were thus intensified or 
taken into a crystallized form, as the director Nurhan Karadağ explained to me 
during fieldwork. The staging techniques appear to be conceived out of a pragmatic 
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calculation since the adjustments do not put emphasis on any ideological under-
taking different than preservation. As it emerges from the conversation with the 
researcher and practitioner Yusuf Sağlam, the practical study behind such a 
transposition reveals a capillary evaluation of suitable staging solutions. 

The adoption by the performers of specific orientations further reveals this 
meticulous pondering. Indeed, despite the varied architectural shapes that a cemevi 
may have, a Cem normally occurs in a space conceived as round, where ideally there 
are no obstacles to the idea of circularity: all the covenants are expected to gather on 
a same horizontal level to create a scheme of equity, as the religious screenplay 
advocates. The space at the centre is referred to as meydan (square, arena) and the 
dede, despite his uniqueness, takes a seat around the circle just like the others. 
During the ritual, such as the one in which I participated in December 2010 in a 
cemevi in Ankara, a small carpet may be unfolded at the centre of the meydan in 
crucial moments of the ritual9. By contrast, in Samah in order to become pre-
sentational for the stage, now the circle had to be disrupted and opened to the 
spectators. Whereas most of the kinetic circular moves of the semahs could stay 
unvaried, all the ritual speeches and spoken texts had to be framed and re-orientated 
with the awareness of the audience as a separate 

9 As İlhan Cem Erseven explained in a not recorded interview this central 
space should be thought as the place of the sun, which through its magnetism 
attracts the semahcılar as planets turning around it. Erseven maintains that before the 
semah acquiredits contemporary shapes (still not considering the theatrical inno-
vations discussed here), thedede was standing at the centre of the circle as a 
personified embodiment of the sun. Withtime, his position has been moved out of it. 
It is now from this external position that heleads the ceremony. 

Alterity10. As it often emerged in the elucidation during the interviews or in 
the written presentational material about the performance, the intention not to spoil 
the original meaning of the moves constrained all these interventions. For instance, 
while the salutation was doubled, its execution was kinetically fixed. Nonetheless, as 
Sağlam told me during fieldwork, on the stage the performers never turn their backs 
to the dede. This is avoided since it would constitute an affront to the traditional 
authority that he embodies, a goal that was not intended by the dramaturgy. Inside 
the builtup coherence of the plot, the performance does not ever question the 
authority of the dede and all efforts are produced to avoid any sort of appreciation of 
the piece as a project that in its essence challenges this traditional spiritual system. 
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5. SAMAH AS A BODILY ARCHIVING SYSTEM 

In all of its conservative and generative potential, the dual salutation helps 
elucidate to which extent Samah is better understood as a bodily archiving system. 
The piece is indeed permeated by the same on-going emergence of an ‘archival 
impulse’ that André Lepecki (2010, 46) detects in some contemporary dance works 
into which the distinctions between body and archive are evidently blurred. Spea-
king of choreographies as archival projects, Lepecki draws the term ‘archive’ on
Foucault’s requisites, namely ‘not as a thing, a recipient, a building, a box, nor a
filing system’, but as ‘the general system of formation and transformation of state-
ments’11 so to advocate a reading of such choreographic re-enactments of body mo-
vements from the past not as ‘paranoid-melancholic compulsions to repeat’ but as 
‘activations of the body as an endlessly creative, transformational archive’. This 
understanding is finally corroborated by the juxtaposition of Samah to 10 After 
Emmanuel Lévinas, the term alterity is used to mean ‘otherness’, in the sense of the 
other of two (Latin alter). It usually refers to the entity in contrast to which an 
identityis constructed and it implies the ability to distinguish between self and not-
self.

11 The original French is ‘le système général de la formation et de la 
transformationdes énoncés’ (Foucault, 1969, 171). Foucault distinguishes between 
language, meant as the system of construction of possible phrases, and archive, as 
what establishes the practical field allowing the formation of specific statements. 
The archive is understood not as ‘a library of all library’, but as a set of rules which 
mediate between tradition and oblivion. Thisgeneral system is open to be approac-
hed solely fragmentarily, because of our embedment in those conditions of existen-
ce. other modern dance projects with a prominent ethnographic content12 as they are 
analysed in a recent article by Yvonne Hardt (2011, 27). Indeed engaging and 
dialoguing with the past became a major trend in contemporary dance works. 

Moreover dance historians and artists have been diffusely challenging the 
demarcation between what is considered tradition and what is considered avant-
garde, while at the same time the distinction between the artistic and academic fields 
has been destabilized by highlighting the performative nature of ‘doing history’. A 
similar blurring of genres is also pursued in Samah where ‘tradition’ and ‘avant-
garde’, body and memory, academic and artistic task, professionalism and amate-
urism meddle together. What is at stake as a primary concern in Samah is thus the 
intent to rescue the performative arts from the lowered status into whichthey 
struggle in a neo-liberist economy13 and their valorisation as systems building and 
transmitting knowledge from one generation to the next. The more appropriate ways 
to handle such expertise are indeed performative. The staging is not only assumed to 
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disclose a field open to ‘intercultural encounters’, but also to work as a vehicle 
connecting the new and the old. Similarly, for the performers of Samah, the appre-
ciation of theatre as a mere recreational activity that unwraps distances and estran-
gements is rejected. Just secondly and indirectly, Samah questions Alevism in an 
attempt to provide archival and disciplining devices. 
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ALEVİLER ARASINDA ERKAN FARKLILIKLARI 

VE FARKLI ERKANLARIYLA ALEVİLERİN 

YAŞADIKLARI COĞRAFYA

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN*

ÖZET
Bildiri Alevi toplulukların ocak ve farklı ocaklarıyla gün yüzüne çıkan erkân 

farklılıklarını ele almaktadır. Alevi erkânı inanç, ibadet, bilgi gibi birden fazla alanı
kapsar ve bir söylem olarak sosyal ilişkilerin tamamını içerir. Bu durum birden fazla 
konuyu bağlantılı ele almayı gerekli kılmaktadır. Diğer yandan birden fazla alanın 
içerisinde kavram ve terimsel anlam kazanan mekânına yönelip anlamın serüveni
takip edilerek, Alevi topluluk ve öğretisi içerisinde konunun nasıl aktarıldığına yö-
nelmelidir. Böylece her farklı erkân ve bu erkân farklılığına getirilen izah toparlan-
malı ve aralarındaki ortak hususlar ortaya konulmalıdır. Beraberinde erkân farklı-
lıkları üzerine yapılacak takip aynı şekilde farklı yanları da çok dikkatli bir şekilde 
kendi anlam bütünlüğü içerisinde ele alınmalıdır. 

Bu konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler ve çalışmalar yukarıda önerilen 
anlayış ve yöntem takip edilmediği için daha fazla karmaşaya yol açmaktadır. Bu-
nunla kalmayıp ana merkezden daha da uzaklaşarak konuyu daha belirsiz ve önem-
siz hale getirmektedir. Bu durum kamuoyuyla da paylaşıldığına göre görüntü, birlik 
veya bütünlük oluşturmadığı izlenimi vermektedir. Bu izlenim geri Alevi iç dünya-
sına dönünce daha fazla parçalayıcı olmaktadır. 

Sonuç olarak bildiri doğrudan Aleviler arasında erkân farklılıklarını kendi için-
den yüklediği anlam üzerinden aktarmaya çalışacaktır. Erkan farklılıklarının farklı 
coğrafyalarda farklı adlarla var olmasını da bu çerçevede ele alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Erkan, Ocak, Alevi, Bektaşi, İran, Irak, Balkanlar
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GİRİŞ

Bildiri Alevi irfan ve erkânı etrafında gündelik hayatın tamamını tanzim eden 
düşünce ve pratiklerinin farklılıklarını ele almaktadır. Konu, güncel tartışmalar ve 
pratiklerle güncelliğini korumaya devam etmektedir. Konunun tartışıldığı merkez 
toplulukların kadim oluşu etrafında yoğunlaşmaktadır. Buna göre her topluluk
ocaklar etrafında kurulmaktadır. 

Doğal olarak toplulukların kurumsal yapı ve kamusal meşruiyeti ocaklar üze-
rinden kabul edilmektedir. Ocak yapısı bireysel yapı yerine grup kimliği üzerine ku-
ruludur. Bireyin tercihlerine bırakılan alanlardan grubun oluştuğu öğretiye sahiptir. 
Buna göre birey üyesi olacağı grubun her haline aşama aşama görür tecrübe ederek 
gelişir ve sonunda üye olur. Doğrusu bütün süreçler üyeliğe dair farkındalık oluş-
turur ve her bir üye gruba dâhil olma süreçleri sorunsuz geçirerek sorumlulukları 
kabullenir. Doğal olarak birey, grubun dışında kalamaz ve grubun temel prensip-
lerini yıkıp çıkamaz. Çünkü gruba üye olmanın anlam dünyası ve düşünsel kurgusu 
bir bütün olarak birey tarafından gruba doğru işleyen bir süreçle tamamlanır. Eğer 
bireyin, grubun tanımladığı alanlara ilişkin öneri sunarsa veya grubun temel işleyi-
şine ilişkin eksiklikler görüyorsa yeni bir program önerisinde bulunabilir veya 
kendisinin geliştirdiği teoriyi ide ileri sürebilir. Hatta bunları ileri sürme özgürlüğü 
vardır. Bu yeni bir teori ve program teklifinde bulunma kısmı hiçbir zaman kapalı 
değil veya olmamıştır. Bunun için grup kimliğini oluşturan çerçeveye dair önerilerin 
değerlendirildiği alan yine topluluğun kendisidir. 

Geleneksel olarak isimleri anılan kişilerin teori ve programları karşısında 
topluluk karşısında yeni ileri sürülen program kabul edilirse veya yeterli bulunursa
bu teklifi yapan kişinin ismi, geçmişten itibaren ismi sayılan kişilerin yanına yazıla-
bilir veya onlarla beraber onun da ismi anılmaya başlar. Alevi ocakları içerisinde 
birden fazla ismin anılmasının nedeni budur. Hatta aynı ocak içerisinde dahi birden 
fazla ismin ön planda oluşu da böyle izah edilebilir. Topluluklar isimleriyle tanım-
lanan bir yere geldiklerinde isimlerin birbirleriyle rekabetlerinden daha ziyade batın 
alanında söyledikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Bu durum her zaman olabilir fakat 
toplulukların ihtiyaç duydukları ya da ocak, boy, soy teşkilat yapılarının bozulması 
zamanlarında yoğunlaşmakta ve görülmektedir. Doğrusu toplulukların bozulan 
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düzeni için yeni bir öneri de bulunan kişi, topluluğun ismini andığı bir şahsa dö-
nüşmektedir.1

Ocak yapısı içerisinde yeni bir teori ve program teklifinde bulunma ve bunun 
kabul edilmesinin geleneksel olarak kendine özgü genel hatlarıyla oluşmuş bir çer-
çevesi de bulunmaktadır. Bu çerçeveyi belirleyen dörtlü dize içerisinde Şeriat, Tari-
kat, Marifet ve Hakikat2 ile belirlenmektedir. Bu alan bir yönüyle zahir ve batın 
genel çerçevesi üzerinden şekillenmekte ve irfan ve hikmet ile izah edilmektedir. 
Topluluk kimliğinin kurulu alanı sembolik ve metaforik anlatım üzerinden yapıl-
makta ve her bir fenomen yine grubun anlam dünyası içerisinde izah edilmektedir. 
Anlam dünyasının kuruluşu topluluğun kavram ve terim dünyasını kurması ve bu-
nun anlaşılması da yine grup içi anlamın kavram ve terim alanının kavranmasıyla 
mümkün kılınmaktadır. Bu topluluğun gönüllü üyeliğine dönüştürülme sürecinde 
sağlanmakta ve yüzyıllara dayanan tecrübe her yeni gelen bireyi kendi isteğiyle terki 
mümkün olmayan bir kabullenmeye davet edip ikna etmektedir.3

Alevi ocakları teori ve programının bilinen kurucu isimlerinin başında Ahmet 
Yesevi gelmektedir. Ahmet Yesevi kendisinin iki üstadından birincisi olan Aslan 
Baba (Bab) tarafından Aslan Baba’nın yerine geçecek halifeleri arasında üçüncü 
sırada onun adını saymaktadır. Aslan Baba saydığı dört ismin üçüncüsü olan Ahmet 
Yesevi hakkında onun durumunu açıklayıcı başka bilgi de vermektedir. Aslan Baba,
Ahmet Yesevi’nin postu bırakıp çöle, göçebeler arasına döneceğini bir anlamda yeni 
bir usul ve erkân yürüteceğini de haber vermektedir. Aslan Baba’nın haber verdiği 
gibi gerçekleşir, Ahmet Yesevi göçebeler arasında döner ve yeni bir erkân oluşturur. 
Bu erkân onunla anılır ve bütün Türkistan üzerinde Türk toplulukları arasında 
geçerli hale gelir.

Türkistan, Ahmet Yesevi teori ve pratikleri üzerine kurulu irfan ve hikmet 
mektebini kendisinden sonra belirleyici bir alan olarak kurmuştur. Bunun için Sel-
çuklularla beraber Anadolu’ya gelen Türklerin teori ve pratikleri doğrudan Ahmet 
Yesevi üzerinden gerçekleşmiştir. Türkistan, önce Horasan’ı ardından Rum’u irşat 
eden yeniden doğuran kaynağın kendisidir. Bu irfan ve hikmet mektebinden geçen 
pir ve dervişler Horasan ve Rum’a doğru yönelip göç ettikleri için geçtikleri bölge-
leri de irşat etmişlerdir. Bu irşat bir bakıma toplulukların düzenli bir yapıya kavuş-
maları anlamına da gelmektedir. Bu bakımdan da klasik metinler içerisinde birçok 
pirin hayatını konu alan Menakıpnamelerde adı ehlibeyt veya on iki imamlardan 
                                                            
1 Ahmet Taşğın, “Alevi Metinlerin Anlaşılmasında Karşılaşılan Sorunlar: Aleviliğin Yeniden Zuhuru”, II. 

Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu (23-24 Ekim 2010), Ankara: Cem Vakfı Ankara 
Şubesi Yayınları, 2012, ss. 237-253.

2 Farklı görüş ve açıklamalarda Marifet ve Hakikat sıralaması yer değiştirmektedir. 
3 Ahmet Taşğın, “Hacı Bektaş Veli Menakıpnamesinin Yeniden Okunması: İmkanlar ve Sorunlar”, I.

Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu (16-19 Kasım 2011 Nevşehir), Cilt 1, Editör: Dr. 
Adem Öğer, Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi Yayınları, 2012, ss. 103-121.
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sonra anılan ilk kişi Ahmet Yesevi’dir.  Dediği Sultan, Hacı Bektaş, Hacım Sultan, 
Sarı Saltuk vb. birçok irfan ve hikmet erinin mürşidi Ahmet Yesevi’dir. 

Ahmet Yesevi, tarihi bir kişilik olup olması veya zaman olarak yukarıda adı 
geçen bu kişilerle doğrudan görüşüp görüşmemesi gibi tartışmaların ötesinde burada 
farklı bir konuya işaret edilecektir. Esas itibariyle Ahmet Yesevi’nin yukarıda adı 
geçen kişileri ele alan metinlerde isminin geçmiş olması onun teori ve pratik sahibi
olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan adı geçen kişiler onun ortaya koyduğu 
erkâna uymuşlardır. Beraberinde adı geçen kişiler gezip dolaştıkları bütün coğraf-
yada bu erkân etrafında hareket etmişler ve bu erkânı kendi geliştirmiş veya geniş-
letmişlerdir. Bu da göstermektedir ki Ahmet Yesevi onlar üzerinde etkili olduğu için
de bu metinlerde anılmışlardır. Doğrusu öğretinin kendisine bağlı bulunan adı geçen 
gönül erleri, alperenler, teori ve pratik olarak hangi ekolü takip ediyorlarsa tabiatıyla 
kendilerini ekolün ilk düzenleyicisine bağlamaktadırlar. 

Rum’a gelen birçok Horasan erenini Türkistan Piri Ahmet Yesevi’nin gönder-
diği hatta hangi bölgelerde nerelere yerleşecekleri hususu da dâhil birçok ayrıntının 
bulunduğu bilgiler metinlerde geçmektedir. Buradan hareketle Türkistan ve Horasan 
pirlerinin teori ve pratiklerinin Rum erenleriyle olan karşılaşması başlı başına bir 
konudur ve tam da bu hususun izah edildiği yerin başlangıcı da burasıdır. Rum eren-
lerinin takip ettikleri teori ve pratiğin Rum’da topluluklar için yeterli olmaması 
doğrudan Türkistan – Horasan pirlerinin müdahale etmesini gerektirmiş ve bu müda-
halenin ardından da irşat gerçekleşmiştir. 

Hacı Bektaş Velâyetnamesinde yer alan bu konuyu buraya alarak metin üze-
rinden takibi kolaylaşmış ocaktır: 

“Hazreti Hünkâr Hacı Bektaş Veli Darı Üzerinde Namaz Kıldığını Bildirir:

Şöyle rivayet ederler ki Sultan Hoca Ahmet Yesevi Hazretine bir talip gelse 
kurbanın kesip etin yerlerdi ve postunu tekbirleyip hazırda ne bulunursa başına 
giydirirdi, evvel ana kisvet edinirdi. Ayrık çün ü çera olmazdı halifeleri bir gün 
ittifak edip eyittiler ki varalım ol emanetleri Şeyh Hoca Ahmet Yesevi’den talep 
edelim. Şayet ola ki birimize vere, dediler. Ol niyetle alessabah bu kadar halifeler 
tekkede meydan odasına cem oldular ve dahi Hoca’nın meydan odası şöyle vasi’ etti
kim cümlesi seccadelerin yayıp orta yere bir ulu ateş yaktılar. Hoca Ahmet Yesevi 
sabah namazını eda edip geldi cümlesi yerlerinde oturdular dua sena olundu salavat-ı 
selam çektiler. Andan Hoca Ahmet Yesevi bunların yüzüne baktı zamirlerin keşfe-
dip gönlünüzdekini dile gelin söyleyin işitelim, dedi. Halifeler dahi dile gelip ol 
emanetleri talep eylediler. Meğer ol esnada biri biraz darı getirmiş idi. Meydanın bir 
tarafına döküp cec olmuş idi. Hoca Ahmet eyitti: Ol istediğiniz vaslalar şol kime-
snenin hakkıdır kim işbu cec olmuş darının üstüne seccade yayıp iki rekat namaz 
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kıla, bir tane darı yerinden hareket etmeye ve namazdan fariğ olacak ol kubbe-i elif-i 
tac durduğu yerden kalkıp başına gele ve hırka dahi eğnine [: arkasına] gele ve çerağ 
dahi ruşen olup önüne gele ve sofra dahi kendisi meydana gelip yayıla ve alem dahi 
kendi gelip ayak üzere önüne dikile ve seccade dahi [35a-b] kendi gelip altına yayıla 
sizin içinizde bunu böyle edecek kuvvet sahibi var mı, eğer var ise dile gelsin, dedi. 
Cümlesi sükût eyledi. Hoca Ahmet eyitti: Siz bu zımmılerden geçiniz sahibi vardır 
yakın gelir görürsünüz, dedi. Anda hazır olan halifelerin birisi ben ederim diyemedi 
ve cümlesi mahcup olup başlarını yere saldı-lar. Bu sohbet esnasında iken Türkistan 
erenleri bir yere cem olup Hoca Ahmet Yesevi’den bu emaneti vaslaları talep ettiler. 
Hacı Bektaş Veli hazretine velayet kuvvetiyle malum oldu. Fil hâl Horasan’dan 
azmedip ol saatte dahi meclis dağılmadan Hoca Ah-met Yesevi hazretinin nazarına 
erişti: Selam, sahibu’l-aşk, deyip içeriye meydana girdi dahi eliyle halifeleri aralayıp 
oturmak diledi. Heman Hoca Ahmet Yesevi Hazreti Hünkârı görecek ayak üzere 
kalkıp ve ileri gelip tazimle selamını aldı ve izzet ve ikram ve tazim ve tekrim 
eyledi. Cümle halifeler daha Hocalarının böyle tazim ettiğini görecek bizzarur onlar 
dahi ayağa kalkıp tazim ettiler. Hoca Ahmet Yesevi hazreti Hünkârı anda komayıp
yanına aldı oturdu. Badehu halifelerin yüzüne bakıp eyitti: Ol emaneti vaslaların 
sahibi bu zatı şeriftir kim işte geldi, dedi. Hazreti Hünkâr kazıyye-i istifsar eyledi. 
Hoca Ahmet Yesevi dahi zikrolunduğu gibi nakleyledi. Ondan Hoca Ahmet eyitti: 
Ya Hacı Bektaş usta ol nasip senindir. Dahi Hazreti Hünkâr dahi yerinden kalkıp 
seccadesini eline alıp zikrolunan cec olmuş darının katına geldi: Bismillah, bi-
emrillah, deyip seccadeyi darının üstüne saldı, seccade muallak darı üzerinde yayılıp 
durdu. Hacı Bektaş Veli dahi üzerine çıkıp dergâh-ı hakka karşı iki rekât namaz 
kıldı. Hiçbir dane hare-ket etmedi namazı tamam edip aşağı indi yerine gelip 
oturduktan anı gördüler kim ol kubbe-i elif-i tac yerinden kalkıp pervaz vurup [36a-
b] Hazreti Hünkâr’ın başına geldi. Halifeler ve dervişler görüp cümlesi salat 
getirdiler ve hırka-i şerif dahi yerinden kalkıp Hünkârın eğnine geldi ve çırak dahi 
kudretten ruşen olup Hünkâr’ın önüne geldi. Sofra dahi kendi gelip meydana yayıldı 
ve alem dahi kendi gelip Hünkarın önünde ayak üzere dikildi ve seccade dahi gelip 
altına yayıldı onda hazır olan filcümle halifeler bu hali görüp mütehayyir ve 
taaccüpte kaldılar bunun gibi kuvvet kudret sahibi er bu beldede karar ederse bizim 
demimiz ve devranımız oynamaz diye tefekküre vardıkları Hoca Ahmet Yesevi Haz-
retine malum oldu. Hazreti Hünkâr dahi ol vaslaların cümlesini alıp getirip Hoca 
Ahmet Yesevi Hazretinin nazarına koydu. Onlar dahi erkân üzere biat verip ve erkân
tıraşın edip cihanı fahri ve çehar alameti teslim ettiler. Badehu icazet verip eyitti: Ya 
Bektaş, imdi tamam nasibin aldın ve hem sana beşaret olsun kim kutbu’l-aktablık 
mertebesi senindir, kırk yıl hükmün vardır. Şimdiye kadar bu hal bizde idi, şimdiden 
geri sizdedir. Bundan sonra biz dahi fena darında çok eğlenmeyip ahirete rıhlet 
ederiz. Sen dahi Rum’a teveccüh ve azimet eyle. Rum’da sermest abdallar u 
köçekler, meşrepleri rast ve silsileleri Muhammet Ali’ye çıkar. Lakin tariki katıdır
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ve seni Rum abdallarına baş kıldık ve Sulucakaraöyüğü sana yurt verdik. Artık sana 
desturdur eğlenme, dedi. [37-a-b] 

Darı ve susam yaprağı ile birbirlerinin erkânlarının güçlü oluşunu yoklamaları 
Türkistan ve Horasan havzasında bulunduğuna göre ortak bir alan olmalıdır. Rum 
erenleri arasında da yaygın olduğu göz önünde tutulursa ortak bir irfan ve hikmet 
alanı olduğu söylenebilir. Çünkü konu Hacı Bektaş Velâyetnamesinde aktarıldığı 
gibi mesela Dediği Sultan Menakıbında da aktarılmaktadır4. 

Darı üzerine seccade serip namaz kılmak ve bunu başarmanın karşılığında mür-
şit, pir ve erlik meşru ve payesi elde edilecek hususlara kavuşulacaktır. Doğrusu yol 
içerisinde birçok kişi Taç, Hırka, Çerağ, Sofra, Alem ve Seccade sahibi olmak veya 
bunların tamamını almak arzusundadır. Fakat metinde anlatılmak istenen iki husus-
tan ilki bütün bu sembolik eşyalara sahip olan kişilerin bunlara şeklen sahip olduk-
ları veya buna sahip olmayı arzulayanların da bunları hak etmedikleri anlatılmak 
istenmektedir. Buna ek olarak yol içerisinde bunların her biri için ayrı birer erkanna-
me bulunmakta ve bunlardan her birine talip olan veya o yetkinliğe kavuşan kişiler 
için erkâna uygun merasim düzenlenir ve kendilerine mürşitlik ve pirlik hilkati veril-
miş ve giydirilmiş olur. Bu kısa açıklamadan sonra Hacı Bektaş Velayet-namesinde 
yer alan kısımları kısaca aktarılabilir. 

Yukarıda kısaca emanetler ve alacak kişinin özellikleri hakkında bilgi veril-
mişti. İsimleri sayılan altı payeyi Türkistan’da Ahmet Yesevi dergâhında kendisine 
verilen bir emanet olarak elinde tutuyor ve kendisinden sonra da emaneti sahibine 
vereceğini önceden bildiriyor. Doğrusu bu nesnelerin sahibinin olduğunu ve zamanı 
gelince gelip alacağını söylüyordu. Talipleri de: “bunu bize verse” diye gönüllerin-
den geçiriyordu. Bir gün yine Ahmet Yesevi’nin talipleri bu hal ve fikir üzerin-
delerdi ve o vakit taliplerden bir tanesi de darı getirmişti. Talipler de dergâhın orta-
sında büyük bir ateş yakmış sohbet ederlerken bu eşyalar hakkında da konuştular ve 
hatta bir kısmı bu eşyaları kendisine vermesini dahi arzuladı. Ahmet Yesevi’ye talip-
lerinin gönüllerinden geçen ayan oldu. Onlara bu eşyalara sahip olmanın belirli bir 
donanım gerektirdiğini onların istemeleri ya da kendisinin vermesiyle olmadığını 
aynı zamanda adı geçen eşyalarında talep eden kişiyi uygun görmesi veya ona uygun 
olmasının gerektiğini anlattı. Bunun tespit edilmesinin en basit yolu ise darı üzerinde 
seccadesini atıp iki rekât namaz kılan, bu emanetleri yani payeleri alabilir. Hatta bu 
durumda her bir eşya kendiliğinden yerlerinden uçup kendi yetkinliğine kavuşmuş 
bu kişiye doğru gider,” dedi. Onun bu izahı üzerine herhangi bir hareketlilik olmadı 
ve Ahmet Yesevi’nin bu teklifine olumlu cevap çıkmadı. Bu davet karşısında
taliplerin her biri çaresiz kalıp mahcup oldular. 

                                                            
4 Ahmet Taşğın, Dediği Sultan ve Menakıbı, Konya: Çizgi Yayınları, 2013, s. 72-75. 
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Ahmet Yesevi’nin altı nesneyi almanın şartlarını izah ettiği muhabbet meçli-
sinden sonra bu eşyalarının sahibinin olduğunu yakın zamanda da geleceğini söy-
lemesiyle cem tamamlandı. Cem tamamlanır tamamlanmak üzere cem erenleri 
dağılmadan Horasan’dan Hacı Bektaş geldi. Ahmet Yesevi kendisini karşıladı, is-
miyle hitap etti. Hacı Bektaş da kalkıp Ahmet Yesevi’nin tarih ettiği gibi seccadesini 
darı üzerine atıp iki rekât namaz kıldı. Namazı tamamladıktan sonra altı emanet veya 
paye de yerlerinden uçup Hacı Bektaş’a doğru gitti5.

Hazreti Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hoca Ahmet Yesevi’nin Havaletiyle Rum’a 
geldiğidir: 

Şöyle rivayet olunur ki Hacı Bektaş el-Horasani kuddise sırrahu Hoca Ahmet 
Yesevi Hazretinden tamam nasibini aldı dahi kapıya geçip destur ve havalet aldı 
sabah namazını eda etti. Gün doğmazdan mukaddem taşra çıktı, Rum’dan yana azm 
u revan oldu. Meğer kim zikrettiğimiz gibi Türkistan erenleri meydanda ateş yak-
mışlar idi. Ol ateşin öğsesinden ol erenlerin birisi bir öğse alıp Rum canibinden yana 
atıp eyitti: Rum’da olan erenler ve köçekler bu öğseyi tutalar. Türkistan’da olan 
erenler cem olup Rum’a er gönderdikleri onlara dahi malum olup agâh olalar, dedi.

Rivayettir ki ol atılan öğse dut ağacı idi. Konya’da Hakka Ahmet Sultan kim 
Emir cem Sultanın ulu halifesi idi. Onlar tutup asitanesi önüne dike kodu. Bi-kudreti 
Huda gün salıp bitti, yemiş verdi. Halen şimdiye kadar durur yukarı ucunda yanğı 
bugüne kadar muayyen görünür. Çün kim Hazreti Hünkâr Hoca Ahmet Yesevi 
hazretlerinin izniyle Türkistan’dan kalkıp Rum’a azmetti. [37b-38a]6

Horasan’dan ilk defa Rum’a yöneldiğinde kendisine yol gösterici olarak 
asasının işaret edilmesi bu metinlerin genel özelliğidir. Acaba asa, mecaz olarak ne 
anlam ifade eder ve hangi işaretlere karşılık gelerek kullanılmaktadır. Asa, Rum’a 
gider, Rum erenlerine selam iletir, bir anlamda haber verir, icazet alır ve orada önce 
Konya’ya Selçuklu Sultanının bulunduğu yere ulaşır. Asa, burada gerekli mesajı 
ilgili bağlantı ve ilişkiyi sağlayacak olan Hoca Ahmet Sultan eline gelir. Böylece 
Hacı Bektaş’ın Rum’a başlayacak olan yolculuğu başlaması için izin çıkmış olur. 
Konya’da topluluklar ile devlet arasındaki ilişkiyi sağlayan kişi olarak Hoca Ahmet 
Sultan’ın işaret edilmesi, “Emir cem” statüsüyle aktarılmaktadır. Bir başka anlamıy-
la bu görev “asa” üzerinden olduğuna göre adeta asanın onayı ve ruhsatı gibi de 
düşünülebilir. Türkistan’dan gelen asa, asa sahibinin de rol ve statüsüne işaret et-
mekte ve asa sahibinin tek olmadığı ya da kendisine karşı sorumluluğu olduğu top-
lulukları bulunduğunu da hatırlatmaktadır. Bu anlamıyla asa, asa sahibinin etrafında 
idare ettiği ve yönetici olduğu anlamına gelmektedir. Sadece kendisini değil idare 
                                                            
5 Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 

1963, s. 15-16.
6 Velayetname-i Hacı Bektaş Veli, Diyanet Vakfı Kütüphanesi, Yazma No: 714. 
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etmekle sorumluluğunu yüklendiği toplulukların yerleşim, güvenlik, iktisadi, idari 
bütün hizmetlerini bu asa ile yürüttüğü yine metinden anlaşılmaktadır. Doğrusu 
terim olarak da asa bu anlamı taşır. 

Asa, Arapça kullanılan anlamları olarak kendini savunmak, itiraz etmek, ken-
dini korumak, bir yere yerleşmek ve orada karar kılmak, meydan okumak veya davet 
etmek, bir gruptan ayrılıp kendi başına kendi programıyla gitmek gibi birden fazla 
manayı içermektedir7. Türkistan işaretiyle Horasan’dan Rum’a atılan asa, Rum’u 
birçok açıdan talep etmek anlamına gelmektedir. Bunun için “bir kişi için asasını 
attı” sözü onun gittiği yere yerleştiği ve orada kalmaya karar verdiği anlamında 
kullanılmaktadır. Yanı sıra birlikte yürüdüğü topluluktan ayrılan kişi için de aynı 
anlamı içerdiğinden bu ve benzeri durumları da ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
Böylece Asanın atılması, yeni bir çağrı ve çağrının meydan okumayı da zımnen 
taşıması da dâhil yeni yere yerleşme teklifini de sunan birden fazla işleve sahip 
kavramsal bir alanı oluşturmakta veya kurmaktadır. 

Asa, mürşit ya da pirin yol içerisinde kat ettiği manevi yolculuğun yeterliliğine 
de işaret etmektedir. Buna göre asa sunulan kişi bir yönüyle kendisine sunulan 
manevi desteği, diğer yönüyle mürşit ve pirler arasındaki düzey ile talipler arasında 
kabul anlamına gelir. Asa sunulan kişinin manevi gücüne asa güç kattığı aşikârdır. 
Doğal olarak bu durum kendisi mükâfatlandırılan kişinin manevi gücünün varlığı ve 
artması topluluklar arasındaki mertebesi ve gücünün de güven vermesi anlamına 
gelmektedir. Ayrıca asa, topluluklar arasında idari bir işleve de sahiptir. Bunun için 
asa sahibi kişiden topluluk içerisinde ve arasında ilişkiyi de düzenlemesi istenmekte 
ve beklenmektedir. Otoriteden araca dönüşen asadan beklentiler toplumsal sorun-
ların halli anlamında olurken sorunların hallinde kullanılan sembolik araç da asadır. 

Alevi Bektaşiler arasında mürşit ve pir ocakları arasında ocağın meşruiyetini 
sağlayan unsurlardan yine bir tanesi de asadır. Asa, aynı zamanda erkân değneği 
olarak isimlendirilir ve yol içerisindeki birçok uygulama bu dernek ile yapılır. 
Özellikle ocak ve ocaklı topluluklar arasında aileler arasında halen geçerliliği vardır. 
Asanın kendine has özel bir muhafaza kılıfı var, yıllık olarak kılıftan çıkarılır, 
yıkanır, cem yapılır, lokma verilir. Asanın kılıfından çıkarılma gerekçeleri arasında 
hastalara şifa verdiğine inanılır. Hatta bu asa, kılıfından çıkarılıp cem yapıldığı 
esnada gücünün yetersizliğini kalbinden geçirenlerin rahatsız olup ortamı terk 
ettikleri bu nedenle de asanın canlı olduğuna ve itikadı olmayanları da cezalandır-
dığına inanılır. Cemlerde kimi zaman bir beyaz güvercin kimi zaman da yılan olarak 
ceme katılanlar tarafından görüldüğü söylenmektedir. 

                                                            
7 Rağıb El-İsfehani, Müfredat, Çeviren Abdülbaki Güneş – Mehmet Yolcu, İstanbul: Çıra Yayınları, 

2010, s. 706.
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Burada görüldüğü üzere asa, kuş olup uçar ve Hacı Bektaş’ın yerleşeceği yeri 
belirlemesine yardımcı olur. Böylece asanın rehberliğinde nereye yerleşeceğini bir 
anlamda asanın yol göstericiliğinde karar vermiş olur.8

Yukarıdan beri izah edilmeye çalışılan hususun tarihi coğrafyası Selçuklu ve 
Osmanlı siyasi ve yine iki cihan devletinin etki alanıdır. Buna göre Türkistan, Çin, 
Horasan, Irak, Suriye, Anadolu ve Balkanlara kadar birçok isimle erkân ve usul-
leriyle var olmuşlardır. Bu çok geniş tarih içerisinde birden fazla isimle ve çok 
kalabalık topluluklar arasında ortaya çıkmışlardır. Tarihi süreç içerisinde göçler, 
savaşlar ve siyasi birçok olayı gelişmesi toplulukların isimleri veya olaylara ilgi 
göstermelerini de belirlemiş ve değiştirmiştir.9 Özellikle Selçuklu ve Beylikler döne-
mi ile Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasından itibaren Anadolu ve çevresinde 
ortaya çıkan beyliklerin ardından birçok siyasi teşekkül oluşmuştur. Zaman ve 
mekân olarak geniş ve uzun bir dönemi içine alan siyasi çekişmeler içerisinde ilgili 
toplulukların kendi iç dinamiklerini takip etmekte zorlaşmaktadır. Günümüze kadar 
ulaşan Safevi Osmanlı çekişmesi bunun son halkasıdır. Bu halkaya göre yukarıda 
bahsi geçen coğrafya anlamsız ve parçalı hale gelmiştir. Bir de her iki coğrafyanın 
belirsiz hale getirdiği düşünsel belirsizlik daha da karmaşık hal almıştır.10 Doğal 
olarak siyasi olaylar üzerinden toplulukların tayini meselesi bir takım eksik anlam-
lara neden olmuştur. Hâlbuki toplulukların kendi içlerinde kullandıkları dil anlam ve 
söylem olarak takip edilmiş olsaydı önemli ölçüde bu durum azaltılabilirdi.11

Burada Yesevi ardıllarının farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda ortaya çıkış-
larına dair birkaç örnek verilerek konu tamamlanacaktır. Belki de sadece Hacı 
Bektaş’ın Horasan’dan Rum’a yaptığı yolculuk bile bu konunun aydınlatılması için
yeterli olacaktır. Çünkü Hacı Bektaş geçtiği her yerde kendisine doğru gelen altı 
nesnenin ne anlam taşıdığı ve bunların pratik karşılıklarının neler olduğu hususunda 
bilgi vermekte, okuyucusu ve dinleyicisi için öğretici olmaktadır.12 Bunun gibi diğer 
klasik metinlerin tamamı bu hususları baştan sona izah etmektedir.13 Bunlar arasında 

                                                            
8 Ahmet Taşğın, Dediği Sultan ve Menakıbı, Konya: Çizgi Yayınları, 2013, s. 171-173.
9 Ahmet Taşğın, “Alevi Metinlerin Anlaşılmasında Karşılaşılan Sorunlar: Aleviliğin Yeniden Zuhuru”, II. 

Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu (23-24 Ekim 2010), Ankara: Cem Vakfı Ankara 
Şubesi Yayınları, 2012, ss. 237-253.

10 Ahmet Taşğın, “Safevi – Osmanlı Savaşı’ndan İtibaren Dini Söylemin Siyasal Propaganda Aracı 
Olarak Kullanılması: Dede Kargın Örneği”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, Sayı 49, 
Yıl 2009, ss. 209-223.

11 Ahmet Taşğın, “Geleneksel İrfan Diliyle Alevi Bektaşi Metinlerin Anlatılma İmkânı”, Alevilik 
Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, 2012, ss. 43-67

12 Ahmet Taşğın, “Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi ve Karaca Ahmed İle Karşılaşması”, Uluslararası Hacı 
Bektaş Veli Sempozyumu, Derleyenler Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat İrat, Ayhan Yalçınkaya, Ankara: 
Dipnot Yayınları, 2010, ss. 56-67.

13 Ahmet Taşğın, “Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi: Seyahati ve Rum Erenleriyle Karşılaşması”, Doğumunun 
800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), Yayına Hazırlayan: Filiz 
Kılıç, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2009, ss. 1-9.
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Hz. Ali ve Muhammet Hanefi Cenkleri, Battalname, Meseyyeb Gazi Desta-nı, Seyit 
Gazi Destanı, Velâyetnameler sayılabilir. 

Günümüzde İran coğrafyasında yaşayan Ehlihaklar, Kızılbaşlar, Irak’ta yaşa-
yan Şebek ve Türkmen topluluklar ile Anadolu ve Balkanlarda yaşayan Alevi Bek-
taşi topluluklar bu silsilenin parçasıdırlar. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak Alevi ocak sistemi kavram ve terim olarak kendi alanı içerisinden 
kurulup anlaşılmalıdır. Aksi hâlde önemsiz, belirsiz ve değersiz hikâyelere, men-
kıbelere dönüşmekle kalır. Hatta daha ileri bir süreçte dörtlü sistematik içerisinde de 
Şeriat ve Tarikat birikimi üzerinden aktarılmaya çalışılır. Bu metinlerde anlama, 
acelecilik ve araştırmacının kendi kazanımları üzerinden açıklama gayreti metinler-
de oluşturduğu bazı boşluk ve anlamsızlıklar doğrudan bir kargaşa ve keşmekeşe 
işaret eder. Böylece geleneksel metinler ve hem metinlerin aktardığı hem de toplu-
luklar üzerinden taşınan mesaj, doğrudan krize dönüşen işaretlerle tedavül edilir. Fa-
kat kendi içerisinde teori ve pratiklerin kazandığı veya durduğu çerçevenin belirle-
yici olduğu dikkatten kaçırılmamalı ve kaçırılırsa sorunun giderek derinleşeceği 
hatırda tutulmalıdır. 

Aleviler ocaklar etrafında bir pir veya mürşit ile biçimlenmiş bir organizas-
yonun üyelerinden oluşmaktadır. Bu, bir arada oluşun sağladığı ana esas yine bu 
irfan ve erkân farklılığına işaret etmektedir. Öyleyse her bir ocak veya topluluk bağlı 
bulundukları mürşit ve pirlerinin adları etrafında, onun hayatı, faaliyetleri ve diğer 
pirlerle ilişki ve irtibatı da dâhil bütün faaliyetleri dilden dile anlatılmış ve bazıla-
rının ki ise müstakil eserlere dönüştürülmüştür. Buradan olmak üzere Alevi irfan ve 
hikmeti evren ve insan merkezinde büyük evrenin içerisine insanı yerleştirir. Ardın-
dan evreni anlayan ve anlatan olarak insanı yeniden büyük evren olarak adlandırır.
Evrenin var oluşu ve insanın varoluşu arasındaki ortaklıklar ve ilişki insan merke-
zinde kurulur. Bu kurgunun bilgisi de yine bu alandan Beyan ve Kuran üzerinden
getirilir. Beyan, kendisiyle herhangi bir konunun açıklandığı şeydir. Bu iki türlü 
olabilir hem konuşulan hem de konuşturan unsurlarla gerçekleşmektedir. Konuşma, 
açıklama ve teferruatın tamamı beyan olduğu gibi tesir eden veya tesirinde kalmak 
da beyan tanımı içerisine girmektedir. Bundan dolayı kendisiyle izah etmenin müm-
kün olduğu kelam ile evrenin tamamı beyandır. Bunun için de insana ilk önce beyan 
öğretilmiştir. Beyanı öğrenmemiş olsaydı Kuranı anlayamayacak ve konuşamaya-
caktı.

Burada önemli hususlardan bir tanesi varlık kaygısı taşınmasıdır. Varlığın 
ifadesi dil ve anlam olarak insandan taşar. 
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Giderek anlatımı ve aktarımı zayıfladığı için düşüncenin anlatılmasında güçlük 
çekilmekte ve anlaşılması da giderek daha zorlaşmaktadır. Doğrusu bu sıkıntı sadece
Alevilerle ilgili değil Şeriat ve Tarikat kapı öğretisi ve bu öğretiye inanıp kendilerini
de bunun üzerinden anlatanları da ilgilendirmektedir. 

Hz. Ali’nin temsil ettiği düşünce ve pratikler etrafında İslam dünyasının birçok 
yerlerinde Alevi toplulukları şekillenmiştir. Bunlar birçok adla anılmakta ve aldık-
ları bu isimler de yine tarihi coğrafya, siyasi olaylar, göçler ve savaşlarla şekillen-
miştir. Bu durum Alevi toplulukları arasındaki ortak yönleri belirsiz kılmış ve top-
luluklar arasındaki irtibatı da kopmasının ardından farklı topluluklar gibi algılanma-
sına neden olmuştur. Türk Dünyası yani Türkistan, Çin, Afganistan, Pakistan, Hin-
distan, İran, Irak, Suriye, Türkiye ve Balkanlarda farklı erkân ve usullerle inanç, 
ibadet ve ilişkilerini yaşayan Alevi toplulukları bulunmaktadır. 
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 الجذور التاريخية للبكتاشية

 الدكتور َفرست مرعي امساعيل

 جامعة زاخو –فاكليت العلوم االنسانية 

 مجهورية العراق

 ملقدمةا

اخلنكار السيد حممد بن  الويل الرتكي ، تنسب إىلممزوجة بالتشيع صوفية تركية ةفرقالبكتاشية 
 مدينة ، املولود يف)بكتاش(حممد إبراهيم أتا اخلراساين النيسابوري الشهري باحلاج إبراهيم 

وينسب ، 13201هـ / 738م، واملتوىف سنة 1240هـ / 646سنة  بإقليم خراسان االيراين،نيسابور 

بكتاش نفسه إىل أوالد إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين 
 . 2بن احلسني بن علي بن أيب طالب، الشهري باحلاج بكتاشالعابدين 

عاماَ، قد  80ويؤكد الباحث البكتاشي (تيومان اهلامي غورا)، أن الشيخ بكتاش الذي عاش حوايل 
وهو أحد مريدي وتالميذ _ ووصل بكتاش ويل  -تتلمذ على يد الشيخ لقمان دارندة اخلراساين

مشورة دارندة جاء بكتاش ويل اىل النجف لدراسة الفقه ده ده )، وبناء علىاىل مرتبة الشيخ(
اجلعفري ملدة سنتني، مث سافر اىل االناضول . وبعد إمخاد ثورة الشيخ بابا اسحاق ، استقر به 

املقام يف مدينة أماسيا، حيث اجتمع حوله اليسويون واالمساعيليون والصفويون الذين جنوا من 

اق، بل وشرع يف الدعوة لطريقته اليت هي خليط من الطرق مذحبة السالجقة بعد اعدام بابا اسح
اليت تقدمتها: القلندرية، واليسوية، واحليدرية، وهي الطرق اليت سايرت البيئة الرتكية اليت فشت فيها 

من قبل العقيدة الشامانية، فإن مريديه أصبحوا باالالف بعد تعاونه مع السلطات العثمانية. وتويف 
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يوك، حيث دفن فيها، وحيتفل البكتاشيون سنويًا بذكرى وفاته هناك يف مدينة صولوجاهو 
 .3آب/اغسطس من كل عام 18-16خالل

وكانت للشيخ كرامات وخوارق عظيمة، وهو الذي أسس الطريقة املعروفة به. ولكن كثريًا من 

احملققني يرتابون بوجود احلاج بكتاش هذا، ويقولون أن املؤسس احلقيقي هلذه الطريقة، هو (باليم 
 .4م، والذي يلقبه الدراويش البكتاشية بالقطب الثاين1516هـ/ 922بابا) املتوىف سنة 

، اج بكتاش كتاب عريب إمسه (( مقاالت ))، يبدو منه اتباع صاحبه لفكرة (اإلثىن عشرية )وللح 

 من مصطلحات الشيعة.التويل والتربئة 

وكثر اتباع البكتاشية، وخاصة يف البيئات اليت مل تتأثر بالثقافة، وساعد على إنتشارها سهولة  

 )اليسوي(امحد نت البكتاشية تعد ث به شيوخها إىل األتراك السذج. وكاداالسلوب الذي حت

كنها رويداً رويدا استقلت واصبحت هذا الشيخ، ول يءمباد كانت تستفيد منمرشداً لشيوخهم، و 
، فقط اجليش اجلديد) -(=الينيجرية االنكشاريةا اخلاصة. وأتصلت البكتاشية بفرق هلا مبادئه

إىل احلاج بكتاش،  ة) مع فرقته االنكشاري م1389 – 1324اورخان (  العثماين سار السلطان
ودعا هلم  جيشه أحد جنودعلى رأس كم ردائه  يده مع ، فوضع الشيخاركهاوطلب إليه أن يب

، ةفليكن إمسهم انكشارية. اللهم أجعل وجوههم بيضاء، وسيوفهم فواصل، ورماحهم قاتل "قائًال: 
نكشارية انفسهم بالبكتاشية وتوثقت ، ومن هنا مسى اال5"وأجعلهم منتصرين قاهرين العدائهم

ن املؤسس احلقيقي للطريقة أ ذكر البعضو ، واجليش االنكشاري العثماينالعرى بني الطريقة 
على انه  العظام اال انه ذكر يف بيان االولياء م1516/هـ922البكتاشية هو (بامل بابا) املتويف سنة 

 .6(الپري الثاين) فيكون احلاج بكتاش هو (الپري االول)

ن احلاج إ يعدها جمرد اسطورة خمتلقة دون شك أو جدال بقوله:"و ويفند أحد الباحثني هذه الرواية 
 بكتاش فارق احلياة قبل أن ختطر فكرة االنكشارية ببال مؤسسيها بوقت طويل".
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وهكذا أصدر  )سليم الثالث(االستفادة من خطط السلطان  الثاين) حممود(وقد حاول السلطان 
أوامره يف ظل من محاية اجليوش االناضولية اليت كان حاكم بيقوز(ٍبكقوز) قد حشدها على الضفة 

احلرس  –الشرقية من البوسفور بانشاء جيش نظامي جديد اطلق عليه اسم (معلم أشَكنجي) 
اقتضاهم انشاء هذت اجليش  حممد علي وايل مصر. ولقد املدرب . وامنا بعث اليه املدربني الذين 

استطاع ان يكسب والء ضباط اجليش من االنكشارية  فاقروا خططه االصالحية ، يف حني 
حزيران موعدا لعرض اجليش اجلديد يف  18 ازدادت معارضة من دو�م من اجلنودوححد يوم

ا العرض فقد شقوا عصا الطاعة قرب استنبول، ولكي حيول االنكشارية دون هذ )كآغد خانه(
قبل ميقاته بثالثة ايام، واكتفوا باديء االمر بالغاء قوانني التدريب املستحدثة للجيش اجلديد ، 

واوعز  ،ولكن السلطان امر مبوافقة العلماء بأن تنشر الراية النبوية وكأنه يبغي مقاتلة فئة من الكفار

ق االنكشارية يف ساحة آت ميدان القائمة جتاه اىل اجليش بعد ان حشد على وجه السرعة بتطوي
 ،ثكناهتم ولفظ املفيت اللعنات عليهم، ومن مث دارت رحى جمزرة مل يسلم من هوهلا احد منهم

هتم ولباسهم اخلاص اوقتل حنو الف من االنكشارية يف االقسام االخرى من املدينة والقيت راي
م، بل حلت الطريقة البكتاشية املتصلة يف الوحول ، وهدمت مساجدهم ومقاهيه )القلنسوة(

 .7باالنكشارية، كما حلت فرق االطفاء واحلمالني ذات الصلة الوثيقة هبا

انكشارية مرشد ة وكانت التكايا املبثوثة يف ارجاء الدولة موئال لألنكشارية، وكان لكل ثكن 

البكتاشية على لطت سوت كما اقيمت تكية بكتاشية قرب كل معسكر لألنكشارية.  ،بكتاشي

 الطريقة سنةعلى هذه  الثاينلطًا تاماً، إىل أن قضى السلطان حممود ساالنكشارية ت
، وقتل الكثري من منتسبيها وخربت تكاياهم ومل ينج من مشاخيهم ومريديهم إال م1826هـ/1240

ي الطريقة وسلمت أمواهلم اىل مريد من دخل يف الطريقة النقشبندية والقادرية والرفاعية والسعدية،
 .8النقشبندية

  هرمية الطريقة البكتاشية
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  وهي: وقد قسم أصحاب البكتاشية املنتسبني إليها إىل درجات،

العاشق: وهو الذي حيب الطريقة ويعتنق مبادئها، وله رغبة يف االنضمام إليها، ويكثر احلضور إىل 
  .التكية

لذلك ليتقبل اإلقرار ويعطي العهد الطالب : وهو الذي يعلن رغبته باالنضمام ويرشحه الشيخ 

 .وتقام له حفلة هلذا الغرض

  .احملب : وهو الطالب الذي انتسب بعد حفلة اإلقرار إىل الطريقة البكتاشية وحصل على البيعة

الدرويش : وهو الذي يتبحر يف آداب الطريقة وعلومها، ويلم بأركا�ا ومبادئها وأركا�ا، ويهب 

  .نفسه خلدمة العامة فيها

الباب : وهي درجة املشيخة وال يصل إليها الدرويش إال بعد مدة طويلة، حيث يكون قد عرف 
  .الرموز وأمل هبا

الدده : وهو اخلليفة وال مينح هذه املرتبة إال شيخ مشايخ الطريقة،  الذي يعترب مبثابة رئيس هلذه 

  الطريقة ويكون الدده رئيساً لفرع من فروع الطريقة

وهو شيخ املشايخ، وينتخب من اخللفاء، وهو املدير العام لشؤون الطريقة وأتباعها يف  الدده بابا :

 .9العامل

 الجذور التاريخية للبكتاشية
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 اوًال: الشامانية

دين بدائي من أديان مشايل آسيا يتميز باالعتقاد بوجود عامل حمجوب، هو عامل االهلة والشياطني 
يستجيب إال للشامان، وهو كاهن يستخدم السحر ملعاجلة وأرواح السلف. وأن هذا العامل ال 

املرضى ولكشف املخبأ والسيطرة على االحداث، وال يقوم على اسس أخالقية، وهم يؤمنون 
باحلساب وبأ�م سيسألون عما يفعلون، ولذلك فإن القاتل عندهم ال خياف عقاباً يوم القيامة بل 

 .10اعاً بازدياد من قتلهميعتقد أن منزلته يف ذلك اليوم تزداد ارتف

تظهر العقائد الشامانية يف مراسيم اجلنازة والدفن والشامانية هي الديانة الوثنية للقبائل الرتكية،  
عند االتراك، وهذه العقيدة حد فاصل بني ديانة الشعوب البدائية وديانة الشعوب املتحضرة، 

  .11وذلك أن الشامانية وما شاهبما من ديانات البدائيني

شامان شخص يشتغل بالتطبيب والكهانة والسحر مستعينًا بقدرته على التحكم يف القوى وال
الفائقة للطبيعة، كانت تشري اصًال اىل تلك الشخصية بني قبائل سيبرييا، ولكنها أصبحت تطلق 

االن على كل من يقوم  هبذه الوظائف عند كل الشعوب البدائية، وكثريًا ما يلجأ الشامان يف 
 .اىل استخدام احليل ومهارة استخدام اليد والتنومي وغري ذلكعمله 

كبري على البنية الذهنية للقبائل الرتكية عندما   ويعتقد كثري من الباحثني بأنه كان للشامانية تأثري

ركت ديارها خوفًا من هجمات التتار،  واعتنقت االسالم ، حيث حافظت على خصوصيتها ت
ما يلتجيء اليه الناس حلل مشاكلهم أو تطبيبهم، حتول بعد اعتناق  االوىل. فالشامان الذي كثرياً 

القبائل الرتكية (االسالم) اىل الويل والشفيع والشيخ الذي يرجى مساعدته، وحتول قربه اىل مزار 
يقصد منه قضاء احلوائج، ال�م اعتقدوا أن هذا الويل قد حل اهللا فيه، أو أنه جتسيد هللا يف 

 ، على خالف يف التفاصيل.عند املسيحينيجمسداً  سيح االرض، كما هو امل

 ثانياً: المسيحية
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املسيحية اهلامة املوجودة يف الطريقة البكتاشية اىل الظن با�م كانوا يف االصل  لقد حدت العناص 
من املسيحيني الذين مل يأخذوا من االسالم إال مظاهره، فنجد عندهم عقيدة التثليث، وقد 

أحلول علياً مكان عيسى( اهللا، حممد، علي). وهم حيتفلون مبا يشبه العشاء الرباين فيوزعون النبيذ 
ز واجلنب يف اجتماعاهتم يف تكاياه املتعددة يف تركيا والبانيا، وهذا االحتفال يشبه ذكر طرق واخلب

الدراوي االخرى؛ وإن كان البكتاشية أنفسهم ينكرون أ�م يقومون باالذكار وإحتفاهلم هذا يشبه 
 الذين كان هلم صلة بفرقة املنتانيست. 12اىل حِدِ◌ ما باالرتوتريايت

ون أيضًا خبطاياهم اىل بابا، أي شخهم ويتلقون منه املغفرة. واخلمر غي حمرمة والبكتاشيون يعرتف

ال يتحجنب، ويعيش فريق منهم  عنددهم بالنسبة اىل قيمة النبيذ الكبرية يف طريقتهم، ونسائهم
 معيشة العزوبة، ولعلها القاعدة اليت كانت متبعة عندهم يف االصل

إلياس والذي   احلركة البابائية اليت أسسها بابعلى ا -املؤسس -لقد تتلمذ حممد بكتاش -1

يشبه فهو  -اإلهلام-كان يطلق عليه بابا رسول. وكان بابا رسول بزعم البابائية يأتيه 
 بولس منظِّر الديانة املسيحية.القديس  اىل حِد ما

نقل بكتاش نفس التسمية إىل طريقته عندما أسسها وجعل الدرجات العليا فيها على  -2
البابا، والـَددَّه، والـَدّده  (=الشماس والقس واالسقف):م الكهنويت املسيحيلغرار الس

 بابا، وغريها.

 .وهذا مشهور )،بابا(الباب هو السلطة الدينية العليا عند النصارى وخياطب بلفظ 

أن حممد البكتاشي كان يشري بشكل متكرر يف كتاباته إىل عيسى  ،أحد الباحثنيذكر -3
بني البكتاشية  سائدة دل بذلك على روح التسامح اليت كانتويست )،عليه السالم(

 ملسيحية.وا
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كان عند الطريقة البكتاشية احتفال خاص تضاء فيه الشموع ويتناول فيه عشاء   -4
باإلضافة إىل لبس املريدين شعارًا خاصًا وهذا  ،تقليدي ميارس بعده نوع من الرقص

يتذكرون فيه آخر عشاء للحواريني  حيونملسيشبيه متامًا بالعشاء الرباين الذي يقيمه ا
  (عليه السالم).قبل صلب عيسى

كانت الدعوة البكتاشية يف صفوف اجليش االنكشاري الذي يعتمد أساسًا على   -5
الفتيان املسيحيني الذين جلبوا  فقوام اجليش االنكشاري كان  املسيحيني،األسرى من 

 ن القتال. ، ومت إدخاهلم يف االسالم وتدريبهم على فنو كرقيق
نشأت الطريقة أصالً يف بالد الروم وترعرعت يف بالد كانت ختتلط يف جمتمعاهتا العقائد  -6

 اً،فكان تأثرها واضح مع الرتكمان املسلمني، البيزنطيني(=اليونان) املسيحية من الروم

 م)1516هـ/922(تباليم سلطان وجمددها طريقة البكتاشيةلل الثاين شيخالفقد جعل 
بلغارية وأب بكتاشي  مسيحيةوهو مولود من أم  (عليه السالم)عن املسيح نفسه صورة

 .13واىل باليم سلطان نسبت املظاهر الشيعية فاليت ظهرت يف البكتاشية  )،مرسل بابا(

روحية وسهولة  ةالبكتاشية يف صفوف الشعب بسبب ما كان يف اشعارها من لذ تانتشر  

اسلوب، وملا امتاز هبا شيوخها من رقة احلاشية، وحلو احلديث، والبعد عن اجلدل العنيف، وكانت 
به من (( السر البكتاشي )). واالشعار امليسرة اليت   تتكاياها مثاالً للنظافة واالناقة، مع ما اشتهر 

 . 14كانت تنشد، تعرف بالنفس، وأكرب شعرائها (( يونس امره ))

ولعل لإلشارات  "على الطريقة البكتاشية بعد قراءة أوراق املؤسس قائًال: أحد الباحثنيد علق وق
ما يشهد بالروح  )مقاالت البكتاشية=(املتكررة إىل عيسى عليه السالم يف بداية املقاالت 

بني الفرق  املتساحمة اليت تضمنتها الطريقة يف البداية وآتت أكلها فيما بعد بانتشارها انتشاراً واسعاً 
جليش اىل االعسكرية العثمانية اليت اعتمدت على نقل املسيحيني يف صباهم إىل اإلسالم وضمهم 

   .15ة) أو اجليش اجلديداإلنكشارياخلاص هبم الذي عرف يف التاريخ بالينكجرية (
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مث خلط حممد بكتاش أفكاره هذه بالعقائد الشيعية ملا ادعى انتسابه إىل آل البيت وانتهت 
الطريقة البابائية امساً مبوت "مقتل مؤسسيها" وظهر هو بطريقة ظاهرها جديدة منتسبة له شخصياً 

لة حاملة امسه وقد ساعده على نشر الطريقة زعمه االنتساب للبيت العلوي فقد زعم القرابة والص
سبون مجيعاً إىل آل البيت من طريق إبراهيم تالذين ين الكيالينبينه وبني الرفاعي وأبناء عبد القادر 

اخلراساين  ةويعترب أستاذه لقمان برند ،فكان هو معهم يف هذا االنتساب ،بن موسى الكاظم
 16طريقته الذي كان أيضاً من أتباع البابائية أن لنسب البكتاش العلوي دوراً مهمًّا يف نشر

وهو مذهب متأثر بالفيثاغورية اىل حد كبري، وكانوا يف  ويعتقد البكتاشية بالعدد السيما أربعة،

)، وهذا الكتاب يعرف باسم عشق نامه باجلاويدان((فضل احلروىف) املسمى  تابكب ذلك متأثرين
 يعتقدون ايضاً يف النسخة الفارسية، ويف النسخة الرتكية اليت نشرها (فرشته أوغلي)، وهم 

، والشائع عنهم أ�م ال يقومون بفرائض الدين اإلسالمي: من صالة، وال زكاة، وال 17بالتناسخ
صوم، وال حج، وأ�م قد رفعوا هذه التكاليف، حبجة أ�ا جتب على املبتدئ ال املنتهي، وأنه بعد 

 الوصول يصبح االنسان يف ِحلِّ منها.

(بريآوى) أي بيت القطب، يف احملل الذي يقال له (حاجى والشيخ األكرب للطريقة يقيم بتكية 
بكتاش) يف (قرة شهر) بني أنقرة و قيصرية يف وسط بالد االناضول. وليست هذه الرئاسة وراثية 

سنة يف بيت واحد تنتقل من األب إىل االبن، وللبكتاشية املتبتلني 200يف األصل، وإمنا هي منذ 
سماة (جمرد بابا سى) أي (أبو املتبتلني). ويسمى شيخ كل تكية شيخ كبري أيضاً، مركزه التكية امل

 .18(بابا)، والدرويش املقيم بالتكية (مريداً)، والعامي الذي له تعلق بالطريقة (منتسبا)

يف األناضول، مث انتشرت  امليالديولقد ثبت وجود هذه الطريقة منذ أوائل القرن السادس عشر 
أمة األرناؤوط ( ألبانيا )، حىت يقال أن أكثر هذه األمة  يف الروملى وأكثر من مال إليها

، هي على )على إهلي(اشيون. وأن الفرقة املعروفة باألناضول، وببالد األكراد بقزل باش أو تبك
اشية وإن كان هؤالء مجيعًا يّدعون كو�م من أهل السنة واجلماعة، تعقائد تشابه مذهب البك
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ن غالة الشيعة، يعتقدون بإمامة اإلثين عشر من آل البيت، فاحلقيقة ليست كذلك، وهي أ�م م
، الذين أكثرهم ماتوا شهداء معصوماويعظمون كثريًا جعفر الصادق، ويقولون باألربعة عشر ولداً 

 .19ويزورون قبور األولياء، ويصلون ويدعون عندها ،من أوالد علي

اجليش اشيون يف األصل نصارى، حبجة أن تأنه البد أن يكون البك املستشرقونويزعم  
، لذلك فليس من م بأمجعهم  تقريبًا من أصل مسيحياالنكشاري من الرقيق االوروبيني، فه

 وعلي حممدو  اهللاملستغرب أن جند بالبكتاشية مسات شبه مسيحية مثل االعتقاد بالثالوث ((
لذنوب عند املشايخ يبدو اىل حد ، واالعتقاد جبدوى االعرتاف والغفران"، وهذا االعرتاف با20))

ما مقارب ملا عند املسيحيني من االعرتاف أمام القسس، واىل هذا أشار العامل السوري شكيب 
وأن عندهم نوعًا من االعرتاف بالذنوب يذهبون إىل مشاخيهم ويسردون لديهم أرسالن بقوله:"

، والنساء ال راخلميحون ذنوهبم، والشيخ حيل من الذنب نظري القسيس عند النصارى. وهم يب
اشية يتبتلون ويعيشون جمردين من األزواج، مما مجيعه يدل على  تيسدلن النقاب، وكثري من البك

قيزل دىل (، وأكثر املتبتلني منهم كانوا ينقطعون يف تكية 21"ةكون أصل هذه الطريقة غري إسالمي
 .22ةوالية أدرن )التابعة لواليةدميوطوقة( القرب منب )سلطان

واملنفصلة عن التصوف ق الصوفية املوصولة بالغلو الباطنة ويعتقد بعض الباحثني أن بعض الطر 

تلفيقية ومركبة، كالبكتاشية الذين مجعوا يف  السين امللتزم بالكتاب والسنة صورة مذاهب مجعية
ثليث، تعاليمهم وطرق تفكريهم بني عناصر من الديانة الفينيقية القدمية، واملسيحية وقوهلا بالت

ويدينون بالتناسخ ويشربون اخلمر اليت أمسوها (مبدامة حيدر) وأجازوا االختالط يف الذكر 
 . 23اجلماعي، وميارسون شعرية االعرتاف على عادة النصارى

 ثالثاً: اليسوية
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تنسب الطريقة اليسوية اىل الشيخ امحد يسوي الذي ولد يف �اية القرن احلادي عشر امليالدي     
،  يف قصبة سايرام برتكستان، وقد تيّتم يف السابعة من 24أو مطلع القرن الثاين عشر امليالدي

 عمره، ورافق أخته إىل مدينة ياسي بأوزبكستان. ومن مث أسس طريقته هنالك؛ وعرف باليسوي
  .25ومسّّيت طريقته باليسوية

لقد تعلم يف مدينة ياسي األفكار الصوفية من أرسالن بابا، ّمث قصد خبارى، حيث تتلمذ على 

م) وصار مريده، وبتوجيه منه عاد إىل ياسي 1140 -1048خليفة الشيخ يوسف اهلمداين (
 .26لتأسيس خانقاه (تكية)

يف آسيا الوسطى وسهوهلا، وقد امتد نفوذ  وكان للشيخ أكرب االثر يف نشر االسالم والتصوف

طريقته اليسوية اىل أتراك الصني شرقًا واىل خوارزم وحوض �ر الفولغا وآذربيجان وآسيا الصغرى 
 .27غرباً، بل امتدت طريقته غرباً اىل مناطق شرق اوروبا حىت البلغار

ته، وراحوا يرّوجو�ا يف م)، لكن تالميذه ساروا على طريق1167هـ /562تويف امحد يسوي يف سنة (

  .28خراسان واالناضول وآذربيجان، فضالً عن تركستان

كان يسوي خالل حياته معروفًا بني الناس كمرشد كامل وشيخ طريقة، وبعد وفاته تأسطرت 

 . 29شخصيته، وبعد مضّي قرنني على موته شّيد األمري تيمورلنك ضرحياً كبرياً له

ف؛ فأشاع اإلسالم والتصّوف يف أوساط الرتكستانيني، حيث لقد مزج اليسوي بني الدين والتصو 
راجت أشعاره الدينية واألخالقية، اليت كانت تدعو إىل حب اهللا مشفوعة بالعقائد اإلسالمية 

املستمدة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ، بل راجت بني البدو الرّحل مثلما شاعت بني 
ة بلغة شعبية بسيطة، ومقرونة بالساز والرقص؛ فقد نفذت إىل أهايل املدن، وأل�ا كانت منظوم

قلوب ونفوس الناس الناطقني بالرتكية، الذين تعّودوا منذ القدم على الساز ورقص الشعراء 
  اجلّوالني؛ ممّا أثارت العاطفة اجليّاشة يف نفوس األقوام املستجدة اإلسالم.
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التعّصب وجعل الناس يُبدون ليناً أكثر يف عقيدهتم  إن مزج التصّوف باملعتقدات الدينية ؛ قّلل من
وسلوكهم. ومن املعروف أن النسوة البكتاشيات يشاركن الرجال يف حلقات الذكر وأداء الفرائض 

 الدينية يف اخلانقاهات(التكايا).

واليسوي مؤلف ديوان احلكمة املنظوم، واملعروف يف تاريخ التصّوف اإليراين بـ (بري تركستان= 
تركستان) من رّواد الشعر الصويف الرتكي، أشعاره منظومة بشكل دوبيتات(رباعيات) وأكثرها  شيخ

) هو الشكل السائد للشعر 12)، وكان الوزن اهلجائي (12و7منظوم على الوزن اهلجائي املقطعي (
الشعيب الرتكي عصرذاك، ولغة رباعياته بسيطة مفهومة لسواد الناس، واستخدم فيها كلمات 

 فارسية وعربية صابّاً إيّاها يف قالب تركي.

إن هذه األشعار املنظومة بالرتكية الكاشغرية (اخلاقانية) تتسم بنزعة تعليمية تربوية، وقد ّمسى 
املؤّلف جمموعة أشعاره الصوفية بـ (ديوان احلكمة)، وسرعان ما إنتشرت أشعار يسوي يف سائر 

رون على املنحى نفسه ونظموا أشعارهم باألسلوب نفسه؛ أرجاء تركستان، ّمث اقتفى أثره شعراء آخ
 . 30حبيث اختلط بعضها بأشعار امحد يسوي

كان(حكيم سليمان آتا) أهم تالميذ يسوي وقد نشط نشاطًا مشهودًا يف مدينة باقرقان، وتويف 

 بعد شيخه يسوي بعشرين سنة، ويضم كتاب (باقرقان) منظوماته الرتكية

م) بأحباث ودراسات معّمقة عن امحد يسوي؛ 1966 -1890د كوبرلو (لقد قام الربوفيسور فؤا

 م يف استانبول بعنوان (تورك ادبياتيندا ايلك متصوف لر).1918تضّمنها كتابه الصادر سنة 

كان لطريقة يسوي الصوفية دور أساسي يف ظهور طرق أخرى كاحليدرية يف خراسان     
ناضول، وكان هلا أكرب األثرأيضًا يف ظهور الطريقة م)، والبابائية، والبكتاشية يف األ13(القرن

  النقشبنديّة.
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 : البابائيةرابعاً 

كثر أتباع البابائية يف فرقة صوفية تنسب اىل (بابا اسحاق) الكفرسودي الرتكماين، وقد       
، خاصة يف / الرابع عشر واخلامس عشر امليالدينياالناضول إبان القرنني السادس والسابع اهلجريني

شرق االناضول و وسطه، حيث تقطن القبائل الرتكمانية يف املناطق اجلبلية الوعرة البعيدة عن 
 1308النفوذ السياسي والديين للحكومة السلجوقية، ويذكر املفكر الرتكي حممد فؤاد كوبريلي زاده 

 ينية:م أسباب مترد هذه القبائل ويعرفنا مبالمح حياهتم الد1966-1890هـ / 1386 –

"إن إسالم هؤالء الرتكمان مل يكن سنيا خالصاً كإسالم أتراك املدن ولكنه كان ملفقا من التقاليد 
الوثنية الرتكية القدمية(=الشامانية) ومن عقائد غالة الشيعة ... وكان مشايخ هؤالء الرتكمان 

ملنافية للشرع، يتعرضون بسبب قيافتهم العجيبة وعاداهتم ا –كما كانوا يلقبون   –وباباواهتم 
حلمالت شديدة من الصوفيني السنني،  –وحياهتم املنحلة اليت تذكر بشامانات الرتك القدماء 

ولكنهم كانوا مع هذا هم املنظمني واملسيطرين على احلياة الروحية يف القرن وبني العشائر ويرجع 
 .31وبدع وشيعية" أصل هذه احلركات إىل الطرق القلندرية واليسوية ملا يف االوىل من غرابة

زادت اهلوة اتساعا بني هذه العشائر وكافة املسلمني وساعد على اتساعها التقاء أهداف 

الصليبيني واالرمن واملغول يف بث الفرقة بني املسلمني حىت يتسىن طردهم من االناضول، وأى فرقة 
كيفا وآمد اشد من أن يتشرذم املسلمون اىل فرق وشيع يغتال بعضها بعضاً، إذ كانت حصن  

وماردين معقًال من معاقل اخلوارج الذين ظلت بقاياهم أثناء حكم االراتقة وخاصة يف املناطقة 
بني حدود تركيا و روسيا احلالية من معاقل  ةاجلبلية، وكانت ماردين ودياربكر وبالد االرمن الواقع

سلمني يف االندلس؛ اليزيدية، ونتيجة لذلك كاد املسلمون يف االناضول أن يلقوا نفس مصري امل
فبينما كانوا خيوضون حرباً ضد الفناء على يد الصلبيني كان اتباع هذه الفرق من جانب والباطنية 

  .32من جانب آخر يقيمون املذابح اجلماعية للمسلمني السنة باالتفاق مع االرمن
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قاطبة، فتلك اليت عرفت باسم البابائية. وقد اطلت برأسها يف اخريات  احلركاتأما أخطر تلك 
وقد أشارت املصادر املعاصرة مرة اىل ). م1240هـ /  638بابا اسحق (حكم السالجقة، بزعامة 

باعتباره كذلك، فابن  )بابا الياس(بوصفه زعيمًا للحركة، ومرة اىل  )اسحاق(بابا 
م ذكر أن بابا اسحاق كان 1243-1242هـ/640لطية سنة م)، وكان يف م1286هـ/683العربي(ت

. 33اىل الرتكمان يف احلدود السورية الرتكية ومدينة ملطية –رسوًال لشيخ الطريقة، ومساه بابا فقط 
م) 1272هـ/670، غري أن تاريخ ابن بييب(ت34بينما جاء ذكر (بابا الياس) صراحة يف مصدر آخر

  .35وبابا الياس شريكاً له بعد قتل اسحاق وعفي عنهجتعل بابا اسحاق رئيساً للحركة، 

ومهما يكن من أمر فقد كان بابا اسحاق صوفيُا خراسانيًا نزح من هناك بعد استيالء جنكيز 
م. وقد مسي رئيس احلركة نفسه ببابا 1231هـ/628لروم سنةخان على بالده وبدأت شهرته يف بالد ا

البعض من أتباعه الغالة فيه أنه كان( رسول اهللا)، وإن  ، وصرح (=إدعى النبوة)أو بابا رسول اهللا
ونقل فؤاد   البابا ويل اهللا"،كان سبط ابن اجلوزي أشار اىل أن شعار أتباعه كان:"ال اله إال اهللا 

واضح من لقبه أنه كاَن من زعماء الصوفية الغالية من  و كوبرلو انه مسي نفسه(أمري املؤمنني)
 .36الرتكمان

وكانت انطالقته من إقليم كفرسود يف جبال طوروس وبدأ يدعو لنفسه يف جنوب طوروس  

الشرقية وآماسية ويف كل النواحي احمليطة هبما، وكان اتباعه يرتدون القالنس احلمراء ( كما فعله 
  .37ما بعد) و أردية سوداء يماالقزلباشية ف

-1236هـ/ 644-634 يخسرو الثاين (انتهز (بابا اسحق) فرصة انشغال السلطان السلجوقي ك

م ) بقتال الصليبني، " فأمر أتباعه و كانوا كثريين بني الرتكمان فثاروا يف مناطق كفرسود 1246
ومرعش ، وكان هؤالء االتباع مهيئني قبل صدور أمره بالثورة أل�م كانوا يعلمون أنه سيعلن اجلهاد 

ى املدن والقرى ومعهم النساء واالطفال يف يوم ما ، وانقضت مجوعهم عل –على حد قوله  –
كما أومههم بابا إسحق، وبددوا مشل   –وقطعان املاشية حيدوهم الطمع يف الغنائم والرغبة يف اجلنة 
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اجليوش السلجوقية اليت خرجت للقائهم واستطاعوا ان يسيطروا على مناطق ملطية وطوقات 
فابن العربي  ً◌.38"هذا العصيان قمعاً دامياواخرياً استطاع السلطان السلجوقي أن يقمع  ،وآماسيا

، وأما فؤاد كوبرولو فقد ذكر أن السلطان 39نص على أن بابا إلياس وزميله بابا إسحاق أسرا وقتال
 .40غياث الدين عفا عن بابا إلياس

، بل خطريبيد ان امخاد فتنة بابا اسحق ال يعين القضاء على البابائية كتيار اجتماعي و سياسي  

 .ذلكاىل استمر نشاط الباباوات خفية؛ يعاود الظهور كلما سنحت الفرصة 

وبعد فشل احلركة استطاع أحد أتباع بابا إلياس(نورة الصويف)، أن يتقرب اىل السلطان السلجوقي 
بزهده وتصوفه الذين تعلمهما من بابا اسحاق  م)1237-1219هـ/634-616عالء الدين كيقباذ(

(قرمان) الذي حقق  صاهره واستطاع أن يفوز بإمارة منه، وورث نورة الصويف ابنهوبابا الياس، مث 
احللم القدمي بتأسيس دولة مستقلة عرفت بالدولة القرمانية، وكانت يف الواقع امتدادًا سياسياً 

 .41للحركة الرتكمانية املذكورة

اىل أ�ا نابعة من التشيع الباطين  يشريون وخبصوص العناصر الفكرية للحركة البابائية فإن الباحثني
وقد بدأ منها فرارهم أمام اجليش املغويل إىل البالد  من موطنه يف خراسان )إلياس بابا( هالذي نقل

بالعقيدة اإلمساعيلية ومليئة  موبوءةأن نشري كذلك إىل أن حلب وأطرافها كانت  الروم . وحيسن
ويقرتن هبذا انه حىت امللك األفضل ( أبو  باألمساعيليني وكذلك بأصحاب الغلو من الشيعة.

 (=كم مسيساط، الذي كان حي)م 1225/  هـ622احلسن علي ) بن صالح الدين األيويب ( ت 
 .42، كان معروفاً بالتشيع مشهوراً به)بلد بابا إسحق األول

وثيق ئية كانت ذات اتصال اوكيفما كان األمر فإن اإلمجاع يكاد ينعقد على أن احلركة الباب   

وبذلك تبدو هذه الدعوة شيعية اجلوهر واختذت هلا املظهر الصويف الذي كان  ، "بالتشيع الغايل
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سائغًا يف اجملتمع الرتكي وسائر العامل اإلسالمي بإعتباره املظهر املقبول لاليثار األخالقي والشكل 
 .43"للمسلم والزعيماملثايل 

ف سياسي دواألخري من هذه احلركة كان حتقيق هعلى أنه جتب اإلشارة إىل أن الغرض األول     

الرتكمان وإقرارهم يف بالدهم اجلديدة بعد إكتساح التتار ألوطا�م وتأسيس  ء شأنحمدد هو إعال
دولة هلم حتت قيادة الزعماء الروحني اجلدد . وينبغي أن يذكر هنا أيضًا أن االضطراب الديين 

حبقيقتها و والسياسي واالقتصادي كان عامًال أساسًا يف تقبل الناس هلذه احلركة واقتناعهم 
شلها عاد باحلال إىل سابق عهدها. ومن املهم أن يسجل هنا أن السالجقة مل وجاهتها وأن ف

يتمتعوا بانتصارهم على البابائيني سوى سنتني أتى على بنيا�م بعدها سيل التتار الذي تدفق حنو 
، وقد أصبحت احلركة البابائية االساس للحركة الدانشمندية، االساس املتني الذي قامت الغرب

 .44الطريقة البكتاشية –االخرى املهمة عليه احلركة 

 خامسًا: الحروفية

فرقة شيعية أنشأها (فضل اهللا النعيمي االسرتبادي)يف �اية القرن الثامن اهلجري املوافق       
لبداية القرن الرابع عشرامليالدي، وأدخلها يف الدولة العثمانية (علي االعلى) أحد تالميذ فضل 

 .اهللا

م، وقد اخذ من والده تعليمه الصويف 1340يف مدينة (اسرتاباد) االيرانية سنة  اهللا  فضلُ  ولد 
وسافر اىل احلج وهو ابن مثاين عشر سنة، وعاد اىل خوارزم وصار يعمل يف حياكة الثياب وصناعة 

القلنسوات، وكان يتابع مطالعة كتب القباله اليهودية (=التصوف اليهودي)  وكتب التصوف 
ة يف اخلانقاهات والتكايا. بعدها انتقل اىل مدينة اصفهان واسس فيها مدرسة والرياضة الروحي

للتصوف، وملا بلغ االربعني من عمره ادعى النبوة والف بالفارسية كتابا مساه جاويدان نامه كبري ( 
= رسالة اخلالدين الكبرية) واشار اىل نفسه باالية الكرمية: " ومن عنده علم من الكتاب"،  على 
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ان هذه االية تعنيه وارسل دعوة لتبليغ الناس وحكام ايران هبذا اخلصوص، وملا مسع به  أساس
حاكم اذربيجان (مريان شاه بن تيمور لنك) نقله اىل مدينة شريوان الواقعة يف اقليم القفقاز ومجع 

يف  له علماء املسلمني، وناقشوه وافحموه، فاستفتاهم احلاكم بأمرهم، فأفتوا بقتله، وقتل فعالً 
(املنطقة املتنازعة 45م وسحب جسده يف أزقتها وقربه اليوم يف منطقة خنجوان1401مدينة تربيز سنة 

 حالياً بني أذربيجان وأرمينية).

م تقوم على 1465هـ/828وظهر له بعد قتله كتاب (حمرم نامه) اي كتاب االسرار املصنف عام  
سرمدية (=على غرار الفالسفة)، وما يظهر يف فكرة أن الكون فكر وفيه اعترب العامل أزيل وحركته 

العامل من فساد سببه تلك احلركة الدائمة وان اهللا ال دخل له فيها، وهذا هو علة التغريات اليت 
نالحظها عليه، وتنقسم هذه التغريات اىل أدوار يتميز أوهلا آخرها بظاهرتني متشاهبتني مها ظهور 

خر، وقد متثل اهللا يف شخص االنسان وخاصة وجهه ألن آدم يف االول وقيام يوم احلساب يف اآل
 ، 46اهللا قد برأه على صورته

ومن االفكاراخلطرية اليت اشار اليها فضل اهللا النعيمي احلرويف قوله: " إن اهللا ميكن أن يتجلى يف 

شخص االنسان"،  وأن هللا عدة جتليات، منها جتلية يف حممد وعلي واالئمة من ولده اىل احلسن 
سكري، وفضُل اهللا آخر االولياء، وهو أيضًا أول الطبقة القدسية، فهو اهللا جمسداً؛ أي أن اهللا الع

يتجسد ويظهر يف شخص فضل اهللا النعيمي االسرتبادي الذي امتاز على مجيع املخلوقات بالقوة 
  . 47الناطقة

مزية عن وقد مزج فضُل اهللا مذهبه بدعاوى رمزية وسفسطات خالبة املظهر، وهي نظريات ر 

احلروف وقيمتها العددية وما أدعاه هلا من قيمة يف إحداث اآلثار الكونية. واعنمد احلرفيون هذه 
الطريقة السحرية(القبالية) ومتادوا فيها اىل حد بعيد، وأوجدوا بذلك تأويالً للقران قَل ما أبقى على 

مبذاهب الصوفيني، كما يف معانيه االصليية! ويالحظ ان مذهب احلروفيني يف احللول قوي الشبه 
 . 48تعاليم البكتاشية اليت تدين بالنظريات احللولية
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كما تكلم فضُل اهللا عن أسرار احلروف  وفصل فيها اكثر ممن سبقوه، وهو الكلمة احلية اليت   
 ) حرفاً هجائيا.28تظهر بواسطة ال(

وهدايت نامه، وحمرم وأهم كتب هذه الفرقة: كتاب جاودان الكبري، وحقيق نامه، استوا نامه، 

نامه، وبعض هذه الكتب باللغة الفارسية إال أنه يشوهبا فقرات من اللغة االسرتآباذية، وأخرى 
 باللغة الرتكية العثمانية.

وقد رد(اسحق أفندي)على احلروفية بكتاِبٍ◌ مساه(كشف االسرار ودفع االشرار)، الفه 

م بالغة الرتكية العثمانية، ومع حدة ألفاظه وشدة عباراته إال أن كالمه مقرون 1871هـ/1288عام
بالصحة ونتيجة حتقيقات دقيقة حسب املستشرق الربيطاين(إدوارد براون)، الذي حلل كتابه 

بقوله:" فليكن معلوما أن فرقة البكتاشية هي أكثر مجيع هذه الفرق اليت أوقفت نفسها على 
اً، ومع أنه ال يتضح أ�م مسلمون صادقون من فعلهم وكالمهم إال أ�م إضالل املسلمني جرم

م)، ذلك أن الكتب اليت ألفتها هذه 1871هـ(= 1228أثبتوا هذا االمر وحققوه بوجه حاسم يف 
الفرقة باسم ( اجلاويدان ) عددها ستة، الف واحداً منها زعيم هذه الفرقة (= فضل اهللا احلرويف)، 

ون خلفاؤه، ومع أن الكفر والزندقة يتضحان من هذه الكتب اخلمسة وان وحرر اخلمسة اآلخر 
هذه الفرقة تعودت على تعليم هذه الكتب يف اخلفاء فيما بينهم ودراستها داخل أنفسهم لكن يف 

ذاك العام أتباع ( فرشته زاده) جتاسروا ونشروا كتابه اجلاويدان املسمى عشق نامة،  ومع أنه أماط 
وجه كفرياته ، فألجل هذا توجب بدون جدال تأليف رسالة لتحذير املؤمنني اللثام فية عن 

وإظهار حقيقة ماهية هذه املعتقدات الباطلة داخل كتبهم، فعقدت اهلمة على حتذير هذه الرسألة 
 .49معتمدا على اهللا تعاىل وصنفتها يف ثالثة فصول..."

اهللا احلرويف ومبدئه، وأصول بعض  ما يهمنا الفصل االول الذي تطرق فيه اىل بيان أصل فضلُ  

 البكتاشية وقواعدهم. 
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وبعدها يشرح املؤلف بعد ذكر خمتصر للقرامطة وغريهم من الفرق القدمية، وذكر فضُل اهللا 
اإلسرتابادى مؤسس الفرقة احلروفية، وكيف أن مريان شاه ابن تيمور لنك قيده حببل وجره على 

زال من الدنيا وجوده اخلبيث، وانتشر من بعد خلفاؤه رءوس االشهاد يف االزقة وواالسواق وأ
التسعة يف أطراف العامل اإلسالمي ودخل من بينهم من تلقب ب(علي االعلى) خليفة فضُل اهللا 

م تكية حاجى بكتاشي يف االناضول، واستمال إليه قلوب قاطنيها،  1419هـ /  822توىف يف عام 
اليمه، وزعم أ�ا أسرارحاجى بكتاش مكنوناتة اخلفية وبدأ يف اخلفاء نشر مبادئ اجلاويدان وتع

ومساها (االسرار)، وكان عقاب من يفشيها املوت، ولكي يكشف ويوضح بعض الرموز الغامضة 
والصفحات املبهمة للجاويدان ألفت اجلماعة رسالة امسها (مفتاح احلياة) ال يفهم معاين كتاب 

 .اجلاويدان وغوامضه من ال ميتلك هذه الرسالة

وبعد موت فضُل اهللا، تكونت من اتباعه فرقة ( الدراويش) اليت صارت تطلق على نفسها(أهل 
احلق) وادعوا ان اهللا  قد حل يف(قرة العني) ابنة فضل اهللا املستحقة للقداسة واليت متثل اجلمال 

 .50م)1852االهلي(= وهي غري قرة العني البابية اليت قتلت سنة 

جلمال ذكية تتقن العربية والفارسية وحتفظ اشعار ابن عريب، وابن الفارض، وكانت قرة العني رائعة ا
  وعبد الكرمي اجليلي، وتعتقد ان  ابن عريب قد تنبأ  مبجيئها بقوله:

 طال شوقي لطفلة  ذات نثر              ونظام ومنرب وبيان

 من بنات امللوك من دار فرس          من أجل البالد من أصبهان

ى قرة العني الكلمة العليا واستطاعت مبهارهتا تنظيم فرقة الدراويش وقويت شوكتهم وكثر واطلق عل
أتباعهم يف اسرتاباد واصفهان ويف اقليم اذربيجان ويف االناضول وبالتحديد مدينة قونية، فأمر 

اعها م، وبىن أتب1420(جهان شاه) حاكم القبيلة الرتكمانية (اخلروف االسود) بقتلها يف تربيز سنة 
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على قربها قبة يزورو�ا كل سنة من املناطق الرتكية ومن كرد لورستان الذين يعرفون ب(الكوران) 
 .51الذين يطلق عليهم حاليا (العلي اهلية) يف ايران، وأهل احلق(= الكاكائية) يف العراق

رسوم لوجه علي وللحروفية تأثري واضح يف الصور اليت تزين التكايا البكتاشية كثرياً، فهناك توجد 

بن ايب طالب وجنليه احلسن واحلسني، أو لشخصيات مهمة مرسومة برتكيبة فنية من حروف 
 .52أمسائهم

 الخالصة

مما تقدم يثبت أن للديانتني الشامانية واملسيحية تأثري كبري على البنية الذهنية والعقدية والتنظيمية 

الغايل، أمثال: الطرق اليسوية  عة بالتشيللطريقة البكتاشية، فضًال عن الطرق الصوفية املمتزج
 والبابائية واحلروفية، باالضافة اىل طرق صوفية أخرى أقل تأثرياً كاملولوية والقلندرية واحليدرية.
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) النزعات الصوفية يف التشيع من بعد عصر االئمة 2كامل مصطفى الشييب: الصلة بني التصوف والتشيع(  -2
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GELENEĞİN DIŞINDA BİR ALEVİLİK YORUMU: 

BEDİÜZZAMAN’IN ALEVİLİĞE BAKIŞI

Prof. Dr. Himmet UÇ∗

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl‘de 3 Ekim 
2013’te başladı. Bingöl‘de bulutlu bir sonbahar sabahı, yeni gelişmekte olan yüz-
yılların ihmalinin yerini Türkiye şemasında yerini almaya çalışan bir Bingöl görü-
yoruz. Üniversite öğretim üyeleri, binaları ve öğrencileri ile bin gölden oluşan bu 
şehrin yeni siluetini oluşturuyor.

İstiklal marşı ile açılış yapıldı, “hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal “paro-
lasıyla açılış pek de güzel düştü, hakka tapmasını bilmeyen insanları istiklale hakkı
yoktur. Tarih göstermiştir ki Haktan uzaklaşanlar istiklallerinden de uzaklaşmışlar-
dır. Türkiye’de cami-cemevi ve aşevi münakaşalarının yapıldığı ve yılların ihtila-
fının bir dostluk zemininde buluşmasını sağlayan çalışmaların devam ettiği bir hen-
gamda bu toplantının yapılması pek manidardır. Elinde sazı ile bir alevi dedesi şu 
şiiri okudu.

Alemlerin Rabbi Allah’ımızdır

Kur’an-ı lemyezel kitabımızdır

Hatem-ül Enbiya Peygamberimizdir

Hakka doğru gider yolumuz

Ta elesti bezmde beli demişiz

Akabe biatından ilham almışız

Hak Muhammed Ali’ye ikrar vermişiz

Hakka doğru gider yolumuz bizim

                                                            
∗ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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Görgü cemlerinde dara dururuz

Ele dile bele sadık oluruz

Ölmeden evvel burada ölürüz

Hakka doğru gider yolumuz bizim

Yetmiş iki millet kardaşımızdır

Ehli din olanlar yoldaşımızdır

Hazır Ali erenler yoldaşımızdır

Hakka doğru gider yolumuz bizim.

“Sevgisiz kardeş olunmaz.” Aleviliğin temel temasını anlatan bir cümle. Aslın-
da Alevilik de İslam ile farklılık arz etmeyen bir şekilde bu şiirde yorumlanmış. 
Hazır ale erenle haldaşımız hakka doğru gide, Muhammed mehdi devarnı erişte 
böyle, talibi ehr yolumuz bizim.

Rektör Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş konuştu, herkese hoş geldiniz dedi. “Hazır 
Ali dedenin dediği gibi konferanslarla geçen yıl panel yapılmış şimdi ise bir sem-
pozyum başlattık ki Alevi canlara da burada onların da bir üniversitesinin olduğunu 
hissettirmek istedik, özellikle Bingöl Alevi topluluğu bu işi yapıyorlar.” Yüreği ve 
ufku geniş bir rektör, sevgi ile dostluk ile konuştu. Kendinin de bir seyirci olduğunu, 
ülkemize hayırlı olmasını söyledi. Kendini misafir olarak telakki etti.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz açılış konuşması yaptı. “Dedeler, babalar, 
canlar” deyip başladı. Bazı üniversitelerin tabela üniversitesi olacağını söyleyenlere 
inat, bu üniversitelerin büyüdüğünü söyledi. Onların kültürel ve dini sanatsal 
kalkınmanın bir motoru olduğunu ifade etti. Kurmanci, Zazaca, Alevilik konusunda 
bu toprakların gerçekleri üzerine köklü çalışmalar yapıldığını görmekten iktidar 
olarak memnun olduklarını söyledi. Siyasetin en önemli görevi farklılıkları birlikte 
yaşatmaktır, çatışma konusu yapmamak, şiddete konu yapmamak, tam aksi bu far-
klılıkları birlikte yaşatmaktır. Bunun yolu ise özgürlük ve demokrasidir, temel hak 
ve hürriyetlerdir. Ortaklıklara da farklılıklara da ihtiyacımız var, iki uca da git-
memeliyiz, sadece farklılık olarak görürsek insanları koparırız, ayrıştırırız, ortaklık 
olarak görürsek o zaman farkı inkar ederiz, ikisini eşit uzaklıkta yorumlamalıyız.
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Hepimiz insanız, insan konusu Aleviliğin özünü teşkil ediyor. Bütün kimlik-
lerin ötesinde hepimiz biriz, aidiyetlerin ötesinde insan olma büyük bir ortaklıktır. 
Tarihi ortaklığımız var bin yıllık. Farkında olalım olmayalım. Yüzyıllardır aynı tarih 
ve kültürü paylaşıyoruz, insanoğlunun da bir anlamda hukuku ve değerleri özgür-
lükleri birlikte sayıyoruz aynı hukuka tabi hepimiz eşit vatandaşlarız, bunların ya-
nında farklılıklarımız var, bunları da kabul edeceğiz. Bu ortaklık ve farklılığı birlikte 
yaşamalıyız, uzun yıllar bu farklılıklar kapatıldı görülmedi, görmezden gelindi. Si-
yasi yönetimler bunun doğru bir yaklaşım olmadığını göremedi. Demokrasi paketi 
son bir iddia değildir, bir demokratikleşme adımıdır, kimsenin kimseyi ötekileş-
tirmediği bir Türkiye arzu ediyoruz, nefret suçları ile kimse kimseyi ötekileştirme-
yecek, kimse kimsenin kimliğini aşağılamayacak, kimse kimseye ayrımcılık uygu-
lamayacak, kimliklere eşit uzaklıkta aşağılamadan hareket etmek temel felsefe, işte 
demokrasi budur. “Sizi farklı yarattım ki birbirinizi tanıyasınız” buyuruyor Allah. 
Farklı olacağız ki bir araya gelelim herkes başkasına biraz gitsin ve tanısın. Fark-
lılıklarımızı bir üstünlük konusu yapmamak. Onları birbirimizi tanımak ve anlamak 
birbirimizle münasebete araç yapmalıyız bu böylece bize güç verir, yeryüzüne 
baktığımızda tabiatta sayısız farklığı Allah nasıl bir araya getirmiş, nasıl çiçek böcek 
ve her şeyi bir araya getirmiş farklılık var ama bir de ahenk var. Çokluk içinde 
birliği yakalamamız lazım, kısacası Tevhidi yakalamalıyız, Bediüzzaman’ın görüşle-
rini zımnen ortaya koydu.

Prof. Dr. İzzettin Doğan, telekonferansla konuştu. Türkiye’nin önemli bir böl-
gesinde ülkenin önemli bir sorununa üniversitenin el atması konuyu uluslararası bir 
toplantının konusu olarak tespit etmesini büyük bir sevgi ile saygı ile karşıladığını 
söyledi. Yüzyılların ihmali olan bir konuyu, algıyı yeniden yorumlamasını uluslar-
arası tartışmaya açmasını üniversitenin bu konudaki misyonunu önemli buluyor. 
Objektif, tarafsız ve korkusuz bilimsel araştırmalar yapmasını alkışlıyorum, dedi.
Ülkenin stratejik, dini ve güvenlik sorununun tartışılmasını önemli bulduğunu 
belirtti.

“Alevilik meselesi bana yollanan özetlerinde çeşitli vecheleri ile konuşulmasını 
görüyorum. Çevremizde ülkelerde çatışmalar olmakta. Şii-Sünni çatışması iki mil-
yon insanı öldürdü. Suriye’deki olaylar yine farklıdır ve kötüdür. Bizim de başımızı 
ağrıtmaktadır. Alevi kelimesi kullanılmak suretiyle Suriye’deki Aleviliğe karşı
Türkiye’ye de aynı çatışmanın yansıtılması düşünülmektedir. Objektif ve tarafsız 
bakarsak Hindistan ve Pakistan ve Afrika gibi ülkelerde İslam’ın bir çatışma olduğu 
imajı verilmektedir. Türkiye’de bir Alevi-Sünni çatışması sağlanamamışsa bunun 
nedeni Alevi İslam anlayışının hakim olmasıdır. Cebir, şiddet ve nefret yok. Safi-
yete, çocuksuluğa kadar inecek düzeyde “incinsen de incinme” bir İslam anlayışı-
mızdır. “Bin kez zulme uğrasan da zulmetme” Hacı Bektaş, “eğer bir kez gönül 
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kırdın ise, bu kıldığın namaz değil” diyen Yunus‘un felsefesidir. Böyle bir düşünce 
ve İslam anlayışının Bingöl’de masaya yatırılması, uluslararası olacak biçimde 
komşu ülkelerin de katılımının sağlanması çok önemlidir. Konu demokratikleşmenin 
ana konusudur.

“Bülent Ecevit zamanında ona şunu ifade etmek istedim; Türkiye’de bir Ale-
vilik inanç sorunu olmadığını aynı zamanda bir güvenlik sorunu olduğunu söyledim. 
Bana “nasıl hocam” dedi. Ecevit’e, uluslararası ilişkilerde bir ülkede bu kadar insan 
kendini sahipsiz görüyor, itiliyor ötekileştiriliyorsa devletin şefkatini duymuyorsa, 
uluslararası güçler bunu bir fırsat olarak kabul ederler dedim. Bu konuda daha du-
yarlı olmak lazım gelir, bunun ile ilgili bir hazırlık yapalım dedi. Biz buna başlangıç 
olarak koalisyonda bir para koyalım dedik. Alevi vatandaşların ihtiyaçları için yap-
maya çalışıyoruz dedi. Ama başaramıyoruz çünkü Alevi kelimesi devlet literatürün-
de olmadığı için böyle bir şeyi yapamıyoruz dedi. Mesele öyle kaldı. Alevilerin bu 
itilmişliğe ve garipliğe itilmesi yıllarca devam etti. Ama artık devletler yurttaşlarının 
başkaları tarafından kullanılmasına göz yummamalı, o insanların haklarını daha iyi  
ayarlamalıdır. Demokratikleşmede büyük bir şey çıkmamıştır, ama Başbakanın alevi 
yurttaşlar ile bir paket sunulacağını söylemesine inanıyoruz ve gerçekleşmesini isti-
yoruz. “Yanlış anlatılan Aleviliğin bilimsel yöntemlerle anlatılmasını kamuoyuna 
anlatılmasını iyi karşılıyorum ve yönetime şükranlarımı sunuyorum. İnsanlar Türki-
ye’de birbirini tanıdıkça birbirlerini sevecekler. Hz. Muhammed “kişi bilmediğine 
düşmandır” diyorlar. Birbirlerini bilmemeleri için büyük gayretler sarf edildi, Kızıl-
baş dendi. Bunların kestiği yenmez dendi. İnsan tabiatı ve vicdanına engel çok şey 
yapıldı, yanlış tanıtıldı. 1991’den itibaren dünya konjonktürünün değişmesi ile bir-
likte, teknolojinin geliştiği bir devirde, artık gizlilik kalmayacak, saklılık kalmaya-
caktır. Birbirini tanıyacaktır insanlar, akademisyenler bu tanımanın anahtarı ola-
caktırlar.”

Ardından Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz konuşmaya 
başladı. Özellikle Almanya’daki bilim adamları adına Bingöl Üniversitesi’ni, hak 
erenleri yardımcıları olsun emekleri zayi olmasın dedi. Alevi Bektaşi inancı insanı 
temeline alan insanın gelişmesini temeli saygı ve sevgiye dayanan bir İslam yoru-
mudur, yaratılanın özünün insan olduğunu yaratıcılıya duyulan sevginin asıl oldu-
ğunu kabullenen bir inançtır. Avrupa aydınlamasından üç yüz yıl önce Horasan’da 
insan sevgisinin bütün canlılığı ile gerçekleşmesi önemlidir. Alevi Bektaşi inancı, 
bunu Anadolu’ya getirmiş 13. yüzyılda Anadolu aydınlanmasını sağlamıştır, kültürel 
sosyal çatışmaları ile bu düşünceler hala yaşamaktadır.

“Ahmet Yesevi, Pir sultan gibi birçok Horasan ve Rum ereni barış ve kardeş-
liğin hamurunu yoğurmuşlar ve Kuzey Afrika’ya varan bir boyutta bu aydınlama 
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devam etmektedir. Öncelikle insan kendini tanımalı, eksiklerini tamamlamalı ve
özüne ulaşma çabasında olmalıdır, bu şekilde insanı kamil erdemli insanlar oluştur-
mak emelindedir Alevi düşüncesi. Okunacak en büyük kitap insandır, hiç bir türlü 
farkı gözetmeden bütün insanlara saygı ve sevgiyi esas almalıdır. Hakkın yarattığı 
her şey yerli yerinde” diyerek sevginin dışındaki eylemleri öteledi.   

Yaratılmışı hoş gör yaratandan ötürü, batı aydınlamasında bu temeldir, bu bakı-
şı yaşatma ve yaygınlaştırma hizmet felsefemizdir. Saygı ve özgüven bu şekilde 
artacaktır. Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü yargılardan uzak elde ettiği bilgi ve vurgu-
ların kamuoyu tarafından paylaşılmasına olanak vermektedir. Bütün çalışmalar 
kendi gücü ile yürütülmektedir. Gönül üzerine kurulu bir sorumluluklar zinciridir. 
Mensupları Avrupa’nın saygın üniversitelerinde çalışmakta ve araştırma yapmak-
tadırlar. Bu konuda büyük çalışmalar yabancılar tarafından yapılmaktadır. Bilgi ve 
belge çok bunlar bilim adamlarını beklemektedirler, bu bilgilerin toplanması ve 
kamu oyna sunulması gerekmektedir, bilgilerin toplanması için gayret gerekir,
çünkü hızla bozulmaktadırlar. Bu bilgiler üniversitelerce desteklenen araştırmalarla 
toplanmalıdır. Kerbela olayı imam Hüseyin mazlumların simgesidir, zalimlerin zul-
münden kaçınmak gerektiği vurgulanmaktadır. Tüm zamanların masumlarının ya-
nında olduklarını tüm zamanların zalimlerine karşı olduklarını ve amaç barış ve 
huzur içinde kardeşçe yaşamaktır.

Adımız miskindir bizim.

Düşmanımız kindir bizim.

Biz kimseye kin duymayız.

Cümle alem birdir bize.

Alevi dedeleri oturum yaptılar. Allah ve Muhammed yüce peygamberimizin 
İslam’ın tasavvufi bir yorumudur Alevilik, Kerbela’da zulümden kaçan dua ve 
semah ile başlayan bu dergahlarda rehber pir ve mürşitlerdir, dedelerdir. Bektaşi 
babaları da buna dahildir. Kanaat önderleri olarak da yorumlanabiliriler. İnancın 
uygulamasından sorumlu olan kişilerdir.

Bektaşi babası, araştırmacı yazar Dursun Gümüşoğlu konuştu. “Dört halife de 
seçimle meydana gelmiş, Muaviye onun bu tavrını örnek almamış ve Ali ailesinin 
Kerbela’da şehid edilmesi ile onun tavrı ortaya konmuştur. Emevi ve Abbasi  ikti-
darları baskı yapmışlardır. Hz Muhammed ile Emevi ve Abbasi uygulamaları eşit 
değildir. Alevilik sufilerin gönlünde faklı boyutlar kazanmıştır. Türkler dervişlerin 
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özün esas alındığı tasavvufi yorumları esas almışlar, etkin kimlikler bunlardan etki-
lenmişlerdir. Bu nedenle Ehli Beyt sevgisi ve ahlaka bağlı anlayışı Türkmen Müs-
lümanlığı olarak algılamışlardır. Alevi kelimesi ile Hz. Ali’nin soyundan gelen insan 
anlaşılmaktadır, Alevi kelimesi farklı algılanmıştır. Yeniçeri Ocağı’nın Piri Hacı 
Bektaşı Veli’dir. İmamet, konusu Ehli Beyt’ten birinin elinde olmalıdır. Babalar da 
Muhammed ve Ali‘ye bağlılık olmalıdır. Yoksa dergahına girilmez. Alevilik; Al-
lah’ın varlığına, Kuran’ın hak kitap, Hz. Muhammed‘in (asm) son peygamber, Hz. 
Ali’nin İslam’ın tasavvufi bir boyutudur. Hz Peygamber sırlarını Hz. Ali ile paylaş-
tığı için önemlidir. Ahmet Yesevi ile devam eden Anadolu tasavvufi hareketinin bir 
koludur. İnanç, ibadet ve günlük yaşam ile Baba Sultan’ın Erkannamesi’nde kurallar 
konmuştur, bütün ahvaller nikah ve benzeri günlük hayat pratikleri anlatılmıştır. 
Kuran ve peygamberin hadisleridir onun yorum kaynakları.

Cevabı alınmayan konularda temel esaslara uygun hareket etmektir. Tevhid, 
adalet, nübüvvet, imamet ve velayet, kıyamet ve ahiret gününün varlığına inanmak 
inanları sevmekten geçer. Bektaşilere göre Kur’an bütün kitapları toplayan en büyük 
kitap. Hz Ali velayetin ilk halkasıdır, velayetten anlaşılan manevi önderliktir, siyasi 
önderlik yoktur, ülkenin selameti için siyasal bir akıma yönlendirme olmaz, fark-
lılıklara saygı duyar, diğer yerlerden gelenlere Müslümanlığı şart koşar, şahadet ge-
tirir iki rekat namaz kılar ve samimi olarak celp  ve bütün insanlara açık olması ile 
de evrenseldir, kadın erkek toplu ibadetleri, diğeri eğitim yapılan yerdir. Naatlar, 
gazeller sohbetler bu sofraya Ali sofrası denir, dört kapı kırk makamdan geçer
tarikattır. Baba adayı uygun görülen dervişler tarafından onların aralarından seçilir. 
Babadan oğula geçmez. Alevi dedeleri ile Bektaşi babaları farklıdır.

Adıyaman’dan gelen dede, Ali Büyükşahin, konuştu. Alevilik nedir, hak 
Muhammed ve Ali yoludur, Aliyü Veliyullah deriz; Ali ve Muhammet yolunu takip 
edenlere Alevi denir, hak Muhammet ve ali demekle olmaz, insanların kalplerine yö-
nelecek Kabe insandır, düşüncesi ile insanlara saygı duyacak Alevilik tanımı zor bir 
şey. Allaha kul olan Hz. Muhammed’e ümmet olan Hz. Ali’ye bağlı olan Kur-an’ı 
akıl ve mantık çerçevesinde yorumlayan dört kapı kırk mekandan geçen ve olgun
insan olan kamil insan olan ayrıca Muharrem orucunu tutan tüm insanlara saygı, 
ilme sevgi ile yaklaşan ve hepsini eşit gören yaklaşımcı hoşgörülü ve tarihisel kültü-
rün ortaya koydukları sosyal toplumsal ve dini inanç sistemine Alevilik denir. İs-
lam’ın dışında değildir, onun içindedir, onu İslam’ın değerlerini esas alıp ona bir 
renk kazandıran insan ile algılayan bir inanç tarzıdır, İslam dışı değildir. Kur’an’ın 
emirlerine uyar Hz. Muhammed’in buyruklarına uyar, Hz. Ali ve Ali Beytin yolunu 
izler. Alevilik İslam dışına taşamaz, o zaman bir başka peygamber gerekir. Peygam-
berimiz Hz. Muhammed’dir. En çok sevdiği de Hz. Ali’dir ve onlardan gelen imam-
lar önemlidir.
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İbadet konusunda ayrılıklar olabilir, her nerde edersen ibadet et hepsi Allahın
dini içindedir. Allah ile bütünleşmek şartı ile Allah’a yakın olmak ve Kabe’yi kendi 
içimizde görmek ona göre hareket etmektir. Müsahib demek yol arkadaşlığı demek-
tir, sürekli bir arkadaşlıktır, söz vermektir yoldan ayrılmamaktır. Söz ver ama sözün-
den dönme. Dede derki gelecek sen söz ver, kabulde sürekli olacaksın. Alevilerde 
dört ocak vardır. Düşkün olmamak için didinir ve gayret gösterir. Cem sırasında on 
iki hizmeti verirler, on iki boyut, Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye gitmeden 
önce on iki kişiyi görevlendirir bunlar onların hizmetini görürler. Kabe’de de on iki 
hizmet vardır. Musahip hizmet konusunda birbiri ile kardeştirler. Bir iki kuşak bir-
biri ile evlenemezler. Cemlerde birliktelik vardır; çünkü cem birlikte olmaktır, kırk-
lar ceminde kadın erkek beraberdir, mürşit de Muhammed’dir ve Ali’dir.

Hacı Bektaşı Veli neden beraber, bunlar kadın erkek farkı yoktur, çünkü cemin 
kapısından içerisinden giren erkek ve kadın bütünleşirler. Birlikte Allah’a yönelme 
var. Dede inanç önderidir, Hz Muhammed ve Ali’yi önder alırlar. Dedelik kurumu 
yedi yüz sekiz yüz yıllık bir geleneğin devamıdır. Osmanlı döneminde yok sayıl-
mıştır, Cumhuriyette de önem verilmedi, baskı ve zulme rağmen Alevilik yaşadı, biz 
istiyoruz ki herkes dininden dolayı inancından dolayı eşitlikçi bir din olmalı. Dede-
lik babadan oğla geçer, babam öldükten kırk gün sonra akrabalarım beni yerine tayin 
ettiler. On dört on beş yıldır bu görevi yapıyorum. Bir dede taliplerinin sosyal ve 
ferdi sorunlarını çözmek için vardır; çeşitli cemler vardır. Muharrem orucunu tut-
mak da cemlerin önemlisidir, eğitim cemleri de vardır. Allah ile birlikte olmaya 
çalışır; çünkü Allah ona şah damarından daha yakındır. Cemevlerinin olması ge-
rekir, çünkü Alevilik yolu yaşaması için özgürlüğün bağımsızlığın garantisi Alevi-
liktir, Cemevlerine ihtiyacı vardır. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini korumak için 
gayret ettik. İyi ki devlet bizi hatırladı, Alevi haklarını verir de biz de memnun 
oluruz, hak verilmez alınır.

Hasan Sevim Bingöl Alevi dedesi, bir rüya olarak yorumlar bu sempozyumu.
Başlangıç konuşmaları ve ilk toplantı böyle geçti, daha sonra toplantılara geçildi iki 
gün muhtelif meseleler masaya yatırılıp konuşulacak ülkeye hayırlı olsun.

Bir Alevi dedesi inanamıyordu böyle bir sempozyumun bizatihi bir devlet
kurumu tarafından yapılmasına. O günü adeta bir bayram olarak telakki ediyordu. 
Aynı havayı teneffüs ettiğimiz, aynı suyu içtiğimiz, aynı nimetleri tenavül ettiğimiz 
bir güzel dünya ülkesinde onu öyle düşündüren itilmişlik ve aşağılanmaydı. Aşağı-
lanmanın ne manaya geldiğini ben bilirim. Bazı insanlar iktidar ve menfaat hırsla-
rını tatmin etmek için ideolojik birliklere girerler, sureta bir düşünceye bağlılık 
gösterirler, onlar fırından çıktıklarında dahi bayat ekmek gibidirler. Alevi-Sünni iki 
inanç gurubu gördüğüm ve etüt ettiğim kadarı ile birbirlerini tanımayan ve öğren-
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mek ihtiyacı duymayan insanlar. Eğer herkes birbirine birazcık gitse yanlışlarını ve 
yanılgılarını fark edecek ve onları tekrar etmeyecek.

Bediüzzaman’ın Alevilik konusundaki yorumlarını okuyunca olayın tarihsel 
nedenlerini bildiği için Alevileri aşağılayan adamlara “herif” diyor. Çünkü onların 
başlattığı kin maratonu bugüne kadar devam etmiş ve ediyor. Kerbela’daki insan-
ların üzerine onları katletmek için gönderilen insanlar da onları oraya sevk edenler 
de iktidar hırsından hareket etmişlerdi. Yaptıkları benzersiz zulmün tarihi, İslam 
tarihini alt üst edeceğini düşünecek zeka ve akıl yapısına sahip olmadıkları yaptıkları 
işten ileri geliyor. Cebrail (as) torununun kanını bile ona yıllar önce gösterdiğinde 
Fahri Kainat üzülür, ağlar. Nasıl bir peygamberin ümmetini o eylemi gerçekleşti-
renlerle aynı paralelde görebiliriz. Ama o katliamı içine sindiremeyenler zulme 
ağlamışlar, ağıtlar yakmışlar. Ya ne yapsalardı? Ateş düştüğü yeri yakar.

Alevilerin mizaçlarına bir psikanalist gibi baktım, hayret edilecek derecede 
sevgi dolu, içten, her zaman dumanlı dağlar gibi. Birçok insan ancak bir hazırlıktan 
sonra duygulanırken onlar hazır kıta gibi bir dünyaya sahipler. Bu da sevdikleri 
insanlara yapılan zulümleri unutmadıkların ileri geliyor. Asırlarca alay edilmiş, köy-
lere, kasabalara hapsedilmiş insanlar ne devletin ekmeğinden ne memurun maaşın-
dan ne de kendilerince ibadet telakki ettikleri eylemleri yaparken kimseye minnet 
etmeden yaşamışlar. Ayakta kalmak konusunda onlar büyük bir sabır numunesi 
göstermişler ve bu günlere gelmişler. Artık devlet hakim düşüncenin mantıktan uzak 
yaklaşımları ile idare edilmez. Kerbela’daki zulmü yapanlarla yüzyıllar sonra aynı 
zulmü anlayışsızlık, paylaşmama ve aşağılama ile devam ettirenler aynı kategori-
dedir. Bediüzzaman’ın talebesi Hulusi Ağabeyin uçağı ile gidip geldiği Tunceli 
sahasında bir tek kurşun atmadan dönmesi onun Üstad’ının ve kendinin bu zulme 
katılmadığını ve onaylamadığını gösteriyor.

Uluslararası Sempozyuma gittiğimde beklemediğim, daha önce karşılaş-
madığım bir muhit ile karşılaştım. Alevilerin kendi aralarında ve diğer insanlara 
karşı bir muhabbet davranışları ve dili oluşmuş. Bir kere birbirlerine karşı çok say-
gılı ve saygı içinde davranışlara yansıyan bir muhabbet alfabesi oluşmuş. Birbirlerini 
görünce sarılmaları ama bedensel ve tensel hazlardan uzak sarılmaları ve kucaklaş-
maları hatta birbirlerine zararsız dokunmaları bana çok etkileyici geldi. Sevgisiz bir 
muhit, onlara değer vermeyen tarihin dönemleri muhabbetlerini kendilerine çevirmiş 
kendi muhabbetleri ile hayata tutunmaya gayret etmişler. Onların psikanalitik yapı-
ları üzerine çok çalışma yapılabilir. Mesela Alevi dedeleri Alevilik konusunda çok 
hassaslar, yaptıklarının din olduğuna o kadar katı tutumları var ki, yönettiğim bir 
masada bir İtalyan Semah’ı bir tiyatro olarak yorumlamış ve bir takım sonuçlara var-
mış. Ben onun bildirisine verdiği ismi theatre olarak aldığı için tiyatro dedim. Bir 
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Alevi dedesi ona tiyatro dersen terk ederiz toplantıyı dedi. Ben de “Benim söyle-
diğim bir şey yok, İtalyan dışarıdan bakmış ve tiyatro olarak yorumlamış, ben sade-
ce naklettim” dedim.

Daha sonra konuşmaya müdahale etmeye başladılar ama; biraz sanat felsefesi 
ve sanat tarihi yorumu yapınca bir hakikate farklı noktalardan bakılması lazım 
geldiğini belirtim. Salon yatıştı, daha sonra oturumu idaremizden dolayı bizi takdir 
edenler oldu. Aynı oturumda bir Zaholu kendisinin Kürt olduğunu söyledi, konuş-
maya başladı. Aleviliğin kaynaklarını anlatmaya çabaladı. Ama öyle bir Alevi muhiti 
çizdi ki Şamanizm, Hıristiyanlık, daha nice acayip garaip unsurlar ortaya sürünce 
Alevi dedeleri isyan etti. Aleviliğin İslam içinde bir kendine has ekol olduğunu böyle
garip yorumlarla onu dejenere edemeyeceğini söylediler. Ben de adamı susturdum, 
“sen insanların değerleri ile oyun oynuyorsun, onları isyan ettiriyorsun” dedim, 
sustu. Olay yatıştı. İşte Alevi dedeleri böyle hassas davranışları ile tavırlarını ortaya 
koydular, sadakatlerini ifade ettiler.

Tarih boyunca onlarla köprü kurmayan bir hakim düşünce bizi birbirimize 
yaklaştırmamış. Bediüzzaman, Ermeniler konusunda ne kadar mutedil. Osmanlı’nın 
onları kendi içinde idare etmesi lazım geldiği konusunda itidalli düşündüğü gibi, 
aykırı yönleri olmakla birlikte onları itidalle yorumlayarak Alevilere de kem sözler 
etmemiş. Ama bize gelince birbirimizi idare etmekten uzak, her daim ihtilaflı konu-
ları sıcak tutmanın ötesinde diğer grupları idare etmiyoruz. Cami-Cemevi konusunda 
Hoca Efendi’yi bir sözde parti lideri aşağılamış, ona iftira etmiş. Gezi olaylarındaki 
insanlara çapulcu denilmesine yumuşakça “çapulcu demeyin, onların ataları bu ülke 
için savaş meydanlarında koştular, yarın böyle bir durum olsa yine yaparlar” deyip 
meseleye kalbinin ışığında bir akli tutumla karşılık verdi.

Aleviler konusunda Bediüzzaman’ın tutumunu mizacının heyecanı ile yorumla-
yanlar iyi karşılanmadılar. İyi kötü bir uzlaşma zemini varsa, ehlisünnetin kuralları 
ile meseleye yaklaşmak yine onlara bir kenara itecek, yine kullanılacaklar. Bundan 
ne mana çıkacak, kimseyi kendi telakkimize esir edemeyiz. Kimse de bizim gibi 
düşünmek zorunda değil. Yüzyıllardır oluşmuş, o da kötü dönemlerde, baskı dönem-
lerinde kimliğini korumuş bir hareketi bundan sonra makaslayarak bir yere getire-
meyiz. Biz makası kullanırız, makas elimizde kalır. Bırakalım herkes kendi hayatını 
yaşasın kimse kimseyi eleştirmesin. Gerekirse onlar camiye gelirler, biz de cemevine 
uğrarız. En dindar insanlar bile düğünlerde nisbi bir genişlik ile eğlenirken, orada 
temaları dine dayanan ilahiler ile beslenen bir semahı din dışı görmek onun için 
mangalda kül bırakmayan yorumlar yapmak insafa ve sevgi diline yakışmaz.
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Sempozyumun birinci gününde rektör, bakan ve alevi dedeleri ve Alevi kültür 
Dernekleri Başkanı Avrupa’da meskun bir bayan konuştular. O konuşmayı yaz-
dım. Ertesi günü çıktısını alıp kısmen dağıttım. Ne kadar makul karşıladılar. Teşek-
kür ettiler. Bu olaydan sonra Tunceli Rektörü “Tuncelililer Bediüzzaman’a uğrasın-
lar” dedi ve Bediüzzaman konusunda bir başka arkadaş Zübeyr Bey de konuştu. Bir 
Bediüzzaman rüzgarı estirdik. Biz kendimizi deryadil, okyanus kalpli Üstadımızı din-
lesek neler olur neler? Çünkü Alevi dedeleri ve Alevi kardeşler Bediüzzaman’ın bu 
insani ve kalbi tutumunu bilmiyordular. Ne kadar memnun oldular, beni takdir etti-
ler, ben de işimi yaptığımdan mutlu olarak Isparta’ya döndüm. Allah bes gayri he-
ves, ne söyler söylesin birkaç bed nefes. Tam altı saate gittim, sekiz saate döndüm, 
dört uçak iki araba değiştirdim. Sağ olsun üniversite idaremiz de gereken inceliği 
gösterdi.

Muhabbet devam etsin, Şura kuvvet bulsun. Yaşasın Aleviler, Sünniler ve bu
topraklardaki bütün insanlar. “Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz” demiş 
Baba Yusuf. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur, demiş Üstadımız. Bediüz-
zaman İslam tarihinin bütün ihtilaflı meselelerinde, tevhid tarihinin bütün problem-
lerine, siyasi ve içtimai bütün toplumu alakadar eden meselelerde çözüm üreten bir 
büyük perspektiftir. Bu bakış açılarının tamamı üzerine birkaç çalışma yapılabilir. 
Bu sorunlardan biri de Alevilik konusudur. Tarih boyunca kendi kabuğuna itilmiş 
bir hareket olan Alevilik, bu itilmişliğin karşısına bir sorun olarak çıkmamış, kendi 
kurallarını kendi tespit ederek yine de İslam dininin büyük şemsiyesi altında kalmayı 
başarmış bir harekettir. Bediüzzaman uzlaştırıcı genel misyonuna bağlı olarak Ale-
viler ve Alevilik konusunda da merhametli, itici olmayan ve ötekileştirmeyen bir 
bakıştır.

Bediüzzaman bir büyüğü sevmek ve onun muhabbet şemsiyesi altında kendini 
hissetmek insanları başıbozukluğa ve ibadetlerinden feragata götürmez tarzında dü-
şünür. Bunun birinci derecesi Peygambere intisap edip, onun himayesi altında ken-
dini hissedip, kendini sorumsuzluğa atmaktır. Bazı evladı resulün evlatları gibi, buna 
bir de Hz. Ali sevgisinden kaynaklanan sapmayı anlatır. “Evet çoklar var ki büyük-
lerine ve mürşitlerine itimad edip tembellik eder. Hatta bazen “Namazımız kılınmış” 
der, bir kısım Aleviler gibi.” (Sözler, 377)

Okumamak ve dinin emirlerini naslara dayanarak öğrenmemek, hem Sünni-
lerde ve hem de özellikle Alevilerde büyük yanlışların doğmasına sebep olmuş-
tur. Resulullah (asm), kızı Hz. Fatıma’ya “bak kızım Peygamber kızı olduğunu 
düşünerek benim seni kurtaracağımı zannetme, ben sana bir şey yapamam, hesabını 
iyi tut.” demiştir. Her gün 24 saatin koca bir kozmik hareketin meyvesi olarak insana 
sunan Allahu azimüşan, onun bir saatini teşekkür için istiyorsa bu insanın selameti 
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içindir. Hiç kimse bu genel sorumluluktan kaçamaz. Peygamber (asm) kızına tavrını 
böyle belli ederken, Hz. Ali’nin namazından dolayı kendini sorumluluk dışı görmek 
yanlış ötesi bir yanlıştır.

Bediüzzaman, Şialar dediği İran Aleviliği ve siyasi bir mahiyet kazanmış zih-
niyetinin Hz. Ömer’in İran devletini sona erdirmesinden dolayı ona ve diğer Karı-
yarı Güzine düşmanca tavırlarını yerinde bulmaz.“İran’ın Hz. Ömer’in (ra) adilane 
darbesiyle devletleri mahv ve milletlerinin gururu kırıldığı için Şialar, Ali Beyt mu-
habbeti perdesi altında Hz. Ömer’e (ra) ve Hz. Ebubekir’e (ra) ve dolayısıyla Ehl-i 
Sünnet ve Cemaate daima müntakimane, -intikam düşüncesiyle- fırsat buldukça 
tecavüz etmişler.“(Mektubat, 353)

Buradaki tutumun kaynağını ise Hz. Ali sevgisi değil, Hz. Ömer’e kızgın-
lık olarak yorumlar. “Hz. Ali (ra) sevgisinden değil, bilakis Hz. Ömer (ra) kızgınlı-
ğından!” Nefret ve düşmanca tavır, gerek ehlisünnette gerekse Alevilerde büyük bir 
oluşturucu misyona sahip, kin ve nefret ile itikad oluşmaz. Her iki tarafın birbirine 
olan kini ve nefreti ayıklansa herkes daha sağlıklı düşünecektir. Bediüzzaman, 
konuya tarih felsefesi yaparak genişlik getirir. Vehhabilerin tutumlarını aşırı bulur, 
onların velayet karşıtı tavrını ve Hz. Ali’ye olan aşağılayıcı tutumlarını isabetsiz gö-
rür. “Vehhabilerin azim imamlarından ve acip dehaları taşıyan meşhur İbni Teymiye 
ve İbni Kayyum ül Cevzi gibi zatlar Muhyiddini Arabi (ks) gibi azim evliyaya karşı 
fazla hücum ettikleri ve güya mezheb-i Ehl-i Sünneti Şialara karşı Hz. Ebubekir’in 
(ra) Hz. Ali’den (ra) efdaliyetini müdafaa ediyorum diyerek; Hz. Ali’nin (ra) kıy-
metini çok düşürüyorlar. Hatta faziletlerini adileştiriyorlar. Muhyiddini Arabi (ks)
çok evliyayı inkar ve tekfir ediyorlar.“

Bediüzzaman burada tarihi ayıklıyor, olumsuz değerlendirmeleri objektif bir 
gözle gözden geçiriyor, aklıselimi buluyor. Vehhabilerin Alevilere olan tutumlarını 
da eleştirir, yersiz bulur. “Vehhabiler kendilerini Ahmet İbni Hambel mezhebinde 
saydıkları için Ahmet İbni Hambel Hazretleri bir milyon hadisin hafızı ve ravisi ve 
şiddetli olan Hanbeli mezhebinin reisi ve halkı Kur’an meselesinde cihanpesendane 
salabet ve metanet sahibi bir zat olduğundan onun bir derece zahiri ve mutaassı-
bane ve Alevilere muhalefetkarane mezhebinden din namına istifade edip bir kısım 
evliyanın türbelerini tahrip ediyorlar ve kendilerini haklı zannediyorlar. Halbuki bir 
dirhem hakları varsa bazen on dirhem ilave ediyorlar.” (Mektubat, 353)

Bugünlere kadar uzanan Alevi nefretinin tarihsel kaynaklarını ve aşırı bir 
takım alimlerin tutumlarını sebep göstererek, Alevilere takınılan bu tutumun yanlış-
lığını anlatır. Ahmet İbni Hambel’in hakkını ve başarısını alkışlarken bu arada Ale-
vilere karşı tutumunu onların “kendilerini haklı zannettiğini” söyleyerek haklı olma-



197Prof. Dr. Himmet UÇ

dıklarına vurgu yapar. Güçlü ve haklı olmanın haksızlıklara cevaz olmadığını söyle-
yerek itidali bulur. Ehli sünnetin hakim görüş olmasının getirdiği güçlünün kendini 
haklı görmesini eleştirir.

Alevileri eleştirdiğinin bir yönü onun ümmetin büyük çoğunluğundan yana 
Sevad-ı azama tabi olmamalarını gösterir. “Sevad-ı Azama ittiba edilmeli. Ekseriyete 
ve sevad-ı azama dayandığı zaman lakayd Emevilik en nihayet Ehli sünnet cemaati-
ne girdi. Adetçe ekaliyette kalan Alevilik en nihayet az bir kısmı Rafiziliğe dayan-
dı.” (Mektubat, 460)

Aleviler itilmiştir, çünkü zulme uğrayan ve katledilen Hz. Ali ailesi insan 
zihninin hakkı bulmakta güçlük çekeceği bir trajik levhadır. Burada Alevilerin aileye 
sevgi duyması büyük bir acıdan yana tutumdur, zulme karşı kendince bir tavırdır. 
Ehlisünnet de aynı vakaya karşıdır, ama Aleviler olayı sistematize etmişlerdir. Hali-
de Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal romanında Müslüman olmadan önce Peregrini 
Rabia’ya der ki “Rabia bizim Peygamberimiz idam edilmiştir, idam edilmiş bir 
Peygamberin insan ruhunda meydana getirdiği acıyı siz hissedemezsizin, çünkü 
sizin Peygamberiniz eceli ile ölmüş.” Hıristiyanlığın ve Alevililiğin böyle trajik bir 
yanı vardır, ama Allah Habibini koruduğu için böyle trajik bir levha doğmamıştır. 
Bu büyük acıları hesaba katmadan onları suçlamak yanlış bir şey. Hem Hz. Ali’nin 
soyu katledilmiş, hem de suçlu onlar gibi tarih boyunca toplumla yüzleşmeleri 
engellenmiştir. Buradaki durum anlaşılır bir durumken insanlar onları suçlamıştır.

Bediüzzaman’ın, Hz. Ali ile kavi bir irtibatı vardır ve davasının hamisi kişili-
ğinin nema bulmasında büyük role sahiptir. Hz. İmam onun eserleri olan Risale-i 
Nur’a gaybi işaretler etmiştir. Tevhid vadisi ve tarihinde önemli yeri olan Ayet’ül 
Kübra isimli eserine asırlar öncesinden işaret etmiştir. Bu eser 33 duraklı bir tevhid 
seyahati ve gözlemlerinden oluşur. Astronomi, coğrafya, biyoloji, zooloji gibi ilim-
lerin verilerini tevhidi bir bakış açısı ile imana hizmetçi eder. İslam’ın çok mesailini 
ve eşhasını bu eserinde revize eden yeni bakış açıları getirir, eser orijinal ve büyük 
bir tesire sahiptir. Elbette böyle harika bir eseri İslam tarihindeki bütün haklı davalar 
ve insanları alkışlayan Hz. Ali hissetmemesi imkânsızdı; çünkü onlar hakkın oluş-
masında büyük bir gayretleri olduğu gibi, hakka hizmet eden mücahitler kervanının 
da savunucusu ve himayecisidirler.

Hz. Ali’nin bu kerameti ile Bediüzzaman’ın teşvik etmesinin onun ruhunda 
meydana getirdiği tesirleri Bediüzzaman anlatır. “Müşkülat-ı azime içinde El Ayet ül 
Kübra’nın tefsir-i ekberi olan Yedinci Şuaı yazmakta çok zahmet çektiğimden bir 
kudsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle 
bu gibi haletlerimde inayet-i ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risaleyi bitirdiğim aynı 
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vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu keramet-i Aleviyenin zuhuru, bende 
hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayet-i ilahiye gibi 
Rabb-ı Rahimin bir inayetidir inayet ise aldatmaz, hakikatsız olmaz.“ (Mektubat, 
451)

Bediüzzaman, Ayet’ül Kübra’ya Hazreti Ali’nin (ra) işaretini konu olarak çok 
önemli telakki eder. Değişik yerlerde farklı ifadelerle olayı ele alır. “Kur’an’ın El 
Ayet’ül Kübrası olan Tüsebbihü lehüssemavati vel ard ve men fihinne ve inmin 
şeyin illa yüsebbihü bihamdi”nin hakikat-ı kübrasını ve tefsir-i ekberini gösteren ve 
Ramazan-ı Şerifin İlhami bir hediyesi bulunan Yedinci Şua risalesine Hazreti İmam-
ı Ali (ra), Mektubat’ta işaretten sonra Lem’alara işaret içinde Şualar‘a bakarak “ve 
bil aya tül Kübra emninni minel fecet” deyip ilm-i belagatca müstetbeattüterakib ve 
mariz-ül kelam denilen manayı zahirinin tebaiyetiyle ve perdesinin arkasıyla 
müteaddid karinelerin kuvvetine göre işaret eder. Ve o acib ve yüksek ve tevhidin 
hüccet-i kübrası ve el ayet’ül Kübra’nın bir alamet-i kübrası ve tefsiri azamı olan 
risaleye Ayet’ül Kübra namı veriyor. Ve o namla hem menbaı olan Ayet’ül Küb-
ra’nın azametini hem bu Yedinci şua olan vahdaniyetin ve tevhidin bürhan-ı azamını 
fevkalade kuvvetli ilan eder. Haber verir. Hazret-i İmam-ı Ali’nin bu büyük iltifatına 
bu risalenin liyakatine her kimin şüphesi varsa gelsin bir defa o risaleyi okusun. 
Eğer “Evet layıktır” demezse bana tuh desin.

“Evet Kur’an ‘ın aleyhinde bin seneden beri müntakimane hazırlanan din-
sizlerin itirazlarını ve kafir filozofların teraküm edip şimdi yol bularak intişar eden
şüphelerini ve Kur’an‘ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannid Yahudi-
lerin ve mağrur bir kısım Hıristiyanların hücumlarını defedip mukabele eden ve her 
asırda Kur’an‘ın pek çok kahramanları ve manevi kalaları vardı. Şimdi ihtiyaç bir 
ikiden yüze çıkmış ve müdafiler yüzden iki üçe inmiş. Hem hakaik-i imaniyeyi ilm-i 
kelamdan ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç olduğundan bu zamanda o 
kapı dahi kapandı. Hem çabuk ve herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri 
talim eden Risale-i Nur elbette İmamı Ali (ra) bu iltifatına layıktır.“ (Şualar 631)

Bediüzzaman, burada Alevilere ve onların en çok sevdiği Hz. Ali’nin kendisine 
olan iltifatından dolayı sevgide ve ilgideki bu birlikteliğin eserlerine ilgiyi gerektir-
diği söylemektedir. Onlara müsbet bir yeni yol tavsiyesidir, her ikisi de Ali sevgisi 
ile dolu olan bu insanların eserlerde de birlikteliğini ister. Onların itilmişliğini dindi-
receği bir makul sığınma evi gösterir, Risale-i Nur.

Bir önceki yazıda yer alan metne yaptığı bir ilavede bu risaleye işaret eden ve 
öven İmam-ı Ali’nin (ra) yine talebelerinin o eserin sayesinde kurtulacaklarını beyan 
eder.“Ayet’ül Kübra yüzünden şakirtleri bir musibete düşecekler ve onun kerameti 
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ve bereketiyle emniyete ve selamete çıkacaklar.” (Şualar, 631) Celcelutiye‘nin aslı 
vahiy olduğu için iltifat bir yerde Peygamberimize (asm) aittir. (Şualar 641) diyerek 
de iltifatın daha ileri boyutlarını belirtir. Bu kadar büyük iltifatlara muhatab olan Nur 
talebelerinin de ihtiyat ile davranmak ve nurun fütuhatına çalışmak ve intişarını 
sağlamanın (Emirdağ 185) asıl vazifelerinin olduğunu belirtir. Hatta bu eserinin 
adını bizzat Hz. İmam’ın verdiğini söyler. “İmam-ı Ali’nin yedinci şua ismini 
verdiği Ayet’ül Kübra risalesi.” (Şualar, 627) Hz. Ali‘nin kerameti hem Bediüz-
zaman’a hem de talebelerine o büyük zulüm devirlerinde bir manevi himaye ve 
sahabet durumuna geçmiştir. Hiç kimsenin yanında olmadığı bir zamanda Hz. Ali 
yüzyıllar ötesinden onun mücadelesini teşvik etmiş ve ona hamilik etmiştir. Çün-
kü Bediüzzaman bu eseri yazdığında ve yazarken büyük zulme maruzdu. Kasta-
monu’da tarihin mazlumlar kervanının önemli bir aktörüdür. Ama o bu zulümlere 
mukabelesini ancak büyük eserler yazmak ile karşılık vermiştir. Buradan alınacak 
ders zulme maruz kalmak menfileşmeyi gerektirmez, “işte ben böyle bir tavır aldım 
ey Hz. Ali’yi (ra) sevenler! Siz de kin ve adaveti hesaba katmadan müspet tavırlar 
alabilirsiniz” demektir. Ama bazı çevreler bu himayeyi bile onun aleyhine kullan-
mışlardır. Bu işaretleri “biz cezbe ve ihtilal-ı dimağiye” gibi telakki etmişlerdir.

Aleviler, Bediüzzaman’ın Hz. Ali sevgisinin şemsiyesi altında kendilerini daha 
mantıklı ve orijinal bir durumda bulacaklardır. İşarat-ı Gaybiye hakkında bir Takriz 
isimli sayfalar Hz. Ali’nin Risale-i Nur’a olan işaratlarının devamıdır. Bu eserler 
Ehli Vukuf tarafından da kabul ve tasdik edilmişlerdir. Hz. Ali (ra) Celcelutiye 
isimli eserinde üç büyük keramet ile nurlara işaret etmiştir. Bu eser Sikke-i Tasdik-i 
Gaybi isimli eserinde mevcuttur. Bu eser ayrıntılı olarak Hz. Ali’nin eserlere ve 
Bediüzzaman’ın mücadelesine işaret ettiğini anlatır, hiç şüphe uyandırmayacak 
şekilde. Risale-i Nur’un dinsizlik cereyanlarını mağlub edeceğini, tecavüz ve tahri-
batlarını kıracağını belirtir. Celcelutiye’de böyle çok kayıt vardır.

Bediüzzaman Aleviler ile Ehli sünnet arasındaki ihtilafı “manasız, hakikatsiz, 
haksız ve zararlı bir niza” olarak tavsif eder. Bunun dinsizlik cereyanı yani zındıka 
cereyanı elinde iki tarafı birbirine düşman eden bir silah olduğunu belirtir ve bu 
ihtilafın nizaın kaldırılmasını talep eder. Taraf olarak değil her iki tarafa eşit uzaklık-
la bir yorum ve duruştur. “Ey ehl-i Hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat ve ey Ali 
Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler, çabuk bu manasız ve hakikatsiz, 
haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette 
hükmeyleyen zındıka cereyanı birinizi diğeri aleyhine alet edip ezmesinde istimal 
edecek. Bunu mağlub ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli Tevhid olduğunuzdan 
uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta–ı kudsiye mabeyninizde varken 
iftirakı iktiza eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir.” (Lemalar 32)
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Türk solunun Türkiye’de dinle hiçbir alakası yokken Alevileri kullanarak ehli 
sünnet ile kavgaya tutuşturması bu ülkede sanata, edebiyata, siyasete, günlük hayata 
yansıyan bir ihtilaf ekolü oluşturmuştur. Bu tevhid cemaati olan iki grubun birbirine
düşürülmesi için bir dalaletkarane tavırdır, bu tavrın her iki tarafa da büyük zarar 
vereceğini belirtir.

Bediüzzaman İslam tarihindeki ihtilaflı meselelere itidalli yaklaşmanın ve 
ihtilafları tarihe intikal ettiklerinden kurcalamanın gereksizliğini anlatır. “Madem 
bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet ihtilaftan istifade edip ehl-i imanı şaşırtıp ve 
şeairi bozarak Kur’an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var, elbette bu müdhiş 
düşmana karşı cüzi teferruat dair medar-ı ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak 
gerektir. Hem ölmüş insanları zemmetmek hiç lüzumu yok. Onlar darı ahirete 
mahalli cezaya gitmişler. Lüzumsuz, zararlı onların kusurlarını beyan etmek emro-
lunan muhabbeti Ali Beytin muktezası değildir ve lazım da değildir diye Ehli Sünnet 
ve Cemaat sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı menetmişler. Çünkü 
vakıa-i cemelde Aşere-i Mübeşşereden Zübeyir ve Talha ve Aişe-i Sıddıka (ra) bu-
lunmasıyla Ehli Sünnet velcemaat o harbi içtihad neticesi deyip Hz. Ali (ra) haklı 
öteki taraf haksız fakat içtihad neticesi olduğu cihetle affedilir.” (Emirdağ Lahikası, 
178)

Bediüzzaman Ehli Sünnet ile Aleviler arasındaki bütün ihtilaflı meselelerde 
objektif bir tutum sergiler. Dördüncü Lem’a isimli eserinde Ehli Şia ve Ehlisünnet 
mabeynindeki en mühim bir mesele-i ihtilafiye olan imamet meselesini gayet vazıh 
ve kati bir surette hal ve fasleder.

Bediüzzaman, Alevileri Ali Beytin muhabbetinden hareket ettikleri için her 
halükarda savunur. “Hubbu Ali Beyti meslek yapan Aleviler ne kadar ifrat da etse 
Rafizi de olsa zındıkaya ve küfrü mutlaka girmez. Çünkü muhabbet-i Ali Beyt 
ruhunda esas oldukça Peygamber ve Ali Beytin adavetini tazammun eden küfrü mut-
laka girmezler. İslamiyete o muhabbet vasıtası ile şiddetle bağlanıyorlar. Böylele-
rini daire-i sünnete tarikat namına çekmek büyük faydadır.” (Emirdağ, 210)

Bediüzzaman onları alet olmaktan kurtarmanın Nur dairesine çekmenin 
gereğini vurgular. Çünkü Ehli sünnet ve Aleviler imanın birliği vahdeti içindedirler. 
“Hem bu zamanda ehli imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasi cereyanlar Ale-
vilerin fedakarlıklarından istifade edip kendilerine alet etmemek için Nur dairesine 
çekmek büyük bir maslahattır. Madem Nur şakirtlerinin üstadı imamı Ali’dir (ra). 
Ve Nurun mesleğinde hubb-ı Ali Beyt esastır. -Ali beyt sevgisi- Elbette hakiki Ale-
viler kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.” Yani Alevilerle Nur talebelerini 
Ali Beyt muhabbeti birleştirmelidir, demek ister.
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Bediüzzaman dersini Ali Beytten özellikle de Hz. Ali’den (ra) aldığını söy-
ler. “Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (ks) ve 
Zeynelabidin, Hasan, Hüseyin (ra) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den almışım. Onun için 
hizmet ettiğim daire onların dairesidir.“ (Emirdağ, 61)

Bediüzzaman ısrarla Alevileri eserlerine çağırmış olur, çünkü her iki tarafın 
tavrının itici saiki Ali Beyt sevgisidir. İslam tarihi boyunca Aleviler konusunda en 
ılımlı tavır Bediüzzaman’ındır. Onun adına şövenist yorumlar yapmak Bediüzza-
man’a haksızlıktır ve bühtandır. Dayatma ve düşmanlık devri geçti, uzlaşma ve bir-
likte bu vatanın nimetlerini paylaşma zamanıdır.

Bediüzzaman Anadolu’da yerleşmiş bazı yanlış mülahazaları da tadil 
eder. Alevilerin münafık olduğunu onların namazının kılınmayacağını ima eden bir 
yorumu şöyle değerlendirir. “Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz, mealindeki 
ayet o zamandaki ihbar-ı ilahi ile bilinen kati münafıklar demektir. Yoksa zan ile 
şüphe ile münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem “Lailahe illallah” ehl-i 
kıbledir. Sarih küfür söylemese veyahut tövbe etse namazı kılınabilir. O, Ali Köy’de 
Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı Rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla onların en 
fenası da münafık hakikatine dahil olmamak lazım gelir. Çünkü münafık itikadsızdır, 
kalpsizdir ve vicdansızdır, Peygamber aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi. Ale-
vi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhisselam aleyhinde belki Ali Beytin 
muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil 
bunlar ifrat ediyorlar. Hadd-ı şeriattan çıktıkları vakit, münafık değil ehl-i bida 
oluyorlar, fasık oluyorlar, zındıkaya girmiyorlar. Hz. Ali (ra) yirmi sene hürmet 
ettiği ve onlara Şeyhülislam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebubekir, 
Ömer, Osman’a (ra) ilişmeseler Hz. Ali (ra) o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da 
hürmet etseler farz namazını kılsalar yeter.“ (Emirdağ, 70)

Bediüzzaman talebesi Ali Efendi‘nin köyünden hareketle o köyü Sünni–Alevi 
ittifakının bir prototipi olarak öne sürer. “O köydeki iki kısım Sünni Alevi ittifak 
edecek“ der.

Bediüzzaman, kızdığı adamlara “herif” der, şöyle konuşur. “Haccac-ı Zalim, 
Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın büyük allamesi olan Sadettin-i Taftezani, 
‘Yezide lanet caizdir’ demiş, fakat lanet ‘vaciptir’ dememiş, hayırdır ve sevabı var-
dır dememiş.” Çünkü Kur’an’ı hem Peygamberi hem bütün Sahabelerin kudsi soh-
betlerini inkar eden hadsizdir, şimdi onlardan meydanda gezen çoktur. Şeran bir 
adam hiç melunları hatıra getirmeyip lanet etmese hiçbir zararı yok. Çünkü zem ve 
lanet ise medih ve muhabbet gibi değil, onlar ameli salihte dahil olamazlar. Eğer 
zararı varsa daha fena.“(Emirdağ, 178)
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Vehhabilerin telkinleri ile bidalara bulaşmış bir kısım hocaları eleştirmeyi 
yanlış görür, burada da genel prensibi olan itidal ve objektif olmayı telkin eder. 
Hayatının hiçbir döneminde ve fikirlerinde zulme ve objektif olmayan hükümlere 
yanaşmamıştır. Zaten Bediüzzaman, itidal ve objektivizm demektir.
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜ VE ALEVİLİK

Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ ∗

GİRİŞ

İnsanlık tarihi boyunca irili ufaklı bütün toplulukların kendilerine has kül-
türleri olmuş, bu da onların kimliklerini oluşturmuştur. Başta konuşulan dil olmak 
üzere din, gelenek, ahlak ve diğer unsurlar bir kültürü diğer kültürlerden ayıran, onu 
özel kılan belirleyici unsurlardır. Dolayısıyla halk kültürü, bir topluluğun sahip 
olduğu maddi-manevi tüm değerleri ifade eden geniş bir kavramdır. Millet olabilmiş 
topluluklarda da milletin sahip olduğu değerlerin tamamı milli kültürü meydana 
getirir. Halk kültürü bu milli kültürün temelini oluşturur. Kısacası halk kültürü, hiç 
şüphesiz, insan topluluklarını millet yapan unsurların başında gelir. Alevilik, kay-
naklık ettiği halk kültürü ve inançları açısından Türk kültür tarihinde önemli bir yere 
sahiptir. Uzantıları ve etkileri günümüze kadar gelmiş olan çeşitli dini-sosyal grup-
ların hangi tarihsel ve sosyolojik süreçten geldiğinin tespiti konusunda bir ölçek 
görevi gördüğü gibi, kültürel kimlik sorunumuzun halli konusunda da anahtar bir rol 
oynayabilir.

Selçuklular döneminde Anadolu’nun eğitimli şehir merkezleri yüksek İran 
kültürünün etkisi altında iken, uçlarda, tasavvuf ve alplık akımlarıyla, gazilerin ve 
dervişlerin, Türkmen (Oğuz) sosyal tabanına dayanan Türk halk kültürü hâkimdi. 
Merkezde hâkim muhafazakâr yüksek medeniyet şekilleri (teoloji, saray edebiyatı, 
şer’i hukuk) karşısında ucda mistik ve eklektik henüz kalıplaşmamış bir halk kültürü 
(derviş tarikatları, mistik ve epik bir edebiyat, örfi ve milli hukuk) hâkimdir. Türk-
men kabilelerin göç dalgalarıyla 11.yüzyıldan beri mütemadiyen Anadolu’ya gelen 
Türkmen şeyh ve dervişleri, Türkmen aşiretleri için eski Türk-Moğol Şamanları 
gibi, toplumsal ve dini hayatın odak noktalarıydı (İnalcık, 2003, 196). Kendilerine 
ilahiler okuyan, Allah rızası için iyilikte bulunan, cennet ve saadet yollarını gösteren 
bu hayırgah dervişleri, Türkler, eskiden dini bir kutsiyet verdikleri ozanlara benze-
terek hararetle kabul ediyorlar, telkinlerine inanıyorlardı. Bu suretle eski ozanların 
(şaman, kam, vd.) yerini ata veya bab unvanlı birtakım dervişler almıştı (ashaptan 
gösterilen Arslan Bab, ozanlar piri Dede Korkut, Çoban Ata vd.). Anadolu’ya gelin-
ce genellikle merkezi şehirler dışında ve uçlarda etkili oldular ve ancak ilk Osmanlı 
beyleriyle olan yakın ilişkileri sayesinde yazılı kaynaklara girdiler. Baba, dede, 
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abdal, kalender ya da ahi unvanlı bu şeyh ve dervişler, sözlü edebiyata dayanan halk 
kültürümüzün baş aktörleri oldular. Ahilerle birlikte Babaîler’den Rum Abdallarına, 
Rum Abdallarından Bektaşiliğe giden süreçte Anadolu uçları (çevre), bu sosyal taba-
nın yoğunluk merkezleridir.

12.yy.dan beri Anadolu’da oluşmaya başlayan Türk düşünce ve kültür haya-
tının ana kaynağı sayılan Horasan ve Maveraünnehir, geniş çapta sufiliğin etkisini 
taşır. Değişik coğrafyalardan kopup gelen farklı düşünce ve kültürler taassuptan 
uzak geniş görüşlü düşüncelerin doğmasına zemin hazırladılar. Anadolu’nun yüksek 
platolarında ve uç bölgelerinde göçebe hayatı yaşayan Türkmenler hâkimdi. Bu 
göçebe zümrelerden, yerleşik düzenin Müslüman hayat ve ibadetin Sünni biçimleri 
beklenemezdi. Horasan Erenleri, Babaîler daha sonra Abdalân-ı Rûm (Anadolu Ab-
dalları) adıyla bilinen bu abdal ve babalar, eski Türk inançlarından türeme ve aşi-
retin toplumsal yapısına uygun Şamanist ve heterodoks bir İslâm’ı temsil etmek-
teydiler. Türkmenler, kendi toplum ve kültür biçimlerini temsil eden babalara bağ-
nazca bağlıydılar. Bu topluluklar içinde kent ve sarayın kozmopolit kültür ve ede-
biyatından çok farklı bir Türk halk kültürü, Ahmed Yesevî’nin temsil ettiği Orta 
Asya Türk geleneklerinden gelen ve genellikle Horasan erenleri olarak anılan züm-
renin dini ve sosyal anlayışı egemendi. 

Anadolu, kapılarını açtığı Horasan erenleriyle Türk-İslam sentezinin en önemli 
mekânı olmuştur. Müslümanlaşan Anadolu’nun Türk kimliğini korumasında ve İs-
lâm’la Türklüğün uzlaşması sürecinde Rum erenleri, bu sentezin ilk temsilcileriydi. 
Çeşitli siyasi, toplumsal ve dini-tasavvufi kaynaşmalar içerisinde Anadolu’da Türk-
men çevreleri arasında egemen olan bu Yesevî dervişler, baba ve abdal lakaplı Türk-
men şeyh ve liderlerinin himayesi altında faaliyet sürmüşlerdi. Köprülü’ye göre 
Yesevîlik, Anadolu’da Babaî eylemini doğuran en önemli etkendi; 1240 isyanından 
sonra Babaîler, özellikle 14.yy.dan itibaren Anadolu Abdalları adıyla anılmaya baş-
lanmış, zamanla tüm bu zümreler, bir tarikat haline getirilen Bektaşîlik adı altında 
varlığını sürdürmüşlerdir. Müfrit Şiilerden farklı olarak Batınîlik kavramıyla değer-
lendirilen bu zümreler, kültürel hayatımız renklendirilmesi yanında tasavvuf cere-
yanının gelişmesinde çok önemli roller üstlenmişler, son zamanlara kadar da ken-
dilerini tasavvuf perdesi altında gizlemişlerdi (Köprülü, 2005, 212).

Öz Türk kültürünün temsilcileri olan bu Türkmen zümrelerin çoğu, ağır 
vergiler koyan merkezi hükümetlere karşı sürekli baş kaldırdılar. Temel nedenleri bu 
toplumsal ve siyasi şartlarda yatan Anadolu Türkmen ayaklanmalarının hemen her 
zaman sapkın dini hareketler biçimini alır (Ocak, 2000, 77-84; Ocak, 2002, 284).
Osmanlılar zamanında gördüğümüz Celali isyanları aslında işsiz kalmış Türk aske-
riyle kapıkulları arasında mücadeleyi ifade eder. Bu isyancıların sosyal tabanına 
bakıldığında genellikle Alevi-Kızılbaş liderler tarafından kışkırtılan Türkmen taba-
kasına dayandığı görülecektir (Akdağ, 1975, 376-389). Bu sırada beliren Sekbanlar, 
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Türklerinin devletin askeri örgütlerinde önemli bir yer aldığı dönemdir. Onlar 
seymen, efe adıyla daha sonraki dönemlerde asker, eşkıya ve destan kahramanı 
olarak rol oynayacaktır (Köroğlu gibi). 1240 yılında patlak veren Babailer İsyanı da 
benzer şartlar-da yayılmış, isyanın bastırılmasından sonra dağılan Babaî Türkmen 
dervişleri, büyük Türkmen gruplarının yerleştiği uç bölgelerine kaçmış, orada 
kendilerine Türk-men beyleri kucak açmıştır (İnalcık, 2003, 195).

İran düşünce ve edebiyatının etkisi altındaki çok uluslu Konya, İran edebiyatı 
ve tasavvuf düşüncesini temsil eden Mevlana ve haleflerine merkezlik etmiştir.
Yönetici yüksek sınıfların himayesindeki merkezin karşısında çevreyi, Türk halkına 
Türkçe hitap eden Garib-nâme yazarı Âşık Paşa, sade bir Türkçeyle terennüm eden 
Yunus Emre, Türk fütüvveti olan Ahiliğin lideri Ahi Evran ve halk İslâm’ının 
merkezinde Hacı Bektaş Veli’nin temsil ettiği Türk halk kültürünün kalesi Kırşehir 
bulunuyordu (İnalcık, 2003, 208). Mevlevilik büyük oranda divan şairlerinin rağbet 
ettikleri tarikatların başında gelmiş, klasik edebiyattaki imtiyazlı konumunu açıkça 
göstermiştir. Mevlevilik, İran edebiyatı yanında musiki ve semaya verilen önem 
sebebiyle sanat musikisini besleyen kaynakların başında gelirken halk edebiyatı ise 
sözlü kültür hazinemiz olarak gelişerek halk kültürü ve müziği olarak türkülerimizde 
yaşamaktadır. Anadolu’da bütün halk kesimleri arasında zevkle dinlenen Karaca-
oğlan ve Dadaloğlu’nun bozlakları, Alevi-Bektaşi edebiyatının meşhur yedi ulu 
ozanı ile adı unutulmuş (anonim) daha birçok âşık ve ozanın türküleri hâlâ terennüm 
edilmektedir. Tüm Anadolu’nun sesi olmaya devam eden bu geleneğin temsilcisi 
çağdaş halk ozanlarının ekserisi, Kızılbaş-Alevi zümreleri içerisinden çıkmaktadır.

Selçuklu egemenliğinin çökmesi sonucu ortaya çıkan beylikler döneminde 
Anadolu’da milli öze bağlanma çabaları belirmiştir. Kuruluş döneminin Türkmen 
aristokrasisini oluşturan Ahiler, Alpler, Gaziler ve Türkmen aşiret liderleri, Osmanlı 
Beyliğinin egemen unsurları idi. Ancak sonraları İslamî nitelikte sultan kimliği 
kazanılmasıyla Osmanlı padişahları her türlü siyasi gücü kendi ellerinde toplamış-
lardı. Türkmen Beyliklerinde gelişen kültürün en bariz vasfı, İslam kültürü içinde öz 
Türk kültür geleneklerini devam ettirmeleridir. Bu bakımdan en anlamlı olanı Türk-
çenin yazılı edebiyat dili olarak hâkim mevkie geçmesidir. Ahilik, bu dönemde kent-
lerde bile çok etkilidir. Osmanlı bürokrasisi, merkezi devletin kurumlaşmasına kadar 
hep Ahilerden oluşurdu. I.Murad, Gelibolu’da Ahi Musa’ya verdiği bir icazetna-
mede, kendisini ahi reisi olarak anar (Tevhid, 1913, 1201; Uzunçarşılı, 1988a, 531; 
Ateş, 1994, 139). Aksarayî, Selçuklu dönemi Anadolu’sundaki İranlı ve Moğol siya-
si ve kültürel egemenliğinden acıyla söz etmektedir: Anadolu gerçi gariplere melce 
ve rahat ve istirahat yeridir. Ama bizzat kendisi günü aç geçen bir sevgilidir (Aksa-
rayî, 1944, 19).
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sosyal fonksiyonu sosyal ahlaka, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ilkelerine daya-
nır. Ahiliğin ahlaki prensipleri Orta Asya Türk kültürünün taşıdığı değerleri içer-
mektedir. Bu dayanışma ruhunda devletin hiçbir tesiri olmadan şehir esnafı ve halkı, 
kendi kendisini idare ediyor, en küçük bir suiistimal ve ananeye aykırı harekete 
fırsat verilmediği bir nevi otokontrol sistemi gelişiyordu. Ahi Evran’ın, Ahiliği ku-
rumlaştırması için Kırşehir’i merkez seçmesi tesadüfî değildir (Ocak, 2002, 181-
202). Ahiliğin burada kurumlaşması, Türk toplumunun yerleşik hayata geçişine 
bağlanmış görünüyor.   

Ahilik, Anadolu’da belirdiği asırdan beri tümüyle milli bir nitelik içinde karşı-
mıza çıkmaktadır ve bir yönüyle Türk fütüvvet hareketi ve Türk kültürü ürünüdür. 
Cl. Cahen’in ifadesiyle, bir fütüvvet reformu olan Ahilik (Cahen, 1986, 592), siyasi 
istikrar ve devlet düzeninin sarsıldığı zamanlarda devreye girerek, ekonomik ve sos-
yal hayatı belli bir düzen altında tutmuştur. Ahiliğin iktisat sistemine infak (yardım 
amaçlı harcama) sistemi demek bile mümkündür (Duran, 1996, 54-61). Cömertlik ve 
mertliği esas alan Ahilik, fertlerin birbirini kardeş görmelerine de dayanmaktadır ki 
bunun tarihteki örneği Muhacirle Ensar arasında timsalleşen fedakârlığa dayanır. 

Ahiliği İslam dünyasındaki fütüvvet hareketinden ve batının korporasyon-
larından ayıran temel özellik Ahi Evran geleneğinde gizlidir. Güçlü bir teşkilat 
yapısına sahip olan Ahilik, Ahi Evran’ın mistik şahsiyetinde gelişmiştir. Bu gelenek 
HBV Velâyetnamesi’ne de yansımıştır. “Elli yıl birdem men ansuz durmadum” 
diyen Ahi şairi Gülşehrî, şeyhi Ahi Evran’ın mistik ve cömert kişiliği üzerinde 
durmaktadır (Taeschner, 1955, 32):

Dağı tutup yazıya sürür idi                    Sofraya halkı üşüren ol idi
Ne yere yürü der ise yürür idi                El ile helva bişüren ol idi...

Göçebe Türk örf ve âdeti içerisinde gelişen kültürümüzde bir yandan 
cömertlik-misafirperverlik, bir yandan da cesaret teşvik ediliyordu. Mesela Kaşgarlı 
Mahmut, “iyi elbiseyi kendine tatlı aşı başkasına, konuğu ağırla ününü herkese 
yaysın” derken, misafire gereken önemin verilmemesinden şikâyet etmektedir; “Bir 
misafir gördüğünde onu uğur ve devlet sayanlar gitti; çölde bir karaltı gördüğünde 
konuk sanarak -gelmesin diye- çadırlarını yıkanlar kaldı” (Kaşgarlı, 1986, 45,85).
Dede Korkut da, “Er, malına kıymayınca adı çıkmaz”, “Oğul babadan görmeyince 
sofra çekmez… demiştir (Ergin, 2003, 16). Günümüze kadar taşınan bu değerler; 
konuk gelen eve Tanrı bereketi de gelir…, bir lokma bile bin kişiye bölünür… veren 
el, alan elden üstündür… Yusuf Has Hacib’in, Bey, cömert, gözü tok ve gönlü 
zengin olmalıdır. Beye cömertlik ve Alplik yaraşır… (Yusuf Has Hacib, 1994, 155)
sözleri, Anadolu’da; Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla olur atasözüne dönüşmüştür. 

 

 

AHİLİK-ALEVİLİK İLİŞKİSİ VE AHİLİĞİN TÜRK 
KÜLTÜRÜNE KATKILARI

İslâm ve Orta Asya Türk geleneklerinin oluşturduğu kaynaktan beslenen Ahi-
lik, Selçuklu ve Osmanlı toplumunun sosyo-ekonomik şartları içerisinde biçimle-
nerek karşımıza çıkmaktadır. 1300 yılında Anadolu’yu dolaşan İbn Batuta’nın;
“Ahiler bilad-ı Rum’da sakin Türkmen akvamının her vilayet ve belde ve karyesinde 
mevcuttur” (İbn Batuta, 1344, 312) ifadesi, çok önemli bir topluluk olduğunu göster-
meye kâfidir. Kardeşim anlamına gelen Arapça Ahi kelimesinin, Türkçe cömert 
anlamında kullanılan Ahi Baba şeklini alması, Anadolu’daki dini-mistik sentezin bir 
sonucu olmalıdır. Bu kelimeden hareketle Ahiliğin, göçebe toplum değerleriyle 
yerleşik düzeni uzlaştıran zümreler olduğu sonucu çıkartılabilir. 

Anadolu’da ortaya çıkan çeşitli sufi hareketlerin ve derviş tarikatlarının şeyhle-
ri, Horasan erenleri, Horasan pirleri vb. adlarla anılır. Bu da Horasan’ın Anado-
lu’nun halk kültürüne etkilerini göstermektedir. Orta Asya’daki Horasan, Küçük As-
ya’nın Kırşehir ve uç bölgelerdeki bozkır sahasına taşınmış gibidir. Müslümanlaşan 
Araplarda da halkın büyük çoğunluğu bedevi hayat yaşamaktaydı. Fütüvvetin bu 
toplumdaki misyonu ile Ahiliğin Anadolu’daki fonksiyonu hemen hemen aynıdır. 
Melâmet ideolojisinin Ahiler açısından taşıdığı önem, onun Horasan bölgesinde yay-
gın bir akım olmasına bağlanmaktadır. Horasan’da yaygınlaşan ve orta sınıf esnaf 
tabakasına dayanan Horasan Melamiliği, zengin vakıflardan beslenip, toplumun sa-
daka ve yardımlarıyla geçinen, tekkelerde miskin bir hayat sürüp, özel giyim-kuşam-
larıyla kendilerini halktan soyutlayan, klasik sufi ve tarikat zihniyetine bir tepki ola-
rak doğmuştur (Döğüş, 2009, 324). Tasavvufun temel amacı olan insan-ı kâmil 
hedefine ulaşmak için cömertlik ve yiğitlik gibi aşiret değerleri yanında, nefse hâki-
miyet ve cihat gibi değerleri de içine alıp yeni bir ahlaki tavırla ortaya çıkan Fütüv-
vet, Horasan tasavvufunu (Melamilik) da etkileyerek Ahiliğin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Halife Nasır, Selçuklu sultanına ünlü sufi Şihabeddin Suhreverdi’yi
göndererek Fütüvvetle Ahilik arasındaki resmi bir bağ kurmuştur (Bayram, 1991, 
29; Çağatay, 1989, 20).

Ahilik, sosyo-iktisadi anlamda göçebe hayattan yerleşik hayat değerlerine 
geçişi hızlandırmış, Anadolu’da yerleşik halk kültürünün oluşumunda ve Türk
sosyal hayatının tanziminde önemli bir rol oynamıştır. Göçebe-köylü toplumun kent 
hayatının ekonomik ve sosyal değerleriyle uzlaşmasını sağlarken, bu sürecin sosyal 
çatışmaya meydan vermeden gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Bağdat’taki fü-
tüvvet ilkeleriyle Anadolu’daki yerli esnaf ve sanat dallarının Türk ahlak ve göre-
nekleriyle mükemmel bir sentezi olarak ortaya çıkan Ahilik, mahiyeti itibariyle de 
heterodoks çevrelerle Ortodoks merkez arasında kilit bir mevkide durmuştur. Ahilik, 
kentli olmanın yegâne şartı olan bir meslek ve sanat edinme ilkesi sayesinde, aşiret 
hayatından, toplumsallaşmış zümreler ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur. Ahiliğin 
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sosyal fonksiyonu sosyal ahlaka, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ilkelerine daya-
nır. Ahiliğin ahlaki prensipleri Orta Asya Türk kültürünün taşıdığı değerleri içer-
mektedir. Bu dayanışma ruhunda devletin hiçbir tesiri olmadan şehir esnafı ve halkı, 
kendi kendisini idare ediyor, en küçük bir suiistimal ve ananeye aykırı harekete 
fırsat verilmediği bir nevi otokontrol sistemi gelişiyordu. Ahi Evran’ın, Ahiliği ku-
rumlaştırması için Kırşehir’i merkez seçmesi tesadüfî değildir (Ocak, 2002, 181-
202). Ahiliğin burada kurumlaşması, Türk toplumunun yerleşik hayata geçişine 
bağlanmış görünüyor.   

Ahilik, Anadolu’da belirdiği asırdan beri tümüyle milli bir nitelik içinde karşı-
mıza çıkmaktadır ve bir yönüyle Türk fütüvvet hareketi ve Türk kültürü ürünüdür. 
Cl. Cahen’in ifadesiyle, bir fütüvvet reformu olan Ahilik (Cahen, 1986, 592), siyasi 
istikrar ve devlet düzeninin sarsıldığı zamanlarda devreye girerek, ekonomik ve sos-
yal hayatı belli bir düzen altında tutmuştur. Ahiliğin iktisat sistemine infak (yardım 
amaçlı harcama) sistemi demek bile mümkündür (Duran, 1996, 54-61). Cömertlik ve 
mertliği esas alan Ahilik, fertlerin birbirini kardeş görmelerine de dayanmaktadır ki 
bunun tarihteki örneği Muhacirle Ensar arasında timsalleşen fedakârlığa dayanır. 

Ahiliği İslam dünyasındaki fütüvvet hareketinden ve batının korporasyon-
larından ayıran temel özellik Ahi Evran geleneğinde gizlidir. Güçlü bir teşkilat 
yapısına sahip olan Ahilik, Ahi Evran’ın mistik şahsiyetinde gelişmiştir. Bu gelenek 
HBV Velâyetnamesi’ne de yansımıştır. “Elli yıl birdem men ansuz durmadum” 
diyen Ahi şairi Gülşehrî, şeyhi Ahi Evran’ın mistik ve cömert kişiliği üzerinde 
durmaktadır (Taeschner, 1955, 32):

Dağı tutup yazıya sürür idi                    Sofraya halkı üşüren ol idi
Ne yere yürü der ise yürür idi                El ile helva bişüren ol idi...

Göçebe Türk örf ve âdeti içerisinde gelişen kültürümüzde bir yandan 
cömertlik-misafirperverlik, bir yandan da cesaret teşvik ediliyordu. Mesela Kaşgarlı 
Mahmut, “iyi elbiseyi kendine tatlı aşı başkasına, konuğu ağırla ününü herkese 
yaysın” derken, misafire gereken önemin verilmemesinden şikâyet etmektedir; “Bir 
misafir gördüğünde onu uğur ve devlet sayanlar gitti; çölde bir karaltı gördüğünde 
konuk sanarak -gelmesin diye- çadırlarını yıkanlar kaldı” (Kaşgarlı, 1986, 45,85).
Dede Korkut da, “Er, malına kıymayınca adı çıkmaz”, “Oğul babadan görmeyince 
sofra çekmez… demiştir (Ergin, 2003, 16). Günümüze kadar taşınan bu değerler; 
konuk gelen eve Tanrı bereketi de gelir…, bir lokma bile bin kişiye bölünür… veren 
el, alan elden üstündür… Yusuf Has Hacib’in, Bey, cömert, gözü tok ve gönlü 
zengin olmalıdır. Beye cömertlik ve Alplik yaraşır… (Yusuf Has Hacib, 1994, 155)
sözleri, Anadolu’da; Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla olur atasözüne dönüşmüştür. 
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Müslüman Türk sultanları da Şamanist hakanları gibi velayet-i pederane inancı ve 
göreviyle hareket ediyorlar (Aşıkpaşazâde, 1332, 10).1

Halka şölen verme geleneği, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılarda da sür-
müştür. Dede Korkut’un sık sık söz açtığı Oğuz cömertliği, kaynağını tarihi gelenek
olan şölen kurumundan almaktadır. Şölen, kudret, cesaret ve meydan okuma anla-
mına gelen büyük bir ziyafettir. Göçebe Türk örf ve âdetinin temeli kuvvet, cesaret
ve cömertliktir (Ergin, 2003, 45). Terim olarak fütüvvetten ilk bahsedenler, İslam ta-
savvufunun ilk sufileridir. Büyük sufilerden Cüneyd-i Bağdadî, “fütüvvet Şam’dadır, 
lisan Irak’ta, sıdk ve doğruluk ise Horasan’dadır” (Kuşeyri, 1978, 325) diyerek,
göçebe Türkmenlerin ahlaki seciyelerini övmüştür. Âşık Paşa da eserinde cömertlik
üzerinde dururken, iyi ve örnek insan olma yolunda dervişliği önemser (Kılıçözlü, 
2005, 506).

Dünyada bu mal u nimet hoş olur Niçe güç yitdükçe sen dervişlere
İlla şol vakt kim sehavet iş olur Kıludur ihsan u bahşiş bunlara

Eytdi dervişlik benüm fahrum durur Kankı bayda kim sehavet olmaya                         
Kim muradı padişahdan umdurur… Yarın anda hiç şefaat bulmaya…

İbn Batuta’nın Seyahatnamesinde sitayişle bahsettiği Ahi zaviyelerinin yolcu-
ları misafir etmedeki şöhreti günümüzdeki köy odalarına (yaren odaları, sıra gecele-
ri, âşık atışmaları vb.) kadar gelmiştir. Bu normlar, Anadolu’da Ahiler tarafından 
yerleşik hayat değerlerinin yanı sıra uzun bir tarih dönemi boyunca yaşatılmaya 
çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Anadolu’ya gelen göçebe aşiretlerin, politik amaçlarla aşiret yapılarının parça-
lanması, zorunlu olarak yerleşik hayata geçmek ve milli bilinçlerini geliştirmek zo-
runda bırakılmışlardı. Aynı zamanda iki değişik toplum yapısını ve iki ayrı mede-
niyeti ifade eden göçebelik ve yerleşik düzenin karşılaşması, Ahi birlikleri içerisinde 
sağlam bir uzlaşmayla sonuçlanmıştır. 

Gariplerin ve yolcuların ağırlandığı Ahi zaviyeleri, aynı zamanda, büyük şölen-
lerin verildiği, sazlı-sözlü meclislerin kurulduğu, mistik ritüellerin sergilendiği me-
kânlar olması dolayısıyla milli kültürümüz açısından büyük önem taşır. Ahi zaviye-
leri, gençlere 124 görgü kuralını öğreten ahlak mektepleridir. Bu kültürel öğeleri 
bünyesinde barındıran Ahilik, can ve mal beraberliği olarak ifade edilen mükemmel 
bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma sistemidir. Resmi devlet organizasyonunun 
dışında ortaya çıkan ve gelişen ilk Ahiler, İslam şövalyeliği demek olan fütüvvet ve 
Ortadoğu’daki diğer örgütler; Ayyarlar, Rindler, Şatırlar, Gaziler ve Alplar sınıfın-
dan esinlenmiştir. Orta Asya’dan beri varlığından bahsedilen ve aynı sosyal taban-

1 Aşıkpaşazâde’de “İkindi vaktinde nevbet ururlar kim halk gelip yemek yiyeler İmdi bu Al-i Osman’ın 
dahi kanunları bunun üzerinedir. Osman Gazi’nin hasleti her ayda bir kere taam pişirip fakirlere 
yemek yedirmek ve giysiler giydirmek idi” demektedir, s.10.
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dan gelmenin doğal sonucu olarak Alpler, Gaziler ve Ahiler, Anadolu’da uzlaşmış-
tır. Horasan’dan başlamak üzere bir yandan çeşitli tarikat organizasyonları oluşturur-
ken bir yandan da yerleşik hayat değerlerini savunan resmi İslâm ideolojisi karşısın-
da ona reaksiyon olarak gelişen Batınîlik, Fütüvvet ve Melamet gibi ideolojilere 
bağlanmak yoluyla belli bir tavır almak zorunda kalmışlardır. Çeşitli baskılardan 
dolayı uçlara giden Türkmenler (Şeyh Edebali gibi) göçebeliği tercih ederlerken, 
kentsel alanda yaşamak zorunda kalanlar ise (Ahi Evran gibi), bir esnaf örgütü 
biçiminde organize olmuşlardı.  

Anadolu, yerleşik hayata geçiş ve İslam medeniyetinin mutlak hâkimiyetine 
girmek gibi büyük değişimler geçirdikten sonra Ahilik, esnaflaşma ve sanatkârlaşma 
sürecine girmiş, gedik ve loncalara dönüşmüştür. Ahi birlikleri, herkesin kendi eme-
ği ile yaşaması gerektiği kuralını yayan, bu nedenle herkesin bir meslek erbabı
olmasını isteyen Melâmet ideolojisine bağlıdır. Ahi ahlakının doğuşunda Fütüvvet 
ve Melamet ile formel İslamî değerler ve göçebe Şamanist gelenekler yeni bir uzlaş-
ma içinde bir araya gelmektedir. Bâtıni ideoloji, bu birliklerin siyasi ve dini fonk-
siyonlarına, Batı loncalarının kalıntıları ile yerleşik hayatın gerekleri de aynı birlik-
lerin sosyo-ekonomik fonksiyonlarına yön vermektedir. Fütüvvetin devletçi kimliği-
ne rağmen Ahilik, devletin hep kuşkuyla baktığı bir örgüt olarak kaldı. 

Her ne sanat kim cihanda işlenür / anı halk üstad elinden öğrenir kaidesi 
fütüvvetnamelerde; okumakla yazmakla olmaz bir üstaddan görmeyince biçiminde 
ifade edilmiştir. Tarikatlardaki şeyh-mürit ilişkili, Ahilikte usta-çırak hiyerarşisi ile 
disipline edilmiştir. Ahi babaları, tarikat şeyhleri gibi keramet sahibi sayılır. Bu 
inanç Şamanizm’den kalan bir mirastır ki olağanüstü yeteneklere sahip olma
anlamında Şamanca bir gücün ifadesidir. Ahilikte sanat, hikmettir ve herkesçe 
bilinmemesi gereken bir sırdır; Hikmeti na ehle vermen ki zulmedersiz ve ehlinden 
saklaman ki yine zulmedersiz...(Güllülü, 1997, 112)

Ahilikte, Şamanist ve Batıni temayüllerin Bektaşilik adı altında yeni bir 
organizasyona bağlandığı görülmektedir. Ahilikteki yol atası ve yol kardeşi edinme, 
çıraklığa giriş vb. merasim ile Bektaşiliğe giriş, musahiplik vb. törenler arasındaki 
benzerlikler biçim ve öz olarak aynı kültürün devam ettiğini gösterir. Mesela İbn 
Batuta’nın misafir edildiği Bursa Ahi Şemseddin zaviyesindeki tasviri önemli ipuç-
ları vermektedir. Orada misafirken “aşure günü” olması hasebiyle zaviye şeyhinin, 
ordu komutanları ve halkın davetli olduğu büyük bir ziyafet verdiği, beraber iftar 
edildiği, vaazlar verilip Kuran okunduğunu, daha sonra da dervişler tarafından 
çalgılar eşliğinde semaa kalkındığını yazmaktadır (İbn Batuta, 1344, 428).

Sanatla ahlakı birleştiren ve sosyal düzeni sağlayan Ahiliğin, eli - kapısı -
sofrası açık olacak; gözü - beli - dili bağlı olacak şeklinde sıralanan altı emri, ünlü 
Ahi şairi Gülşehrî’nin ifade ettiği fütüvvet adabıdır. Bu emirler, Türk töresiyle, 
göçebe Arap örf ve âdetiyle karışmış İslami değerlerin uzlaşmasıdır. 
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16.yy.dan itibaren Ahi birliklerinin, esnafın devlet tarafından denetlenmesini 
sağlayan loncalar haline dönüşmesiyle devlet bu yolla kentleri idare etme yolunu 
bulmuş görünüyor (Genç, 2000, 293). Bu yüzden Osmanlılar bütün Ahi babalarının 
bağlı bulunduğu Ahi Evran zaviyesine el atmış, bu zaviyeyi geniş vakıflarla bes-
lemek suretiyle kendisine bağlı bir merkez haline dönüştürmüştür. Sonuç olarak 
Ahilik, sadece bir esnaf örgütü olmayıp aynı zamanda milli kimliğimizin bir parçası 
olan ve Şamanist dönemden günümüze kadar kültürel devamlılığımızı sağlayan te-
mel değerlerimize bağlı gençler yetiştiren, zaviyelerinin bir kültür ocağı gibi hizmet 
verdiği kurumdur.   

AHİLİKTEN BEKTAŞİLİĞE: HACI BEKTAŞ VELİ VE 
BEKTAŞİLİK 

Türk halk tarikatı olan Bektaşiliğin diğer tarikatlardan önemli farkı onun Türk 
kültür ve geleneklerine bağlı kalması ve bunu İslam dini içinde saklayıp yaşatması-
dır. Kaynağını Horasan Melametîyesinden almış olan Bektaşilik, Yesevîlik ve Hay-
dariliğin bir nevi karışımı ve Şamanlık, Hurufilik, Batınilik ve pagan etkilerini 
tasavvuf potası içinde eriterek, HBV kültü etrafında birleştirmiş bir tarikattır. Türk 
kültürel ve toplumsal hayatı üzerinde derin bir etki bırakarak, herkesin bir şekilde şu 
ya da bu tarikatla ilişkili olduğu Anadolu’nun en önemli halk tarikatı olmuştur. 
HBV, Yesevî veya Haydarî dervişlerden biri olarak Anadolu’ya Horasan üzerinden 
gelmiş olmalıdır. Horasan tabiri, göçebe-bozkır kültürü ve Horasan Melametî neş’e-
sini ifade eder. HBV’nin Anadolu’da intisap etmiş olduğu ve halifelik makamına 
kadar yükselmiş olduğu yeni sufi çevre, 13.yy.da Anadolu’da önce ünlü Türkmen 
şeyhi Dede Garkın, sonra da onun halifesi Baba İlyas-ı Horasani tarafından temsil 
edilen Yesevîlik ve Haydariliğe çok benzeyen Vefaîlik tarikatıdır (Ocak, 110, 2000).

Yesevîlik gibi Vefâîliğin de Anadolu’da ortaya çıkan tasavvuf akımlarının
önem-li kaynaklarından olduğu öne sürülür. Anadolu’da birçok ocağı bulunan Dede 
Garkın’ın Anadolu’ya 1200’lerin başında Moğol baskısından kaçan Türkmen 
kitleleriyle gelmiş olabileceğini ifade eden Prof. Ocak’a göre Dede Garkın, 
Anadolu’da Vefâîliğin temellerini atan kişidir (Ocak, 2011, 43-64). Aşıkpaşazâde, 
nesebini Baba İlyas’a kadar götürmekte ve onun da Ebu’l-Vefa halifesi olduğunu 
ifade etmektedir (Ocak, 2000, 108). Dede Garkın tarikiyle Baba İlyas ve HBV’nin 
aynı çevrenin ve sufi mektebinin mensupları olduğu anlaşılmaktadır. Tarikatı özel-
likle Türkmenler arasında yayılan Vefaî şeyhi Seyyid Ebu’l-Vefa (ö.1107), tıpkı 
vaktiyle Maveraün-nehir’de Ahmed Yesevi’ye yapıldığı gibi, kadınlı erkekli mec-
lisler kurup, içkili ayinler yaptığı için Sünni çevrelerden aldığı ağır tenkitlerden 
bahsedilir (Ocak, 2011, 113). 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde Kızılbaş toplumu
dinî-sosyal örgütlenmesini tamamlamış, bu sürecin sonunda, Dede Garkın sülale-
sinin en önemli dede ocaklarından birisi olarak Kızılbaş sisteminde yerini almıştır.
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Bektaşiliğin piri HBV, Babailer isyanını yöneten Baba İlyas’ın müritlerinden 
idi. Kardeşi Menteş’le birlikte Kırşehir dolaylarında yaşadığı anlaşılan HBV, isyana 
katılan kardeşinin ölümünden sonra kaçıp Sulucakaraöyük’e yerleşmiştir.2 İsyandan 
sonra HBV, Selçuklu Anadolu’sunun Ankara ile Kayseri arasındaki (Kırşehir) 
önemli ticaret yolu üzerinde etkinlik göstermeye başlamıştır. Bektaşilik, 14.yy.dan 
beri halk arasında yayılmakta olan Ahilik gibi diğer derviş tarikatlarını da (Babaî, 
Abdalân, Kalenderî, Haydarî, Yesevî, Kızılbaş-Safevî vs.) yavaş yavaş içine almış-
tır. Yüksek yaylaların batı sınırında olan bu bozkır alanda Türkmen aşiretleri yoğun-
du. Yörenin köyleri ise eski Hıristiyan yerleşim birimleriydi. O yüzden Osmanlı 
tarihi boyunca bölgedeki Hıristiyan topluluklar da HBV’yi kendi azizleri gibi takdis 
etmişlerdi. Kapadokya bölgesindeki Hıristiyanların ve Şamanist Moğolların ihtidası 
için faaliyetler gösteren HBV’nin asıl tarihsel rolü burada başlar ve o, Anadolu 
heterodoks Türk popüler sufiliğinin temel taşı olmuştur (Ocak, 2002, 160-180).

HBV, Moğol istilasının kargaşalı döneminde Anadolu’ya gelmiş bir Türkmen 
dervişidir. Diğer Türkmen dervişlerinde olduğu gibi HBV de kendisine bağlı bir 
Türkmen aşiretinin başında bulunuyordu. (Ocak, 170, 2002; Eröz, 1990, 26). Çepni 
boyundan bir aşiret olan Bektaşlu ve liderleri HBV, aynı boyun çeşitli oymaklarının 
bölgedeki yoğunluğundan Kırşehir’e gelmiş olmalıdır. Bektaşîlik Türkmen aşiretleri 
arasında yayılırken, Gaziler ve gayrimüslimler arasında yaygın olan HBV kültü 
sebebiyle Osmanlı sultanları Yeniçeri Ocağını ona bağlamışlardı. HBV’nin, 13.yy.ın 
sonunda ölmüş olduğu ciddi biçimde tartışma götürür olsa bile, Yeniçeri Ocağı, ba-
şından sonuna kadar Bektaşilikle bağlantılı idi. Enderun Mektebi’nin henüz kurul-
madığı zamanlarda gazalarda ele geçirilen Hıristiyan çocuklar, Anadolu’daki çiftlik-
lere gönderilerek Türkçeyi ve HBV kültünün etkisindeki halk İslam’ını özüm-
semekteydi (İnalcık, 2003, 202). Yeniçerilere Hacı Bektaş evladı deniyordu ve 
Yeniçeri Ocağında sürekli tarikatı temsil eden bir vekil bulunmakta, her vesile ile 
söylenen savaş avazı gülbank, Hacı Bektaş adına okunmaktaydı (Melikoff, 2006, 
204). 1826 yılında Yeniçeri Teşkilatı lağvedildiğinde, aralarındaki tarihi ilişkiden 
dolayı tüm Bektaşi tekkeleri de kapatılmıştı. Bektaşilik halk arasında çok güçlüydü 
ve ulema bunları sevmiyordu. HBV’nin ulema tarafından sevilmemesinin nedeni, 
Ortodoks İslâm’a aykırı düşmesi ve liberalizme hak tanımış olmasındandır. Bugün 
de yaşamakta olan Bektaşilik, Anadolu’da öyle bir kök salmıştı ki bunu ne II. Mah-
mud ne de bir asır sonra Atatürk söküp atabildi (Goodwin, 2011, 241).

2 “Hacı Bektaş, Horasan’dan kalktı bir kardeşi dahi vardı. Menteş dirlerdi bile kalktılar geldiler, doğru 
Sivas’a geldiler ve andan Baba İlyas’a geldiler ve andan Kırşehir’e vardılar ve andan Kayseri’ye 
geldiler. Kayseri’den kardeşi Menteş yine Sivas’a vardı, andan eceli mukadder imiş, anı şehid ittiler. 
Bunların kıssası çoktur. Cemisine ilmim yetmiştir, bilmişimdir. Hacı Bektaş Kayseri’den Karayük 
(Sulucakaraöyük)’e geldi. Şimdi mezar-ı şerifi andadır. Ve hem bu Rum’da dört taife vardır kim 
müsafirler içinde anılır; biri Gaziyân-ı Rûm, biri Ahiyân-ı Rûm, biri Abdalân-ı Rûm, ve biri Bacıyân-ı 
Rûm (Anadolu Kadın Erenleri). İmdi Hacı Bektaş bunların içinden Bacıyân-ı Rûm’u ihtiyar itti kim o, 
Hatun Anadır. Onu kız edindi, keşf ve kerametini ona gösterdi, ona teslim etti, kendi Allah’ın rahmetine 
vardı” (Aşıkpaşazâde,, 1332, 195).
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Bektaşîlik, liberal ve milli özelliğiyle göçebe ve köylülerle sınırlı kalmamış, 
zamanla bütün toplumsal sınıflara yayılmıştır. Gayrimüslimlerin Bektaşiliğe sıcak 
bakmasında devşirme sisteminin de etkisi olmalıdır. Öte yandan Aleviler, kırsal 
çevrelerde halka bağlı özlerini sürdürürken Bektaşîler, kentlerin kalabalığı içinde 
toplu ve düzenli bir tarikat oldular. Bu sosyal fark iki zümre arasında giderek büyü-
yen bir sosyal çatışmaya yol açacaktır. Birinciler ümmi kalırken, ikinciler okumuş 
aydınlar olacaktır. Bu da her Kızılbaş (Alevi), Bektaşi’dir fakat her Bektaşi, Kızılbaş 
değildir görüşünü doğurdu. Kent Bektaşîleri kendilerini, Köprülü’nün Köy Bekta-
şîleri dediği Kızılbaş-Alevîlerden ayırmağa özen göstermiştir (Melikoff, 1999, 9).
16.yy.dan sonra Anadolu’da propagandası yapılan militan Şiî-Safevî etkiler, tarika-
tın mesiyanik-ihtilalci yönünü kaşımıştır. Ancak bu tarihten itibaren Balım Sultan’ın 
liderliğinde yeniden kurumlaşan Bektaşilik, resmi bir tarikat adı altında Kızılbaş-
Alevi zümreler-den farklı bir gelişim sürecine girmiştir. 

Osmanlıların, önce Akkoyunlu, sonra da Safevî Türkmen devletleriyle rekabeti 
ortaya çıkınca Osmanlı bürokrasisi kendi Türkmenlerine Yörük adını vererek Doğu 
Anadolu Türkmenlerinden ayırt etmeye başladı. İran propaganda alanına giren Türk-
menler, Osmanlı resmi çevrelerinde çoğunlukla Alevi-Kızılbaş olarak anılmaya 
başladı (İnalcık, 2011, 71). Safevîlerle yapılan savaşta, Kızılırmak’ın doğusunda yo-
ğunlaşan Alevilerin aksine Bektaşiler, Osmanlı yönetiminden yanaydı. Batı Anado-
lu’daki Yörükler, aşiret bağlarını gevşeterek şehirleşmeye daha çok yatkınlık gös-
terdiler. 

Alevilik, özellikle göçebe Türkmenler arasında ve bunların kurdukları köylerde 
güçlüydü. Türkmenler arasında Babailiğin ve Anadolu Abdallarının yerini zamanla 
Aleviliğin, kurumsal olarak da Bektaşîliğin aldığını Aşıkpaşazâde ve Mevlevî kay-
naklardan anlayabilmekteyiz. Mevlevi kaynağı Eflâki, Hacı Bektaş’ın Baba Re-
sul’ün halife-i has’ı olduğunu söyler (Eflaki, 1959, 381). Eflâki ve Aşıkpaşazâde’nin 
verdiği bilgilerle Elvan Çelebi’nin Menakıbname’si ve Velâyetname gibi Bektaşî 
geleneğinden gelen bilgiler örtüşmektedir. Velâyetname’ye göre HBV, 70 bin erenle 
birlikte, mürşidi Ahmed Yesevî’nin telkiniyle Horasan ülkesinden Anadolu’ya gel-
miş3, Moğol hâkimiyeti döneminde, dergâhının bulunduğu, o zamanlar yarı göçebe 
Çepni oymağından bir kolun yaşadığı Sulucakaraöyük’e yerleşmişti. (Gölpınarlı, 
1995, 26; Ocak, 2002, 171).

Osmanlı’nın ilk genişleme politikası sürecinde Ahilerden sonra Bektaşiler de 
önemli roller üstlenmişlerdi. Osman Beyin kayınpederi Şeyh Edebali de HBV ile 

3 Döndü Hoca didi, Ya Bektaş işit           Rum erenlerine baş kıldık seni
Her ne dirsem sana sen anı it             Var iriş talipleri eyle gani
Suluca Karayöğe var mesken it           Yurt verdik durma var anda git…      
Ahmed Yesevi, HBV’e ilettiği bu sözlere karşılık, Vilayetnâme şöyle cevaplar: 
Rum kurbune gelince ol hümam        Nakildir ol vakti Rum’un pirleri 
Rum erenlerine virdi hoş selam        Elli yedi bin tamam Rum elleri… (Noyan, 1996, 168).   
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aynı sosyal tabanın mensubu ve Baba İlyas’ın müridiydi. Şeyh Edebali’nin uc böl-
gelere göçmeden önce HBV ile Kırşehir’de yaşadığı bilinmektedir (Taşköprülüzade, 
1989, 23; Hüsameddin, 1986, 206). Edebali, araştırmacılar tarafından çevresinde 
Ahi birlikleri bulunan büyük bir Ahi lideri olarak anılırken, son zamanlarda Elvan 
Çelebi’nin Menakıbu’l-Kudsiyye Fî Menasıbi’l-Ünsiyye adlı eserinin incelenmesiyle 
Babaî zümresinin merkezine yerleştirilmiştir (Çelebi, 1995, LXVI; Ocak, 1997, 
167);

Hacı Bektaş şol sebepden hiç                     Edebali vü bundagı huddam
Göze almadı tac-ı sultanî                             Gördiler Hacı’dan bu seyranı…

Buna göre Şeyh Edebali, Baba İlyas’ın halifeleri arasında sayılmış, ikinci halife 
HBV’nin yanında yer almıştır. Her ikisi de hoşgörülü ve uzlaştırıcı bir siyaset güt-
müşler, bizzat veya müritlerinin gitmiş oldukları uç sahalarda düzenleyici görevler 
üstlenmişlerdi. İlk Osmanlılar ile Bektaşiliğin müessisi sayılabilecek HBV’nin ilk 
önemli müritleri Kadıncık Ana ve Abdal Musa arasındaki ilişkiler, Orhan Gazi’nin 
kardeşi Ali Paşa ile Bektaşiler arasındaki bağlara yer veren Oruç Beg Tarihindeki 
bilgilerle örtüşmektedir (Oruc Beg, 1925, 15; Atsız, 1972, 34). Velâyetname’ye göre 
HBV, Kırşehir’den gönderdiği halifeleriyle, Anadolu’nun birçok yöresine ve Bal-
kanlara İslamiyet’i (bu arada HBV kültünü) yaymıştır. 14.yy.da Sulucakara-
öyük’teki tekkede yetişen Abdal Musa, Kırşehir’den yola çıkarak yaşadığı dönemde 
pek tanınmayan HBV’yi, yeni kurulmakta olan Osmanlı topraklarında, Orta ve Batı 
Anadolu’da yeni menkıbeler aracılığıyla tanıtıp şöhretini yaymıştır (Köprülü, 1973, 
198). Alevi ve Bektaşilikten henüz söz edilmediği dönemlerde kendisi de bir Rum 
Abdalı olan Abdal Musa, Orhan Gazi’nin fetihlerindeki başarılarıyla dikkat çeker-
ken, uç toplumuna HBV’nin menkıbelerini anlatarak bu kültün güçlü bir nüfuz ka-
zanmasına katkıda bulunmuştur. Aynı şekilde Geyikli Baba ve diğerlerinin temsil 
ettiği Baba İlyas kültü ise belki de 1240 isyanının siyasi nitelikli şaibesinin kötü 
hatırasını taşıdığı için Rum Abdalları (Horasan Erenleri) arasında giderek itibarını 
yitirdi ve yerini Hacı Bektaş kültüne bıraktı. 15.yy. sonuna gelindiğinde artık Vefai-
liği ve Yeseviliği kendi içinde eriten Rûm Abdalları arasında sadece Hacı Bektaş 
kültü hâkimdi. Hacı Bektaş kültü, müritlerinin sayesinde, Abdal Musa, Şeyh Edebali 
ve Geyikli Baba tarafından temsil edilen Baba İlyas kültünün yanında, Osmanlı 
topraklarında varlığını sürdürebilmiştir. 

Kroniklerde geçen hikâyede Osman Gazi ile Şeyh Edebali arasında geçen ve
Tanrı tarafından kendisine cihan hâkimiyeti verildiğini yansıtan “rüya” hadisesi,
Cengiz Han ile Şaman arasındaki eski mistik ilişkiyi hatırlatmaktadır (Temir, 2010, 
8). Uçlarda etkili kolonizatör Türk dervişlerinin çoğu Ahi zaviyelerine bağlıydılar ve 
Bektaşî neşesine sahiptiler. Zaviye kurucuları bu dervişler, genellikle ahi ve abdal 
unvanı taşırdı (Barkan, 1942, 279).
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Geleneğe göre Anadolu erenleri, saltanat makamını Osmanoğullarına layık 
görmüştü. HBV’nin ömrü Osmanoğullarına yetişmese de, Batı Anadolu Türkmen 
beylikleri topraklarında, Bektaşilik büyük bir nüfuza sahipti. Velâyetname’nin, Os-
manlılar ile kurduğu bağa göre, yiğitlik ve gazalardaki kahramanlıklarını duyan 
HBV, Sultan Alaaddin’den, Osman’ın başa geçmesini istemiştir. Hünkâr, “Osmanım 
yürü şimdi seni din düşmanlarının üzerine gönderiyoruz… senin kılıcın onları kes-
sin.. her nereye gidersen fethedip gelesin…” diye dua etmiştir. Öyle ki her taraftan 
gaza etmek isteyenler Osman Beyin yanında toplandılar, hepsi o başlığı giydi, asker 
çoğaldı (Duran, 2007, 550). Osman, Kırşehir’de huzura çıkıp el öptüğü Hünkâr’ın 
elinden kemerini kuşanmış, başına tekbir eşliğinde Kubbe-i elifi (elifi başlık, tacını) 
giymiştir (İnalcık, 2011, 84, 92).

Bektaşi geleneğinin merkezindeki Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli  (Vilâ-
yetname), kültürümüzdeki menakıbname geleneğinin en önemli örneğidir. 13.yy. 
Anadolu’sunun en önemli sufilerinden olan HBV (ö. 1271)’nin hayatı ile ilgili oldu-
ğu kadar onun tasavvuf neşesinin dayandığı Horasan mistisizmi, Ahmed Yesevi ile 
alakalı önemli bilgi ve rivayetlerin ana kaynağıdır. Velâyetname’de Horasan Eren-
leri ve HBV marifetiyle Müslümanlığı tercih eden Moğol, Rum ve yerli ahaliden 
bahsedilir. Bölgede cereyan eden dini-tasavvufi olayların 15.yy.da derlenip yazıya 
geçirilmesiyle ortaya çıkan Vilayetnâme, Alevi-Bektaşi çevrelerce kutsiyet kazana-
rak yüzyıllardır okuna gelmiştir. Yazılmış olduğu dönemin dini inançları, sosyo-kül-
türel yapısı ve gelenekleri ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Anadolu’da, Hora-
san Erenleri, Rum Erleri, Rum erenleri, Türkistan Erenleri vs. terimlerinin geçtiği 
ilk kaynak Vilâyetname’dir (Duran, 2007, 505). Alp’lık Anadolu’da evrim geçire-
rek, kahramanlığa dayalı tasavvuf anlayışı ifade eden alp-eren’liğe dönüşür. İlk 
defa, Âşık Paşa’nın Garib-nâme’sinde geçen mistik savaşçılar olan Alp-erenler hak-
kında geniş bilgi verilmektedir.4

Vilâyetname’de o zaman adına Gülşehir dedikleri Kırşehir’e Horasan erenleri 
ve Anadolu’nun her tarafından muhipler, Anadolu erenlerinin başı HBV’yi ziyaret 
ederek elini öperlerdi (Duran, 2007, 418). Kırşehir’de Ahi Evran da gaip erenle-
rinden biri olarak anılır ve fütüvvet mensuplarının başı olarak vasıflandırılır. Hün-
kâr, Ahi Evran’a Ahi’m diye hitap edermiş. Bölge halkı bu iki şeyhin buluştuklarını 
duyar duymaz Kırşehir’de toplanır, büyük bir muhabbet meclisi kurulurmuş (Duran, 
2007, 450). Dervişliğin övüldüğü Vilâyetname’de; HBV, hünkâr ve sultan, Ahi 
Evran, padişah unvanıyla anılır. Bu çerçevede, efsanevi ve mitolojik bir dille anlatı-
lan Vilâyetname’ye göre pek çok keramet ve velayet gösterip Anadolu’da meşhur 
olan HBV ile Ahi Evran arasında dostane bir ilişki gözlenmektedir. Köprülü, “Biz 

4 Garib-nâme’de alplar (gaziler) ile alp-erenler birlikte ele alınır. Alp olmanın dokuz şartını yazdıktan 
sonra Alp-eren, din alpi olmanın, velayetin şartlarını sayar. Hepsinin temeli âşktır; “Iy Hudaya! Işktan 
ayırma bizi” (Âşık Paşa, 2000, 549); Alp, gazi, nöker, ahi ve alp-eren ilişkileri için bkz. (İnalcık, 2002, 
68-78; 2005, 137). 
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Bektaşilik ve -ondan pek az farklı olan- Kızılbaşlıkla Ahilik arasında ayin ve erkân 
itibariyle büyük bir müşabehet görmekteyiz. Binaenaleyh Ahilerin sekizinci asır 
sonlarında Bektaşi adını alarak silsilelerini HBV’ye isnad ve isal etmeleri bize göre 
baid bir ihtimal değildir. Bu ihtimal kabul edilmese bile her halde Ahilik’in Batınî 
mahiyeti inkar edilemez”; A. Gölpınarlı da “Hâsılı, Bektaşilerle Aleviler, Ahilerle o 
kadar kaynaşmışlardır ki inanış ve bilhassa erkân bakımından aralarını ayırt etmek 
çok güçtür” demişlerdir (Köprülü,1993, 242; Gölpınarlı, 1949, 67).

Velâyetname’de Ahi Evran ve HBV, eski Türk Şamanlarına benzer şekilde tas-
vir edilmektedir. Her ikisi de olağanüstü güçler sergilemektedir. Göçebe kültürü 
dönemlerinden kalan eski inançlarla yerleşik İslami değerler burada uzlaşmaktadır. 
Ayrıca her iki Türkmen dervişi de aynı din ve dünya görüşüne sahip Oğuz (Türk-
men) sosyo-kültürel tabanından gelmekte, Ahiliğin, Alevi-Bektaşi kültürüne olan 
derin etkileri görülmektedir.   

13.yy. başlarında Anadolu’ya geldiği sanılan Ahi Evran, hem HBV, hem de 
Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır. Ahi Evran, büyük bir halk düşünürü ve pek 
çok eser vermiş bir ilim adamı olarak gösterilse de (Bayram, 1991, 75), devrinin 
siyasi ve fikri akımları içerisinde çok önemli etkiler bırakmış bir Türkmen dervişi 
olduğu kesindir. Onun debbağlık mesleğini icra ettiğine dair anane, debbağ esnafının 
piri olarak yüceltilmesine sebep olmuştur. Konar-göçer toplum olarak başlıca geçimi 
kaynağı hayvancılığa dayanan Türkmenler, yerleşik hayata geçince doğal olarak 
dericilik sanat ve mesleği ön plana çıkmıştır. Osmanlı döneminde tüm esnaf zümre-
sinin piri olarak şöhreti bütün Anadolu’ya yayılan Ahi Evran’ın Kırşehir’deki 
zaviyesi, 20. yy. başlarına kadar esnaf üzerindeki tesirini devam ettirmiştir.  

Anadolu Türkmen zümreleri arasında Bektaşiliğin etkisi özellikle Orta Ana-
dolu ve Anadolu’nun güneyinde çok güçlüydü. Daha sonra Osmanlı gazileri ve 
yenicerileriyle beraber Balkanlara yayılmıştır. HBV, Kapadokya bölgesindeki Hıris-
tiyanlarla çok sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidasına zemin hazırlamıştır. Öyle ki 
bölge Hıristiyanları yüzyıllarca HBV’ye büyük bir yakınlık duyduğu ve kendisini 
Aziz Charalambos adıyla takdis ve ziyaret ettiklerini görüyoruz (Balıvet, 2000, 25).
Bektaşîlik, İslâmiyet’in olduğu kadar Türk kültürünün Balkanlarda ve Anadolu’da 
yayılışında önemli rolü olmuştur. Bu Türkmen tarikatının eklektik ve hoşgörülü ya-
pısı İslâmiyet’i Hıristiyanlarca kolayca kabul edilebilir kılmıştır. HBV’nin İslâm 
propagandası, şüphesiz İslam fıkhının sınırlarını belirlediği Ortodoks İslâm’a değil, 
kaynağını Horasan sufizminden alan kuru zühd ve takvaya karşı geniş bir düşünce 
ve hoşgörüye dayalı, mistik bir İslâm anlayışına dayanmaktadır. Bu İslâm anlayışı, 
Horasan mistisizminin yapısından kaynaklanan Müslüman çevresine giren gayri-
müslimleri birden bire eski kültür çevrelerinden koparmayı gerektirmeyen, eski 
inançlarını da kendi içerisinde değerlendiren bağdaştırmacı (senkretik), yani hetero-
doks bir İslâm anlayışıydı. Bu anlayış şifahi bir din anlayışına sahip olan ve eski 
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inançlarından kopmamış göçebe Türkmen toplulukları arasında geniş bir yankı bul-
du. Bektaşilik’ten başka hiçbir tarikatın piri bu derece muazzam bir kültün konusu 
olmamıştır. Mevlana’nın Mevlevîlik’teki yeri bile HBV’nin Bektaşilik’teki yeriyle 
kıyaslanamaz.

Osmanlı kroniklerinde Osman Beyin, Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmesi riva-
yetleri, Babaî ve Bektaşî dervişlerine ait tekke ve zaviyelerin zengin vakıflarla finan-
se edilmeleri, Ahilerin ilk Osmanlı bürokrasisini oluşturmaları, söz konusu Türkmen 
gazi-velilerin, halk arasında zevkle okunan menakıbname türü eserlerin merkezinde 
yer alması ve bunların, Osmanlı fetihlerinde, “tahta kılıçlarıyla” savaşması vb. olgu-
lara bakıldığında görülecektir ki Osmanlılar, kendileriyle aynı çevreden gelen bu 
büyük gücün farkındadır. Çoğu gaza ve cihada katılmış Horasan Erenlerinin, alp-
alperen diye anılan gazi ve mücahit savaşçıları, fütuhat ideolojisine dayanan Osman-
lı’nın, özellikle ilk dönemlerinde, ön planda idiler. Bir kısmı kutsal velinin tarikinde 
Tanrı’ya ermek için, ötekiler de Tanrı’nın sözünü dünyada hâkim kılmak için gaza 
halindedir (Köprülü, 1935, 23-56). Militan ve yıkıcı Safevî propagandaları karşısın-
da Osmanlıların sonraki zamanlarında dışlanmış olan Abdalân, Gaziyân, Ahiyân, 
Alp-erenler vb. gaza yolunda birleşen zümreler aynı sosyal ve mistik çevreden gelen 
HBV’yi pir seçmişler, Bektaşilik şemsiyesi altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu 
ve benzeri bazı siyasi maslahatlarla Osmanlılar, Bektaşîleri kazanmaya çalışarak 
onların tarikat kurmalarına ön ayak olmuştu. 

Anadolu, her zaman mistik savaşçı coşkusunun ülkesi olagelmiştir. Doğudan 
gelen Moğol ve batıdan gelen Haçlı istilasına karşı mücadele etmek zorunda kalan 
Türkmenler için gaza, evrim geçirmiş, cihattan ayrı bir anlam kazanmıştır (Döğüş, 
1999, 817). İlk Osmanlılar askeri başarılarını savaşçı mistikliğin harekete geçirilme-
sine borçludur. Savaş ve din bütünleşmiştir. Dervişler gazi ilan edilmiş, Alplar Alp-
eren olmuş, Yeniçeriler Bektaşilere bağlanmıştır. Osmanlılar, fethettikleri toprakla-
rın kolonileştirilmesinde de bu zümreleri kullanmıştı. Kısa bir zaman sonra, Osman-
lı’nın da çabaları sonucu bu zümrelerin hepsi halkın dini ve kültürel hayatına hâkim 
olan Hacı Bektaş Veli’nin etrafında toplandı.

ALEVİ-BEKTAŞİ ZÜMRELERİ İÇERİSİNDE ÇEPNİLERİN 
ROLÜ  

Alevi-Bektaşi kimliğini yüzyıllarca muhafaza edip Anadolu’nun dini-kültürel 
tarihinde etkili en önemli Oğuz boyu olan Çepnilerin, Anadolu’ya HBV ile birlikte 
geldiği anlaşılmaktadır (Eröz, 1990, 54). HBV’nin, Babaîler isyanının hemen ardın-
dan tekkesini kurmuş olduğu Kırşehir, Çepni gibi göçebe bozkır geleneğinin en 
önemli temsilcilerinin yaşadığı bölgeydi. Velâyetname’ye göre Bektaşlu oymağının 
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reisi HBV ile ilk müritleri olan Çepniler, Sulucakaraöyük köyüne gelmiş5, Karade-
niz ve Batı Anadolu uçlarında görülmeden önce bu çevrede yaşamışlardı (Eröz, 
1990, 20).

Balkanlardan, Kırım ve Karadeniz sahilleri boyunca etkili olan meşhur Türk-
men dervişi Sarı Saltuk, 1264’te maiyetindeki Türkmenler ile Anadolu’dan Balkan-
lara geçip daha sonra Karesioğlu İsa Bey döneminde Batı Anadolu’ya geri dönmüş-
tür. Bu Türkmenler arasında Çepniler önemli bir yekûn teşkil etmekte idi. Bugün 
Balıkesir ve Çanakkale çevresinde bulunan Çepnilerin Kırım ve Dobruca’dan Ana-
dolu’ya geri dönenlerin torunları oldukları çeşitli araştırmalarda yer almaktadır
(Köprülüzade, 1925, 106). Anadolu’daki Çepni iskânının, Malazgirt zaferi ile başla-
dığı, Danişmendlilerin ağırlıklı ulusunu oluşturdukları, 12.yy.dan beri Anadolu’da 
tanındıkları öne sürülür (Demir, 2012, 81).

Çepni aşiretleri, daha sonraki yüzyıllarda da Anadolu Heterodoksisinin merke-
zinde bulunuyorlardı. Selçuklulardan beri uğradıkları göç, iskân ve sürgün uygula-
malarıyla Anadolu’nun uç bölgelerine yayılmışlar, sınır boylarındaki gayrimüslim-
lere karşı savaşmışlardı. Köprülü, Oğuzların uç boyu olarak Çepnilerin batıya, Sel-
çukluların Anadolu’yu ilk istilası ile göçtüklerini, büyük bir kısmı Batı Anado-
lu’daki Paflagonya ve Trabzon krallığı sınırlarına yerleştirildiğini (Köprülü, 1995, 
208), F.Sümer de, Türkiye tarihinin yerli kaynaklarında adı ilk geçen Oğuz boyunun 
Çepniler olduğunu öne sürmüştür (Sümer, 1992c, 9). Anadolu’daki dini-mistik hare-
ketlerden ekserisinin Çepnilerle ilgisi olduğunu vurgulayan Prof. Sümer, bu boya 
bağlı aşiretlerin Orta Anadolu’da Babailer isyanına katılmış olduklarını, önemli bir 
kısmının daha sonra Karadeniz’e doğru hareket ettiklerini söyler (Sümer, 1952, 
448). İbn Bibi, Çepnilerin, Karadeniz’den gelen saldırılara karşı Sinop savunmasın-
dan sitayişle söz etmişti (İbn Bibi, 1996, 238). Osmanlı belgelerinde Karadeniz böl-
gesinin bir bölümü, Vilayet-i Çepni diye anılır (Sümer, 1992, 15). F.Sümer, Anado-
lu’nun bir Türk yurdu haline gelmesinde önemli rolü bulunan Çepnilerin Karadeniz, 
Batı ve Güney Anadolu’da (Halep, Dulkadir vd.) Rum ve Moğol gibi unsurlara karşı 
kahramanlıkta ileri gittiğini bildirmiştir (Sümer, 1992, 241).

Anadolu Türkmen aşiretleri arasındaki Kızılbaş propagandalarıyla, 16.yy.dan 
sonra, Osmanlı’nın Çepni politikası olumsuz bir şekilde değişecektir. Bilindiği üzere 
Anadolu’daki Türkmen aşiretleri önceleri Erdebil sufileri tarafından yönlendirilir-
ken, Safevî devleti kurulduktan sonra Kızılbaş-Şiî ideolojisine bağlandılar. Karade-
niz’in doğu taraflarında kalan Çepni aşiretleri de, diğer bazı Türkmen aşiretleri gibi, 

5 Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin hemen 3 km kuzeyinde Çepni köyü bulunmaktadır. Bu köy Malya ovası 
yakınlarındadır. Cevat H. Tarım, F.Köprülü’nün de Çepnilerin Babaî Türkmenlerinin bakiyeleri 
dediğini hatırlatmakta ve bu köyün hala eski inançları taşıdığını anmaktadır (Tarım, 1947, 18). 
Babailer, Malya ovasında kılıçtan geçirilmişti (Sümer, 1992 b, 50).



218 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

İran’a göçerek Safevî hareketine katılmışlardı (Sümer, 1992, 247). Batı Anado-
lu’daki göçebeler kendilerini Yörük diye tanımlarken, tarihler, Çepnileri halis Oğuz 
(Türkmen) grubuna mensup gösterir.

İlk kez Kaşgarlı Mahmud, Çepnilerden Oğuzların Üçok koluna bağlı bir boy 
olarak bahsederken (Kaşgarlı, 1985, 58), Reşüdeddin (Cami’üt-Tevarih), Yazıcızade 
Ali (Tarih-i Al-i Selçuk) ve Ebulgazi Bahadır Han (Şecer-i Terakime), Çepni adının 
“Kandaki yağı göre, derhal savaşır ve çapar, bahadır” (nerede düşman görse dur-
mayıp savaşan) anlamına geldiğini naklederler (Togan, 1972, 50; Çelik, 2002, 312; 
Bostan, 2002, 299).

Anadolu’nun tarihi boyunca Çepni yerleşmelerinin büyük bir kısmı Türkmen-
Alevisi olarak bilinmekle birlikte bugün başta Karadeniz’de olmak üzere Çepni 
aşiretlerinin çoğu Sünnileşmiştir. Batı Anadolu’daki Çepni aşiretlerinin bir kısmı 
merkezi-büyük toplumla karışmayarak eski inançlarını sürdürmüşlerdir. Bunlardan 
bazıları yabancı saydıkları kişilerin yanında, tıpkı Anadolu Abdalları gibi, konuş-
tukları özel-şifreli dilleri bile vardı (Sevinçli, 2009, 1926). Turgutlu-Sarıbeyli köyü 
Çepnilerinden bazıları, “biz biraz abdalız da galiba” sözleriyle aynı kültürün tem-
silcileri olduğunu belirtirler (Sevinçli, 2009, 1926).

Karadeniz’deki Çepnilerin en mühim yaylaları Kadırga (Kadir Kaya), Garabdal 
(Kara Abdal), Hıdırnebi, Güvende (Güvendi Şeyh, Güvenç Abdal ocağından), Kızı-
lalı (Kızıl Ali), Karakaya adları, Alevi-Kızılbaş geleneğinin Çepnilerce bölgeye 
taşındığının örnekleridir. 

Velâyetname’de Güvenç Abdal, HBV ile bir menkıbede anılan meşhur bir 
Rum erenidir (Gölpınarlı, 1995, 78). HBV tarafından 1260’larda Karadeniz bölge-
sine gönderilen Güvenç Abdal, bölgedeki Çepni Türkmenlerinin yerleşmesine 
yardımcı olmak üzere Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Taşlıca köyünde tekkesini
kurmuştur (Noyan, 1995, 23). Güvenç Abdal Ocağı, Doğu Karadeniz bölgesi 
Çepnileri için önemli bir merkezdir (Altınok, 2003, 188; Demir, 2012, 80).

Batı Anadolu’da, değişik köylerde yaşayan Çepnilerin ekserisi de Köse Süley-
man Ocağına bağlıdırlar. Köse’nin soyundan gelen evlatları, Ocak aracılığıyla Çepni 
halkının hak rehberi ve mürşidi olmuştur. Balıkesir’e bağlı Kavakbaşı köyündeki 
Ocak, HBV’yi pir, Köse Süleyman’ı rehber olarak görür. Cem ayinlerinde Bektaşi 
unsurlar hâkimdir (Şahin, 2012, 112).

Karadeniz’in doğusunda hareketli bir göçebe hayatı yaşayan Çepniler, Kıpçak 
Türkleriyle birlikte Laz ve Gürcü etkileşimi sonucu bugünkü hareketli Karadeniz 
müziği oluşmuştur. Onların haksızlıklara karşı gelen savaşçı karakterleri, Laz etki-
sindeki Karadeniz kültürüne, Türkçe türkülerle damgasını vurmuştur. Çepnilerin 
olduğu yerde yaylacılık kültürünün yaygınlaştığı görülmektedir. Geleneksel olarak
Karadeniz’de yapılan yayla göçünde (ot göçü), yaylaların serin suyu ve havası 
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yanında otundan da hayvan sürüleri otlatılırdı. Kemençe eşliğinde horon teperek 
yaylaya giren tek topluluğun Çepniler olduğu belirtilir (Akat, 2012, 59). Bu göç sıra-
sında Türk halk kültürünün en önemli unsurları sergilenir. Büyük bir coşkunlukla 
yaylaya giren delikanlılar, kemençelerini yanlarına alırlar; silahlar atılır, türküler 
çağrılır, horonlar tepinirdi. Yüzyıllardır süren bu göç geleneğiyle başlayan şenlikle-
rin eskiden büyük bir maneviyat taşıdığından ve ibadet amaçlı yapıldığından söz 
edilir. Bölgedeki eski araştırmalara göre Çepniler, kemençeyi âşık sazı olarak kulla-
nırdı (Akat, 2012, 54). Kırşehir abdalları kemanı repertuarlarına alırken, Karadeniz 
Çepnileri de kemençeyi aldılar. Karadeniz bölgesinin en güzel kemençe üstadları 
Çepnilerden çıkmıştır. Kemençe, Doğu Karadeniz bölgesine 11.yy.dan itibaren gö-
rünmeye başlayan Kıpçakların (Kumanlar) mirasıdır (Akat, 2012, 29, 85). Kıpçaklar 
gibi Doğu Karadeniz bölgesiyle ortak kültürel özellikler taşıyan Gagauzlar da ke-
mençenin adı keman, Kemençe çalıp oynanan oyunun adı da horondur. Gagauzlar da 
daha çok türkü çağırırlar; bu türkülerin çoğunun teması gurbet ve hüzündür (Bilgin, 
2000, 98). Bölgedeki Kıpçaklar zamanla erirken, soydaşları Çepniler miras aldıkları 
kemençe ve horonu yüzyıllar sonrasına taşıyabilmişlerdir. Çepnilerin, birçok folklo-
rik özellikleri diğer bölgelerdeki Alevi-Bektaşi gelenekleriyle örtüşmektedir. Bugün 
terennüm edilen Karadeniz türkülerinde Çepni ve Oğuz adları dikkat çeker.6

Görüldüğü üzere Anadolu’nun her bölge ve şehrinde Alevi-Bektaşi Türklere 
rastlamaktayız. Uzun zaman yerleşik hayattan uzak yaşamaları, onları yabancı kül-
türlerin etki alanı dışında tutmuş, öz kültürlerini diğer boylara oranla daha iyi muha-
faza edebilmişlerdir. Türk kültürünün kaynaklarını araştıranlar, bu büyük ve köklü 
kültürün taşıyıcısı Çepnilerin Anadolu’da kadim Türk kültürünün en eski unsurlarını 
muhafaza ettiğini göreceklerdir. Yerleşik bir düzende bugün de gelenek ve görenek-
leriyle yaşamlarını sürdürmeleri, halk kültürümüzün önemli bir kaynağı olduğunu 
göstermektedir. 

BABAÎLER

Anadolu’ya ilk göçlerle birlikte gelen Babaî ve Kızılbaş Türkmenleri, öz Türk 
kültürünün en önemli taşıyıcıları olmuştur. II. G. Keyhüsrev yönetiminin yarattığı 
ciddi ekonomik ve toplumsal rahatsızlıklar çoğu göçebe kırsal kesimleri zor durum-
da bırakmıştı. Bu yüzden Baba İlyas’ın Tanrı tarafından gönderilmiş bir Mehdi 
kimliğiyle onlara bir dünya cenneti vaat ederek yaptığı örgütlü propagandaya büyük 
bir istekle katılmış ve ayaklanmışlardı. Taşrada başlayan isyan Kırşehir’e doğru uza-
nıp doruk noktasına ulaşmış, Malya ovasında gerçekleşen savaşta Selçuklu ordusu 
asileri kanlı bir şekilde bastırmıştır (1240) (Ocak, 2000, 135). Bugünkü Seyfe ova-
sında savaş düzenine giren Babaîler, Selçuklu devletinin tuttuğu gayrimüslim unsur-

6 Evlerinin Önünde Gara Üzüm Asması türküsü; Oğuz ula örenin vardır yayla davası / Ben çalarım 
gızlara enişdibi havası … (Akat, 2012, 128).                                            
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larla, ücretli Frenk ve Gürcü askerlerle birlikte Araplar ve Kürtlerin de katıldığı 
müttefik orduyla ancak alt edilebildiler (Abu’l-Farac, 1950, 540; Turan, 1971, 425). 
Babaîler büyük bir katliama uğratılırken, isyanın önderleri Baba İshak ve Baba İlyas 
öldürülmüştü (Ocak, 2000, 146). İsyanın lideri olarak Selçuklu ve Osmanlı kaynak-
larında adı geçen Baba İlyas ve onun soyundan gelen Âşık Paşa, Muhlis Paşa ve 
Babai halifeleri, uclara göçerek toplum ve kültür hayatında kesin bir rol oynadılar. 
13.yy. Anadolu’sunda heterodoks İslâm’ın birleşip toparlandığı ve Alevi-Bektaşi-
liğin tarihsel tabanının ilk kez belirginleşip yazılı kaynaklara geçtiği büyük isyanla 
dikkat çeken Babaîler, en büyük tabanı Kırşehir çevresinde bulmuşlardı. Asilerin 
büyük bölümünü Karamanlıların mensup olduğu Avşar ve HBV’nin çıktığı Çepni 
boyu gibi büyük Türkmen aşiretleri oluşturmuş, isyana pek çok abdal ve kalenderi 
dervişi katılmıştı (Köprülü, 1989, 503; İnalcık, 2003, 203). 

Babaîler isyanı, zamanında çok yaygın bir etki meydana getirmiş, Anado-
lu’daki kırsal kesime mensup merkezi İslam anlayışının dışındaki büyük kitleleri bir
araya getirmiştir. İsyanı yöneten Türkmen Babalarının kimliklerine bakıldığında, 
tamamen bir tarikat tarafından örgütlenmiş bu toparlanma, etkileri günümüze kadar 
süren dini-kültürel ayırımın başlangıcını teşkil eder. Büyük kitlesel inanç hareket-
lerine dönüşen bu isyanın nispeten küçük uzantıları Alevi-Kızılbaş, Şeyh Bedreddin, 
Şah, Kalender, Celali vb. isyanlarla yüzyıllarca sürecektir.

Bu kitle hareketleri, mitolojik ve şifahi teolojiye dayanan, kısmen yerli halktan 
insanları barındıran, Anadolu’da dağınık halde yaşayan heterodoks İslâm anlayışına 
mensup konar-göçer Türkmen kitlesinin sahneye koyduğu büyük toplumsal hare-
ketlerdir. Bu isyanlarda söz konusu kitleler arasında yaygın güçlü bir mehdi bekleme 
ruhuna dayalı heterodoks inançlar, ideolojik araç olarak kullanılmıştır (Ocak, 2000, 
76). Babaî Türkmenler soya büyük önem verdiklerinden, HBV’nin torunları olduğu 
iddia edilen Çelebileri tarikat önderleri olarak tanımışlar ve öteki Bektaşi zümre-
lerinden ayırmışlardır. 1527’de Orta Anadolu’daki büyük Türkmen isyanına Hacı 
Bektaş soyundan gelen Kalender adlı bir derviş önderlik etmişti.

İsyan sonuçları itibariyle de Anadolu’nun sosyo-kültürel tarihinin bir dönüm 
noktası olmuştur. Anadolu’da kent merkezleri ile çevre arasında başlayan kültürel 
farklılık ve sosyal çatışmalar çeşitli sebeplerin etkisiyle siyasallaşmakta ve bir kitle 
isyanı haline dönüşmektedir. Bu anlamda bilinen ilk isyan olan bu siyasal amaçlı 
toplumsal hareketin merkezindeki sebep, asla bir din ya da mezhep çatışması değil-
dir. Selçuklu yönetiminin hedef alındığı bu savaşta merkez-çevre uzlaşmazlığı diye-
bileceğimiz yerleşik merkezle, konar-göçer ve kırsal çevreler arasında yaşanan sos-
yal çatışmada, çevreyi temsil eden merkez-kaç güçlerin, merkezi güce (kentlilere) 
karşı bir protesto niteliği taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Ortaçağlarda harekete geçen 
bütün güçler, işi ve eylemlerini dini kalıp ve kılıflar altında süsleyerek halka sunarlar 
ki gerçekte toplumsal ve ekonomik bunalımlar, bu isyanda etkili rol oynadı. Devlete 
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egemen olanlar, Anadolu halkına yabancılaşmıştır. Brockelmann’ın deyimiyle Baba 
İshak olayı aslında Dejenere olmuş emirlere karşı ulusal bir tepkiydi (Yılmaz, 2006, 
37). Bu durum, bu tür hareketlerin siyasi ve sosyal karakterini belirlemiştir

Anadolu’da bilinen ilk büyük Türkmen isyanını yönetmiş olan Baba İlyas,
Anadolu’da geniş Türkmen kesimini etrafında toplamış karizmatik bir Türkmen 
şeyhidir. Amasya Tarihinde, kendisinin Baba İlyas adıyla şöhret olduğunu, derviş-
lerine Babaî, tarikatına da Tarikat-ı Babaîyye denildiği belirtilir (Hüsamettin, 1986, 
180). Bu dönemde eski Türk Şamanlarının misyonunu üstlenen baba lakaplı Türk-
men şeyhleri, geniş halk kitlelerinin dini ve sosyal hayatlarında çok etkiliydi. Dede 
Korkut hikâyelerinden ve çeşitli menkıbelerden, 14.yy. Anadolu Oğuzları içinde 
Şamanizm’in, İslami bir renk içinde yaşamakta olduğunu görüyoruz. Bu eserlerde 
geçen ve gaza yapan kahramanlar şarap içen, kadınlı meclisler kuran göçebeler olup, 
İslâm’ın gazilerinden ziyade Türklerin Alpleridirler (Turan, 1993, 27).

Türklerin Müslümanlığı kabul etmek yoluyla İslâm dünyasına katılması aynı 
zamanda bir kültür ve medeniyet değişmesini ifade eder. Dolayısıyla çeşitli siyasi ve 
sosyal olayları da beraberinde getiren yeni bir tarihsel süreç başlamıştır. Tarihi süre-
ce bakıldığında Anadolu’nun Müslümanlaşması yüzyılları almıştır. Anadolu’ya asır-
larca süren büyük göç dalgaları halinde doğudan ve kuzeyden gelen yeni göçebe 
Şamanist kitlelerin, öte yandan İslam dünyasındaki Bâtınilik gibi reaksiyoner ideo-
lojilerin etkisiyle çeşitli inanç, kültür ve geleneklerin yüzyıllar boyunca canlılığını 
koruduğu görülmektedir. Babaî isyanının nasıl ve hangi sebeplere bağlı olarak orta-
ya çıktığına ilişkin devrin resmi tarihçileri Babaîlerin dini inanç ve yaşayışlarıyla 
ilgili olarak “Etrak-ı bîdin”, “Babaîyân-ı haricî”, “Tabdukîyân-i mübahî” gibi aşağı-
layıcı ifadeler kullanmışlardır. Baba İlyas ve Baba İshak, İslâm kaynaklarında ve 
Selçuklu vakayinamecisi İbn Bibî’nin eserinde eski bir Türk şamanı ve sapkın olarak 
vasıflandırılmıştır (Turan, 1971, 415; Babinger–Köprülü, 2006, 63). Eski Selçuk 
ordusunun özünü oluşturan Türkmenlerin yerini, Selçukluların merkeziyetçi politi-
kalarına bağlı olarak çoğu gayrimüslim olan ücretli askerler almış, Türkmen boyları 
Anadolu’nun batısına ve uçlara doğru göçerek merkez-kaç çevreyi oluşturmuştur.  

Adı hep isyanlarla anılan bu Türkmen aşiretleri, Moğollara karşı bağımsızlık 
mücadelesinde en ön saftaydılar. Büyük çoğunluğu kılıçtan geçirilen Türkmenlerden 
yoksun olarak Kösedağ Savaşı’na çıkan Selçuklu ordusu hezimete uğramıştır 
(1243). Her ne kadar Moğollar, Anadolu’da bütünüyle hâkimiyet sağladılarsa da uç 
bölgelere yayılan Türkmenler, bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmediler. Ha-
lil İnalcık, 1261 tarihini Anadolu’da Moğollara karşı geniş Türkmen hareketinin baş-
langıcı sayar (İnalcık, 2002, 67).

Selçuklu kaynaklarına göre Kayseri’yi kuşatan Moğollara karşı örgütlü Ahi 
birlikleri de şehrin savunmasına katılmışlardı (İbn Bibi, 1996, 73). Bu olaydan sonra 
merkezi Kayseri olan Ahi teşkilatı dağılmıştır. Gerek Ahi Evran ve gerekse Babaî-
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lerin bakiyeleri HBV ve diğerlerinin Moğol takibatına uğramaları, aynı sosyal taban-
dan gelen çeşitli Türkmen kitlelerinin bu ortak özellikleri dolayısıyla geleneksel 
anlatıma konu olan dostluğu gelişmiştir. Türkmenler arasında Babaîlerle ilgisi 
bulunan Şeyh Edebali de Kırşehir’den Batı uçlarına göç etmişti (Tarım, 1948, 88).

Ahiliğin bütün Anadolu’da teşkilatlanmasına yardımcı olan Sultan Alâed-
din’in, oğlu Gıyaseddin tarafından öldürülmesi karşısında direnişe geçen birçok Ahi 
ve Türkmen zümresi, Babaî isyanına katılmış, bu yüzden takibata maruz kalan Ahi
ileri gelenlerinin çoğu tutuklanmıştı. Bunlar arasında Ahi Evran da vardı (Bayram, 
1994, 30). Baba İlyas’ın tutuklanıp, müritleriyle kılıçtan geçirilmesi bu sırada ol-
muştu (Bayram, 1991, 84). Bu olaylar Ahi ve ileri gelenlerinin de Babaîler isyanına 
katılmalarına sebep olmuş olmalıdır. Keyhüsrev’in ölümünden sonra (1245) tutuklu 
Ahi ve Türkmen liderleri serbest bırakılmıştı. Ahi şeyhinin ilk atölye ve merkezini 
Kayseri’de kurduktan sonra şehrin Moğollarca işgali ve çeşitli sosyo-politik baskılar 
yüzünden Kırşehir’e gelip yerleşmiştir (Bayram, 1991, 83).

Mevlevi yazarları Babaî Türkmenlere olduğu gibi Ahilere karşı da olumsuz 
bakmışlardı. Anadolu’nun Moğol istilası altında bulunduğu dönemde meşhur dikta-
tör Muineddin Pervane ve Kırşehir emiri Nureddin Caca’nın, Mevlana ile iyi iliş-
kileri vardı. Moğolların emir ve desteğiyle Türkmenlere karşı mücadele eden Caca 
Bey, Kırşehir başta olmak üzere Anadolu şehirlerinde etkili olan Ahilere ait tekke ve 
işyerlerini Mevlevîlere devretmiştir. Hacı Bektaş’ın, Kadıncık Ana ile olan bağlan-
tısı ve Çepniler içindeki nüfuzu, Caca Bey’i Çepniler ile Hacı Bektaş ocağı ilişkisini 
kesmeye yönelik tertipler içine itmiştir Bu dönemde, Babaîlerin devamı olan Bekta-
şilerle Mevlevilerin iki ayrı siyasi parti konumunda bulunduğu gözlenmektedir. 
Keza Mevlana’nın kendi yazdıklarında Türkmen ileri gelenlerine ve Ahi Evran’a 
kızdığı bilinmektedir. Bununla birlikte Ahiler arasında Mevlana hayranlarının bulun-
duğunu da belirtmeliyiz (Bayram, 1991, 97; Bayram, 1994, 45).

Yukarıda anlatılan sebeplerle uçlara göç etmek zorunda kalan çeşitli Türkmen 
boyları Osmanlı devletinin kuruluşuna önemli katkılar sağladılar. Kırşehir’de Caca 
Beyin baskısından Batı Anadolu uçlarına kaçan Türkmen dervişleri, Ahi şeyhleri, 
Babaî kalıntıları ve Rum Abdalı, Şeyh Edebali örneğinde olduğu gibi, gaza sahası 
olan Osmanlı topraklarında yoğunlaşacaklardır (İnalcık, 1999, 189). Anadolu’da 
özellikle de Konya-Kırşehir hattında Cacaoğlu Nureddin ve Mevlana bir cephe 
(merkez), Ahi Evran, HBV ve Türkmenler karşı cepheyi (çevre) oluşturmaktaydı. 
Köprülü de Mevlevilik ile Bektaşiliğin birbirine taban tabana zıt iki rakip tarikat 
olarak kaldığını ifade etmiştir (Köprülü, 1999, 95). Anadolu’daki Oğuz boyları 
içerisinde en çok göç ve sürgün olayına maruz kalan boyun, HBV Ocağına bağlı 
Çepniler olduğu göz önüne alındığında, Karadeniz ve Batı Anadolu gibi uç böl-
gelerine yönelik Çepni göçlerinin sebebi anlaşılacaktır. F. Sümer, Çepnilerin Ana-
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dolu’da bu kadar geniş bir sahaya yayılmalarını Babai ayaklanması ve Moğol baskısı 
ile ilgili olduğunu öne sürmüştü (Sümer, 1992a, 241).

Sonuç olarak Babaîler isyanını bastıran Selçuklular, büyük bir kıyıma girişince, 
Babaîler, Abdalân-ı Rum içerisinde varlığını devam ettirmiştir. İsyandan sonraki 
baskı dönemi, Babai ve abdal zümrelerinin Bizans serhatlarına göçerek daha rahat 
hareket etmelerini sağlamıştır. Osmanlı topraklarındaki bu Türkmen zümreleri, HBV
kültü etrafında yeni bir biçime bürünerek Bektaşiliğe dönüşecektir (Yörükan, 1998, 
136). Anadolu tarihinin en hareketli dini-toplumsal zümrelerinden biri olan Anadolu 
Abdalları, Babaîler isyanıyla tarih sahnesine çıkmış, Alevilik ve Bektaşilik bu miras 
üzerinde doğup gelişmiştir.

ALEVİ- BEKTAŞİ İNANCININ MİSTİK ALTYAPISI: 
ABDALÂN-I RÛM (ANADOLU ABDALLARI)

Halk inançlarının, içerisinden geldiği iptidai dinler genellikle mistiktir. Bu 
sebeple bu dinler sufilik ve tarikat perdesi altında devam etmiştir. Dolayısıyla halk 
kültürü bir anlamda irfan kültürüdür. Dini hayat ve sufiyane cereyanlar, Türkmen 
muhitlerinde daha canlı, daha hareketli, daha samimi ve eyleme dönüşmeye daha 
müsaittir. Metafizik düşünceler, mücerret mefhumlar bu ilkel çevrelerde gayet basit-
leştirilerek ameli ve müşahhas toplu bir halde gerçekleşir. Ahlak felsefesinin in-
celikleri derhal sert bir hayat kaidesi haline girer. Anadolu’nun ilk mistik dervişleri 
olan Babaî ve Abdalân-ı Rûm gibi heterodoks sufi akımlar bu kabildendir. Nefis 
mücadelesiyle yola çıkan tasavvuf, Türklerde iç ve dış mücadeleyi birleştirip bir 
yandan yaradılış sırrına ermek ve insan-ı kâmil’i hedeflerken, diğer yandan bu insan 
tipine gaza ruhu aşılayıp Anadolu’yu ebedi Türk yurdu haline getirecek olan Abda-
lan-ı Rum birlikleri halini aldı. Velâyetname başta olmak üzere bazı tarihlerde Hora-
san erenleri, Türkistan pirleri, Rum erleri diye geçen zümreler, Anadolu Abdallarıdır
(Köprülü, 1999, 94). Bedel kelimesinin çoğulu olarak abdal, sufi bir kavram olarak, 
peygamberlerin yerine, Allah’ın yeryüzünü kendilerine musahhar kıldığı kimseler 
anlamına gelir. Zamanla gezgin dervişlere bu ad verilmiştir (Uludağ, 1989, 59). Bu 
yüzden birçok olay abdalın bilgisi dâhilinde görüleceğinden onların arif kimliğine 
isnatla abdala malum olur deyimi yayılmıştır. Köprülü’ye göre, abdal tabiri eski bir 
tasavvuf ıstılahı olup 9.yy.dan beri bilinmektedir. Tasavvufi halk şiirlerinde, türküle-
rinde ve halk hikâyelerinde Abdal zümrelerinden sık bahsedildiğini görüyoruz. 
Abdal kelimesi, İranlılar ve Türkler tarafından kullanılan ve veli, sufi, derviş anlam-
larına gelen eski mistik dönemlere uzanır.7

7 12-14.yy.larda İran ve Anadolu sahasında derviş anlamında kullanılan Abdal tabiri Anadolu’da daha çok 
yaygındır. Popüler anlamı yanında Abdal tabiri hadislerde geçen ve birçok sufi âlimin ricalü’l-gayb, 
kutbu’l-aktab nazariyeleriyle alakalıdır. (Köprülü, 1989,  362, 364, 367). Abdal’ın 7, 30, 40 vs olarak 
sayılması tarikatlardaki Yediler, Kırklar olarak anılan ıstılahla ilgilidir. Yedi Abdal inancına göre 
bunların yedincisi Hızır’dır (s.366). Abd ve âl sözcüklerinin birleşmesinden meydana çıktığını öne 
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Su dibinde mahi ile sahralarda ahu ile / Abdal olup ya hu ile çağırayım 
Mevlam seni… diyen Yunus Emre, Abdalların mistik yönüne dikkat çeker. Abdalan-
ı Rum deyimini ilk kez, Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazâde kullanmıştır: Ve hem bu 
Rum’da dört taife vardır kim müsafirler içinde anılır; biri Gaziyân-ı Rûm, biri 
Ahiyân-ı Rûm, biri Abdalân-ı Rûm ve biri Bacıyân-ı Rûm…(Aşıkpaşazade, 1332, 
200). Şah İsmail de bir şiirinde, bu zümrelerden bahseder; Şahın evladına ikrar 
idenler / Ahiler, Gaziler, Abdallar oldu…(Melikof, 2006, 56).

Abdallar, alplık ve kahramanlık gibi göçebe bozkır geleneğinin özelliklerini 
taşır. Osmanlı’nın erken dönemlerine ait kaynaklarda abdal, baba vb. lakaplar taşı-
yan, ilk Osmanlı hükümdarlarıyla beraber savaşlara katılan, tahta kılıçlarıyla kaleler 
fetheden, İslam’ı yayan cezbeli birtakım dervişler mesela Abdal Musa, Abdal Mu-
rad, Kumral Abdal, Geyikli Baba vd., Aşıkpaşazâde’nin Rum Abdalları dediği züm-
reye mensuptur. Babaî, Abdal vb. Türkmen şeyhlerinin menşeleri, kısmen Yesevî ve 
kısmen Kalenderi-Haydarî gibi muhtelif derviş tarikatlarının Anadolu’da Türkmen 
gelenekleriyle ve mahalli kültlerle karışmasından hâsıl olan Babaîliğin devamı ve 
Bektaşiliğin ilk şekillerinden biri olduğu belirtilir (Köprülü, 1988, 27, Köprülü, 
1999, 101; Babinger, 1996, 67; Ocak, 1997, 61). Osmanlı ve diğer Türkmen beylik-
leri topraklarında hem fetihlere katıldılar, hem de dini görüşlerini yaydılar. 14.yy. 
başlarına rastlayan bu zaman zarfında Babai dervişleri artık halk arasında Rum 
Abdalları olarak anılıyor. Onlar, soranlara, Baba İlyas müridiyim, Seyyid Ebu’l-Vefa 
tarikindenim cevabını veriyorlardı. Baba İlyas’ın adı unutulmamış ama HBV’nin adı 
o dönemde henüz popülerleşmemiştir (Aşıkpaşazade, 46; Anonim, 42b; Neşri, 1951, 
47). Senkretik bir dini ideoloji kullanmasına rağmen, siyasi-sosyal bir hareket olan 
Babailiğin başarısız olmasından sonra beliren Anadolu Abdalları, aynı hareketin 
fikri planda devamından başka bir şey değildir. Babailiğin siyasi duruşu karşısında 
Rum Abdalları, mistik yönüyle ön plana çıkar.

süren görüşe göre Abdal, sülalenin kulu anlamındadır. Buradaki sülale, ehl-i beyt yani ev halkı 
demektir. Ev’den kastedilen Peygamber’in ocağıdır. Al sözcüğü, âl-i Selçuk, âl-i Osman’da kullanıldığı 
gibi, sülale anlamındadır. Al-i Aba (Peygamber’in abasının altındaki sülale) ve hamse-i âl-i aba ile 
abanın altındaki beş kişi (Peygamberimiz ile Hz. Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin’den oluşan hane halkı) 
kastedilir. (Eröz, 1990, 34). Abdal, özellikle Türkmen aşiretleri arasında çok yayılmış bir sözdür. 
Zamanla meczup manalarına gelen bu deyim, bir kısım gezgin dilenci dervişlere verilen hususi bir isim 
olmuştur. İran’da da bu zümrelere tesadüf edilmekte ve bunlara derviş veya abdal adı verilmektedir. Bu 
abdalların sokaklarda, meyhanelerde, kahvehanelerde ve toplu mekânlarda halka vaazlarda bulunduğu, 
hikâyeler söylediklerini fakat hiçbir itibarları olmadığı söylenir. Dede Korkut hikâyelerinde Oğuzların 
halk şairi manasında kullanılan ve Türk kültür tarihi açısından büyük bir önem taşıyan Ozan kelimesi 
de zamanla Anadolu’da çok sözle baş ağrıtan kimse anlamında kullanılmaya başlamıştır. Ellerinde 
sazları diyar diyar dolaşan, zamanla âşık - saz şairi adını alan ozanlar, eski menkıbe kahramanlarının 
(Oğuz Han, Dede Korkut ) hatıralarını çalar ve söylerdi. II.Murad’ın sarayında da kopuz çalar, türküler 
söylerlerdi. (Yörük ve Türkmenler arasında bugün ozan, geveze, boşboğazlık eden, herze söyleyen
manasına gelir. Ozan sözü de tıpkı Anadolu’da bazı çingene zümrelerine abdal denilmesi gibi, zamanla 
çingene, çalgıcı anlamına dönüştüğü anlaşılıyor (Köprülü, 1999b, 108, 136-137).
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Gerek köylere yerleşmiş olan, gerek göçebe hayatını sürdüren Türkmenler, hiç 
şüphesiz çok samimi Müslümanlardır. Fakat bu Türkmenlerin Müslümanlığı, şehirli 
Türkler gibi tamamıyla Ortodoks bir Müslümanlık değil, eski Türklerin Şamanist 
gelenekleriyle Batıni şeyhlerin tasavvuf rengine boyanmış basit ve popüler şeklinin 
ve bazı mahalli bakiyelerin imtizacından hâsıl olmuş bir senkretizmdir. Mehdi bek-
leme temayülleri kuvvetli olan bu Türkmen aşiretleri merkezi idareye karşı koyabi-
lecek yegâne kuvvet olduğu için, bu zümreler arasında dini-siyasi propagandalar hiç 
eksik olmamıştır. Ortodoks çevrelerin şiddetli tenkitlerine uğrayan garip giyimli ve 
coşkun yaşayışlarıyla tamamen eski Şamanları hatırlatan baba lakaplı Türkmen 
şeyhleri, köylülerin ve göçebelerin manevi hayatlarının başlıca düzenleyicisidirler.
Babailer isyanı da bu faal propagandacılar tarafından hazırlanmıştı. Baba deyimi, 
Bektaşilerin kullandıkları manadan farklı olarak, saz çalan, nefes söyleyen, yaşlı ve 
saygın Alevi erenleri için kullanılan bir terim haline dönüşmüştür (Köprülü, 1999, 
97).

Abdallar soy itibariyle Türkmen’dirler; arşiv belgelerinde Türkmen taifesi ola-
rak gösterilen Abdalların Türkmen cemaatleri olarak Anadolu’da birçok bölgeye 
yerleştikleri dikkat çekmektedir. Oğuzların Beydili oymağı ile birlikte Horasan üze-
rinden geldikleri öne sürüldüğü gibi, Hindistan sınırlarından geniş bir alana yayılan 
Halaçların, Akhunların, Efdalitlerin ve Abdalların birbirleriyle ilişkileri ve Türklük-
leri konusu sağlam delillere dayandırılarak incelenmiştir (Frye-Sayılı, 1946, 97).
Birçok araştırmacı bugün Anadolu Abdallarını; Tahtacıların, Çepnilerin, kısaca tüm 
Alevileri Babaî Türkmenlerinin devamı olarak görmektedirler. Anadolu’nun daha 
sonraki zamanlarında muhtelif müfrit Alevî zümrelerine benzeyen bu Babaî ve Ab-
dal taifesi, HBV’yi pir kabul ederler. Bu tarikatların bazı ayinlerinin eski Şamanizm 
inançlarını andırdığı ve Türkmen babalarının eski Türk Şamanlarına benzeyen der-
vişler olduğu görülmektedir. Bektaşilik, kültür üstünlüğünü bütün bu zümrelere 
kabul ettirecektir. 

Şamanlığın en bariz seciyesi kamlar tarafından icra edilen toplu sihri mera-
simdir. Dede ve baba ile kam arasında birçok benzerlikler vardır. Gerek kam’lık 
gerek dedelik soydan gelme birer dini-mistik meslektir8. Türklerde asıl dini iba-

8 Prof. İnan’a göre şaman kelimesi yerine kam kullanılmalıdır. Kazakların baksı, Kırgızların Bakşi 
kelimeleri Budizm’den gelmedir. Budistlerde bu kelime öğretmen-mürşit anlamında, Türklerde ise 
bagşı, saz şairi manasındadır. (İnan, 1954, 74). İslâm öncesi dönemlerde Şaman ve kamlar, sihri ayin-
ler, da-vullu-sazlı, içkili danslar yaparlar, öyle ki kendinden geçerlerdi. Ziya Gökalp’a göre toyunlar 
(Şaman-kam), dini reis oldukları halde aynı zamanda siyasi liderdirler. (Yörükan, 2006, 66) Kam, 
sihirbaz demek değildi, yalnız ayin icra ederken bazı sihri hareketlerde bulunur ki buna dini bir tabir 
olarak kehanet denir. Nitekim eski kaynaklarda kam, kâhin diye tercüme edilir. (Kaşgarlı, 1985, 
III/117). Kutadgubilig’te de hekimlerle bir tutulan faydalı bir kişidir (İnan, 1954, 74). Kamlar meczup 
şahsiyetlerdir ve irsidir; bunlar dini bütün esrara vakıftırlar. Şaman olmaya hazırlanan gence (talip), 
mürşitlik yapan tecrübeli kama, ata (baba) denir ki bunlar Alevi-Bektaşilikteki terimlere uymaktadır 
(İnan, 1954, 19). Bunlardan hemen hemen her oymakta bulunur. Onlar davul ve defleriyle herkesin 
gözü önünde kendinden geçercesine gerçekleşen sıhrî bir ritüelde bulunur. Kamlar her ayinde göklere 
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detler, cemaat halindeki bu resmi ayinlerdir. Boy ve oymak beyleri aynı zamanda 
dini reistirler. Beyler ne zaman dua etseler makbul olur. Çünkü tanrılar, beylerin ata-
larıdır. Kitab-ı Dede Korkut’ta Oğuz beyleri yüz göğe tuttular, el kaldırıp dua ettiler, 
beylerin alkışı alış kargışı kargıştı (duası makbul, bedduası lanettir) (Yörükan, 
2006, 68). Eski Türk Şamanlığında kırlarda kamların organize ettiği Nevruz bayramı 
gibi merasimlerde, oymaklar sıra ile ayin icra ederler. Günümüz Anadolu’sunda 
Sünni’sinden Alevi’sine halk kitleleri, Hıdrellez (Hızır-İlyas) denilen bu bayramı 
kutsal bir manayla devam ettirirler (Ocak, 1985, 82: Eröz, 1990, 361). Orta Asya’da 
pek çok Türk boyu vecd haline gelerek, Divanü Lügat-it Türk’te, efsun yapıp
gaipten haber vererek insanların dertlerine çözüm bulmaya çalışan bu insan-lara 
şaman yerine kam (kâhin) denilmektedir9. İslâmiyet’le birlikte kamlık görevini de-
deler sonra da keramet gösteren veliler üstlenmiş oldular. Alevi-Bektaşiler erenle-
rine ata, baba, dede demekle birlikte onlara, Sultan Varlığı, Hünkâr, Hacı Bektaş, 
Hüsam Şah, Baba Resul gibi reislik ve hükümet unvanları da verirlerdi. Türk 
edebiyatının en eski kaynaklarından biri Dede Korkut, eski Türklerin kam-ozanlarını 
temsil eder. Dernek gecelerinde veya sohbetlerde nefesler genellikle saz refakatinde 
okunur. Kam’ların duaları, Alevi-Bektaşi gülbanklarına ve Sünni Türkmen-Yörük-
lerin sofra dualarına benzer. Bazı yörelerde esrara, abdal otu denilmesi ve Abdal 
keyfi deyimi, bugün onlara saz ve söz sanatçısı denmeleri, Abdalların bu kültür çev-
resine mensup olduğunun göstergeleridir. Bu dernekler çalgısız, içkisiz olmaz. Ayin 
sırasında ya da ayinden hemen sonra içilen içkiye, Alevi-Bektaşi tarikatında,
Şamanizm dönemlerinde olduğu gibi dolu denilmesi bu kültürün devamının göster-
gesidir. En azından dedeler, cem’den sonra dem (rakı-dolu) çekerdi. Hastalarını 
okutmak için çeşitli sınıftan halk, bu dedelere başvururdu. Dem, Üçler, Yediler, On 
ikiler ve Kırklar aşkına içilir ki bu kurban yerine geçer. Nitekim kamlar, koruyucu 
ruhlar için arak’tan saçı saçarlar (Eröz, 1990, 112; Yörükan, 1998, 119).

Özünde Bektaşilik, Babailiğin devamıdır ve eski Türk folklor ve töresiyle özel-
likle Şamanizmle birçok benzerlikler içerir. Şamanist etki cezbeye kapılarak yapılan 
rakslarda açıkça görülür. Bektaşi velilerine atfedilen doğaüstü güçler, eski Türklerin 
törensel yemek geleneği (şölen, toy) ve Şamanist taş ve ağaç kültleri Bektaşi ayin-

seyahat eder. Bu arada kesilen kurbanı Tanrı’ya kabul ettirmek için halden hale geçer. Merasim 
sırasında kam usulen rakı içer, bazen fevkalade heyecanlanır, ağzından köpükler gelir, bayılır ve bir 
müddet sonra ayılmakla beraber istiğrak halindedir. Onun bu arada şuursuz olarak söyledikleri 
kendisinin değil, Tanrı’nındır artık. Bu manzara mistik ve ruhi hallerdir ki itiyat ile inanmak ve telkin 
ile vukua gelir. Bu merasimlerden sonra kam çok yorulur, birkaç gün sonra ancak kendine gelir. Bu 
sırada ölen kamlar da olur. Merasim bitince kam olağanüstülükten çıkar, normale döner. Ziyafet başlar, 
kesilen kurbandan yiyip içilir. Kamlar, fakir kimselerdir, çok zaman ücretsiz ayin yaparlar, sadece 
kurbanın derisi onlara kalır. Genellikle kamlar, cezbeli ve derbeder bir hayat geçirirler. (Yörükan, 2006, 
82; Eröz, 1990, 260) Hak meydanı denilen Cem ayinlerinde yapılan merasimler de buna benzer. Cem, 
yol, töre, niyaz, ibadet meclisi ve miraç demektir. Cem erenleri, birbi-rine miracın kutlu olsun derler. 
Merasimler, içilen dolu (rakı) ve kesilen kurbanla son bulur (Yörükan, 2006, 92).

9 Kam arwaş arwadı; Kam, Şaman arpağ arpadı, efsunladı, Kam ırkladı, sihir için kâhinlik yaptı demekti
(Kaşgarlı, 1986, 283, 285)
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lerinde de süregelmiştir. Kadınlar, İslam öncesi Türk toplumundaki özgürlük ve 
erkeklerle eşitlik konumlarını korumuştur. G. Jakob ve F.W. Hasluck gibi bilginler 
Bektaşilik üzerinde Balkanlar’ın yerel müşrik ve Hıristiyan inançların etkisine dik-
kat çekerek bazı Bektaşi inanç ve ayinlerinin Hıristiyanlıktan alınmış gibi görün-
düklerini ileri sürmüşlerdir. Örneğin Hıristiyanlıktaki teslis kavramı, Bektaşilerin 
Tanrı, Muhammed ve Ali birdir inancında yansımıştır deniyor. Tarikata kabul töre-
ninde adaylara ekmek, şarap ve peynir sunulur, müritler günahlarını şeyhe itiraf ede-
rek günah çıkarırlar. Ayrıca 16.yy.dan başlayarak tekkelerde kalan dervişlere cinsel 
oruç farz olunmuştur. Bektaşi tekkeleri daha birçok adetleri bakımından Hıristiyan 
manastırlarına benzer. Bu yerel etkiler, Hıristiyanlarca kutsal sayılan yerlerle ilgili 
Hıristiyan ya ada müşrik geleneklerin benimsenerek Bektaşi velilerine atfı gibi daha 
birçok biçimlerde görülür (İnalcık, 2003, 205).     

Kam-ozanlar din öncüleri olduğu gibi aynı zamanda çok zengin sözlü edebi-
yatın taşıyıcılarıydılar. Bugün ülkenin her yanında kitleleri toplayan evliya törenleri, 
mesela dede ve kamberler tarafından Cem törenlerinde saz ve ezgilerle söylenen 
şiirler, mevlitlerde okunan ilahiler, sözlü kültürümüzün önemli malzemeleridir. Cem 
ve Mevlit toplantılarında okunan nefeslerin içeriğini ilahilerden ayırmak çok güçtür; 
her ikisinde de tevhit işlenmekte, Peygambere salâvat getirilirken sağ el sol göğsüne 
yapıştırılmakta ve ayağa kalkılmaktadır. Tören sonunda lokma ve şerbet ikramı ya-
pılmaktadır. Bu törenlerde okunan nefes ve şiirlerde genellikle yaradılışın sırrı, ayrı-
lık ve ölüm teması işlenir (Şahin, 2012, 124).10 Aynı şekilde bir gelenek halinde sür-
dürülen Mevlit törenlerinde Süleyman Çelebi’nin Türkçe kasidesi okunduktan sonra, 
küçük çocukların toplu halde okudukları Yunus Emre ilahilerinde de bu coşkunluğu 
görmek mümkündür. Bu toplantılara geleneksel milli kültür etkinlikleri bakışıyla 
yaklaşılmakta ise de bu törenleri halk, Osmanlı döneminde olduğu gibi, mistik toplu 
dini ayinler gözüyle bakmaktadır. Bunu, kaynağını halk irfanından alan milli kültür 
geleneklerimizin örnekleri olarak değerlendirmek mümkündür.  

Şamanist dönemlerden itibaren kültürümüzde var olan atalar kültü gereği, 
ataların ruhu kutsal kabul edilmiş ve bu kült İslami dönemlerde evliya kültüne dö-
nüşmüştür. Ataların ruhuna kurban sunma geleneği, türbelerde kurban kesilmesi, 
aynı şekilde dini veya daha çok dünyevi istekler için veliden yardım istenmesi, 
Şaman’ın toplumdaki rolünün velilere yüklenmesinin bir sonucu olmalıdır. Mesela 
Şamanizm’deki yağmur duası, ay tutulduğu zamanlardaki davul çalma, silah atma 
adetleri İslamlaşarak Anadolu’da sürdürülmüştür.

Şeyhlik, müritlik, âşıklık gibi Alevi-Bektaşî inanç literatüründe geçen kavram-
lar felsefi dayanağı ve irfan değeri taşıyan unsurlardır. Bugün Alevi-Bektaşi zümre-

10 Şu dünyada üç nesne büktü belimi / Akıl ermez yaradanın sırrına / Biz dünyadan gider olduk / Biri 
yokluk biri ayrılık biri ölüm…(Genç Abdal); Muhammed Ali’ye indi bu kurban (Şah Hatayî);
Kalanlara selam olsun  (Yunus)
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lerde bütün ayin ve duaların (nefes ve ilahilerin) Türkçe olması, Abdalların da Türk-
çeden başka bir dil bilmemeleri, Orta Asya’ya kadar uzanan Türk halk kültürü ve 
inançlarının devamı olması açısından önemlidir. Kanaatimizce, bunlarda eskiden 
kalma nefesler, inançlarındaki esasları meydana çıkarır. Kamlar, dedeler, babalar, 
Türk edebiyatının ve dilinin koruyucuları olmuştur. Bütün destanları, sözlü rivayet-
leri bilen bu din liderleri zengin kahramanlık edebiyatının esas koruyucularıdır. 
Baksılar, türkücü, şair, kâhin, rahip ve doktor gibi, dini ve halka ait geleneklerin 
koruyucusu olarak görünür. Asırlar ötesinden gelen destanları hafızalarında saklar-
lar. Nerede olursa olsun dini merasimleri, milli dilleriyle organize ederler (Eröz, 
1990, 282). Bu merasimlerin Türkçe olmasından dolayı Şamanizm, Türklerin milli 
dini olarak görülür. Cem ayinlerinde yapılan merasimler de Türkçedir Cem ayinle-
rinde dedeler murakabe içinde bulunurlar, ayin sırasında kendinden geçenlerin sayısı 
çoktur.

Heterodoks zümrelerdeki bütün ibadet sisteminin içerisinde toplandığı, dini 
akidelerle birlikte örf ve adetlerin bütünüyle teşekkül etmiş ve çevrelenmiş olduğu, 
panteist inançlar, dedelere ve cemaate ibadet, saz, sema, rakı ve şiirin bir araya geti-
rilmiş olduğu Cem ayininin menşei, Şamanlık ve kam merasimi olduğu gibi, Anado-
lu’da eskiden yaşamış dinlerin bakiyesi veya kısmen onların tesiri ile meydana gel-
miş olması mümkündür. Y. Ziya Yörükan, Türkmen Aleviliğinin sadece Batıniliğin 
bir devamı olmadığına işaret ederek onun Yesevî, Kalenderî, Haydarî gibi Türk tari-
katları ile Hurufilik, Vücudiye ve Dehriyye felsefelerinin karıştığı, içerisinde Türk 
gelenek ve göreneklerinin, halk şiirinin yaşadığı bir dünya olduğunu, bununla birlik-
te Türk şölenlerini andıran ayinleri de içerdiğini söylemektedir (Yörükan, 2006, 
97,119). Anadolu’daki Türkmen düğünlerinin ve kadim oyunlarının, ziyafet gele-
neklerinin kaynağı araştırıldığında eski dinlerin ritüellerine kadar uzandığı görü-
lecektir. Bazı Türk oymakları arasında hala düğüne toy denir ve eski yağma geleneği 
gibi düğünlerde bardak, çanak gibi eşya çalınır. Şamanizm’deki kurban merasimi ile 
Alevilikteki musahip kurbanı ve adak kurbanları arasındaki bağ, şüphesiz Babai ve 
Abdal zümreleri aracılığıyla günümüze taşınmıştır.11

11 Orta Asya Şamanizm’inde de Anadolu’daki Cem ayinlerinde de, nefesler söylenir, saz çalınır, sema 
yapılır ve sakilerin ellerinden aşk olsun niyazı ile içki alınırdı. Bu ayinde içki demdir ve özel bir törenle 
çekilir. Dem (dolu), kımız kaynatılarak damıtılır ve buna arakı denir. Bu içki kutsaldır ve ibadet 
hükmündedir (Eröz, 1990, 110). Sonuçta heyecan ve taşkın bir maneviyat seli ortamı mistik bir havaya 
sokar. Herkes aynı noktada birleşir, vahdet-i vücut sırrı tecelli eder. Eskiden beri meczupların (erenler) 
hürmete layık görülmeleri bundandır. Mistik meclislerde dini heyecan ve bu heyecanı arttıracak 
vasıtalar kullanılır. Büyük sufilerin sekr (sarhoşluk) ve sahv (ayıklık) hali diye rumuzi bir surette ifade 
ettikleri hakikati, Aleviler içtimalarında fiilen yaşarlar. Kuru ve sakin ibadet şekilleri karşısında 
ihtişamlı ayinlerin, hissiyat coşkunluklarının insanlarda dini rabıtayı daha da arttırır. Heyecan ve ruhi 
coşkunluk yaratmak için semah yapılır. Rakı, mukaddes merasim sırasına sokulmuştur. Ruhlara tesir 
eden musikinin kullanılması, teganni ile şiirler, ilahiler okunmasıyla derin bir vecd ve istiğrak içinde 
sükûnetten taşkınlığa geçilir. Fertler başka insanlar olmuşlar, kendi oluşlarının fevkine çıkmışlar, köle 
ve efendi, halik ve mahlûk, abid ve mabud hepsi birdir; bu anda onlar acının ve ölümün üstündedirler. 
Hepsi haki-kate ulaşmıştır ve hepsi erenlerdendir. İçki, aşıkın aşkını, fasıkın fıskını arttırır derler. İçki 
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Kültürde süreklilik esastır. Abdalân-ı Rûm geleneğinin yegane temsilcileri olan 
Kırşehir Abdalları, Anadolu’da dağınık halde yaşayan Avşar, Beydilli, Yüreğir, 
Çepni vb. Oğuz boylarının çeşitli temsilcileri ile olan tarihsel ve gönül bağlarının 
farkındadırlar. Gerek Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal’dan, gerek Dadaloğlu, Kara-
caoğlan ve Köroğlu’ndan miras aldıkları şiir ve türküleri aynı Türkmen geleneği 
içerisinde aslını bozmadan terennüm ede gelmişlerdir. Hepsi, kaynağının Horasan 
olduğunun bilincindedirler. Bu cümleden olarak aynı ocaktan beslenmiş Türkmen 
yiğit ozanların Türkülerine sahip çıkarak bu kültür geleneğini sürdürmeleri, yozlaş-
maya yüz tutmuş öz Türk kültürünün devamı için çok önemlidir. Kırşehir Abdalları 
yüzyıllar öncesinin şairlerinin şiirlerini türkü makamında söylemekten büyük zevk 
almaktadırlar. Onların hasret kokan türkü ve bozlakları yüzyıllardır Türk halkının 
duygularını yansıtmaya devam etmektedir. Kendilerini Türkmen geleneğin doğal 
mirasçısı olarak görerek, sabırla aynı sanat ve kültür çizgisini yürütmüşlerdir. Ana-
dolu’da tarih içerisinde gittikçe hâkimiyet kazanmış olan Sünni taassup adeta türkü-
yü, çalgıyı, abdallara havale etmiştir. F.Köprülü de, Kafkas Azerbaycan’ındaki Ab-
dallar köyünde, bilhassa âşıklar, yani söz şairleri yetişmekle meşgulken, Anado-
lu’daki Abdallar halk arasında hikâyecilik, çalgıcılık ve oyunculukla şöhret kazan-
mış olduklarını, bu durumun Türk kültürü açısından son derece önemli olduğunu 
belirtmiştir (Köprülü, 1989, 363).

18.yy.da Bektaşi Abdalları deyimi yayılırken Abdal ve Bektaşi sözleriyle aynı 
anlamı taşımaya başladı. Tarihsel süreç içinde Anadolu Abdalları, Alevi-Bektaşi 
zümreleriyle aynı inanç manzumesinin bir halkası olmuştur. 18.yy. ozanı Dertli 
Kemter bir şiirinde; 

Abdallığın binasını sorarsan,                   Hakikat ilminde aslın ararsan
Allah bir Muhammed Ali Abdaldır          Cümle ululardan ulu Abdaldır…

(Parlak, 2012, 293).

Pek yazılı edebiyat ürünü bırakmasalar da diğer âşıkların tabiat, aşk, fakirlik, 
göç, savaş, gurbet temalarının işlendiği duygusal ve toplumsal konuları içeren şiir-
leri besteleyip çalarak usta yorumlarıyla geniş halk kitlelerine sevdiren abdallar 
olmuştur ve bugün de bu kültürel gelenek sürdürülmektedir. Anadolu’da ezgileri 
zevkle dinlenen Kırşehir Abdallarının yerleşik hayata geçmeleri yakın zamanlarda 
olmuştur. Onlar yine kendi tabirleriyle ekseriyetle gezginci idiler. Nitekim dağ 
yürümezse abdal yürür deyişi meşhurdur (Yılmaz, 2008, 76).

her şeyi ortaya kormuş. Ayin-i Cem’lerde Kaygusuz Abdal’ın Aleme külli-i vicud ve can ben oldum ve 
suretle safana rahman ben oldum benzeri mistik nefesleri okuna gelmiştir (Yörükan, 2007, 106). 
Kemale erme yolunda içkiyi ruhu olgunlaştıran bir araç olarak benimseyen Abdal geleneğinin son 
temsilcisi Kırşehirli Neşet Ertaş’a göre içki; aşkın dolusu, aşkın meyi/badesi olup nefessiz içilmelidir:
Sazını çalarken kendinden geçen,      Aşkın dolusunu nefessiz içen,
Gönülden gönüle kapılar açan,       Gönül delisini ne’yledin dünya… (Parlak, 2012, 309).
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Öte yandan gerek Dadaloğlu’nda gerekse Karacaoğlan’da hiçbir ozanda bulun-
mayan önemli bir özellik olarak Türkçe yer adlarına fazlaca rastlanılması bunların 
birer Türkmen aşireti ozanı olmasıyla ilgilidir. Çukurova Yörüklerinin kültür ürünü 
olan bozlak havalarının Kırşehir’de Abdal zümrelerince aynı heyecanla okunması bu 
ortak mirasa sahip çıkıldığını gösterir ki bu da Abdal dervişlerin dil misyonerliğini
sürdürüyor olduğunu gösterir.

İlkel dinlerden çağdaş din ve tarikatlara yaygın bir surette tesir eden mües-
seseler olarak falcılık, büyücülük, hastalar üzerinde nefesin tesiri hakkındaki halk 
kültürü inançları devam etmektedir. Bu hususta Alevi dedelerinin nefesleri meşhur-
dur (Yörükan, 1998, 58) ve Anadolu’da hasta olanların “üstüme bir Karacaoğlan 
okuyuver” darbımeseliyle mükemmel örtüşür. Halk ozan geleneği ile Abdal gele-ne-
ği, etle tırnak gibi kaynaşmıştır. Avşar Bozlak ve türkülerin, barak havası, yiğit-le-
meleri Kırşehir Abdallarının repertuarlarında bugün de keyifle terennüm edilmesi, 
Dadaloğlu ve Karacaoğlan’dan süre gelen geleneğin devam ettiğini gösterir.12 Boz-
lak Çukurova’yı terk etti, gerçek bozlak yapan bizleriz diyen bir avuç Abdal, popüler 
kültüre karşı dile getirdiği halk türküleriyle, öz Türk kültürüne önemli katkılarda 
bulundular. Bu örnekler, onların Anadolu’da bu kültür geleneğinin taşıyıcısı oldu-
ğunu göstermektedir. Bu ezgilerde, Anadolu`nun tarihi ve kültürel dokusunu, Türk-
çenin duru inceliklerini bulmak mümkündür. 

Bir yerde Alevilik-Bektaşilik, Ortaçağlardan beri Anadolu’daki kültürel yozlaş-
maya karşı rekabet edebilecek dinamizmi bağrında taşımıştır. Bu kültürün son 
temsilcileri olarak Kırşehirli sanatçıların özel bir yeri vardır.13 Kırşehir Abdalları, 
Şamanizm dönemlerindeki Orta Asya’dan Horasan Erenleri kanalıyla Anadolu’ya 
uzanan ve burada Arap, Fars ve Bizans dini-kültürel baskılarına karşı dayanabilen 
kendince ve Türkmence Babaî, Abdalan ve Bektaşi kültür dönemlerinin kuşkusuz 
yegâne temsilcileridir. Eski şaman ve kam’lar zamanla yerini Orta Asya’da bahsı, 
Altay Türklerinde kayçı, Anadolu’da âşık, ozan ve abdallara bırakmıştır. Bugün lağ-
vedilmiş tekke ve tarikatlarda gördüğümüz semah, zil, def ve saz hep bu kadim 
inancın devamıdır. Abdalın Dünyası diye başlayan ortak şiirlerinde Kırşehir Abdal-
ları, Batıni yönlerini ortaya korken geldikleri yerin orijinal kültürünü (Horasan 

12 İncecikten bir kar yağar / Deli gönül Abdal olmuş/ Tozar Elif Elif diye / Gezer Elif Elif deyi… Kara-
caoğlan’ın dillere persenk olan bu şiirini Kırşehir abdallarının terennümü, Türkmen kültürünün 
yaygınlığını gösterir (Yılmaz, 2008, 70).

13 Yavrusundan ayrılmış bir devenin acıyla inlemesi anlamına gelen bozlak, gurbet ve hasret duygularını 
ifade eden uzun hava türküleridir. Gurbet ve sıla özlemini sürekli olarak işleyen bu türküler, mistik bir 
anlam içermektedir. Bu mistik düşünceye göre gurbet, bu dünyadır; sıla ise ahirettir. Teber Uşağı Ocağı
Kırşehir, bağrından çıkardığı Âşık Sait, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Yusuf Usta, Muharrem Ertaş ve Neşet 
Ertaş gibi ustalarla, öz Türk kültürünü türkülerinde tüm Anadolu’ya duyurabilmişlerdir. Türk halk 
kültürünü romanlarında yaşatan Çukurovalı Yaşar Kemal, bu büyük ustaya bozkırın tezenesi demişti. 
13.yy.dan beri bu vatanı şenlendiren, bu toprakların mayasına kardeşlik tohumları saçan Abdalân-ı 
Rum’un bu son temsilcileri, yeraltı kaynağına dönmüş öz Türk kültürümüzü adeta cilalayıp yeniden 
işlediler. 
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mistisizmini) yansıtarak, benzer zümrelerden -sosyal ve kültürel anlamda- farklı bir 
değişim ve dönüşüm geçirdiklerini de göstermiş olurlar. Günümüz Alevi geleneğin-
den gelen âşık-ozanlarının dilinden dökülen şiir ve türkülerde, protestonun yerini 
sevgi ve hoşgörü almıştır. Beklenen mehdi, Şah ve Ali gibi mistik maşukların yerini
tatlı dilli, güler yüzlü, cismani güzeller almıştır.14

Âşıklar-ozanlar, bir milletin gözü, kulağı, dilidir; acılar yaşayan toplumun dert-
lerine ve meselelerine tercümandırlar. Zira bunların önemli bir yönü de toplumun
sosyal ve kültürel meselelerini gerçekçi bir tarzda dile getirmeleridir. Şiir sayesinde 
onların düşünceleri asırlar sonrasına da ışık tutar. Âşık Paşa’dan Âşık Veysel’e Yu-
nus Emre’den Neşet Ertaş’a hepsi de aynı geleneğin temsilcisi ve sözcüsü olmuş-
lardır. Geleneği, halk edebiyatını, Türkmen dilinin inceliklerini ve halkın duygula-
rını iyi tanımaları, gelenek ile kendi hayatları arasında ortak güçlü bir bağ kurabil-
meleri nedeniyle, Anadolu’da Âşık edebiyatının modern zamanlardaki temsilcileri 
olan çağdaş halk ozanlarımızdan birkaçı ile halk kültürümüzün beslendiği mistik-
Batıni kaynağa inmek ve halk irfanını görmek mümkündür. Âşık edebiyatı içinde 
mütalaa edilen Alevi-Bektaşi edebiyatı mistik ve vahdet-i vücutçudur. Örneğin 
Nesimi ve Pir Sultan Abdal gibi bu geleneğinin büyük ozanlara ait şiirlerinin önemli 
bir derleyici olan Ali Ekber Çiçek, “sazımı elime aldığımda bütün dünyayla yekvücut 
olurum; çünkü ben insan ayırımı yapmam, sazımı elime aldığımda yedi milyar inşa-
nla bir olurum” ifadesiyle vahdet-i vücut felsefesini dile getirmiştir.15

Başlangıçta Horasan tasavvufu için terennüm edilen nefes ve sözler, ibadet 
vasıtası olarak kullanılan enstrümanlar, söylenen şiir ve gülbanklar, değişen hayat 
şartlarıyla birlikte geçim derdine düşen abdal ve ozanların davet edildiği dernek ve 
meclislerde eğlence amacıyla çalınan ezgi ve türkülere dönüştü. Böylece Türk halk 
kültürünün ve halk irfanının en önemli malzemesi olarak günümüze taşınmış oldu. 
Çağın Karacaoğlan’ı, Türkü Rönesansının babası yakıştırmaları yapılırken, ayaklar 
turabı, gönüller hizmetçisiyim diyecek kadar Melami neşeli bir derviş edası taşıyan 
abdal kültürünün son temsilcisi Neşet Ertaş, sazdan öğrendim gönülden Hak’ka 
niyazı diyerek türkülerini çığırır. Onun tınılarında, Anadolu’da kökleşmiş vahdet-i
vücut mistisizmini görmek mümkündür: Gözyaşım sen oldun kahirim sensin / Evve-

14           Horasan’dan çıktık tebdil göçeriz             Güzele aşığız, insan severiz
              Kavga niza olmaz yurdumuz bizim          Sevgidir, gönüldür, derdimiz bizim...    
             Arayıp da öz yârini bulmayan                    Yâri bulup yar gönlünü bilmeyen                                                          
          İki vücut bir tek gönül bulmayan               Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar… (Parlak, 2013). 
15 Asırlar önce Nesimi, Külli yer ü gök Hak oldu mutlak   /  Söyler def ü çeng ü ney enelhak… şiirinde 

(Eröz, 1990, 206) yansıttığı vahdet-i vücut çizgisi, Anadolu’nun çağdaş halk ozanlarından olan büyük 
saz ustası merhum Ali Ekber Çiçek’le devam eder. Ona göre, saz bir vahdet-i vücut aracıdır; zihin, 
beyinden yüreğe oradan parmaklara akarak ezgilerle zahire yansımaktadır. Bu ifadede saz, önemli bir 
tasavvuf enstrümanı, yapılan iş mistik bir ritüeldir. Ona göre insan, hayatın anlamını tasavvufla anlar. 
(TRT Müzik, Yıllar Yollar Yüzler, Ali Ekber Çiçek, yayın tarihi 10 Kasım 2012) 
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lim sen oldun ahirim sensin / Batınım sen oldun zahirim sensin…16 Bu büyük 
ustanın şahsında birleştirdiği arif kişilik ve ozan kimliği ile Kırşehir abdalları, 
Bektaşîlik öğretisinin erdemli örneklerini türkülerinde yansıtmakla kalmayıp aynı 
zamanda birebir yaşamışlardır.17

Âşık geleneğinin çağdaş temsilcilerinden Âşık Veysel, sadece bir âşık değil, 
esprileriyle, hikâyeleriyle, Anadolu insanının kalbinde taht kuran bir başka halk 
ozanıdır. Saklarım Gözümde Güzelliğini diye başlayan mistik şiirinde, tıpkı Neşet 
Ertaş gibi, sazını ibadet amacıyla çalar; Hu çeker iniler sazım / Kükremiş dalgalar 
coşar denizler… Âşık Veysel, Yunus Emre’den beri devam ede gelen aşka dayanan 
tasavvuf geleneğini sürdürmektedir;

Uyandım kuşların ince sesine       Ses verdim sesine bilircesine 
Seherle birlikte iniler durur        Aşkın derdini yeniler durur…(Kaya, 2004, 40).

Yine, Güzelliğin on par’etmez bu bendeki Aşk olmasa / Eğlenecek yer bula-
mam gönlümdeki köşk olmasa… diyen Âşık Veysel, Anadolu tasavvuf sisteminde 
aşk, saz, musiki, sema ve şiir gibi unsurları araç olarak kullanmıştır. Aşık Veysel, 
Cümle varlık bir kuvvetten var olmuş / Gelen ne giden ne yol ne yolcu ne… O cihana 
sığmaz ondadır cihan / O mekâna sığmaz ondadır mekân / O devrana sığmaz 
odadır devran… Kurana bak İncile bak / Dört kitabın dördü de hak… (Kaya, 2004, 
72) beyitleriyle, insanı evrensel bir varlık olarak görmekte, vahdet-i vücut felse-
fesini, mistik anlayışının temeli yapmaktadır. Anadolu’da Hak erenleri için ölüm, 
yaradılış sırrına ermek için bir araç, kara toprak da sadık bir dosttur. Yüksek zümre 
tasavvufunun büyük ismi Mevlana, hak olan ve Hak’la birleşmek anlamında gördü-
ğü ölümü, şeb-i arus diye karşılarken, halk irfanının temsilcisi Âşık Veysel de, 
Benim sadık yârim kara topraktır… şiiriyle bu sırra mazhardır.                                              

Âşık Mahzuni Şerif’i günümüzün Pir Sultan Abdal’ı olarak gören Neşet Ertaş, 
“aynı pınarın suyundan içtik, ikimiz de Türkmeniz…” diyordu. Âşık Mahzuni de 
Garip Bülbül mahlaslı bu büyük ozan için “En verimli çağlarını gurbete dökmek-

16 Vefatından sonra hakkında yapılan araştırmalarda Batıni derinliğine ulaşanlar, bu yüce değer ve gönül 
mirasının, ermiş bir dervişi olduğunu keşfettiler. Abdal kültürünün bu çağdaş yorumcusu, halk irfanı ve 
mistisizmini Anadolu kültürünün temeli olduğunu seslendirdi; “Garibim can yakıp gönül kırmadım. 
Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim. İnsanı insandan ayırt etmedim. Gönülleri kırıp can incitmedim. Bir 
garip sazımı çaldım.” (Parlak, 2013).  

17 Anadolu’da abdal geleneğinin son temsilcilerinden, ünlü bozlak ustası Kırşehirli Muharrem Ertaş, oğlu 
Neşet Ertaş’la birlikte geçim derdine düşüp eşek sırtında köy köy dolaşarak düğün ve derneklerde türkü 
söyleyip köçeklik etmesi Anadolu’ya ilk göçen Türklerden olan Abdalan-ı Rum’un torunlarının öz 
vatanlarında garip kaldıklarını göstermektedir. Bu cümleden olarak ünlü ozan Neşet Ertaş türkülerinde 
kendisini garip bülbül mahlasıyla anar (Parlak, 2012, 294):

               Başın alır diyar, diyar gidersin           Garip Bülbül gibi feryat edersin 
         Ahiri kendini mecnun edersin              Anlayan bulunmaz dilinden gönül…

              Neden garip gari p ötersin bülbül?      Bilmem feryat edip coşarsın bülbül
             Yoksa sen de bahtı kareli misin             Sen de benim gibi yareli misin?...
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teydi” der… Bir sevgiydi dinim imanım /   Sevenlerim beni böyle bilsinler…  diyen
Aşık Mahzuni, 

Önce yasaklardım kula kulluğu             Mahsuni hüner yok Şah’ın tacında
İnsan hak’tır deyip çeker giderim…      Aşk yanamaz cehennemin sacında…  

beyitleriyle de, Mevlana, Yunus Emre ve HBV’den beri süre geldiği gibi aşk dinini 
vaz ediyordu. Zalımın zulmü varsa mazlumun Allah’ı var diyen Mahzuni, Kör olası 
dünyada can gider zaman kalır ve İnsanın kökü derinde Hak’kı vardır bir yerinde… 
mısraıyla vahdet-i vücut telakkisini terennüm etmektedir.18

Pir Sultan Abdal,  İki kardeş karşı karşı salındı  /  Ciğerciğim delik delik delin-
di… diyerek toplumdaki ikilikten şikayet etmişti. Âşık Veysel de bu temayı; Sen 
Allah’tan birlik dile ikilikten gelir bela  / Dava insanlık davası… dizeleriyle işle-
miştir (Kaya, 2004, 75). Neşet Ertaş’a göre her şey Hak için, Hak aşkı içindir; Ona 
göre gerçek: birlik, birlik ise gerçek var oluştur (Parlak, 2012, 308);

Garibin sözleri birlik içindir           Birliğin içinde dirlik içindir
Kendin bilen bunu anlar               Çünkü Hak’tır bütün  canlar…

Şiir ve türküler halk irfanını şekillendiren unsurlardır. Âşık geleneğinin bu son 
temsilcileri, şiirlerinde halk irfanını temsil etmişler, tema olarak hep aynı duyguyu 
terennüm etmişlerdir. Bunlar, öz Tük kültürünün hazinelerdir. Halk irfanını, çoban 
kültürüne indirgeyip, değerlerini hurafe diyerek aşağılayanlar, asırlardır kimseye 
muhtaç olmadan kendi derdine çare buldukları ocaklardaki şifa kaynaklarını karı-
koca ilacı diye basite indirgeyenler, içerisinden çıktığı topluma yabancılaşmış, kül-
türel yozlaşmanın esiri olup kimlik bunalımı yaşamaktadırlar. Popüler kültür kar-şı-
sında, halkın marifetini ve irfanını tamamen yok sayan bir neslin karşısında dik du-
ran yegâne unsur, halk şairi ve hak aşığı ozanlar olmuştur. Sonuçta Yunus Emre ve 
Âşık Paşa’dan Neşet Ertaş ve Âşık Veysel’e kadar uzanan büyük ve köklü bir kültür 
hazinesini ortaya çıkaran ve halk irfanına değer veren bir toplum var Anadolu’da;
işte Alevi-Bektaşi edebiyatı, bir anlamda halk irfanının da kaynağı durumundadır.  

TÜRKMEN ALEVİLİĞİNİN TÜRKÇENİN GELİŞİMİNE 
KATKILARI

Anadolu’da Türkçe eser yazma geleneği Türkmen muhitlerinde başlamıştır.
Karamanoğlu Mehmed Bey, Baybars’ın Anadolu’ya gelişini fırsat bilerek Konya 
üzerine yürümüş, Ahi ve rünudlarla birlikte şehri ele geçirmişti (1277). Aynı yıl 
içerisinde halka hitaben yayınladığı fermanda “Bu günden sonra hiç kimse divanda, 
dergâhta, bargâhta (saray ve resmi dairelerde), mecliste ve meydanda Türkçeden 

18 Yaşayan üç büyük ozandan biri olan Âşık Mahzuni, Anadolu ezgilerinin ve Bektaşi kültürünün dünyaya 
tanıtılmasında önemli bir yeri var; Bir seyitle namazımı kılsınlar / Üstüme bir Ozan Bektaş’ı 
yazın…(Âşık Mahzuni Şerif, 2002). 
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başka dil konuşmayacak” demiştir (İbn Bibi, 1996, 209; Turan, 1971, 562). Türkçe-
nin bir yönetim dili olarak Konya’da hüküm süren bir Türkmen lideri tarafından ilan
edilişi, milli kültür tarihimiz açısından önemlidir.19 Cl. Cahen’e göre bir diğer önem-
li yenilik de Arapça ve Farsça bilmeyen Türkmenler, Anadolu Selçuklu tarihinde ilk 
kez Türkçe bir divan kâtipliği kurmuş oldular (Cahen, 1979, 283).

Türkçenin resmi dil olarak ilan edilişi Karamanoğullarının atası Nure Sufi’ye 
kadar gitmektedir. Baba İlyas’ın halifesi olan Nure Sufi, bir Babaî şeyhidir; dilleri 
saf Türkçedir. Baba İlyas’ın torunu Baba Muhlis, bu hadiselerde etkin bir rol oyna-
mıştır. Türkçenin dönemin resmi yönetimine karşı ayaklananlar tarafından resmi dil 
ilan edilmesine giden süreç, Baba İlyas’ın kurduğu ve filizlendirdiği ocaktır. C.Hak-
kı Tarım, “Meşhur Cimri vakasında Konya’yı zapt etikten sonra 1277 yılında 
çıkarttığı bir fermanla Türkçenin resmi dil olarak ilan edilişinin en büyük şeref payı 
Muhlis Paşa’ya ve Babaîlerin karargâhı olan Kırşehir’e düşer” demiştir (Tarım, 
1938, 103; Tarım, 1948, 48).    

Mehmed Bey’in Farsçaya karşı tutumu Türkçenin gelişmesi doğrultusunda ilk 
siyasi çıkış olsa da, bu dönemde Arap ve Fars edebiyatına karşı Türk kültürü varlık 
mücadelesini, Türkçe adlar yerine eski İran isimleri almaya başlayan merkeze karşı, 
kendi kültürlerine inatla sahip çıkan geniş Türkmen kesimleri vermiştir. Çeşitli 
Türkmen şeyh ve dervişleri adına okuna gelmekte olan çeşitli menakıpnameler, halk 
tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Fars edebiyatı, Selçuk sarayının himayesinde
büyütülmüştür. Bu çıkış, sadece Karamanlı Türkmenlerinin değil, o zaman Anado-
lu’nun kahir ekseriyetini oluşturan Türkmenlere, Türklük şuur ve duygusunu telkin 
etmeye çalışan Türkmen ozan ve yazarlara aittir. Keza İlhanlıların çöküşünden sonra 
Anadolu’da mevcut Türkmen beylikleri arasında Karamanlılar etkin olduğu coğrafi 
saha ve tarihi rolü dolayısıyla Selçukluların varisi gibi görünse de tarih Osman-
oğullarını öne çıkarmıştır. Mevleviler dışındaki zümreleri küçük gören Mevlevi 
dervişi Eflaki, Ahileri ve Bektaşileri dışladığı gibi Türkmenlere karşı da olumsuz 
duygular besler. Eflaki’nin eserinde Mevlevilerin Moğol hayranlığı ve Türkmenlere 
karşı olumsuz tavırlarını yansıtan bilgiler mevcuttur (Eflaki, 1964, 324; Aka, 1996, 
92). İbn Bibi, istihzai bir ifadeyle Karamanlıların babasını bir Türkmen kömürcü 
olarak anarken, işgalci Moğolları yiğit askerler olarak tanımlar. Türkmen, iğdiş ve 
Ahileri soysuz asiler, haydutlar vb. ifadelerle zikretmektedir (İbn Bibi, 1996, 202).

Batı Türkleri ile Oğuz ağzına dayalı yeni bir yazı dili kurulmuş ve bunun ilk 
örnekleri 13.yy.da verilmeye başlanmıştır. Batı Türkçesiyle yeni yazı dilinin ilk ör-
neklerini sunan Yunus Emre, Gülşehri, Ahmed Fakih ve Âşık Paşa gibi Kırşehirli 

19 Bazı yorumlara göre HBV’nin eline-beline-diline sahip ol felsefesinde el; yurt, vatan, bel; töre, yasa, 
dil ise konuşulan milli lisandır. HBV Türk toplumunun sürekliliğini sağlamak için çevresindekilerden 
vatanlarına, törelerine ve dillerine sahip çıkmalarını istemiştir. Karamanlı Mehmed’in Fars kültür ve 
edebiyatı yerine Türkçeyi kullanılması yönündeki emirnamesi HBV’nin bu felsefesiyle izah edilir. 
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mistik ozan ve yazarlar ilk eserlerini verdiler. Kırşehir’de parlayan Türkçe kıvılcımı, 
çeşitli baskılarla Anadolu’nun uc ve çevre bölgelerine yayılan Türkmen unsurları 
sayesinde gelişmiştir. Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr’ı en hacimli olanıdır.  Çoğu ter-
cüme olan bu eserden daha da önemlisi ve ilk büyük telif eser olan Garib-name,
1330’da Kırşehir’li Âşık Paşa tarafından Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır. Baba İlyas’ın 
torunu olan Âşık Paşa (ö.1333), Türk dilinin Anadolu’daki ilk ve en önemli temsil-
cilerindendir. Eserinde, Türk dilinin ihmal edilmiş olmasından yakınır;

Türk diline kimseler bakmaz idi              Türk dahi bilmez idi bu dilleri
Türklere her giz gönül akmaz idi            İnce yolu ol ulu menzilleri
Bu Garibnâme ile geldi dile                   Ta ki mahrum kalmaya Türkler dahi
Kim bu dil ehli dahi mana bile              Türk dilinde anlayalar ol Hak’ı…

(Aşık Paşa, 2000, I/IX)

Bu eserde, dil konusunda gösterilen hassasiyet, Türk kültür ve kimliğine veri-
len önemi gösterir. Âşık Paşa, dönemin Türk sosyal ve kültür hayatını en iyi şekilde 
yansıtmakta ve yeni nesillere öğüt verip hedefler göstermektedir.

13.-14.yüzyıl Türkçesiyle, akıcı bir dille yazılmış bulunan Garib-nâme kaleme 
alındığında, devletin resmi dili olarak Konya’da Fars dili ve edebiyatı hâkimdir.
Buna karşılık Kırşehir’de Yunus Emre, Âşık Paşa ve Babaî (Bektaşî) çevrelerinin 
savunduğu Türk dili ve kültürü egemendir (Köprülü, 1989, 505). Garib-nâme, Oğuz 
sosyal tabanından geldiği, aynı inanca ve ortak kültüre bağlı kaldığı ve aynı iklimin 
ortak dertlerini dile getirdiği için Yunus Emre Divanı ve HBV Makalat’ı ile karşı-
laştırılır. Her iki eserde topluma verilen vahdet mesajları, yaşadıkları devrin en bü-
yük meselesiydi; birlik düşüncesi, Âşık Paşa’da yeni bir toplum ve devlet projesidir
(Âşık Paşa, 2000, XVLL);

Pes bilün yalnuz kişi güçsüz olur               Pes bilün Hak sevdugi birlik durur 
Birikenler devleti uçsuz olur…                Birlik içinde safa dirlik durur…

Âşık Paşa, Türkçe yazarken tasavvufa ait fikirlerini, Farsça bilmeyenlere karşı 
yaymak maksadını gütmüştür. Aslında Türkler, hiçbir yerde Arap-İran medeniyetine 
tamamen bağlı kalmış değiller, Türklerin kendi dillerini unutmaları da hiçbir zaman 
vuku bulmamıştır. Bununla birlikte Arap ve İran medeniyetinin Türklere tesiri o 
kadar kuvvetliydi ki Türk dili, o zamana kadar, hiçbir yerde devlet ve medeniyet dili 
olamamıştı. 

Halkla olan ilişkisiyle dikkat çeken Âşık Paşa, Garib-name’sinde alplık, ahilik, 
gazilik ve dervişlik geleneğinin önemi ve Anadolu’nun birliğine vermiş olduğu has-
sasiyete yer verdiğini düşündüğümüzde, adeta Osmanlı devletinin ideolojik ve 
metafizik temellerini hazırlar. Orta Asya Türklerindeki kahramanlık geleneğine bağ-
lı olan alplık geleneği, cihat ve gaza ideolojileriyle birlikte, Âşık Paşa’nın ifadesiyle 
dünya ve dini alplık biçiminde formülize edilerek, Türk kültür düzeyinin belirleyicisi 
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olmuştur. Türklerde alplık, kaba bir kuvvet değildir, mistik ve kültürel bir değerdir, 
Anadolu’da artık alp-eren’dir (Mengi, 1985, 481).

Prof. Köprülü de Âşık Paşa ailesinin tarihinin Anadolu’daki Babaîler isyanıyla 
ve Karaman beyliğinin başlangıç meselesiyle sıkı sıkıya bağlı olduğuna işaret eder
(Köprülü, 1989, 503). Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazâde de Âşık Paşa soyundandır; 
kendisini, Vefaî tarikatının halifesi Baba İlyas’ın torunu olarak anar (Aşıkpaşazade, 
1970, 3). Osmanlı ailesinin mensup bulunduğu oymağın da Horasan’dan geldiği 
üzerinde kuvvetli görüşler mevcuttur (Sümer, 1960, 593). Aşıkpaşazade, Tarihi’nde 
en az otuz kez Osmanlı’dan Türk diye söz etmiştir. (Mesela, “bu Bilecigün kafirleri 
dahi gayet itimad etmişler idi kim, bu Türk bizim ile eyi doğruluk eder, derlerdi”,
“Tekfurlar demiş ki Türk’ün üzerine varalım” (Aşıkpaşazade, 9, 17). Âşık Paşa’nın 
oğlu Elvan Çelebi de Babaîler soyundan gelen önemli bir yazardır. Babaîler soru-
nunun karanlıkta kalan birçok yanı, onun Baba İlyas-ı Horasanî ve sülalesinin 
menkıbevî tarihi niteliğindeki eseri sayesinde aydınlanmıştır (Elvan Çelebi, 1995).

Türk adı artık siyasi kimlik ifade etmiştir; Türk hanedanlarının hâkimiyeti 
altına girmiş, Türkçe konuşan yerel halkların birçoğu Türk adıyla Türk kimliğini 
almışlardır. İslam’a girmiş, Müslüman olmuş ve Selçuklu hanedanı gibi, kültürü 
İranlılaşmış kentli Türk ile henüz tam olarak İslamlaşmamış göçer ya da konar-göçer 
Türkler arasındaki sosyal çatışma dolayısıyla birincisine Müslüman, ikincisine Türk 
denmiştir. Nitekim Mevlana, Müslüman olmayan bir dinleyenine hitap ederken, Tat 
olsan da, Rum olsan da, Türk olsan da dili olmayanların (yani süluka girmiş olan-
ların) dilini öğren demiştir (Melikof, 2006, 98). Nasıl ki Kaşgarlı Mahmud’un gös-
terdiği gibi tat sözcüğü (Kaşgarlı, 1985, 36) gâvur Uygur’u belirtiyorsa, Türk de tam 
olarak İslamlaşmamış olana deniyordu. Bugün Anadolu nüfusunun büyük bir bölü-
mü kuşkusuz İslamlaşma yoluyla Türk kimliği kazanmış yerel halklardandır. Dola-
yısıyla öz Türk kültürünü, yabancı etnisitenin kültürel baskılarından ve popüler kül-
türden koruyan halk şairlerimizin ve halk kültürümüzün önemi daha da artmaktadır. 
17.yy.da bir şair, Türki-i basit diye ifade edilen saf Türkçe ile şiir yazmayı deniyor-
du. Anadolu ve Rumeli’de Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türklük, halk 
şairleri aracılığıyla yaşam tarzı, yani dili ve kültürü ile yaşamaktaydı ve kendi etnik 
varlığının bilincindeydi (İnalcık, 2011, 71).

Mevlana’nın oğlu Sultan Veled, ana dili Türkçe olmasına rağmen, o da babası 
gibi daha çok Farsça yazmayı tercih etmiştir. Türkçe fazla yazmamasını, bu dilin su-
fiyane terimlerden mahrum olmasına bağlayan Sultan Veled’in bu fikirlerini, Türk-
men dervişi Yunus Emre ortadan kaldırarak Türkçeyi gönül dili haline getirmiştir. 
13.-14.yy.lar arasında yaşadığı tespit edilen ve Köprülü’nün ifadesiyle, Türk sufiya-
ne şiirinin Mevlana’sı olan Yunus Emre, şiirlerinde ilahi aşkı hep Türkçeyle işle-
miştir (Köprülü, 1980, 264). Yunus Emre, Tapduk Emre adlı bir Babaî şeyhine men-
suptu. Bektaşi geleneği Yunus Emre’ye sahip çıkarken, Velâyetname, Tapduk Emre 
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ile birlikte Yunus Emre’yi HBV’nin halifelerinden sayar (Duran, 2007, 377; Ocak, 
2000, 200; Aşıkpaşazâde, 1332, 200).

A. Gölpınarlı da Yunus Emre’nin Babaîler zümresine mensup olduğunu öne 
sürmüştür. Yunus’a Tapduk’dan oldı hem Barak’dan Saltık’a / Bu nasib çün cuş 
kıldı ben nice pinhan olam…(Gölpınarlı, 1961, 41), beyti yalnız Tapduk Baba’yı 
değil aynı zamanda Yunus Emre’yi de 13.yy. Anadolu’sunda mensup bulunduğu 
tasavvufi çevreyi ortaya koymaktadır. Prof. Ocak, çalışmalarında Yunus’u Baba 
Tapduk, Barak Baba ve Sarı Saltuk’un mensup olduğu sufi çevreye raptederken, 
onun, tekkesi ve müritleri bulunan Melamî-Kalenderî bir şeyh olması gerektiği 
üzerinde durur (Ocak, 2002a, 121). Yunus Emre, Türkçenin önderlerinden biri ve 
yaşadığı muhit de Türkçenin ve Türk kültürünün egemen olduğu Oğuz sosyal 
tabanına dayanan Batı Anadolu Türkmen Beylikleri sahasıdır (Yörükan, 1998, 262).

Türkçenin en büyük şairi, Türkmen dervişi Yunus Emre, Türkçeyi kolaylığı ve 
sadeliği içinde işleyerek Anadolu’da Türk tasavvuf edebiyatını zirveye taşımıştır
(Köprülü, 1993, 285). Türkmen geleneğinden gelen ve milli kimliğimizin en değerli 
yapı taşlarından birisi olan bizim Yunus, edebiyat ve sanatta milli tarzı, kendi deha-
sıyla ihya ve tespit etmeseydi, edebiyatımız, büyük İran sufilerinin kuvvetli tesiri 
altında kaybolabilirdi. Âşık Yunus, Türkçenin anlatım kıtlığı, gramer yokluğu ve 
kaba bir dil görüldüğü bir devirde, dilimizin kudretini keşfeden âşık derviştir. Gü-
nümüze kadar gelen âşık edebiyatının temsilcilerine gerçek bir önder olmuş, popüler 
birçok sanatçıya en yerli malzemeyi sunmuştur. Adı sürekli Mevlana ile birlikte anı-
lan Yunus, Anadolu’da İslam’ı yayma konusunda da tartışılmaz bir mevkie sahiptir. 
Varlık âlemine vahdet gözüyle bakıp, itikada hem zahiri hem Batıni yorumlar yapar. 
Çalab buyruğu dediği ibadette titizdir; var oluş ve kemale ermenin kaynağı olarak 
aşk’ı görür. 

Kozmopolit kent merkezleri karşısında, Türk halkı arasına girerek kadınlı er-
kekli toplantılarda Türk dilinin, müziğinin, şiirinin, geleneklerinin korunması ve 
gelişmesinde çevreye dağılmış Türkmen şeyh ve dervişlerinin büyük emekleri var-
dır. Farsça konuşulan Mevlevi tekkelerinin ve Arapça tedrisat yapan medreselerin 
aksine Türk halk irfanı, Türkmen şeyh ve dervişlerine bağlanmış, onların tekkelerine 
rağbet etmiştir. Bunun sonucunda kökleri eski Türk inançlarına kadar uzanan, insanı 
merkeze alan halk irfanından beslenen bir halk İslamı (Ocak, 2002b, 52; Köprülü, 
1980, 83; Babinger, 1996, 46) gelişmiştir. Bu İslâm anlayışının merkezinde çeşitli 
tarikatlara ait dergâhlar, tekkeler, ocaklar, türbeler vs. vardır. Mistik İslam, Türk kül-
tür ve zevkini yansıtan bir sanat ve edebiyat geliştirmiştir. Tekkelerde ve cem’lerde 
söylenen nefesler ve sergilenen ritüeller, Türk halk edebiyatının en zengin, en özlü 
ve keyifli örnekleridir. Köprülü, koyu bir İran maneviyatı iktisap eden sanatkârlar, 
“halkın zevkini, rağbetini, temayülünü” düşünemezlerdi derken, saray ve halk ara-
sındaki derin kültür ayrılığını vurgulamıştır (Köprülü, 1989, 502).
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Kırşehir çevresinde yetişen Ahi şair Gülşehri’nin en büyük özelliği Türkçe yaz-
makla övünmesidir. Ahi Evran’ın halifesi ve Kırşehir’deki tekkesinin şeyhi olan Ah-
met Gülşehrî, ilkel köy şeyhlerinin şiddetle aleyhindedir. O, İranlı mistik şair At-
tar’ın Mantıku’t-Tayr (Kuşların Dili) adlı eserini 1317’de Türkçeye uyarlar ve Ahi-
lerin ahlak kurallarını kısa lirik şiirleriyle birlikte kitaba ekler. Ahmet Gülşehri, elli 
yıl Ahi Evran’la birlikte yaşamış, onun şahsiyetinde erimiştir. Gülşehri, Keramat-ı 
Ahi Evran adlı eserinde; 

Ahi Evren ile Gülşehri adı                 Elli yıl ben ansuz durmadum                      
Cavidan Kala ki tatludur tadı…      Yazu yaban ve doruğun görmedüm…

                                                                       (Tarım 1947, 48)

dizeleriyle Gülşehirli (Kırşehir) olduğunu, Ahi liderine yürekten bağlı olduğunu an-
lıyoruz.

Resmi dili Farsça olan Selçukluların devamı olmasına rağmen Osmanlıların 
Türkçeyi tercih etmesinde bu dönemde ortaya çıkan ve dilimizin önemini varlık 
sebebimiz olarak gören Türkmen şeyh ve dervişlerin Anadolu’da başlatmış oldukları 
sürecin önemli payı olmalıdır.

SONUÇ

Oğuz göçleriyle kitleler hâlinde Anadolu’ya yerleşen boylar arasında İslam 
dininin daha çok tasavvufi boyutlarıyla benimsendiği, İslam tasavvufunun şehirli 
yüksek kültür merkezleriyle uç/çevrede bulunan Türkmen halk kitleleri arasında 
farklı biçimler aldığı anlaşılmaktadır. Halk irfanına dayanan halk kültürümüzün 
şekillendiği biçim de bu çevrede oluşmuştur. Göçlerin sebep olduğu ayrılık acısı ve 
hasret duyguları, çevrede şekillenen halk edebiyatı ve sözlü kültürün ana temasını 
oluştururken, merkezde gelişen kozmopolit saray edebiyatı ve yazılı kültüründen 
farklı bir gelişim süreci gösterecektir.

Kaynağını Türklerin orijinal kültürlerinin merkezi olan Orta Asya’dan alan Ho-
rasan Erenleri ile bu kaynakların (Babailer, Abdallar, Bektaşiler, Çepniler) etrafında 
kümelenip Anadolu’da yeniden doğan Rum erleri Türkmenler, gerek Anadolu Sel-
çukluları döneminde gerek Moğol istilası sırasında milli özümüzü kollayan ve ayak-
ta tutan yegâne dayanak olmuştur. Anadolu’da yükselen Türk kültür ve medeniye-
tinin temelleri onların savunduğu bu sevgi ahlakı ve milli şuur üzerinde yüksel-
miştir. Kaynağını Horasan Melametiyesinden alan, ilahi aşk ve cezbeye dayanan 
tasavvuf anlayışı, bağnaz ulemanın temsil ettiği İslam anlayışı ile aralarındaki ahen-
gin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.  

Alevîlik-Bektaşîlik, özünde İslâm’ın mistik yorumunu içermekle birlikte, 
çeşitli kökten din öğelerinden Şamanizmden, Balkan halklarının dini inanç ve 
adetlerine kadar birçok kaynaktan alınan inançları içerir. Heterodoks İslâm, Sünni 
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hukuk ve kelam dışında, irfan ve tasavvufta Ortodoks İslâm’la birleşir. Tüm Sünni 
ve heterodoks sufilerin tasavvufî terim ve kaynakları birdir. Bugün bu zümrelerin 
çoğunun isimlerini taşıyıp türbelerini barındıran yüzlerce köy bulunmakta, günü-
müzün pek çok Alevi dedesi ve ocağı, bunların soyundan geldikleri için onların 
isimleriyle anılmaktadır. Başka bir ifadeyle bugünün çoğu Alevi dedesi, Babai ve 
Rum Abdalı denilen şeyhlerin ve dervişlerin devamıdır. Bununla birlikte Babaileri 
bugünkü anlamıyla Alevi zümreler olarak kabul etmek yahut Aleviliğin bugünkü 
yapısıyla aynen 13.yy. Anadolu’sunda da mevcut bulunduğunu ileri sürmek tarihi 
yanılgı olur. Zira bu iki İslam yorumu arasındaki makas gittikçe açılmıştır.

Türk kültür tarihimizle ilgili önemli ipuçları taşıyan ocaklar, yüzyıllarca Ana-
dolu halkının şifa aradığı mekânlardır. Ahi zaviyeleriyle aynı işlevi gören ocakların, 
mesela sağlık ocağı, Yeniçeri ocağı, Asker ocağı gibi tabirlerle kutsallığı işlenerek
hala kullanılmaktadır. Ocak deyiminin kullanılmasının sebebi, ateşin hiç sönmemesi 
ve üzerinde sürekli lokma adı verilen kutsal yemeğin pişmesidir. Tekkeyi bekleyen 
çorbayı içer halk deyişi, bu mekânların yuva ile eşdeğer kutsiyette olduğunu göste-
rir. Bu ocaklarda Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi, Karacaoğlan vd. Yedi Ulu Ozan’ın 
şiir ve nefesleri okunur. Geniş bir sahaya serpilmiş bu ocaklar, sadece Alevi-Bektaşi 
toplumunun inançlarına bağlı müesseseler değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi 
örgütlenmelerinin kalbinde yer alan Anadolu ve Balkanlarda Alevi-Sünni herkesim-
den halkın rağbet ettiği merkezlerdir. Anadolu’da değişik yörelere yerleşen boyların 
iskânı dâhil, çok yönlü hizmetler için organize edilmiştir. Anadolu’nun kırsal alan-
larındaki ocakların belli zamanlarda erenlerin huzurunda toplanmaları, asayiş ve 
yardımlaşma gibi toplumsal konular bu sosyal örgütlenmenin işlevlerindendir. Ana-
dolu’da yakın zamana kadar, Alevi-Sünni, bütün köylerde, ortak işler için “Salma 
Salmak”, “Hak Toplamak” vb. adlarla ortak bir bütçe oluşturulduğu, imece ve sosyal 
dayanışma gibi daha birçok hizmetin görüldüğü bilinmektedir. Ocakların bir kısmı 
çevresindeki arazi ve köylerle birlikte “Müstesna Vakıf” kabul edilip korunmuş, her 
türlü vergiden muaf tutulmuştur (Yalçın, 2012, 112).

Anadolu’ya ilk göçlerle gelen, güneyde Avşarlar, kuzeyde Çepniler, göç ettik-
leri yerlere öz Türk kültürünü taşıyarak Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelme-
sini sağladılar. Selçukluların sonları ve Moğol hâkimiyetinin yıkıntıları üzerinde 
Anadolu’da yakın zaman dilimlerinde ortaya çıkan Baba İlyas, Âşık Paşa, HBV, Ahi 
Evran, Bizim Yunus vb. daha birçok Türkmen dervişi, Anadolu’yu bizim yapmış-
lardır.

Anadolu’da, Selçuk Hanedanlığının, Acem-Arap kültür ve geleneklerine karşı
çıkan, devlet yönetim inancını Arap ve Acem dokusundan alan Selçuklu beyleri ve
merkezi idareler tarafından hep dışlanan bu zümreler, Anadolu’nun geniş dokusunu 
ve Türk kavminin milli motifinin 13.yy.dan beri çekirdeği olma özelliğini taşımakta-
dırlar. Alevî-Bektaşî Türkmenleri içerisinde özel bir yeri olan Kırşehir Abdalları ve
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çevre halkı, merkezi toplumla bir arada yaşadığı halde aralarında en ufak bir anlaş-
mazlık ve sosyal çatışma yaşanmamıştır. Bölgede köylere kadar istisnasız Bektaşi ve 
Abdal fıkraları anlatılıp Alevi ozanları dinlenir. Geleneksel Hacı Bektaş etkinlik-
lerine Kırşehirliler ve Anadolu’dan büyük bir katılım görülür. Politize olmuş, yobaz 
bir kısım Sünni ve Alevi-Bektaşi zümreleri arasındaki mezhep taşkınlığı, Kırşehir’de 
hiçbir suretle taraftar bulmaz. Bu durum, Anadolu’nun tarihinden gelen geleneksel 
halk irfanına dayalı hoşgörünün bir sonucudur.

Anadolu Abdallarının, heterodoks İslâm’ının 16.yy.da olduğu gibi militan bir 
Şiilikle damgalanmadığı, öte yandan Osmanlı Ortodoks İslam’ının 16.yüzyılın katı 
ve hoşgörüsüz İslâm’ı olmadığı düşünüldüğünde bu zümrelerin neden bu kadar 
rağbet gördüğü anlaşılacaktır. Osmanlı beyliğinin dini ideolojisi 13-14.yüzyıllarda,
bir Türkmen uç beyliği olarak sade ve basit, henüz medreselerin dogmatik İslâm’ı-
nın egemenliği altına girmediği bir anlayışa dayanıyordu. Üstelik Osmanlı beyliği, 
bir uç beyliği olarak gaza ideolojisine sımsıkı bağlıydı ve Bizans’la sık sık savaşı-
yordu. İşte hem sufi hem de gazi Abdalân-ı Rum için Osmanlı toprakları ideallerine 
uygun bir alandı ve Osmanlılar bu zümrelerin omuzlarında yükselmiştir.

Dünya dolsa şarkılayılan / Türküz türkü çağırırız… ifadeleriyle Aşık Veysel, 
Aşık Paşa gibi, Türkçeye ve Türk kültürüne milli bir dava gözüyle bakmıştır (Kaya, 
2004, 40). Türküler özümüzdür, türküler sözümüz; türküler yalan söylemez diyen 
Neşet Ertaş’a bakılırsa öz Türk kültürü, türkülerde gizlidir. Osmanlı’dan günümüze 
gelen süreçte resmi dilimizin, konuşma dilimiz gibi Türkçe olmasını Anadolu’da ya-
yılan bu ocaklara borçluyuz desek yeridir. Bugün ülkemizde farklı etnik kökenden 
çeşitli topluluklar, Türkçenin yanında çeşitli dillerle konuşurken Türkmen kökenli 
Alevî-Abdal zümreleri sadece Türkçe konuşur, türkü söylerler.

Bir hanedan imparatorluğu olmakla beraber Osmanlı’nın dili, kültürü Türk’tür. 
Milli kültür, uzun bir tarihi tecrübenin oluşturduğu sonuçtur. Bugün millet olarak 
dilimiz, örfümüz, sanat ve ahlak değerlerimiz soyut bir felsefi düşünceden değil, 
Türk toplumunda tarih boyunca oluşmuş belli bir kültür kompleksinden gelmektedir. 
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İSLAM ANLAYIŞI VE TEMEL İNANÇLARI  

(ADANA/AKKAPI-HADIRLI ÖRNEKLEMİ)

Doç. Dr. İsmail ŞIK∗

GİRİŞ

Bu çalışmada kendilerini Alevi Nusayri olarak tanımlayan kitlenin inanç ve din 
anlayışı, yine onların dilinden ve kendi tanımlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Kay-
naklarımızda ne yazık ki çoğu kez doğru bilgiye dayanmayan hatta bazen tahkir içe-
ren ifadelerle işlenen bu konuyu, bu inanç topluluğun dilinden, kendi kaynakları ışı-
ğında aktarmaya çalışacağız. Hüküm vermek gibi bir gaye taşımadığımız için, çeşitli 
defalar toplantılarına katıldığımız, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden on 
kadar hoca ile beraber Ehl-i Beyt isimli mescitlerinde Cuma namazı kıldığımız bu 
topluluğun inanışını, onların tanımıyla Alevi Nusayri geleneğin inanç ilkelerini, 
AKAD (Alevi Kültürünü Araştırma Derneği) resmi yayını esas alarak ortaya koy-
maya çalışacağız. Ancak sadece bu eser çerçevesinde kalmayıp yine aynı topluluk-
tan bireyler tarafından Arapça aslından orijinal bir kaynak olarak Türkçemize “Ger-
çeklerin Işığında Aleviler” adı ile çevrilen1, aslen Mahmut es-Salih’e ait olan “en-
Nebeu’l-Yakin anil’l-Aleviyyin” adlı eserinden yararlanacağız. Yine Nebih Nadir 
Sonay tarafından aynı topluluğun kadınlara yönelik bir çalışması olarak kaleme alı-
nan “Alevilikte Kadın ve İbadeti” adlı eserinden de bu çerçevede faydalanacağız. 

Tasvir ve tanıtım içeren bu çalışmamızda kıyaslama/değerlendirme yerine 
mevcut fotoğrafı gösterme, ortak ve farklı noktaları betimleme gayreti içerisinde ola-
cağımızı belirtmek isteriz. Bu yöntemi belirleme amacımız ise Alevi din adamlarının 
ısrarla dile getirdiği, Aleviliğin, Alevilik inancının (Nusayriliğin) Alevi Nusayri din 
adamlarından öğrenilmesi yerine batılı oryantalistlerden bilgi aktarılması yoluyla 
öğrenilmesinin ne derece büyük sıkıntılar doğurduğunu vurgulamak içindir.2

                                                            
∗ Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
1 Ahmed Bedir takma adıyla Ahmet Sonay tarafından yapılan bu çeviri alanla ilgili çalışanlar için oldukça 

kapsamlı bir çalışmadır.
2 Mahmut es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, çev: Ahmed Bedir, 2007 Ankara, Baran Ofset, 7.
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1. ALEVİ NUSAYRİLER

Halk arasında Nusayri, Alevi, Arap Alevisi ve Fellah olarak isimlendirilen bu 
kitle Çukurova’nın Mersin’den başlayarak sırasıyla Tarsus, Adana, İskenderun, 
Dörtyol, Erzin Antakya ve ilçelerinde yaşayan, ciddi bir nüfusa tekabül eden bir 
inanç topluluğudur. Onlar kendilerini Alevi ya da Alevi Nusayri İslam inancına bağ-
lı olmak üzere tanıtırlar.3 Alevi Nusayri vurgusunu özellikle yapmalarının sebebi 
Türkiye şartlarının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bir yerde Anadolu 
Aleviliğinden farklılıklarını belirtmek için yapılmış bir isimlendirmedir.4 Bu bağ-
lamda Alevi Nusayriler, Ehl-i Beyt İmamlarının 11.si olan İmam Hasan el-Askeri’-
nin en yetkin ve erdemli öğrencisi olarak kabul ettikleri Muhammed b. Nusayr’i (ö. 
883) otorite gördükleri ve onun öğretileriyle Ehl-i Beyt’e bağlandıkları için “Alevi 
İslam” üst kimliğinde “Alevi Nusayri” alt kimliğini benimsemişlerdir. Alevi Nusa-
yriler, Hanif (doğru inançla)5 İslam dinine mensupturlar.6

Bir inanç temeli olarak Ehl-i Beyt öğretisinin Hz. Muhammed’den Hz Ali’ye 
oradan da İmam Hasan el-Askeri’ye orijinal hali ile her hangi bir sapma ve ilave ol-
maksızın geçtiğine inanırlar.7

Alevi Nusayriler tarihte Hamadani devletinden sonra çeşitli siyasi sebeplerden 
dolayı dağlara çekilmiş, şehir merkezinden uzaklaşmış ve kapalı bir toplum haline 
gelmişlerdir. Bu tavır onların anlaşılamamış, anlaşıldığı düşünüldüğü zamanlarda ise 
çoğunlukla yanlış anlaşılmış olmasının sebebi olmuştur. 

Bu yüzyılın başından itibaren değişen şartlar neticesinde Alevi Nusayriler 
yeniden aktif olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Ancak uzun yıllar kapalı bir 
toplum olarak yaşadıklarından uzun yıllar haklarında konuşulan haksız söylemleri 
ortadan kaldırıp, doğru bilgileri topluma sunmak zannedildiği kadar kolay olma-
mıştır.

Bu anlamda “Alevi Nusayri” ismi başlarda aslen “Arap Alevileri” arasında hoş 
karşılanmayan, onlarca Şii kimliklerini ortadan kaldırmaya ve diğer alevi toplu-
luklardan koparmaya yönelik bir isimlendirme olarak anlaşılsa da, zamanla kabulle-

                                                            
3 Akad Yayınları (Alevi Kültürünü Araştırma Derneği) Dizisi 2006, 1.
4 İlyas, Üzüm, “Türkiye’de Alevi/Nusayri Önderlerin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım”, İslam 

Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, 2000, 173.
5 Bakara, 2/135“ َما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ وَ قُْل بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً تَْهتَُدواْ َوقَالُوْا ُكونُوْا هُوداً أَْو نََصاَرى  ”“Bir de: "Yahudi veya 

Hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız." dediler. Sen onlara de ki: "Hayır! Hanif olarak hakka tapan 
İbrahim'in dinine (uyarız) ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı”

6 Akad Yayınları, 1; es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, Bkz.: Biz halis Arap soyundanız ve dinimiz 
Hanif İslam dinidir, 26. 

7 es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, v.
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nilmiş ancak bu tanımlama “Nusayrilik” olarak değil, “Alevi Nusayri” şeklinde kul-
lanılmaya başlanılmıştır.8

1.1. Kur’an Algısı

Alevi Nusayriler Kuran’a Allah’ın ekleme yapılmamış, eksiltilmemiş ve her-
hangi bir değişikliğe uğramamış “Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O 
hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.”9, “Hiç 
şüphesiz o zikri biz indirdik ve biz her hal ve şartta onu biz koruyacağız.”10 Mana-
sındaki ayetler ışığında temel kaynak olarak inanırlar.11 Kur’an, Allah’ın insanlara 
bahşettiği en büyük mucizevî nimettir.12 Onlara göre kim Kur’an’a sarılır, onu takip 
ederse Kur’an, şefaati kabul görülen bir şefaatçi, tanıklığı onaylanan bir şikâyetçi 
olarak onu takip edeni cennete götüren bir rehberdir. Aynı zamanda o tüm meşe-
lelerin ayrıntılı çözümlerini sunan ve açıklayan bir hüküm kitabıdır.13

Kur’an’ın zahir ve batın yönü vardır. Zahiri yönü Allah’ın hükmü, batını yönü 
ise Allah’ın ilmidir. Zahiri güzel, batını ise derindir. Bu anlamda onun sırları ve 
sınırları vardır. Kur’an’ın olağanüstülüklerini çok sayıda örnekle açıklayabiliriz. Al-
lah, Hz. Muhammed’in peygamberliğini tasdik amacıyla hiçbir tarafına batılın sız-
madığı Arapça bir Kur’an indirmiştir. Bu kitap, belagat ve fesahat açısından üstün 
meziyetlere barındıran Arap toplumu içerisinde şaşkınlık yaratan ifadelere sahip, 
aklen ve şeklen bir mucize hüviyetindedir. Hâkim ve âlim olan Yüce Allah katından 
indirilmiş bu kutsal kitap geçmişteki toplumların haberlerini bildiren, ahlakı arın-
dırmayı, adaleti emredip zulmü yasaklamayı ondan önceki kutsal kitaplarda da 
olduğu gibi hedeflemektedir.14

Kur’an bilgiyi emrederken cahilliği yasaklamıştır. Ayrıca düşünmeyi, akıl 
etmeyi, denemeyi, üretmeyi emretmiş; miskinliği, tembelliği, düşüncesizliği reddet-
miştir. Bu anlamda kendisini “Bu Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Kendin-
den öncekileri onaylayan, her şeyi ayrıntılarıyla açıklayan, inanan bir toplum için 
hidayet ve rahmettir.”15 Ayeti ile açıklamış ve bir uyarıcı16, kılavuz, müjdeleyici17, 
şifa kaynağı18, azametli19 bir vahiy olarak tanımlamıştır.20

                                                            
8 es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, 25.
9 Fussilet, 41/42.
10 Hicr, 15/9.
11 Piri Er, “Sözlü Gelenekten Derlemeye Hatay Alevileri (Nusayriler) ve İnanç Esasları”, Türk Kültürü ve 

Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 2010,  Sayı 54, 277.
12 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 55.
13 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 55.
14 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 56.
15 Araf, 7/176.
16 Enam, 6/19.
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Hz. Ali’nin “Kur’an öğrenin çünkü o, en güzel sözlerdir. Onun bilgilerinde 
derinleşin. O, kalplerin baharıdır. Kur’an’ın nuruyla şifa dileyin, o göğüslerin şifa-
sıdır.”21 şeklinde yapmış olduğu açıklamalar ve yönlendirmelerle Alevi Nusayriler, 
Kur’an’ın öğrenilmesi ve okunmasını her yetişkin için önemli bir ibadet olarak kabul 
ederler. Yine Hz. Ali’nin “Babanın çocuğuna olan borcu, ona güzel bir isim vermek, 
onu güzel ahlakla donatmak ve ona Kur’an öğretmektir.”22 dediğini aktarırlar. Ayrı-
ca Hz. Ali’nin konuyla ilgili “Allah’ın açıkladıklarından faydalanın, öğüdüyle öğüt-
lenin, nasihatini kabul edin. Çünkü O, sizin mazeret göstermemeniz için açık deliller 
getirdi, sizlere hücceti tamamladı, amellerinizden hoşnut olduğu şeyleri de, kötü gör-
düğü şeyleri de bildirdi. Bütün bunları emrettiklerine uymanız, yasakladıklarından 
kaçınmanız için yaptı.”23 şeklindeki izahına vurgu yapılır.

Kur’an’a verilen bu önemin yanında onun anlaşılması ve dinin öğrenilmesi için 
Hz. Ali’nin hikmetli sözleri, konuşmaları, mektupları ve hutbelerinin bir araya geti-
rildiği eser olan “Nehcü’l-Belaga”yı Kur’an’dan sonraki başvuru kaynağı olarak ka-
bul ederler.24 Ancak burada Alevi Nusayri inancının Kur’an, Sünnet-i Nebevi ve 
Ehl-i Beyt İmamlarının sözlerine dayandığının, Kur’an’ın ilk kaynak kabul edilip 
merkeze alındığının altını çizmek gerekir.25

1.2. Ehl-i Beyt’e Bağlılık

Alevi Nusayrilere göre dini anlamada önemli bir yeri olan Ehl-i Beyt; Hz. 
Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.26 Hz. Peygamberin 
evi meleklerin uğrak yeri, vahiy ve hikmet yurdudur.27 Bu vesile ile o evin halkı bu 
nurdan istifade etmişlerdir. İlk imam olan Hz. Ali kendisinden sonra peygamberin 
vasiyeti doğrultusunda Hz. Hasan’ı imam olarak seçmiştir. İmamlık nass ve tayinle 
bu şekilde aktarılmıştır. 

Alevi Nusayriler, Ehl-i Beyt’den olan imamların vahiy hariç peygamberlerin 
üstlendiği tüm görevleri üstlendiklerine inanırlar. Onlara göre peygamberlerin ve 
imamların özellikleri Kur’an’da ayrıntılı olarak verilmiştir. İmamlar hakkında Kur’-
an’da: “Doğrusu onlar onurlandırılmış kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. 

                                                                                                                                            
17 İsra,17/ 9.
18 İsra, 17/82.
19 Haşr, 59/21.
20 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 58.
21 Şerif Rıza, Nehcü’l-Belaga, Şerh: Muhammed Abduh, Kahire 2004, 110.
22 Şerif Rıza, Nehcü’l-Belaga , 399.
23 Şerif Rıza, Nehcü’l-Belaga, 176.
24 Akad Yayınları, 2.
25 Yenmiş, Nihad, “ Arap Aleviliğinde Kutsal Günler ve Bayramlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli 

Araştırma Dergisi, 2010,  Sayı 54302.
26 Akad Yayınları, 4.
27 es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, 8.
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Hep onun emriyle hareket ederler. O, onların önlerindekini de arkadakini de bilir ve 
onlar O’nun rıza verdiği kimselerden başkasına da şefaat etmezler ve hepsi O’nun 
korkusundan titrer…”28 buyrulmaktadır. Yine Ahzap süresi 33. Ayette geçen “Ey 
Ehl-i Beyt Allah sizden kiri uzaklaştırmayı ve sizi tertemiz kılmayı istiyor”29 ifade-
siyle Ehl-i Beyt’in de her türlü günahtan korunmuş olduğuna inanırlar.30 

Diğer bir rivayette (sakaleyn) Hz. Peygamber Ehl-i Beyt hakkında “Size iki 
emanet bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Bu ikisine sarılmanız duru-
munda benden sonra asla delalete düşmezsiniz”31 demiştir. Yine bir başka rivayet-
lerde onlar için: “Ehl-i Beytimin aranızdaki misali Nuh’un gemisine benzer. Ona 
binen kurtulur. Ona sırt çeviren boğulur” ve “Ehl-i Beyt’imin aranızdaki misali Hıtta 
(af kapısı) gibidir. O, kapıdan içeri giren bağışlanır”32 dediği aktarılır.

Alevi Nusayrilerde Ehl-i Beyt ve ondan gelen imamları incitmek peygamberi 
incitmekle eşit tutulmuştur. Bu inanış, Şii paradigmada “teberra” ve “tevella” anla-
yışıyla kavramlaştırılmıştır. Bu anlamda tevella Ehl-i Beyt’i sevenleri sevmek iken, 
teberra ise sevmeyenlerden kaçınmaktır.33

Nehcü’l-Belağa’da bu konu “Nebinizin Ehl-i Beytine bakın ve yollarına uyun. 
İzlerini takip edin. Zira onlar sizi asla doğru yoldan çıkarmazlar, sapıklığa itmezler. 
Durduklarında durun, hareket ettiklerinde hareket edin. Onlardan öne geçmeyin ki 
delalete düşmeyesiniz. Ve onlardan geri kalmayın ki helak olmayasınız.”34 ve “Biz-
ler peygamberlik ağacı, risaletin indiği mekân ve meleklerin inip çıktığı yeriz. İlmin 
madeni, hükmün kaynağıyız. Bizi sevip destek olan rahmet, bize kin ve düşmanlık 
besleyen ise Allah’ın kahrını beklemelidir.” 35 gibi rivayetlerle işlenmiştir.

1.3. Gadir-i Hum

Alevi Nusayrilerde Gadir-i Hum’un özel bir yeri vardır. Onlara göre Hz. Mu-
hammed veda haccına katılan Müslümanların bir kısmıyla Gadir-i Hum’da Hz. Ali’-
yi kendinden sonraki halife, vasi, veli ve imam olarak bildirmiş ve oradaki Müslü-
manlardan Hz. Aliye biat etmelerini istemiştir.36 Ayrıca onlara göre veda haccı sıra-
sında vahyedilen: “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yerine 
getirmezsen O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyaca-

                                                            
28 Enbiya 21/26-29.
29 Ahzap, 33/33.
30 Akad Yayınları, 5.
31 Müslim, Kitab-ı Fezaili Sahabe, Babı Fezaili Ali; Tirmizi, Menakıb, 77, 3790.
32 Kenzü’l-Ummal, c. VI, 216.
33 Akad Yayınları, 6.
34 Şerif Rıza, Nehcü’l-Belaga, 97.
35 Şerif Rıza, Nehcü’l-Belaga, 109.
36 Akad Yayınları, 8,34.
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ktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez.”37 Ayeti gereğince Hz. 
Muhammed’in veda haccına katılan ve o sırada yanlarında bulunan bütün sahabeyi 
toplayıp Hz. Ali’nin halifeliğini, vasiliğini, veliliğini ve imametini açıkladığını ve 
orada bulunanlardan onun adına biat aldığını dile getiriler.38

Gadir-i Hum’da yaşanan bu olaylardan sonra “Bu gün size dinimi ikmal ettim, 
üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim.”39 Ayeti nazil 
olmuş, bu durum Hz. Ali’nin imamlığını teyit etmiştir. Bu yüzden Alevi Nusayriler 
için Zilhicce ayının 18. günü gerçekleşen bu vakıa önemli bir gün olup Gadir-i Hum 
bayramı olarak kutlanır.40

1.4. Firaş Bayramı

Hz. Muhammed, Medine’ye göç etmek zorunda kaldığında müşriklerin dikka-
tini çekmeden Mekke dışına çıkabilmek için Hz. Ali’yi yatağına yatırmış, bu 
vesileyle rahatlıkla Mekke’yi terk etmiştir. Firaş Bayramı Hz Ali’nin peygamber 
yanındaki yeri ve değerini gösteren bu olaya nispetle kutlanan bayramdır. Zilhicca 
ayının 29. gününe denk gelir.41

Alevi Nusayrilere göre “İnsanlar içerisinde öylesi vardır ki, Allah’ın rızasını 
kazanmak için kendini feda ederler. Allah kullarına karşı çok merhametlidir” mana-
sındaki Bakara süresi 207. ayeti bu konuyla alakalıdır. 

1.5. Mubahale Günü

Zilhicce aynın 21. günü Hz. Muhammed’in Müslüman olmayan kabilelere yö-
nelttiği İslam’a çağrı Necran Hıristiyanlarını da kapsamaktadır. Olay Necranlıların 
Medine’ye geldiği sırada vuku bulmuştur. Mubahale: Haksızın lanete uğraması, 
içtenlikle Allah’a yalvarıp yakarmak, haksıza lanet dilemek anlamına gelir. Alevi 
Nusayrilere göre Hz. Muhammed, Ali İmran suresi 61. ayet gereği Necran’dan gelen 
Hıristiyanları mubahaleye davet etmiştir. “Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık 
kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki: “Gelin oğullarımızı, oğullarınız ka-
dınlarımızı kadınlarınızı çağıralım. Bizde sizde toplanalım. Sonra da gönülden dua 
edelim de Allah’ın laneti (aramızdan) yalan söyleyenlerin üzerine olsun.” Hz. Mu-
hammed, Hıristiyan Necranlılarla mubahale etmek isteyince onlar bundan korkmuş 
daha sonrada onlarla mubahale etmeye giderken Hz. Muhammed yanına Hz. Ali, 

                                                            
37 Maide, 5/67
38 Akad Yayınları, 8, 34,35.
39 Maide, 5/3.
40 Akad Yayınları, 9, 34.
41 Akad Yayınları, 27.
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Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den başkasını almamıştır.42 Bu olay Hz Mu-
hammed’in onlara verdiği değeri, onları kendine nasıl yakın gördüğünü gösteren 
önemli bir vakıadır.

2. TEMEL İNANÇLAR

Alevi Nusayriler, Allah’ın varlığına ve tek olduğuna, Hz. Muhammed Musta-
fa’nın O’nun elçisi ve peygamberi olduğuna şehadet ederler. Bu bağlamda tevhid, 
nubuvvet ve mead’e iman temel iman esaslarındandır. Bunları inkâr eden ne müs-
limdir ne mümindir.43 İslam: Allah’a, Peygambere ve Ahiret gününe inanmaktır. 
İman ise; bunlardan sonra namaz, zekat, oruç hacc ve cihad gibi temel prensipleri 
kapsar. Hucurat süresi 15. ayeti bu konuda delil alınmıştır. İslam ve iman ardışık iki 
kavram olup İslam genel olup, iman daha özel bir alanı işaret eder.44

Alevi Nusayriler’in inanç sisteminin temeli onların ifadesiyle Kur’an’ın em-
rettiği beş esastır. Bunlar: Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet (ve Velayet), Mead’-
tır.45 Bu esasları sırasıyla inceleyeceğiz.

2.1.Tevhid 

Allah’ın var ve tek olduğuna inanmak olarak özetlenecek tevhid prensibi, İhlas 
süresinde geçtiği şekil üzere tanımlanmıştır. Mutlak varlığın yalnızca O olduğunu, 
O’nun varlığının hiç bir şeye muhtaç olmadığını, O’nun her şeye gücünün yettiğini 
ve her şeyi yaratıp gözettiğini kabul etmektir. Bu anlamda yegâne ibadet edilecek ve 
yardım istenecek olan O’dur.46

Hiçbir Alevi Nusayri, Allah’tan başka ilah tanımaz ve O’na ortak koşmaz.47

Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ona insan olmanın onurunu ve üstün-
lüklerini vermiştir. Onu başıboş bırakmamış ve ona şah damarından daha yakın 
olmuştur. Bu nedenle insanın O’na korkarak değil aşk, sevgi ve muhabbetle yak-
laşması lazımdır.48

Alevi Nusayrilerin Allah’ın varlığına ve birliğine inanma şekilleri Hz. Ali’nin 
sözlerinin toplandığı “Nehcü’l-Belağa” adlı eserde buyurduğu üzere; “Allah’tan baş-
ka ilah olmadığına, O’nun tek bir ilah olduğuna, ortağı olmadığına, öncesi olmayan 

                                                            
42 Akad Yayınları, 28; Yemiş, “Arap Aleviliğinde Kutsal Günler ve Bayramlar”, 304-305.
43 es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, 28.
44 es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, 28.
45 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 18.
46 Fatiha, 1/5.
47 es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, 8.
48 Akad Yayınları, 10.
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ilk olduğuna, sonrası olmayan son olduğuna şahadet ederim diyerek gerçekleşir”.49

Ayrıca Alevi Nusayrilerin şükür ve hamdları sadece kendisinden önce bir şey ol-
mayan “Evvel”, kendisinden sonra bir şey olmayan “Âhir”, O’ndan açık bir şeyin ol-
madığı “Zâhir”, O’ndan daha gizli bir şeyin bulunmadığı “Batın” olan Allah’a mah-
sustur.

Bu anlamda tevhid Yüce Allah’ın, varlığına birliğine, eşi ve benzeri olmadı-
ğına tek yaratıcı olduğuna, bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh olduğuna inan-
mak olarak tanımlanabilir.50

2.2. Adalet

Alevi Nusayriler, Yüce Allah’ın adil olduğuna ve yarattıklarına asla zülüm 
etmeyeceğine inanırlar.51 “Rabbin hiç kimseye zülüm etmez.”52 ve “Allah, hiçbir 
ben-liğe kapasitesini aşan bir yük yüklemez.”53 Ayetleri uyarınca kullarının gücü 
üstünde bir vazife yüklemeyeceğini, onlara sadece kendileri için iyi olanı 
emrettiğini, ken-dilerine zarar verebilecek olan şeyleri yasakladığını kabul ederler.54

Alevi Nusayriler aklı, insanlara Allah’ın verdiği en büyük nimetlerden biri 
olarak görürüler. İyi ve kötüyü ayırt etme yetisine sahip olduğundan akıl sahibi her 
insan işlerinde dilediklerini seçmede özgür bırakılmış olduğuna inanırlar. Onlara 
göre sorumluluk için tercih etme, yapıp yapmama özgürlüğünün olması şarttır. Çün-
kü Allah adildir. Özgür bırakmadığı bir kulu cebirle yaptığı şeyden sorumlu tutmak 
adalet değil zülüm olur. Bu Kur’an’da: “Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. 
Kimde kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.”55 Şek-
linde dile getirilmiştir.

Alevi Nusayriler, hayrın Allah’tan, şerrin insanın kendisinden-kendi nefsinden 
geldiğine inanırlar. Bu inancı Kur’an’daki “Başımıza gelen herhangi bir musibet, 
kendi ellerimizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu 
affeder.”56 manasındaki ayet ve “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötü-
lük ise nefsindendir.”57 ayetine dayandırırlar.58 Bu anlamda hiç kimse başkasının 
suçundan sorumlu değildir, yüce yaratıcı dilerse kulların kabahatlerini bağışlar 

                                                            
49 Şerif Rıza, Nehcü’l-Belaga, 97.
50 Sonay, Alevilikte  Kadın ve İbadeti, 19.
51 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 19.
52 Kehf, 18/49.
53 Bakara, 2/286.
54 Akad Yayınları, 14.
55 Fussilet, 42/46.
56 Şura, 42/30.
57 Nisa, 4/79.
58 Akad Yayınları, 14.
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dilerse de cezalandırır. Ancak mükâfat, hak ettiğinde fazla olsa dahi ceza, hak 
ettiğinden fazla olmaz, çünkü o adildir.59 Nitekim İmam Zeynülabidin bir duasında: 
“Rabbim Senin hükmünde hiçbir zülüm olmadığını biliyorum. Çünkü zulmetmeğe 
ancak güçsüz ve zayıf olan karışır. Sen ise böyle bir halden münezzehsin.”60

Demek-tedir.

Alevi Nusayriler’e göre her şeyi yaratan Yüce Allah, Melekleri de Şeytanı da 
var etmiştir. Ancak O’nun var olan tüm şeyleri yaratması insanın hür iradesiyle 
işlediği fiillerin sorumluluğundan kurtulması anlamına gelmez. Yani Allah’ın hoşnut 
olduğu iyi işler ve hoşnut olmadığı kötü işlerin sorumlusu insandır. Bunun aksi bir 
durumu savunmak açıktan ahirette yapıp ettiklerimizin karşılığını görme inancını 
reddetmektir.61 Bu Kur’an’da “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükre-
dici ister nankör olsun.” 62 ve “Ona iki yolu (doğru ve eğri) gösterdik.” 63 buyruldu-
ğu üzere Allah’ın insanlara doğru yolu göstermiş olduğuna ve seçme hakkı verdiğine 
inanırlar. Bu konu diğer bir ayette: “Kim kötü bir iş yaparsa, kendi aleyhinedir, kim-
de iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Rabb’in kullarına zulmedici değildir.”64 Buy-
rulmuştur. Ayrıca “Biz kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir 
şekilde haksızlık edilmez, (yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet 
terazisine) getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”65 ayetinde görüldüğü üzere 
hesap gününde Allah insanları eylemlerinden sorumlu tutacak ve haksızlık yapma-
yacak şekilde sorgulayıp adaletle hükmedecektir.66 Bu anlamda akıl sahibi bir varlık 
olarak insan yapacağı fillere kendisi yönelmektedir. Dolayısıyla hayır da şer de inşa-
nın kendi tercihi olup bundan dolayı sorumluluk ona aittir. İnsan fillerinde sorum-
luluğu başkasına yüklemek Kur’an’ın suç-ceza, iyilik-mükâfat dengesine uygun ol-
mayacaktır. Yapılan işlerin sorumluluğunu kadere (alın yazısı/determinist çizgiye) 
veya Allah’a yüklenmesi doğru kabul edilemez. Çünkü Allah adildir, asla zulmet-
mez.67

2.3. Nübüvvet 

Allah, peygamberlerini kulları arasından seçip insanlara neyin doğru ve yanlış 
olduğunu öğretmeleri, güzel ve iyi işler yaparak onları hayra ve güzelliğe davet 
etmeleri, kötü ve yanlış işlerden sakındırmaları ve uyarmaları için göndermiştir: 
“Müjdeleyici ve uyarıcı elçiler gönderdik ki elçiler geldikten sonra insanların 
                                                            
59 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 19.
60 Tusi, Misbahu’l-Müteheccit, 188.
61 Akad Yayınları, 14.
62 İnsan, 76/3.
63 Beled, 90/10.
64 Zilzal, 99/7-8.
65 Enbiya, 21/47.
66 Akad Yayınları, 17.
67 Akad Yayınları, 17.
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Allah’a karşı bahaneleri olmasın. Allah güçlü ve hikmet sahibidir.”68 Alevi Nusay-
riler Yüce Allah’ın kullarına bir lütuf olarak seçip gönderdiği peygamberin, görev-
lendirilmesinden önce ve sonra dalgınlıktan, unutkanlıktan, kasıtlı veya kasıtsız gü-
nah işlemekten korunduğuna inanırlar.69 Kur’an’da geçen “O, arzusuna göre konuş-
maz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri 
öğretti.”70, “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”71 Ayetleriyle bu sabittir. Ayetlerin 
verdiği bilgi ışığında peygamberlerin, asırlarının en üstün kişileri olduklarına iman 
edilir. Onların benlikleri ayıplanacak eylemlerden arınmıştır. Onları normal insanlar 
gibi değerlendirmek, fıtratlarını ve ahlaklarını sıradanlaştırmak veya kötülemek 
kesinlikle yanlıştır. Alevi Nusayrilere göre peygamberler masumdur, insanların en 
seçkini, en dürüstü ve en temizleridirler.72

Allah, insanlar peygamberlerin davetlerine kulak versinler, kalpleri onlara 
ısınsın, akılları yatsın diye onlara doğa kanunlarını yenen mucizeler vermiştir.73 Bu-
nu destekler mahiyette Kur’an’da “Ey Muhammed, De ki: Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun. Allah’ta sizi sevsin ve günahlarını bağışlasın. Allah af eder ve bağışlar. De ki: 
Allah’a ve Peygamberine itaat edin.”74 şeklinde bir emir söz konusudur. Bu yüzden 
Alevi Nusayriler Allah’a ve peygamberine uymayı, ona ve Ehl-i Beyt’ine salat u se-
lam getirmeyi ibadet saymaktadırlar.75

Bakara süresi 285. ayet uyarınca hiçbir peygamber arasını ayırt etmeyiz yakla-
şımı gereği Kur’an’da geçen nebi ve resullerin tamamına inanırlar. Bunlardan ilki 
Hz. Adem, sonuncusu Hz. Muhammed’dir.“Sizin için Nuh’a önerdiğini sana vah-
yettiğini İbrahim’e Musa’ya ve İsa’ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: Dini 
ayakta tutun onda ayrılığa düşmeyiniz!”76 Ayeti gereği Alevi Nusayriler gönderil-
miş olan tüm kitap ve sahifelerin hak olduğuna inanırlar.

2.4. İmamet

Alevi Nusayriler, imametin kutsal bir makam olarak dini ve dünyevi sahada 
genel bir önderlik, liderlik olduğunu düşünmektedirler. Onlar bu inanışlarını Hz. 
Muhammed’den gelen bir hadise dayandırırlar: “Ümmetimin benden sonraki imam-
ları 12 tanedir.”77 İmamlar aynı peygamberler gibi dalgınlıktan, yanılgıdan ve gü-

                                                            
68 Nisa, 4/165.
69 Akad Yayınları, 18.
70 Necm, 53/3-5.
71 Kalem, 68/4.
72 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 20.
73 Akad Yayınları, 19.
74 Bakara, 2/285.
75 Akad Yayınları, 34.
76 Şura, 42/13.
77 Buhari, Kitabu’l-Ahkam; Müslim, Kitabu’l-İmare.
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nahlardan korunmuş, sakındırılmışlardır. Onlar masumdurlar. Peygamberi zorunlu 
kılan şartların imamlar için de geçerli olduğuna inanırlar. Bu anlamda nübüvvet na-
sıl bir ilahi bir lütuf ve ikramsa imamet de aynı şekilde bir lütuf ve ikramdır.78 Bu 
Kur’an’da: “Her toplumu hidayete yönlendiren bir hadi vardır.79 Ayeti ile açık-
lanmıştır. İmamet dini bir önderlik olduğundan dolayı tıpkı peygamberlikte olduğu 
gibi imam olacak kişinin Allah tarafından seçilmiş olduğunu kabul ederler.80

Alevi Nusayriler Şia’nın hemen hemen tamamının kabul ettiği gibi Maide sure-
si 67 ayetinin Hz. Ali’in imametiyle alakalı olduğuna inanırlar. Onlara göre ayette 
geçen “Ey Resul, sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yerine getirmezsen O’nun elçi-
liğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfir-
ler topluluğuna rehberlik etmez.”81 ifadesinden maksat Hz Ali’nin peygamber sonra-
sı onun yerine halife-veli ve imam olarak tayin edildiğidir. Bu ayetle 23 yıllık risâlet 
görevi sona ermektedir. Ancak halka ulaştırılmamış, tebliğ edilmemiş son bir gerçek 
daha vardır ki Hz. Ali’nin imametidir. O da ikmal ayeti ile yerine getirilmiştir.82

Alevi Nusayriler, imanın ancak imamete inanmakla ikmal edileceğine inanır-
lar.83 Nitekim Hz. Peygamber: “Kim zamanın imamını tanımadan ölürse, cahiliye 
ölümü ile ölür” demiştir.84 Bu yüzden onlar masum imamlara sıkı sıkıya bağlı-
dırlar.85

Alevi Nusayrilere göre bu önemli konunun tebliğinde Hz. Peygamber endişe 
duyunca Allah onu uyarı mahiyetinde bu ayeti indirmiştir. Hz. Ali’nin imameti teb-
liğ edildikten sonra Alevi Nusayriler Hz. Ali’nin üstünlüğünü ve farklılığını anlat-
mak için Hz. Peygamber’e ait şu rivayeti delil alırlar: Hz. Peygamber Allah’a hita-
ben “Ey Allah’ım, kardeşim Musa sana ailemden kardeşim Harun’u bana vezir ver; 
onunla arkamı kuvvetlendir, onu işime ortak yap86 diye dua edince sen de ona; “Seni 
kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve ikinize bir yetki vereceğiz”87 diye Tevrat’ı indir-
din. Allah’ım bende senin Peygamberin Muhammed’im, benim de göğsüme genişlik 
ver, işimi kolaylaştır. Bana da ailemden Ali’yi vezir yap ve onunla arkama kuvvet 
ver” diye dua eder. Resulullah’ın bu duasının akabinde vahiy meleği gelerek “Veli-
leriniz Allah’tır, O’nun Resulüdür ve namaz kılıp, rükû halindeyken zekât verendir.” 

                                                            
78 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 20.
79 Rad, 13/7.
80 Mahmut es-Salih, Gerçeklerin Işığında Aleviler, 28-29.
81 Maide 5/67.
82 Akad Yayınları, 20.
83 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 20.
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manasına gelen ayeti indirmiştir.88 Yine Hz. Muhammed Hz Ali’ye hitaben “Senin 
bana göre konumun Harun’un Musa’ya göre konumu gibidir. Tek bir farkla benden 
sonra peygamber gelmeyecektir.”89 diyerek onun imametini işaret etmiştir. Alevi 
Nusayriler, Hz. Ali’yi imam ve veli olarak kabul ederken bu ayet ve hadisleri esas 
almışlardır. Ayrıca Kur’an’daki “Ey Muhammed deki: Sizden akrabama muhabbet 
ve sevgiden başka bir şey istemiyorum” ifadesiyle Peygamber ve onun soyundan 
gelen Ehl-i Beyt’ine gösterilecek sevgi (mevedde) emredilmektedir. Bu sevgi ilahi 
kaynaklı olup Allah’ın “vedüd” adından kaynaklıdır.90

Yine Veda Haccı sırasında Hz. Peygamber etrafına toplanan sahabelere “Ben 
size canınızdan daha öncelikli değil miyim?” diye sorunca “Evet bize kendi canımız-
dan kıymetlisin” cevabını aldı. Daha sonra Hz. Ali’nin elini tutup havaya kaldırmış 
ve “Ali’nin kanı kanımdır. Canı canımdır. Ruhu ruhumdur. Ben kimin mevlası isem 
Ali de onun mevlasıdır.” demiştir.91 Daha sonra Allah’a “Ali’yi seveni sev, ona düş-
man olana düşman ol. Ona yardım eden yardım et. Onu yalnız bırakma, o nereye 
yönelirse hakkı onunla beraber kıl yarab!”92 diyerek dua etmiştir. Bu konuşmanın 
ardından orada bulunan sahabeden Hz. Ali için bizzat kendisi biat istemiştir. Orada 
buluna Ebubekir, Ömer başta olmak üzere tüm sahabiler hem biat etmiş hem de Hz. 
Ali’yi tebrik etmişlerdir. Kutlama hadisi diye bilinen bu olay birçok kaynakta zik-
redilir.93

Nübüvvet ve imamet arasındaki fark açık seçik belli olup Nebi Allah’tan vah-
yedileni insanlara bildiren iken imam ise peygamberden öğrendiklerini insanlara 
iletmekte ve tebliğ etmektedir. Alevi Nusayriler, on iki imamın inananlara doğru yo-
lu gösterip, mutlu bir hayatın sınırlarını çizdiklerine, onlara erdemi ve adaleti öğüt-
lediklerine inanırlar. Bu nedenle Allah, Muhammed, Ali sevgisinin yanında Ehl-i 
Beyt ve on iki imama derin bir sevgi ve bağlılık duyarlar.94

Hatadan arınmış masum imamları takip ederek hidayet kapılarından girmek 
isteyen Alevi Nusayriler, Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanmasında, vahyin hü-
kümlerinin çıkarılıp uygulanmasında ve fıkhi konularda İmamları yetkili merci ola-
rak görürler.95 Bu anlamda ismet; hak eden kişiye Allah’ın verdiği lütuf ve bu kişiyi 

                                                            
88 İbn Abbas, Ammar, Ebu Zerr, Cabir, Ebu Rafi, Enes b Malik ve Abdullah b Selame bu hadisi söylenme 

sebebine göre nakleden sahabelerdir. 36.  Dipnot Akad Yayınları, 23. 
89 AlâüddinAlî El-Müttakiyyü'l-Hindî, Kenzü’l-Ummal, Hadis no: 32881.
90 Akad Yayınları, 24.
91 Akad Yayınları, 39.
92 Ahmed b Hanbel, Müsned-i Ahmed, (Müsnedi Mükessir Kitabı), no: 1068; Tirmizi, Süneni Tirmizi,

(Menâkıb Kitabı), no: 3720.
93 Akad Yayınları, 40.
94 Akad Yayınları, 24.
95 Akad Yayınları, 24.
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çirkin eylemlerde bulunmaktan daima alı koyan seçme hakkı olmakla beraber doğ-
ruyu yapmaya yönlendiren yetidir.96

2.5. Mead

Alevi Nusayriler, Yüce Allah’ın insanları öldükten sonra diriltip dünyadaki 
işlerinden dolayı hesaba çekeceğine inanırlar. Kur’an şu ayetlerde: “Ve saat mutlaka 
gelecektir. Kuşku yok onda ve Allah kabirdeki şuurlu varlıkları diriltecektir.”97, 
“Sonra siz kıyamet günü rabbinizin huzurunda yargılanacaksınız.”98, “Biz kıyamet 
günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. 
(Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. He-
sap görücü olarak biz yeteriz.”99 Yine “Bu, Allah’ın kötülük edenleri yaptıklarıyla 
cezalandırması, güzellikler yapanları da güzellikle ödüllendirilmesi içindir.”100

Konuyu bu şekilde işlemektedir.

Ahiret/mead inancı adalet prensibi ile doğrudan bağlantılıdır. Allah kullarına 
fiillerini işleyecek güç ve imkânı verip onlara doğru ve yanlışı birbirinden ayırt ede-
cek yeti olarak aklı ve destek olarak ilahi vahyi verdikten sonra onlardan tercihte 
bulunmalarını ister. Eğer kıyamet olmasaydı hesap, ödül ve ceza ortadan kalkardı. 
Ölüm hak olduğu gibi ölümden sonra sorgulama ve yeniden dirilme de haktır.101

Sorgulama sonucunda cennet ve cehennem de haktır.102 Kur’an’da; “Her nefis 
ölümü tadacaktır. Mükâfatlarınız, ancak kıyamet günü eksiksizce ödenecektir.”103 ve 
“İlk yaratılıştan aciz mi kaldık ki! Hayır, ama onlar yeni bir yaratılıştan şüphe için-
deler.”104 mealindeki ayetler meadın bir hakikat olduğunu ortaya koyar.105

Bu yüzden Alevi Nusayri din adamları hakka yürüyen Alevi Nusayri için: “Al-
lah Rabbimdir, Hz. Muhammed peygamberimdir, İslam dinimdir, Kur’an kitabım-
dır, Kâbe kıblemdir. Namaz, oruç, zekat, hac ve cihad (iyi şeyleri emretmek, kötü 
şeylerden sakınmak) farizamdır.” şeklinde telkinde bulunurlar.  Bu yüzden Alevi 
Nusayriler hayatta iken sorumluluklarının bilincinde olarak “Onlar ayakta dururken, 
otururken, yanları üzere yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yara-
tılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler) Rabbimiz!  Sen bunu boşuna 
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yaratmadın. Seni tespih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”106 ve“Sabah ve ak-
şam Rabbini, içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebile-
ceğin bir sesle zikret, gafillerden olma!”107 Ayetleri uyarınca namazlarını kılar ve 
zikirlerini yaparlar.108

Ancak bu ibadetleri yaparken Şia’nın diğer kollarında olduğu üzere Sünnilere 
göre bir takım farklılıkları söz konusudur. Dini ibadetlerin aslının bu şekilde oldu-
ğuna inanırlar. İkame (ezan) sırasında “hayya ala hayri’l-amel” ifadesine yer verir-
ler. Onlar yaptıkları ibadet ve amelden sonra Kur’an’dan ayet ve surelerin yanı sıra, 
Esmaü’l-Hüsna, Hz. Ali’nin Nehcü’l-Belağa” adlı eserinden hutbeler, İmam Zey-
nü’l-Abidin’in “Sahife-i Seccadiyye” sinden dualar ve “Tuhfetü’l-Ukuldan” pey-
gamber ve imamların söz ve vecizelerini okurlar.109“Muhakak ki Allah ve melekleri 
peygambere hep salat (rahmet ve sena) ederler. Ey iman edenler sizde ona salat 
edin ve tam bir içtenlikle selam verin”110 ayeti gereğince Peygamber ve Ehl-i Beyt’i-
ne; “Allahümmesalli ala Muhammed ve ala ali Muhammed” diyerek selam geti-
rirler.111

Alevi Nusayriler için kadınlar ve kız çocukları toplumda önemli bir yere 
sahiptir. Her kadın mensup olduğu toplumun din anlayışı bağlamında bilgi sahibi 
olmalı ve çocuklarını buna göre yetiştirmelidir. Namaz, oruç ve hac gibi ibadetler 
nasıl Müslüman erkeğe farz kılınmışsa Müslüman kadına da aynı şekilde farz kılın-
mıştır.112Ahzab süresinin ibadet ve kullukta kadın ve erkeği nasıl eşitlediği görül-
mektedir: “Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle 
mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık 
kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi ka-
dınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tu-
tan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zik-
reden erkeklerle Allah’ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağ-
firet ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”113 Bu açıdan tarihte yaşamış iman sahibi 
ve örnek kadınlar Alevi Nusayriler için oldukça önemlidir. Bu açıdan Hz. Asiye, Hz. 
Meryem, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma’nın ayrı bir yeri ve değeri vardır.114

                                                            
106 Al-i İmran, 3/ 191.
107 Araf, 7/205.
108 Akad Yayınları, 10.
109 Akad Yayınları, 10.
110 Ahzab, 33/56.
111 Akad Yayınları, 10.
112 Sonay, Alevilikte Kadın ve İbadeti, 16.
113 Ahzab, 33/35.
114 Sonay, Alevilikte  Kadın ve İbadeti,  9.
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SONUÇ

Yöre halkının çoğunluğu tarafından “Nusayri”, “Arap Alevisi” gibi isimlen-
dirmelere muhatap olan bu kitle kendilerini “Alevi” olarak tanımlamaktadır. Anado-
lu Aleviliği, Bektaşilik veya Kızılbaşlık gibi inanç topluluklarıyla karışmamak için 
bu tanımlamanın kabul edilmesi makul görülebilir. Bu anlamda “Alevi Nusayri” 
ismi özellikle ülkemiz şartlarına has bir tabir olarak kabul edilebilir.

Alevi Nusayri topluluğun Ehl-i Sünnet tarafından özellikle anlaşılamama, anla-
şıldığı zannedildiğinde ise yanlış veya olumsuz şekilde anlaşılma problemiyle karşı 
karşıya kaldığı ortadadır. Uzun yıllar kapalı bir toplum olarak yaşamaları başta ol-
mak üzere geçmişten günümüze yazılı kaynakların yaygın ve çok olmaması gibi 
nedenlerle bu durumu izah etmek mümkündür. Bunlara ilaveten bu inanç grubunu 
tanımaya çalışan Alevi Nusayri inancının dışındaki araştırmacıların ön yargılarına 
teslim olmaları veya taraflı bir kaynaktan tanımaya ve tanıtmaya çalışmaları diğer 
sıkıntılar olarak görülmektedir. Bu ve benzeri sıkıntıların izahında sözlü aktarılan 
kültürün farklılığından ve Alevi Nusayri kitlenin tamamının sahada kabul ettiği ve 
benimsediği bir kaynak eser sıkıntısından bahsetmek mümkün olacaktır. Son yıllar-
da yapılan bazı çeviri çalışmalarıyla bu sıkıntının aşılması yoluna gidilmiştir. Öze-
llikle son dönemlerde Alevi Nusayri topluluğun kendini ifade etmek için dernek-
leşmesi, itikadi ve ibadete dair hususlarda kendi kitlelerini aydınlatmak gayesiyle 
eserler kaleme almaları, onlarla ilgili bilgisizlikten kaynaklanan sorunları ortadan 
kaldırmaya yönelik önemli adımlardandır. Yine konumuzla alakalı olarak son yıl-
larda Alevi Nusayri topluluk tarafından itikadi sahada yapılan bu çalışmalar ve 
Arapça aslından dilimize çevrilen eserlerdeki ana kaygının, inanç ve ibadet ilkele-
rinin önce toplumlarına sonra diğer insanlara nasılsa öyle aktarma çabası olduğu 
dikkat çekicidir.

Alevi Nusayrilerin anlatımıyla “Her alevi, Allah’ın hak dini olan İslam bağlı 
mümin ve Müslüman’dır. Müslümandır Allah’a, peygamberine, meleklerine, kitap-
larına ve ahiret gününe inanır. Mümindir ibadet ve itaatini yerine getirir. Ona göre 
Kur’an, Allah’ın gönderdiği değişmemiş kutsal kitaptır. Alevi Nusayri, Ehl-i Beyt 
ve on iki imamın yolundadır. Kâbe, kıblesidir. O, rabbinin kendisine farz kıldığı 
şeyleri bilir, elinden geldiğince yerine getirir. Alevi Nusayriler, genel hatlarıyla iba-
det konusunda Caferi fıkhının anlayışını takip ederler.  

Anadolu Aleviliğinden oldukça farklı inanç ve ritüellere sahip, köken olarak 
11. İmam Hasan el-Askeri’nin en erdemli öğrencisi Muhammed b. Nusayr’in yorum 
ve anlatımlarıyla aldıkları Ehl-i Beyt öğretisini benimseyen Alevi Nusayriler; İslam 
dinine mensup, başta Hz. Muhammed ve Hz Ali olmak üzere Ehl-i Beyt’e gönül ver-
miş bir inanç grubudur. 
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KARADENİZ BÖLGESİ ÇEPNİ TÜRKLERİNDE 

TAKVİM VE ZAMANIN ANLAMI ÜZERİNE

Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK∗

ÖZET

XI. yüzyıldan itibaren Selçuklu kuvvetleriyle birlikte Anadolu’ya giren Türk-
men (Oğuz) grupları arasında yer alan Çepni grubunun, Anadolu Beylikleri ve Ana-
dolu Selçukluları döneminde Sinop’tan doğuya Trabzon ve çevresine kadar uzanan 
geniş bir alan yayıldıkları bilinmektedir. Bu gruplar Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
idaresi altında zaman içerisinde Alevilik inançlarından Sünni-Hanefi İnancına doğru 
bir geçiş dönemi yaşamışlardır. Bugün Trabzon’dan başlamak üzere Samsun’a kadar 
uzanan coğrafi çizgi üzerinde küçük ve büyük gruplar halinde Alevilik inancına 
sahip birçok Çepni Türkmen grubu yer almaktadır. Bu çalışmada Trabzon ili Akçaa-
bat ve Çarşıbaşı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Eskiköy ve çevresinde bulunan 
altı yerleşim yerindeki Alevilik inançlarını sürdüren gruplarla, Sünni-Hanefi inancı-
na sahip Çepni grubu arasında takvim ve zamanın anlamı üzerine alanda yapılan 
mülakatlarla elde edilen sonuçlar üzerinde durulmaktadır.

Araştırmanın temel konusu her iki grup tarafından da kullanılan Rumi takvimin 
anlamlandırılmasıdır. Ay isimleri, gün ve gün içerisindeki zaman dilimlerinin anlamı 
ve isimlendirilmesi, inanç ve toplumsal yaşantı açısından önemli olan olay ve tarih-
lerin isimlendirilmesi ve anlamlandırılması ele alınmıştır. Takvim ve zaman kavra-
mını anlamlandıran her iki grubun coğrafi olaylar, günlük yaşantının öğeleri olan 
tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve sosyal olayları organize ederken oluşturdukları 
inanç-yaşantı bağlamında; hayat ve hayatın anlamını algılama biçimleri üzerinden 
değerlendirmeler ve tespitler bulunmaktadır.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırmanın temel konusu Trabzon ili Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçeleri sınırları 
içerisinde bulunan eski idari yapılanmada Eskiköy olarak adlandırılan ve bugün altı 
idari köy biriminden oluşan alanda yaşayan Alevi inancına bağlı Çepni Oğuz Türk-

                                                            
∗ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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leri1 ile Karadeniz bölgesinde yaşayan ve Sünni-Hanefi Çepni grupları tarafından da 
kullanılan Rumi takvimin anlamlandırılmasıdır. Ay isimleri, gün ve gün içerisinde-
ki zaman dilimlerinin anlamı ve isimlendirilmesi, inanç ve toplumsal yaşantı açısın-
dan önemli olan olay ve tarihlerin isimlendirilmesi ve anlamlandırılması ele alınmış-
tır. Takvim ve zaman kavramını anlamlandıran her iki grubun, coğrafi olaylar, gün-
lük yaşantının öğeleri olan tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve sosyal olayları orga-
nize ederken oluşturdukları inanç-yaşantı bağlamında; hayat ve hayatın anlamını 
algılama biçimleri üzerinden değerlendirmeler ve tespitler yapılacaktır.

GELENEKSEL HALK TAKVİMLERİ

Geleneksel Halk Takvimi, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde coğrafi koşullara 
ve farklı faktörlere bağlı olarak yaşamaya devam etmektedir. Anadolu insani bazen 
dini inançlarla değiştirdiği bu takvim geleneğini, çoğu zaman din-dışı öğelere bağlı 
olarak sürdürmektedir2. İslam dininin çeşitli inanç sistemlerine bağlı olan Anadolu 
insanı dini nitelikli Ay takviminden bağımsız olarak Güneş sistemine dayalı bir tak-
vim geleneğini inanç sisteminin değişimine rağmen sürdürmektedir. Burada ele ala-
cağımız Halk Takvimi Türkmen (Oğuzların) aynı boyuna mensup Çepni kolunun iki 
farklı inanç sistemine bağlı olan Karadeniz’in Çepnilerinin, İslam içerisinde farklı 
iki inancı temsil etmektedir. 

Her iki grupta kullanılan iki farklı takviminden birincisi dini günlerin ve inan-
cın uzantısı olarak kullanılan Hicri Takvim’dir. Ay’ın dünya etrafındaki dönüşüne 
bağlı olarak oluşturulan Hicri Takvimin kökenleri Hz. Muhammed’in Mekke’den 
Medine’ye göçünü başlangıç olarak almıştır. İslam inancının yayıldığı coğrafyada, 
İslam’ın yayılmasına paralel olarak Hicri Takvim kullanımı da yaygınlık göstermek-
tedir. Din ve dini ritüellerle ilgili tüm faaliyetler Hicri Takvime dayalı ola-rak hesap-
lanırken, din-dışı dünya algısının Türk-Anadolu coğrafyasında Güneş siste-mine 
dayalı takvimle açıklandığı görülür. Anadolu coğrafyasında kullanılan din-dışı tak-
vim geleneğinin kökenleri kısmen eski Anadolu medeniyetlerine bağlanmakla birlik-
te çoğu zaman eski Türk Takvim geleneğine de bağlı olduğu bilinmektedir.

Din-dışılığı belirleyen faktör olarak coğrafi faktörleri ele aldığımızda orta iklim 
kuşağında yaşayan ve yirminci yüzyılın sonlarına kadar da tarım ve hayvancılıkla 
geçinen bir toplumsal yapıda yöresel olarak ay, gün ve zaman ifadelerinde farklılık-

                                                            
1 Faruk Sümer, Çepniler Anadolu’nun Bir Yurdu Haline Gelmesinde Önemli Rol Oynayan Oğuz Boyu, 

İstanbul 1992, s.61-114
2 Mustafa Aksoy, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Halk Takvimlerine Göre Yılbaşı”, Uluslararası İnsan 

Bilimleri Dergisi, www.insanbilimleri.com; Necati Demir, “Trabzon Yöresinde Zaman, Halk Takvimi 
ve Sayılı Günler”, ZFWT Vo. 4, No 1 (2012)
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lar bulunmakla birlikte yapılan uğraşının izlerinin ya da yaşanan kültürel birikimle-
rin izleri zaman algısına yansımıştır3. 

Karadeniz bölgesinde yerleşik hayata geçen Çepni Türklerinin din-dışı sosyal 
ve ekonomik hayatlarına baktığımızda benzerlikler ve coğrafya koşulları yanında 
ortak geçmiş ve yaşanmışlar da zamanın ifadesinde inanç farklılaşmasına karşın tek 
din-dışı ifadeleri ve yaşanmışlığı görmek mümkündür. Birbirinden farklı coğrafyada 
yaşamalarına karşın Eskiköy sakinleriyle diğer Çepni kökenli grupların din-dışı 
hayatlarındaki paralellikleri sadece aynı etnik unsurla açıklamak mümkün değildir. 
Tersine din-dışı alanın dinin etkilerine rağmen değişmeden devam edebilirliğinin bir 
göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır.

ESKİKÖY VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Eskiköy, bugün Trabzon İli Akçakale ve Çarşıbaşı ilçelerine bağlı olan Gökçe-
kaya, Karpınar, Taşlıtepe, Samsun, Serpil ve Eskiköy’den meydana gelen ve geç-
mişte Eskiköy olarak adlandırılan Trabzon Karadeniz sahilinden 7 kilometre içeride 
yer alan Alevi inancına sahip Çepni Türklerinden oluşmaktadır.

Bu köylerde yaşayanlar tarihsel geçmişlerini açıklarken köken olarak Çepni 
oluklarını, buraya Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden önce Trabzon Şalpazarı’na gel-
diklerini oradan bugünkü yaşadıkları bölgeye göç ettiklerini, buradan tekrar Şalpaza-
rı’na döndükten sonra muhtemelen 17. yüzyıl başlarında bugünkü yaşadıkları coğra-
fi bölgeye döndüklerini ifade ederler4. 

Uzak geçmişlerini ise Horasan’a bağlamaktadırlar. Horasan’dan Anadolu’ya 
geldiklerini önce Akkoyunlu’lara tabi olduklarını sonra Safavi hanedanın döneminde 
Şeyh Cüneyt’le olan ilişkilerini dile getirirler5. 

                                                            
3 Nergis Biray, “12 Hayvanlı Türk Takvimi Zamana ve İnsana Hükmetmek”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, S: 39, Erzurum 2009 s. 671-682
4 Hasan Hacı Tosun Eskiköylü 1957 doğumlu; Sebahattin Tosun 1958 doğumlu; Hasan Bayır 1934 do-

ğumlu kişilerin anlatımları. Ayrıca Necati Demir, “Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Çepni Türk-
menleri ile Güvenç Abdal Ocağı’nın Kuruluşu”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergi-
si S: 63, Ankara 2012, s. 77-110; Alemdar Yalçın-Hacı Yılmaz; “Güvenç Abdal Ocağı”, Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, S: 35, Ankara 2005, s.9-35; Alemdar Yalçın- Başak Uysal, 
“Karadeniz Çepnileri1: Taşlıca Köyü”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, S: 35, 
Ankara 2005, s.29-36; Alemdar Yalçın- Başak Uysal, “Karadeniz Çepnileri 2: Eskiköy”,Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, S: 35 Ankara 2005, s.37-42;; Alemdar Yalçın- Başak Uysal, 
“Karadeniz Çepnileri 3: Şalpazarı ve Gürgentepe”,Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Der-
gisi, S: 35 Ankara 2005, s.43-46;

5 Ferudun M. Emecen, Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Boyu Yerleşmesi Ağasar Vadisi: Şalpazarı- Beşikdü-
zü, Trabzon 2007, s.37-56
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Dini geçmişlerini açıklarken Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı ulularından Güvenç 
Abdal Ocağı’na bağlı bulunduklarını vurgularlar. Bu bağlılığın göstergesi olarak her 
yıl Ağustos ayında bu köylerden Hacı Bektaş Şenliklerine katılımın olduğunu dile 
getirmektedirler6.

Tarihsel dönem içerisinde bu köyde yaşayanların 1890 ve 1916 yılında iki bü-
yük göç yaşadığı anlatılmaktadır. İlk göç muhtemelen geçim sıkıntısı nedeniyle 
Düzce-Gölkaya yöresine gerçekleşmiştir. İkinci göç ise bölgenin Rus işgaline uğra-
masıyla yine Düzce-Gölkaya yöresine olmuştur. Eskiköy kaynaklı göçlerin yapıldığı 
yerlerden birisi de Kocaeli-Kandıra-Kefken-Ballar Köyü’dür. Ballar köyüne yerle-
şim 1916 sonrasında ve Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. Ballar’a ilk yerle-
şenler; Düzce-Gölyaka’dan gidenlerdir. Onları zaman içerisinde Eskiköy’den giden-
lerde takip etmiştir7.

Bugün Eskiköy ve çevresinde yaşayanlar hem Gölkaya hem de Ballar ile ilişki-
lerini devam ettirmektedirler8. Tarihsel ve dini olarak bağ kurdukları iki mekan daha 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Kürtün-Taşlıca Köyü ile Ordu ile Gölköy ve 
Gürgentepe ilçeleri ahalisidir. Bu grupların tamamı kendileri Alevi-Çepni kimliği ile 
tanımlamaktadır. Çepni kimliğini Alevi kimliği ile birleştirmiştir. Komşu köylerde 
onların kullanımına uygun olarak Alevi-Çepni kimliğini tek kimlik olarak tanımla-
maktadır.

TAKVİM VE ZAMANIN ANLAMI

A-Günün Bölümleri 

Necati Demir tarafından Karadeniz bölgesinde Çepni kökenli Oğuz Türkleri 
arasında yapılan araştırmada günün bölümlenmesiyle ilgili tanımlamalar hemen he-
men aynen Eskiköy sakinleri tarafından da kullanılmaktadır. Buna göre günün bö-
lümleri şu şekilde oluşmaktadır.9

1-Tan /şafak/seher: tan / tan vakti “güneş doğmadan önceki alacakaranlık”. 
şafak / şafak vakti “güneş doğmadan az önce beliren aydınlık denilmektedir. Tan ile 
ilgili diğer zamanlar şu şekildedir: tan yeri ağarmak “sabah olmaya başlamak”, tan 
yeri ağrıma çağı “günün ışımaya başlama zamanı”, şafak “sabahın gün doğmadan 

                                                            
6 Hasan Hacı Tosun Eskiköy sakini
7 Hasan Hacı Tosun, Sebahattin Tosun, Hasan Bayır anlatımları. Ayrıca Betül Sezer, Yunusefendi Köyü-

ne Ait Geleneksel Kıyafetler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, S: 35 Ankara 
2005, s.81-86

8 Hasan Hacı Tosun, Sebahattin Tosun, Hasan Bayır anlatımları
9 Necati Demir, Trabzon Yöresinde Zaman, s.7-9
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önceki zamanı, tan ağartısı”. Bu isimlendirme biçimlerinde Eskiköy’de şafak vakti 
daha yaygın olarak kullanılmaktadır10.

2-Sabah: sabah çağı / sabah vakti “güneşin doğduğu zaman ile kuşluk arasın-
daki süre”, sabaha doğru “gecenin sabaha yakın bir zamanında”, sabahleyin “sa-
bah saatlerinde”. Bu isimlendirmelerden en yayın kullanılan biçim “sabah” kulla-
nımıdır. Buna karşın diğer kullanım biçimleri de bilinmektedir.

3-Kuşluk: kuşluk çağı/ kuşluk vakti “günün ilk ışıkları ile güneşin bir mızrak 
boyu yükselmesi arasında kalan süre”.

4-Kaba kuşluk: kaba kuşluk çağı / kaba kuşluk vakti “öğleden bir iki saat ön-
ceki zaman ile öğle arası süre”.

5-Öğle: öğle çağı / öğle vakti “günün öğle saatleri”, öğleüstü / öğleüzeri “öğ-
leye yakın zamanda”.

6-İkindi: ikindi çağı ikindi vakti “öğle ile akşam arasındaki süre”, ikindiüstü / 
ikindi üzeri “ikindiye doğru”.

7-Akşam: akşam çağı/ akşam vakti “gündüzün son, gecenin ilk saatleri”, akşa-
ma doğru “gündüzün akşama yakın zamanları”, akşamüstü/akşamüzeri “akşam ya-
kını, güneşin batma zamanları”, akşamleyin “akşam saatlerinde”, akşam karanlığı 
“alaca karanlık”.

8-Yatsı: yatsı çağı / gece vakti “güneşin batmasından bir buçuk, iki saat son-
raki vakit”.

9-Gece: gece “yatsı ile tan arasındaki süre”, geceleyin “gece vakti”, gece ya-
rısı “gecenin ortası, güneşin batması ile doğmasının arasındaki sürenin ortası”. 

Necati Demir tarafından tespit edilen günün bölümlendirilmesine yönelik tes-
pitler Trabzon yöresine özgü gibi görülse de aslında bölgenin tamamını kapsama-
maktadır. Bu tespitler daha çok Trabzon merkez, kısmen merkezin doğuda yer alan 
bazı parçalarıyla merkezin batısında Osmanlı çağından beri Çepni bölgesi olarak 
isimlendirilen kısımları kapsamaktadır. Trabzon merkez ve doğusunda yer alan alan-
ların çoğunda günün bölümlere ayrılması ve isimlendirilmeleri farklılıklar göster-
mektedir11. Eskiköy günün bölümlendirilmesi açısından inançları farklı da olsa etnik 
ve dış etkilerin fazlalığı nedeniyle tamamen Çepni bölgesiyle paralellik göstermek-

                                                            
10 Hasan Hacı Tosun, Sebahattin Tosun, Hasan Bayır anlatımları
11 Fadime Tıkbaş Apak, “Rize- Çamlıhemşin- Yazlık Köyü Örneğiyle İlişkin İnanç, Bayram ve Ritüeller”, 

Acta Turcica, Yıl.5, S:1, Ocak 2013, s. 1-15
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tedir. Ayrıca isimlendirilmelerin söyleniş biçimi açısından da Trabzon merkezden 
farklı olarak Şalpazarı ve civarı ağzı ile Çepni bölgesi ağız özellikleriyle ifadelendi-
rilmektedir.

ESKİKÖY’DE KULLANILAN AY ADLARI VE ÇEPNİ 
BÖLGESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Eskiköy’de kullanılan ay adları birçok açıdan bölgenin başka parçalarında kul-
lanılan ay adlarıyla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Tarafımdan yapılan tes-
pitlere göre miladi takvime dayalı ay isimleri şu şekilde sıralanmaktadır12

1-Mart

2-Abrul 

3-Mayıs

4-Kiraz

5-Orak

6-Ağustos

7-Üzüm

8-İstavrit

9-Koçayı 

10Karakış

11-Kalandar 

12-Gücük(Guguk)

Bu adlandırmalara göre zamanın anlamlandırılmasında bazı farklar olmakla 
birlikte bölgedeki inançları benzer gruplarda bile ayların adlandırmasında coğrafi 
uzaklıklara göre ve üretim ilişkilerine dayalı bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örne-
ğin Trabzon merkeze doğru yaklaştıkça ya da Trabzon merkezle bağlantılı gruplar 
Ocak ayına denk gelen ay isimlendirmesinde “Kalandar” tabirini kullanırken mer-
kezden batıya doğru uzandıkça daha çok “Zemheri” tabiri kullanılmaktadır. Yine 
Ağustos sonrası güz aylarının isimlendirilmesinde Trabzon merkez ile Giresun ve 
Ordu civarı Çepnilerinin farklı isimlendirmelerde bulunduklarını görmekteyiz13. Söz 

                                                            
12 Hasan Hacı Tosun, Sebahattin Tosun, Hasan Bayır anlatımları.
13 Ordu bölgesinde ay adlandırılmasıyla ilgili olarak iki kaynak kişiden tespit edilen adlandırma:
1-Fatma Çiçek 1933 doğumlu Ordu Kabadüz Esenyurt köyü tespitti. 1-Mart, 2-Abrul, 3-Mayıs, 4-Kiraz, 

5-Orak, 6-Ağsus, 7-İlkgüz, 8-Ortagüz, 9-Songüz, 10-Karakış, 11-Zemheri, 12-Gücük 
2-Saadet Koçak 1932 doğumlu Ordu Merkez Bayadı köyü tespiti. 1-Mart, 2-Abrul, 3-Mayıs, 4-Kiraz, 5-

Orak, 6-Ağsus, 7-İstavrit, 8-Koçayı, 9-Songüz/Ahirgüz, 10-Karakış, 11-Zemheri, 12- Gücük



269Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK

konu iki köy birbirine sınır olmasına karşı muhtemelen köylerin ahalilerinin bölgeye 
yerleşimlerindeki farklı zaman dilimleri ya da başka faktörler ay adlandırılmasında 
bazı farklılaştırmayı da getirmektedir. Bu nedenle Eskiköy’deki ay isimlendirilme-
sinde görülen ve çevre köylerle olan farklılıklar son derece normal karşılanmalıdır.

AY ADLARININ ANLAMLANDIRILMASI

1-Mart (14 Mart-13 Nisan)

Mart ayı yörenin tamamında olduğu gibi mali açıdan takvim başlangıcı olarak 
bilinmekte ve Çepni bölgesinde Mart isimlendirilmesinde farklılıklar bulunmamak-
tadır. Bu ay içerisinde eski takvime göre 9 Mart (22 Mart) sayılı günlerin başlangıcı 
olarak kabul edilir14. Yöre halkı eski takvime bağlı olarak 9 Mart’tan başlayarak 12 
ayı her güne bir ay gelecek şekilde sayarak bir yıl içerinde o aylarda hava koşulları-
nın nasıl olacağına dair tahminde bulunur. Gün bir ayı temsil eder ve gün içindeki 
hava değişimleri bir aya tahvil edilerek, tahmin yapılır. Halk arasında buna “sayılı 
gün” adı verilmektedir. Bölgedeki Alevi inancına sahip Çepnilerde bu tahmini kul-
lanmaktadır. Eskiköylüler ve Trabzon çevresinde bazı köylerde buna “sayılı gün” 
yerine “sayaç günler” tabiri kullanılmaktadır.

Bölgenin tamamında olduğu gibi Mart ayında bir de fırtına ve soğuk havayı 
temsil eden “Mart bozma” ya da “Mart kırma” tabiri mevcuttur. Bunlar dışında “Yıl-
başı”, “Gün sırtı”, “Gün dönümü” gibi tabirler araştırma bölgemizde de kullanılan 
kavramlardır.

2-Nisan (Abrul 14 Nisan 13 Mayıs)

Bölgenin tamamında Nisan ayının karşılığı olarak “Abrul”, “Albur” kavramları 
kullanılmaktadır. Abrul ayı meteorolojik olarak da bölgenin en fazla yağış aldığı 
döneme rastlamaktadır. Bu nedenle halk arasında “yağmur ayı” tabiri de yer almak-
tadır. Eskiköy sakinleri de bu ayla ilgili olarak “yağmur ayı” kavramını bütün bölge-
de kullanıldığı gibi kullanmaktadır. Yine aynı şekilde “Abrul Beşi” fırtına dönemi 
olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlı bazı hikâyeler anlatılmaktadır. Karın yağması, 
insanların tarımsal faaliyetlerinin sekteye uğramasına yönelik ve hayvanların açlığı-
na dayalı bazı anlatımlar bulunmaktadır.

Abrul’un 22/23’de Eskiköy’de Hıdrellez kutlaması yapılmaktadır. Gerçi yaşlı-
lar Hıdrellezle ilgili geçmişte yapılan bazı geleneklerden söz etmekle birlikte yeni 
nesil bu geleneklerle ilgili bir bilgiye sahip değildir. Evlerin temizlenmesi, yeşilin 
eve girmemesi gibi gelenekler bölgede artık kutlanmayan Hıdrellez geleneğinden 

                                                            
14 Necati Demir, Karadeniz Yöresinde Zaman, s.9-13
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kalan anlatımlardır15. Ayrıca anlatılarda geç zamanlarda köyün en yük noktalarında 
birine çıkılarak piknik yapıldığı, bu noktanın “Seyit Tepe”si olarak adlandırıldığı ve 
burada bazı eski mezarlarında Hıdrellez’de ziyaret edildiği bilgisine yer verilmekte-
dir.

3-Mayıs (14 Mayıs-13 Haziran)

Mayıs ayı isimlendirilmesi Çepni bölgesinin tamamında bulunmaktadır. Bu ay 
içerisinde Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinden başlamak üzere bugün bir “Çepni bayra-
mı” gibi kutlanan ve denizle bağlantılı bir takım ritüelleri içeren kutlama Samsun’a 
kadar Çepni bölgesinin tamamını kapsar nitelikte olmasına karşın Eskiköy sakinleri 
bu çizginin doğusunda yer almaları nedeniyle bu kutlamalar katılmadıkları gibi de-
nizle ilgili ritüelleri uygulamamaktadırlar. 

Ayrıca “Mayıs yedisi” Eskiköy dahil bölgenin tamamında yazın başlangıcı sa-
yılmaktadır. Bugünkü takvimle 20 Mayıs’a denk gelen “Mayıs yedisinden” sonra bu 
bölgede yaşayan insanlar geçmişte hayvancılıkla uğraştıkları için fırtınaların sona 
erdiğini ve yazın başladığı düşünerek yaylalara çıkmaktadırlar. Bu tarih sonrası yay-
la göçünün de başlangıcıdır. Eskiköy sakinleri geçmişte yaylacılık yaptıklarını ancak 
1960-1970’lı yıllardan sonra bu faaliyetlerin bittiğini dile getirmektedirler. Çevrede-
ki diğer köylerden farklı olarak Eskiköy sakinleri Kürtün civarına çıktıklarını söylü-
yorlar. Burası onların geldiği bölge olması yanında Güvenç Abdal Ocağına ait bazı 
mezarların bulunması nedeniyle kutsal sayılmakta ve yaylacılıkla birlikte inanca 
bağlı mezar ziyaretleri gerçekleştirdiklerinden söz etmektedirler16.

4-Haziran (Kiraz 14 Haziran-13 Temmuz)

Bölgedeki isimlendirmelerde kiraz meyvesinin anavatanı olarak düşünülen ve 
eski bölge dillerinde kiraz kelimesi yer almaktadır. Ay ismi olarak muhtemelen böl-
gedeki kiraz üretiminin gerçekleştiği zaman dilimine denk gelmesi nedeniyle Hazi-
ran aynın adı “Kiraz” ayı olarak nitelendirilmektedir. Bölgenin önemli bir kısmında 
yöreye özgü bir tür kiraz üretimi yapılmakta ve Napolyon türü kirazı anımsatmakta-
dır. Kiraz ağacının Doğu Karadeniz yöresine özgü olduğu bilinmekte ve Giresun 
ismiyle de bağlantısı bulunmaktadır. Eskiköy’de civar köyler gibi “Kiraz” isimlen-
dirmesini kullanmaktadır.

                                                            
15 Hasan Hacı Tosun, Sebahattin Tosun, Hasan Bayır anlatımları.
16 Hasan Bayır anlatımları
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5-Temmuz (Orak 14 Temmuz-13 Ağustos)

Ay adının bölgede geçmişteki üretim biçimiyle bağlantılı olduğu bilinmektedir. 
Geçmişte bölge arpa ve buğday üretimi yapmaktadır17. Bu ürünlerin hasat dönemi 
bu aya denk gelmektedir. Bugün ise bölgede bu ürünler dışında üretim yapılıyor. 
Buna rağmen “Orak” adlandırması devam etmektedir.

“Orak” ayı zaman zaman sıcak ve kurak geçtiği için geçmişte yağmur duasına 
çıkılan ay olarak da bilinmektedir. Eskiköy’de de belirli bir mekânda bu duanın 
yapıldığına dair anlatımlar bulunuyor. Bu anlatımların ortak tarafı ise “evliya ağacı” 
ve “Seyit Tepesi”dir. Ya da bölgedeki yatırların bulunduğu ve kutsal kabul edildiği 
yer olmaktadır. Eskiköylüler de kendilerince kutsal saydıkları “Seyit Tepesi”ndeki 
yatır civarında yağmur duasında bulunmakta imişler18

6-Ağustos (Ağsus 14 Ağustos-13 Eylül)

Bölgede ağız yapısına göre farklı şekillerde telaffuz edilen Ağustos kelimesin-
de bozulma olarak daha çok “Ağsus ayı” şeklilinde kullanım yaygındır. Bu döneme
aynı zamanda “Çürük” ayı ya da “Çürüklük” ayı adı verilmektedir.

Çürüklük 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasına rastlar. Bu tarihlerde hava ya-
ğışlı geçerse çamaşır yıkanmaz. Yağmur yağarken dışarı çıkılmaz. Islanan ürünün ya 
da çamaşırların kurumayacağına ve çürüyeceğine inanılır. Eskiköy sakinleri de böl-
genin diğer insanları gibi bu inancı taşırlar.

Bu ayda Eskiköy’e özgü faaliyetlerden biri dini nitelik taşımakta ve köy hal-
kından birçok kişi Hacı Bektaş’a ziyarete gitmektedir. Bu ziyaretlerin gerçekleştiği 
tarihlerde Ordu-Gürgentepe ilçesi ve ahalisiyle bağlantılar bulunmaktadır. Bu özellik 
dini dayanışmanın inanca dayalı göstergelerinden birisidir19.

7-Eylül (İlk Güz/Üzüm 14 Eylül-13 Ekim)

Eylül ayı ile ilgili kullanılan isimlendirmeler bölgede farklılıklar göstermekte-
dir. Eskiköy bazı Sünni- Hanefi köyleri  “Üzüm ayı” tabiri kullanmaktadır. Yöreye 
özgü bir tür üzümden söz edilir. Bu tarihler, bu ürünün hasat zamanına rastlar. Her 
iki yörede de bu tür üzüm üretimi bulunmaktadır. Bu üzümden şıra ve pekmez ya-
pılmaktadır. Muhtemelen üzüm yetiştiriciliğinin bulunmadığı yerleşim alanlarında 
ise “İlk Güz” ay adı olarak kullanılmaktadır.

                                                            
17 Feridun M. Emecen, Doğu Karadeniz’de İki Kıyı Kasabasının Tarihi Bulancak-Piraziz, İstanbul 2005, 

s.139-154
18 Hasan Bayır anlatımları
19 Hasan Hacı Tosun, Sebahattin Tosun, Hasan Bayır anlatımları
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8-Ekim (Ortagüz/İstavrit/14 Ekim-13 Kasım)

Eskiköy ve bölgede denize yakın ya da denizle bağlantılı olan köyler ve onların 
çevresinde yer alan bazı köyler “Ekim” yerine “İstavrit” kullanırken denizden uzak 
olan yerleşimler de daha çok “Orta Güz” kavramı kullanılmaktadır.

9-Kasım (Koç Ayı/Songüz 14 Kasım-13 Aralık)

Hayvan yetiştiriciliğine dayanan coğrafi alanlarda “Koç Ayı” söylemi yaygın 
olarak kullanılırken, bu kavram sürüye koçun katılımını temsil eder. “Son Güz” ad-
landırılmasının kullanıldığı alanlarda “Koç Ayı” tabiri de kullanılmaktadır. Eski-
köy’de ise “Koç Ayı” tabirinin kullanıldığını “Son Güz” adlandırmasını bilmedikle-
rine şahit oluyoruz. “Son Güz”le birlikte yine aynı anlama gelen “Ahir Güz” kavra-
mı da kullanılmaktadır. Bu ay üretimin sona ermesi ve boş zamanların başlaması 
anlamını taşımaktadır. Eski dönemlerde Eskiköy’de de aynı anlatımlar mevcuttur. 
Bu ay ve sonrasında düğünler yapılmakta imiş.

10-Aralık (Karakış 14 Aralık-13 Ocak)

Kışın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İsimlendirme de buradan kaynak-
lanmaktadır. Çepni bölgesinin tamamında benzer isimlendirme kullanılmaktadır. 
Meteorolojik olarak bu tarihlerde bölgede kar yağışları başlar ve insanlar evlerine 
çekilirler. Kışa özgü ocak başı sohbetleri yapılır. Eskiköy’de bu sohbetlerinin ana 
konusu Hz. Ali, Hacı Bektaş gibi dini önderlerin menkıbeleri olurken, Sünni-Hanefi 
kesiminde farklı anlatımlar ön plana çıkmaktadır. Bu anlatımların ortak noktaları da 
bulunmaktadır. Bunlar daha çok “cin” “peri” ve “korku” anlatımlarıdır.  

11-Ocak (Zemheri/Kalandar 14 Ocak-13 Şubat)

Eskiköy’de “Kalandar” kavramı kullanılırken, Çepni bölgesinin Giresun ve Or-
du ili sınırlarında yer alan iç kesimlerde  “Zemheri” kavramı kullanılmaktadır. “Ka-
landar” kavramı Trabzon yöresinde her iki kesimde de kullanılan ortak kavramdır. 
Giresun-Ordu sahil bölgesi de çoğunlukla bu kavramı kullanmaktadır. “Zemheri” ya 
da “Kalandar” ayının birinci günü yeni yıl olarak bilinmekte ve her iki kesimde de 
bununla ilgili benzer anlatımlara dayalı bir gelenekten söz edilmektedir. Bunlar 
arasında Hıdrellezle geleneğiyle karışık bir takım inançlarda bulunmaktadır. Eve 
girişler, ilk misafir gelişi, o yıla nasıl başlanırsa yılın öyle devam edeceği gibi inanç-
lar Eskiköy’de ve çevre kültürler de bulunmaktadır.
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12-Şubat (Gücük/ Guguk14 Şubat-13 Mart)

Eskiköy’de Şubat ayı karşılığı olarak “Gücük” ve “Guguk” ayı tabiri kullanıl-
maktadır. “Gücük” kavramı “Şubat” kısa olmasından kaynaklanmakta ve “küçük” 
kelimesinin ağız özelliğine göre söylenmesinden kaynaklanmaktadır. “Guguk” kav-
ramı ise “baykuş” karşılığı olarak kullanılmakta ve yaygın bir kullanıma sahiptir. 
Fakat “Guguk” kelimesinin ay adı olarak kullanımı bölgede çok sınırlıdır. Bay-
kuş’un ötüşü bölgede baharın müjdecisi olarak yaygın bir şekilde bilinmektedir. Bu 
ötüş zamanı ise miladi takvimle Mart ayının ortalarına eski takvimde ise Şubat’ın 
sonrasına denk gelmektedir. 

“Gücük” ayı bölge coğrafyası açısından aynı zamanda fırtınaların olduğu za-
man dilimine denk geliyor. O nedenle “Gücük Yedisi” ve “Kocakarı Fırtınası”  dö-
nemleri Şubat ayının şiddetini ifade eder.

SONUÇ

Halk Takvimi geleneği esas itibariyle Anadolu’nun tamamında din dışı bir ge-
lenek olarak yüz yıllardır sürdürülmektedir. Bölgesel farklılıklara dayalı olarak ay, 
gün ve mevsimlerin isimlendirmeleri birbirinden farklı da olsa Halk Takvimi coğrafi 
koşullara göre düzenlenmiş ve inanç alanın dışında kullanılmış ve kullanılmaya yer 
yer devam edilmektedir.

İki farklı inanç grubuna bağlı Çepni kökenli Türkmenlerin dini hayatlarındaki 
ayrım çizgilerine karşı din dışı hayatlarına bakıldığında birçok ortak nokta bulun-
maktadır. Bu takvimlerin incelenmesi ve sonuçları Anadolu coğrafyasında din dışı 
alanın ortak yanlarını ve birleştiriciliğini ortaya koyacaktır.

İncelediğimiz din dışı alanın, inançtan tamamen ayrı olarak geliştiğini ve sür-
dürüldüğünü görmekteyiz. İnancın bu alan üzerinde belki kısmen bazı ritüellerde 
etkisinden söz edilse de çok sınırlı kaldığı görülür. 
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ALEVİ YAZILI KAYNAKLARINDAKİ 

DÖRT KAPI KIRK MAKAM ANLAYIŞININ 

GÜNÜMÜZ ALEVÎ YAZARLARCA ALGILANIŞI

Hanifi ŞAHİN∗

GİRİŞ 
Türkiye’deki dini ve siyasi tartışmaların merkezinde olmasına rağmen Alevî-

Bektâşî düşünce yapısı, henüz yöntem ve siyasal tercih tartışmalarından yakasını 
kurtarabilmiş değildir. Geniş bir coğrafyayı kapsaması nedeniyle mekân, beş asrı 
aşkın bir tarihsel sürece sahip olması nedeniyle de zamanın Aleviliğe katkısının 
derinlemesine ele alınması gerekmektedir. Üstelik bugün Alevî-Bektâşî olarak 
tanımlanan zümrelerin, bu uzun süreçte çeşitli siyasi, toplumsal ve ekonomik dalga-
lanmalar sonucu büyük kırılmalara uğradığı ve önemli değişimler geçirerek günü-
müze kadar gelmiş olduğu da unutulmamalıdır (Kutlu, 2006:192). Siyasal ve top-
lumsal kategorizasyonların gölgesinde spekülatif kalan Alevîlik-Bektâşîlik konula-
rının son dönemlerde bilimsel düzeyde tartışılmaya başlanması önemli bir gelişme-
dir. Bu bağlamda Alevîlik hakkında konuşabilmek için gerekli ilmî donanıma sahip 
olmak kadar, tartışmaların manipülatif ve savunmacı refleksler geliştirmeye neden 
olan siyasi ve ideolojik zeminden çıkartılması da önemli bir gerekliliktir. Alevî-Bek-
tâşî yazılı kaynaklarının neşri bu açıdan oldukça önemlidir. Çünkü bu eserler 
vasıtasıyla üzerinde konuşulacak ve sayesinde iletişim kurulacak nesnel bir zemin 
oluşma yolunda olumlu bir adım atılmıştır. Dolayısıyla nesnel bir metnin varlığı, 
manipülatif yaklaşımların spekülasyonlarına açık olan sözel geleneğin yazılı bir 
dayanak üzerinden korunmasını da beraberinde getirmiştir.

Yazılı metinler üzerinden tartışmanın önemli bir unsuru söz konusu geleneğin 
doktrinini tartışacak aydın sınıfının varlığıdır; fakat Alevî-Bektâşî düşüncesi, henüz 
kendi içerisinden, geleneğinin içsel yapılarını ve duyarlıklarını yaşayan ve savunan 
bir aydın sınıfı oluşturmada yeterli başarı sağlayamamıştır (Subaşı, 2001: 150). Bu 
eksiklik, Alevîliğin, yetkin olsun olmasın, hemen hemen herkesin söz söyleyebildiği 
bir alan olarak görülmesine yol açmakta, yapılan değerlendirmelerin anonim bir dille 
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sunumunu doğurmaktadır. Alevîliğe yönelik yapılan çalışmalarda gözlemlenen 
önemli bir eksiklik, Alevîliğin kendi mecrasında- ne ise o olarak- ele alınmamasıdır. 
Alevîliği her tanımlama çabası, onu farklı bir düzlemde, farklı bir bakış açısıyla 
yeniden varlık alanına sunmak olarak yansımaktadır. Alevî yazarlardan bir kısmının, 
Alevîliği konumlandırırken İslam’ı referans aldığı, diğer bazılarının da konuyu,
eğitimleri ve eğilimleri ölçüsünde değerlendirdikleri; kaynak arayışlarını farklı coğ-
rafyada ve farklı etnolojik yapılarda arama gayreti içine oldukları görülmektedir. Bu 
da birden çok, anlam ortaklığı olmayan, ortak hafızadan uzak, geleneğin hassas den-
gelerini ve içsel duyarlılıklarını ihmal veya inkâr eden bakış açılarını doğurmaktadır. 
Alevîliğin, dinden ideolojiye, felsefeden yaşam tarzına birçok farklı kimlikle su-
nulması, ya da Alevîliğin konumlandırılmasında ontolojik kaymaların söz konusu 
olma gerekçesi budur. 

Bu tebliğde, Alevî-Bektâşî düşüncesinde çok önemli bir yere sahip olan dört 
kapı kırk makamın, günümüz Alevî-Bektâşîlerce algılanış tarzı ele alınacaktır. Dört 
kapı kırk makam Hacı Bektaş Velî’ye ait bir üst paradigma olarak düşünülmektedir. 
Özellikle Şeriat kapısında yer alan ibadetler konusu merkeze alınarak Alevî-Bektâşî
yazarların düşüncelerindeki farklılığın ortaya çıkmasına katkı sağlayan paramet-
relerin neler olduğunu ve bu durumun bir paradigma sapması olup olmadığı ele alı-
nacaktır. Teolojik konumu hakkında birden çok yaklaşım ileri sürülebilen Alevîlik-
Bektâşîlik, bu tebliğde inanç bakımından aynı; ama sosyal bakımdan farklı zeminleri 
temsil eden gruplar için kullanılmıştır (Tanımlamalar için bkz. Melikof, 2011: 25-
26, 32-34; Kutlu, 2006: 15, 151-153; Kaplan, 2010: 27-38).

I. ALEVÎ-BEKTAŞÎ YAZILI KAYNAKLARINDA DÖRT KAPI 
KIRK MAKAM

Alevî-Bektâşî geleneği, son derece zengin ve dinamiktir. Sosyolojik olarak 
yaşayan bu gelenek, yazılı ve sözlü kültürle canlılığını sürdürmektedir. Konar-göçer 
hayat yaşayan Türk boyları, İslam’ı Ahmet Yesevî’nin Hikmetleri, Yunus’un İlahi-
leri ve Hacı Bektaş’ın hikmetli sözlerinden oluşan sözlü kültür yoluyla öğrenmiş-
lerdir. Bu sözlü kültür, dedeler yoluyla nesilden nesile aktarılmıştır. Bu konu-
da şairler ve ozanlar, deyişler, şiirler, ilahiler ve nefesler adıyla önemli ürünler ver-
mişlerdir. Yerleşik hayata geçtikçe, bu sözlü gelenek, kitabi kültüre dönüşmeye baş-
lamıştır. Ancak Alevîliğin XVI. asırdan itibaren, yavaş yavaş kitabi kültürünün oluş-
tuğunu görmekteyiz. Bunların başında, Buyruklar, Divanlar, Cönknameler, Fütüv-
vetnâmeler, Velâyetnâmeler, Menâkıplar, Makâlâtlar, Tercümânlar, Adâb ve Erkan-
nâmeler, Âyin-i Cem Risâleleri, Divânlar, Gülbenkler ve Cabbar Kulu kitabı gibi 
eserler gelmektedir (Kutlu, 2006: 160). İşte bu yazılı kaynaklar, tutarlı, sağlam, 
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otantikliğini koruyarak ve nesillere aktarılabilir olmasını isteyen her düşünce yapı-
sının şiddetle ihtiyaç duyacağı araçlardır.

Dört kapı kırk makam anlayışı, birçok Alevî-Bektâşî yazılı kaynağında yer alsa 
da, bu konuda ilk sistematiği oluşturan kişi, Türk mutasavvıf Ahmet Yesevî 
(v.562/1167)’dir. İlk dönem tasavvuf kaynaklarında tasavvufun birçok yönü ele 
alınmıştır. Ancak Kuşeyrî (v.465/ 1072)’nin şeriat-hakikat konusunu birlikte ele al-
masının haricinde (Kuşeyri, 1978:177), dört kapı anlayışıyla ilgili bilgilere ilk dö-
nem sûfî kaynaklarında rastlanmamaktadır(Kaplan, 2010:215).

Ahmet Yesevî dört kapı kırk makam anlayışını Hz. Ali’ye dayandırmaktadır:
“Hz. Ali radiyallahu anh rivayet kılurlar kim, dervişlik makâmı kırk turur. 

Eğer bilip amel kılsa, dervişliği pâk turur ve eğer bilmese ve öğrenmese, dervişlik 
makâmı anga haram turur ve câhil turur. Ol kırk makâmın onı makâm-ı şeriatda tu-
rur ve onı makâm-ı tarikatda turur ve onu makâm-ı marifetde turur ve onı makâm-ı 
hakikatda turur (Eraslan,1977: 66 vd).

Yesevi’nin bu düşünce yapısı, çağdaşı olmamasına rağmen, Lokman Pârende 
vasıtasıyla Hacı Bektâş Velî’ye geçmiştir. Alevî-Bektâşî inancında dört kapı kırk 
makam anlayışı, bir tarikat mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır. Ma-
kalat’ta zikredilen dört kapı kırk makamdan otuzu arasında oldukça yakın benzer-
likler vardır. Diğer on tanesinde ise mana bakımından ufak farklılıklar söz konu-
sudur. Esasen Türk İslâm sûfilerinin sülük sistemini dört kapı kırk makam anlayışı 
oluşturmaktadır (Duran, 1997:12-13).

Hacı Bektaş Velî’nin dört kapı kırk makam ise şu şekildedir:

Şeriat Kapısı ve On Makamı:
1. İman getirmek.
2. İlim öğrenmek.
3. Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Cihad ve Cünüplükten temizlenmek. 
4. Helal kazanmak ve ribayı haram bilmek. 
5. Nikâh kıymak. 
6. Hayız ve lohusalıkta cinsi münasebeti haram bilmek.
7. Sünnet ve Cemaat Ehli’nden olmak.
8. Şefkatli olmak.
9. Temiz yemek ve temiz giyinmek.
10. İyiliği emredip kötülükleri menetmek. 
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Tarikat Kapısı ve On Makamı:
1. Tevbe etmek. 
2. Mürid olmak. 
3. Saç kesmek. 
4. Nefis olgunlaştırmak için savaşmak.
5. Hizmet etmek. 
6. Havf, yani Allah korkusu.
7. Ümidvar olmak. 
8. Hırka, zembil, makas, seccade, tesbih, iğne ve asa.
9. Nasihat ve muhabbet sahibi olmak. 
10. Aşk, şevk safa ve fakr (Can makamı). 

Marifet Kapısı ve On Makamı:
1. Edeb. 
2. Korku. 
3.Perhizkârlık.
4. Sabır. 
5.Utanmak (Hayâ). 
6. Cömertlik. 
7. İlim. 
8. Miskinlik, benlikten geçip kişinin kendini Allah’a vermesi.  
9. Marifet. 
10. Kendini bilmek.

Hakikat Kapısı ve On Makamı:
1. Toprak olmaktır. 
2. Yetmiş iki milleti ayıplamamaktır. 
3. Elinden geleni menetmemektir. 
4. Dünya'da yaratılmış her şeye güven vermektir. 
5. Mülk mutlak sahibi Allah’ın huzurunda eğilip itibar bulmaktır. 
6. Sohbette hakikat sırlarını söylemektir. 
7. Manevi yolculuktur (Seyr-i Süluk). 
8. Sır saklamaktır. 
9. Münacattır. 
10. Müşahede ve çalap Tanrı’ya ulaşmaktır (Makâlât, 2007: 67-82).

Hacı Bektaş’ın Makalat’ından sonra dört kapı kırk makam anlayışı Buyruk-
lar’da da yer almaktadır. Buyruk’a göre, kapı dört, makam kırktır. Erkân on yedidir, 
menzil üç yüz altmışaltıdır. Peygamberin sözü şeriat, işi tarikat, durumu marifet, 
sırrı hakikattir. Şeriat farzdır, tarikat vaciptir, marifet sünnettir, hakikat nevâfildir. 
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Şeriat anadır, tarikat babadır, marifet oğuldur, hakikat oğlun oğludur. Şeriat doğu-
dur, tarikat batıdır, marifet kuzeydir, hakikat kıbledir. Dört makamda murat, benliğin 
yok olduğu yerdir. Birlik, bu kıyıya girmekle mümkündür (Buyruk 1982:168). Buy-
ruk’ta her canın dört kapıyı bilmekle yükümlü olduğu, Hz. Ali’nin “Talip olanların, 
şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarını bilmesi ve gereklerini yerine getirmesi 
gerekir” buyurduğu ifade edilir (Buyruk 1982:125). Kitab-ı Cabbar Kulu’nda ise 
dört kapı; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak sıralanmakta ve bunlar dört gül 
metaforuyla açıklanmaktadır. Ancak bu son eserde kırk makama ilişkin net bir tasnif 
yoktur. Makamların çeşitli yerlerde dağınık bir şekilde işlendiği görülmektedir
(Kitab-ı Cabbar Kulu, 2007:80 vd).

Hacı Bektaş Velî’nin dört kapı kırk makam düşüncesi, müridin Allah’a ulaş-
masını sağlayacak tasavvufi bir metodolojidir. Buna benzer yapılanmaları diğer sûfî
gruplarda da görmek mümkündür (Kuşeyrî, 1978: 186 vd; Eraydın, 1994: 151 vd; 
Karaman, 1992: 175 vd). Hacı Bektaş Velî’nin düşüncesindeki şeriat kapısı, dinin 
temel ilkelerini içermektedir. Bu kapı bir yasa niteliğinde olup genel düzeni sağ-
lamanın yollarını bildirir. Tarikat kapısında Bektâşîliğe girme yolları bir mürşide 
bağlanma kuralı öğretilir. Marifet kapsında bütün varlıkların sırlarına vakıf olunur. 
Hakikat kapsında ise insan Çalap Tanrı’ya ulaşarak varlığın sırrına erer. Bunlarda 
temel hedef, kulun hem dünyasını hem de ahiretini bir düzene koymaktır. Bu ne-
denle dört kapı kırk makam örgüsü, tasavvufi-ahlâkî bir nazariye olup bunun itikadî
ve siyasi mezheplerin sahip olduğu sistematik teolojiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur
(Gündoğdu, 2007:175). Kısaca ifade etmek gerekirse Alevî yazılı kaynaklarında yer 
alan dört kapı kırk makam anlayışı, imandan başlayıp Allah’a ulaşmaya kadar 
devam eden kulluğun ve kemale erişin manevi mertebelerdir. Bu işin en sistematik 
olarak yer aldığı Makâlât ile diğer eserler arasında makamların isimlendirilme-
lerinde farklılıklar olsa da ulaşılmak istenen hedef bakımından bir farklılık yoktur.
Onlar, kişinin ontolojik serüveninin gerekli varoluş formlarını uğrak ve ilkeleriyle 
birlikte ortaya koyan bir sistematiğin sunumudur.

II. İBADETLERE İLGİSİZLİĞİN DÖRT KAPI KIRK MAKAM 
İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

İslam düşünce ekolleri dediğimiz ve insanların din anlayışlarındaki farklılıklar 
nedeniyle varlık bulan mezheplerden hiç biri İslam’ın ibadet boyutuyla ilgili kendine 
özgü bir tasarrufta bulunamaz. Bu konuda yetki, Hz. Peygamber’indir. Zaten namaz, 
oruç, hac ve zekât gibi başlıca ibadetler, mezhepler ve tarikatlar ortaya çıkmadan 
önce Hz. Peygamber döneminde kurumsallaşmış İslam’ın mezhepler ve tarikatlar 
üstü boyutuyla ilgili hususlardır. Yerine getirmek konusunda dindarlık düzeyleri 
farklı olmakla birlikte, İslam mezheplerinin hepsinde ibadetlerin varlığı kabul 
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edilmiştir. İslam’ın temel ibadetleri, Alevî-Bektâşî temel yazılı kaynaklarında aynen 
benimsenmiş ve bunların yerine getirilmesi teşvik edilmiştir (Kutlu, 2006: 175).

Hacı Bektaş Velî’nin dört kapı kırk makam anlayışı İslam’ın inanç, ibadet ve 
ahlâk/tasavvuf konularındaki görüşlerini ortaya koymaktadır. Eserde yer alan dört 
kapı ve kırk makam, birbirini tamamlayan unsurlardır. Bunların birinin eksikliği 
diğerini de eksik kılar. Çünkü kul, Allah’a kırk makamla ulaşır, dost olur. Hacı 
Bektaş, şeriata bağlılığı mükemmel olmayan kimseye tarikat, marifet ve hakikat 
mertebelerinin de kapalı olacağını ifade eder. Ona göre bu mertebeleri usulüne 
uygun olarak tamamlayan kimse, sonradan şeriata bağlılığı bozarsa tarikat, marifet 
hakikati de bozmuş olur. Nitekim peygamberimiz buyurmuştur ki: Şeriat bir ağaçtır, 
Tarikat onun dalları, Marifet yaprakları, Hakikat de meyveleridir. Ağaç mevcut 
olmazsa dalları ve meyveleri de var olmaz. Bu suretle anlaşılır ki şeriat asıl, diğerleri 
teferruattır; teferruatın varlığı ancak aslın varlığı sayesinde olur, asıl olmayınca 
teferruat da olmaz. Bu kulun, belirtilen merhalelerin hiçbirinde şeriattan hariç olma-
yacağına işarettir. Şeriatın sınırından çıktığı halde kendisini hala doğru yolda sanırsa 
ziyana uğrayan, helak olanlardan olur; hem sapık hem de saptırıcı bir kişi olur; ka-
zananlardan, Allah’a ulaşanlardan olmaz da şeytanın tebaasından olur ki bu, apaçık 
bir hüsranın ta kendisidir (Makâlât,1971:112).

Hacı Bektaş Velî’ye göre ibadet ile iman arasında sıkı bir ilişki vardır. İbadet, 
iman; iman, ibadettir, bunlar birbirinden ayrı olmaz (Makâlât,1971:16). Yine ona 
göre, İslam’ın başlıca şartları namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, gücü ye-
tince hacca gitmektir (Makâlât, 1971:29). O, şeriatın ilk makamı olarak imanı belir-
lemiştir. Bu konudaki kabulleri, Müslümanlar arasında amentü esasları olarak bili-
nen altı unsuru içermektedir. İmanın yeri konusunda aklı işaret etmesi, ameli, imanın 
bir parçası olarak görmemesi (Makâlât, 1971:15,17,112) onun Hanefi-Mâturidî çiz-
giyi, bir başka ifadeyle İslam’ın anlaşılmasında Orta Asya’daki parametreleri benim-
sediği şeklinde yorumlanabilir. Onun düşüncesindeki iman, bireyin içten samimi 
kabulüyle başlayıp, davranış olarak nesnelleşmekte ve ilke olarak insan aklını mer-
keze alması yönüyle de rasyonel bir dayanak kazanmaktadır.

Hacı Bektaş’ın, her ibadetin Kur’anî dayanaklarını dile getirerek önemine vur-
gu yapması, onun ibadetler karşısındaki tutumunun önemli bir göstergesidir (Onat, 
1997:42). Onun Velâyetnâme’de abdest ve namazla ilgili tasarrufundan sıklıkla ba-
hsedilir (bkz. Vilayetnâme, 1958: 8,11,16, 33). İbadetler konusundaki hassasiyet, 
Alevîlik-Bektâşîliğin diğer yazılı kaynaklarında, özellikle dört kapı kırk makamdan 
bahseden eserlerde yer almaktadır. İbadetler, dört kapı kırk makamın ilki, şeriat ka-
pısının üçüncü makamı olarak görülmüştür (Buyruk 1982:128). Yine Buyruk’-
ta ibadetler, Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin emri olarak kabul edilmiştir: “Oruç, 
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namaz, hac, zekât, kelime-i şehadet, dünyalık fitresinin tümü Muhammed-Ali’nin 
buyruğudur” (Buyruk 1982: 19).

III. GÜNÜMÜZDE DÖRT KAPI KIRK MAKAM ANLAYIŞI YA 
DA PARADİGMA SAPMASI

Yazılı kaynaklarda dört kapı kırk makam, her talibin bilmesi ve onun ge-
reklerini yerine getirmesi istenen hususlardır. Ancak günümüz Alevî camiasının 
durumu farklılıklar taşımaktadır. Gereklerini yerine getirme keyfiyeti hesaba katıl-
madan Alevîlerin büyük çoğunluğunun dört kapıyı isimleriyle bildikleri söylenebilir. 
Kapıları makamlarıyla birlikte sayabilen kişi çok azdır. Esasen zamanında telif 
edilen eserlerin çoğunda kapıların isimleri söylenmekle beraber makamlar sayılmaz, 
üstelik kapıların mahiyeti de farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Kapıları, makam-
larıyla sayanlar ise ya hiçbir yorum yapmadan listeyi sıralamakta, ya da kendi inanç 
ve düşüncelerine göre yorumlamaktadırlar. Alevî-Bektâşî topluluğuna göre dört kapı 
kırk makam anlayışı, Hz. Muhammed zamanından beri gelen bir öğretidir. Ancak bu 
düşünce Emevîler zamanında yok edilmeye çalışılmış, bu kapılardan sadece şeriat 
işlenmiş, diğer kapılar önemsizleştirilmiştir(Üzüm, 2000: 93).

Alevî-Bektâşîlerde dört kapının birbirleriyle olan ilişkilerinde belirsizlikler ve 
çelişkiler görülebilmektedir. Söz gelimi bazıları, şeriat kapısının bir süre sonra 
aşılması gerektiğini, ikinci kapı olan tarikata geçildiğinde şeriattaki yükümlülüklerin 
söz konusu olmayacağını, bazıları ise geçişlerde diğer kapılardaki yükümlülüklerin 
aynen devam ettiğini, ancak girilen kapıdaki yükümlülüklerin ilave edilmesi gerekti-
ğini belirtmektedirler. Daha çok şeriat kapısını dışarıda tutmak amacına yönelik ola-
rak iddia edilen ilk anlayışın sağlıklı olmadığı ortadır. Zira ikinci kapıya geçildi-
ğinde ilk kapıdaki makamlardan iman etmek, ilim öğrenmek, haramdan uzaklaş-
mak, dışarıda tutulamayacaktır. Aynı şekilde üçüncü kapı olan marifete geçildiğinde 
ikinci kapının makamlarından tövbe etmek, ümit kesmemek gibi hususlar devre dışı 
kalmayacaktır. Şu halde talibin Hakk’a ulaşması için şeriat, tarikat, marifet ve haki-
kat kapılarındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir (Üzüm, 
2000: 94; Üçer, 2010:347).

Öte yandan sûfi literatürde yaygın olarak kullanılan şeriat, tarikat, marifet ve 
hakikat makamlarından birinden ötekine geçiş, bir öncekinin hükmünün düştüğü 
anlamına gelmemektedir. Sûfi, “şeriat mertebesinden tarikat mertebesine geçti” den-
diğinde ruhen yükseldi denmek istenir. Fakat bu, şeriat kayıtlarından kurtuldu anla-
mına gelmez. Tasavvuf tarihinde bunun tersini anlayan ve söyleyen tek bir sûfi-ye 
rastlayamayız. Bu makamlar arası geçişlerde üst makama çıkan mükellefiyeti dü-şen 
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ya da azalan değil, aksine yükümlülüğü artan insandır. Kısaca bu menziller, mükel-
lefiyetin kalkmasını değil, artmasını gerektirir (Gündoğdu, 2007: 185).

Alevî-Bektâşî yazılı kaynaklarında dört kapı kırk makam anlayışı çerçevesinde
ibadetlere sıklıkla atfılar yapılmıştır (bkz., Buyruk, 1982:126; Velâyetname, 1958: 
16, Makâlât, 1971:115). Buna karşın bazı Alevî-Bektâşî yazarlar, anlama ve yorum-
lama tarzlarıyla adeta dört kapı kırk makamı, ibadetlere karşı ilgisizliğin referans 
alanı olarak sunmuşlardır. İlk iki kapı hakkında, özellikle son devir araştırmalarında, 
şeriat-hakikat çelişkisi iddiasıyla kavramları saptırma yoluna gidilmektedir. Şeriat, 
tarikat, marifet, hakikat sıralamasında, şeriatı aşıp tarikat kapısına girmiş olan birinin 
artık şeriatın kurallarına hiç mi hiç ihtiyacı yoktur gibi, İslâm kültürünün imkân tanı-
madığı bir anlayış sergilenmeye çalışılmaktadır (Fığlalı, 1991: 292).Tüm bunla-rın 
dört kapı kırk makam düşüncesinden hareketle temellendirilmeye çalışılması kanaa-
timizce, yazılı kaynaklardan bir kopuş veya kök paradigmadan bir sapıştır. Peki, 
paradigma nedir ve sapma nasıl olur?

Pradigma: belli bir zaman dilimi içinde bir grubun ya da topluluğun düşünme 
biçimi ve davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü, bir şeye bakış tarzı, bir algı 
dayanağı, bir izlenceler bütünü, bir perspektif, taklit edilebilecek ya da izlenebilecek 
bir örnek ya da model algı ve düşünceye yön veren bir yol haritası şeklinde tanım-
lanabilir (Kuhn, 1995:179; Gündoğdu, 2007: 14). Yapılan tanımlarda paradigma 
kavramının öne çıkan özellikleri, onun bir dünya görüşü, algılama, yorumlama ve 
uygulama sistemi olduğudur. Bu bağlamada Hacı Bektaş Velî’nin toplumda dirlik ve 
düzenin sağlanması adına olayları algılama, yorumlama ve uygulamaya yönelik sun-
duğu “kamil insan-fazıl toplum” tarzındaki davranış şemasını da bir paradigma ola-
rak değerlendirmek mümkündür. Hatta onun bu anlayışını, daha az kapsamlı para-
digmalara yön verebilecek bir içeriğe sahip üst düzey bir paradigma olarak da 
düşünebiliriz (Gündoğdu, 2007: 15).

Paradigma sapmasından kastımız ise şudur: Başta Hacı Bektaş’ın dört kapı kırk 
makam düşüncesi olmak üzere, Alevî-Bektâşî yazılı kaynaklarında teori ve pratikler 
(inanç ve ibadetler) birlikte yer almaktadır. Ancak sonraki süreçlerde yazılı kaynak-
lardaki bu birliktelik sürdürülememiştir. Bu durum, Alevî-Bektâşî düşüncesinin te-
meline dair bir sarsıntıya yol açarken, bu düşüncenin bağlı olduğu kök paradigma-
dan farklılaşmasına neden olmuştur. Bu durum, bir taraftan kök paradigmayı bir 
krizle, otantik yapısında değişim ve dönüşümüne zorlarken, diğer yandan yeni bir 
paradigmanın varlığını zorunlu kılmıştır. Ancak her ne kadar bir paradigma kay-
ması/sapması gerçekleşmiş ve alana yeni paradigma hakim olmuş olsa da buradaki 
değişim ve dönüşüm, kökten kopma veya devrim tarzında olmamıştır. Kök paradig-
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ma, Hacı Bektaş’ın karizmatik kişiliği sayesinde, bir şekilde etkisini devam ettir-
miştir (Gündoğdu, 2007: 16).

Bu kopuş veya sapmanın en net görülebildiği alanlar ibadetlerdir. Alevî-Bek-
tâşî yazarların dört kapı ve makamlarla ilgili düşünceleri üzerinden bunları takip 
etmek mümkündür. Düşünceleri üzerinden söz konusu paradigma sapmasına izle-
yeceğimiz ilk örnek Dedebaba Bedri Noyan’dır. Noyan, sûfî gelenekte dört kapının 
algılanış tarzına işaret etmektedir. Buna göre sûfî gelenekte dört kapı, âlem-i nasut; 
tarikat, Ceberût; Melekût,  Lâhut’tur. Dört unsura benzetilenler ise sırasıyla: Şeriat: 
yel, Tarikat: ateş; Marifet: Su; Hakikat: Topraktır. Bektâşîlere göre ise dört kapının 
ilki olan şeriat: Anasından doğmak, Tarikat: ikrar vermek, Marifet: Nefsini bilmek, 
Hakikat: Hakk’ı kendi özünde bulmaktır. Kendisine göre ise Şeriat; dünyaya gelmek 
ve bilgi sahibi olmak ve kendini kurtarmaktır. Tarikat: Dürüst olarak yaşamak “ettiği
bazı hatalara tövbe ederek” Marifet bilgisinin meyvesini almak, çevresine memle-
ketine ve insanlığa yararlı hale gelmektir. Hakikat: Ebedi hayata doğmak, insanlığın 
gönlünde yaşamaktır (Noyan, 1995: 251).

Noyan’a göre beş vakit namaz hakkında Kur’an’da kati surette zaman tayini 
yoktur. Tefsirler yakıştırmadır. Fakat sabah, akşam ve bilhassa “gece salata kal-
kınız” buyruğu vardır. Bektâşîler de bu emirlere uyarak gündüz çalışırlar, gece 
ibadet ederler; sabah ve akşamları da Türkçe olarak dualarını ederlerdi” demektedir
(Noyan, 1995: 262). Noyan, görüşlerinin devamında çeşitli şiirlerden alıntı yaparak 
dört kapıda adı geçen kapıların hep Bâtıni boyutuna işaret etmektedir. Ayrıca o, 
ibadetlerin Türkçe yapılması gerektiğine işaret etmekte ve bunun dinde esas amaç 
olan “müşterek heyecan, müşterek manevi zevkte ortak olma”yı sağladığını düşün-
mektedir (Noyan, 1995: 258).

Yorumları üzerinden söz konusu paradigma sapmasını izleyeceğimiz diğer 
örneğimiz ise Alevîliği ‘felsefi bir din’ olarak tanımlayan Esat Korkmaz’dır. Ona 
göre Alevîlik-Bektâşîlikte şeriat, Sünnî İslâm anlayışından çok farklıdır. İslâm’da 
Muhammed, Tanrı buyruklarını Cebrail aracılığıyla insanlara ileten bir araçtır. Ale-
vîlik ve Bektâşîlikte ise şeriatın Tanrısal kaynakları, doğrudan doğruya insan olarak 
Muhammed’in içgüdüsel zekâsının, sezgisel aklının ürünüdür. Cebrail, Muham-
med’in Tanrısal özle buluşan içgüdüsel zekâsının bir simgesinden başka bir şey de-
ğildir. Alevîlik ve Bektâşîlikte şeriat, başlangıçta kutsal kökenin bir yansıması ola-
rak algılanan görünür nesnel dünyadır. Bununda ötesinde bu nesnel dünyaya ilişkin 
insan kararlarıdır ya da kaynağını bu nesnel dünyadan alan ve toplu insan ürünü 
durumunda bulunan gelenek-göreneklerdir. Şeriatın sahibi Hz. Muhammet’tir. Miraç 
yolculuğunda Tanrının huzuruna çıkan Muhammed, O’nunla doksan bin sözden olu-
şan bir muhabbet yapar. Bu muhabbetin altmış bin sözden oluşan kısmı Hz. Ali’de 
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sır olur. Otuz bini şeriat olur ve vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e iner; inen ayetler 
toplanır ve Kur’an olur. Bu nedenle Alevî-Bektâşî zeminde şeriat Hz. Muhammed’in 
şanına geldi, biçiminde bir inanç yaşatılır. 

Alevî inancına göre şeriat kavramı içerisinde Hz. Muhammed masumdur ve 
onunla birlikte Hz. Ali ve soyundan gelen imamlar da masumdur. Kur’an’ın içsel 
anlamı, tek olan gerçeğin kendisidir. Kur’an, Cebrail in getirdiği bir vahiy değil,
Peygamberin kendi sözleridir. Bu nedenle Peygamber konuşan durumdadır (nâtık); 
Kur’an’ın iç anlamı natıka karşı sâmit (sessiz) olan imamın talimiyle ortaya çıkar. 
Hz. Muhammed’in samiti Hz. Ali’dir ve ayet-hadislerin gizli anlamları onun ve 
onun soyundan gelen imamların açıklamalarıyla anlaşılır. Hz. Ali şeriat, tarikat, 
marifet, hakikat kapılarına ilişkin taliplerin uyacağı halleri açıklamıştır. Şeriat Hz. 
Muhammed’indir; ulu kapıdır, hakkı batıldan ayırır (bkz. Korkmaz, 2008: 117-129).

Korkmaz’a göre Alevîlikte ibadet Ortodoks İslamlığın algıladığı anlamda 
biçimsel değil özdür. İmam Ali biçimsel görevleri tüm yandaşları adına yerine getir-
miş, Alevî-Bektâşîleri bu görevlerinden bağışlamıştır. Bu nedenle inançta Ali, bir 
kurtarıcıdır. Yazar namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin zahiri ve Bâtıni an-
lamları olduğunu belirtir (Korkmaz, 1997: 77-79; 2000: 153-154).Buna göre namaz,
Allah’ı içten anıp selamlamak, Allah’ı gönülde taşımaktır. Bu nedenle devamlı na-
maz halinde olmak gerekir. Bunun yanında mürşide saygı göstermek, onun dizlerini, 
göğsünü veya eteğini öpmek, yine bir ulunun adı anıldığında sağ elinin başpar-
mağını dudağa götürmektir. Zekât ise, Allah katına ulaşabilmek için kişinin kendi 
varlığından vazgeçmesi ve bununla kendini temizlemesidir. Oruç, muharrem oru-
cunun yanında, kişinin ölünceye kadar kendini yasaklanmış şeylerden korumasıdır. 
Hac ise imamı ziyaret etme ve ona hizmette bulunmaktır. İnsan gönlü Kâbe olarak 
kabul edilir (Korkmaz,2000: 1138-147).

Alevîliği müstakil bir din olarak tanımlayan Nejat Birdoğan’a göre (1995: 543) 
ise Şeriat kapısı, doğru inanç ve uygulama ile hizmet olup, Yüce Tanrı’nın yüzünü 
görmek, insanlara yararlı olup saygı göstermek ve şeriat kantarında doğru olup, şeri-
at ehlini aşağı görmemektir. Tarikat kapısı, tarikatın gerektirdiği işlerde uzun yıllar 
hizmet ile gönül dileğini bulup, tarikat ehline muratlarını vermek, velîlik göstermek, 
keramet göstermek ve bu yönle de tarikat kantarında doğru tartılmaktır. Marifet 
kapısı, Allah’ı tanıyıp söylemek, başkasının ayıbını örtmek, gönül muradını sezin-
leyip açık ve gizli olan her şeyi bilenlere hizmet etmek, Yüce Tanrı’nın nurunu her 
yerde görmektir. Hakikat kapısı, gerçeklerin ışığı ile kendinden geçip, Tanrısı ile 
kendisi arasında perdeleri ve uzaklıkları kaldırıp gizin gizine ermektir. Peygamber'in 
sözü Şeriat, eylemleri Tarikat, içinde bulunduğu durumlar Marifet ve gizi (sırrı) de
Hakikattir. Şeriat farzdır, Tarikat vaciptir, Marifet sünnettir, Hakikat nevâfildir. Şeri-
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at anadır, Tarikat babadır, Marifet oğuldur, Hakikat oğulun oğludur. Dört kapıdan 
amaç, benliğin yok olmasıdır. Birlik bu kapıları aşmakla sağlanır. Bu kapıların kırk 
makamı ise şöyle yorumlanır: Onu musahip makamı, onu mürebbi (rehber) makamı,
onu mürşit makamı, onu da muhabbet makamıdır (Birdoğan,1994: 324-332, 351).
Birdoğan’a göre, Hacı Bektaş Velî, kendi yolundan gidenlerin tamamına kırk ma-
kam adı altında kırk kural iletmiştir. Mürit bu kurallardan birisini eksik yaparsa, o 
zaman talip olmaktan düşer veya tövbe edip yeniden yapmaya çalışmalıdır. Oysa 
Anadolu Alevîlerinin çoğu, namaz ve oruç gibi ibadetleri (ki bunları kendilerine 
göre yorumlamaktadırlar) akıllarına bile getirmemektedirler. Yine şeriat, Alevîlikte; 
yolun kendine özgü kuralları ve evlenmek anlamında anlaşılmıştır(Birdoğan,1994:
326-328).

Alevîliği mezhep değil, dünya görüşü, yaşam tarzı ve özgün bir felsefe şek-
linde tanımlayan Battal Pehlivan’a göre ise Alevîlik, İslam’dan çok sayıda motif-ler 
taşısa da eski Türk gelenek ve görenekleriyle Anadolu’da yaşayan kültürlerin har-
man olduğu bir inanç sistemidir. Bu nedenle Alevîler İslamiyet’i farklı biçimde 
yorumlamaktadırlar. Onlar şeriatın hiçbir kuralını kabul etmezler (Pehlivan,1995:
23). Pehlivan’a göre iman; kim olduğu önemli olmadan bir kâmil insana bağ-
lanmaktır. Her kâmil insan, yol gösterici bir önderdir. Alevîler için Ali, bağlanılacak 
kutuptur. Ondan sonra bağlanılacak kutup Hacı Bektaş Velî’dir. Ali, iyinin ve 
kötünün ötesinde olan, insanüstü bir varlıktır, iyinin ve kötünün ne olduğunu karar 
verendir. Ali, gerçek Kur’an, konuşan Kur’an’dır. O, 72 dili yazılı ve sözlü olarak 
bilmektedir. Bütün bu meziyetleri nedeniyle Ali, gerçek Kâbe’dir. Bu nedenle 
namaz, Mekke istikametine doğru kılınmamalıdır. Ali, Tanrının gerçek evidir. Ali 
Beytullah’tır. Bu nedenle Alevî için Mekke’ye Hacc’a gitmek zorunlu değildir. Ali,
Tanrının yeryüzündeki görüntüsüdür. İbadet edilecek varlık Ali’dir (Pehlivan,
1995:54).

Pehlivan’a göre “Alevî ve Bektâşîlerde ibadet toplumsaldır. İbadetin amacı, 
inşanın kendisini eksiksiz kılmasıdır. Amaç, herkesi kâmil insan yapmaktır. İnsan 
sevgisi, ibadetin temelidir. Namaz insanın gerçekler karşısında eğilmektir. Abdest 
insanın içindeki kötülükleri atmaktır. Hac ise bir gönle girmektir. İbadetten amaç, iyi 
ve düzenli bir toplum yaratmaya çabalamaktır. İbadetlerin toplumsallaştırılması Cem 
törenleriyle mümkün olmuştur. Alevîler, camiye gitmezler, camide kılınan beş vakit 
namazı ve cami olayını İslamiyet’e aykırı bulurlar. Ona göre ibadetlerin toplum-
sallaştırılması Cem törenleriyle mümkün olmuştur. Alevîlerde ibadet ve dualar 
Türkçedir (Pehlivan,1995, 46-47).

Pehlivan, Hacı Bektaş Velî’nin dört kapı kırk makamını, kâmil insan olabilmek 
için geçilmesi gereken kapılar olarak sunar ve bunları tek tek açıklar. Ona göre 
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Şeriat, kâmil insan olma yoluna giren kimselerin geçtikleri ilk kapıdır. Kişi bu kapı-
dayken İslamiyet’in koyduğu kurallara hiçbir eksiklik bırakmadan uymak zorun-
dadır. Müslümanlıkta uyulması gereken bütün kurallar, bu kapıya konulmuştur. 
Alevîler, bu kapıdan çoktan geçtiklerine inanırlar. Burada daha çok şekilcilik vardır. 
Önemli olan öz ise bu kadar katı kurallar niye? Bu kapıda, kişi, ibadeti, Allah’ı 
sevdiği için değil, O’ndan korktuğu için yapar. 

Oysa Alevîlik-Bektâşîlikte Allah’tan korkmak diye bir kural yoktur. Allah, 
dehşetli bir şekilde sevilmelidir. Kâmil insan olabilmek için geçilmesi gereken ka-
pılar ise Tarikat kapısı ve Marifet kapısıdır. Son kapı Hakikat kapısıdır. Diğer kapı-
lardan geçerek bu kapıya ulaşan insan, artık insan-ı kâmildir. Tanrı’ya, doğa ve evre-
ne ait bütün bilgiler, ancak bu kapıda öğrenilebilir. Kişi bu kapıda Tanrı ile yüz 
yüzedir. O’nunla beraberdir. Benlik burada yok olur. Bu kapıdan geçen insanda 
bencillik, kibir ve kin olmaz (Pehlivan,1995: 23-24).

Geleneksel paradigmanın farklılaşmasında etkili yorumların temsilcilerinden 
bir diğer Alevî yazar Cemal Şener ise Alevîlerin ibadetlerinin cemevinde yapılan 
cem ve halka namazından ibaret olduğunu iddia etmektedir. Ona göre Alevîler beş 
vakit namaz kılmamakta ve camiye gitmemektedirler, çünkü namaz ibadeti İslam’ın 
ilk yıllarında olmadığı gibi Kur’an-ı Kerim’de de yoktur. Ayrıca Hz. Muhammed 
zamanında cami mevcut değildi ve ibadet mekânı cemevi şeklindeydi. Alevîler, ca-
miye gitme geleneğinin ve beş vakit namaz ibadetinin Emevîler zamanında uygu-
lanmaya konulduğuna inanırlar. Öte yandan Hacı Bektaş Velî camide beş vakit na-
*maz kılmamıştır. Hacı Bektaş’ın namazı cem ibadeti sırasında kılınan halka 
namazıdır (Şener, 2007: 17,52).

Şener’e göre Kur’an’da orucun süresi de belli değildir. Alevî düşüncesinde 
sadece Muharrem orucu vardır. Ramazan orucu Emevîler döneminde İslam’a soku-
lmuştur. Ona göre Alevîler, Mekke’de eda edilen hac ziyaretine saygı duymakla 
beraber hacca gitmeyi İslam’ın şartlarından biri olarak kabul etmezler. Bunun yerine 
Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve diğer imamların mezarlarını ziyaret etmeyi 
önemserler (Şener, 2007: 19, 146).

SONUÇ 

Dört kapı ve kırk makam düşüncesi, belirgin şekilde tasavvufi bir karakter taşı-
yan Alevî-Bektâşî geleneğinde Allah’a ulaşmanın manevî aşamalarıdır. Bu düşünce 
yapısı, hem eski hem de günümüz birçok Alevî-Bektaşî kaynaklarında yer almak-
tadır. Ancak günümüz bazı Alevî-Bektâşî yazarlarının dört kapının ilki olan şeriat 
kapısına ilişkin görüşleri nedeniyle genel İslam toplumlarının yorumlarından ayrış-
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tıkları görülmektedir. Alevî yazarlarda şeriat kavramı, birçok nedenin beslediği ön 
yargılarla, soğuk ve sevimsiz bir kelime olarak sunulmakta, yer yer ötekileştirme 
aracı olarak kullanılmaktadır.

Yazılı kaynaklarda dört kapı kırk makam anlayışı kâmil insanın oluşmasında 
amelin önemi,ayetler ve hadislerle temellendirilerek sıklıkla ifade edilmiştir. Günü-
müz Alevî-Bektâşî yazarları ise bu konuda vahyin müdahalesini görmezden gelmek-
tedirler. Alevî-Bektâşî kaynaklarındaki dinamik din anlayışı, temel inanç esaslarını 
ve ibadetlerini Hanefî-Maturîdi geleneği içinde birlikte kabul eden ve savunan bir 
gelenektir. Bu nedenle günümüz bazı Alevî yazarlarının dört kapı kırk makam konu-
sundaki yaklaşımlarında yer alan ve ibadetlere kayıtsızlığı çağrıştıran anlayışların 
yazılı kaynaklarca desteklendiğini söylemek zordur. Bu yazarların ısrarla vurgula-
dıkları husus, Alevî-Bektâşîlerin tarikat kapısında oldukları, bu nedenle de ibadet 
tekliflerinin onları değil, şeriat kapısında olanları bağladığıdır. Ancak Hacı Bektaş 
Velî’nin düşüncesinde dört kapının her biri, bir sonrakinin şartıdır. Kapı ve makam-
lar arasındaki geçişlerde, bir üst kapıya yükselince, önceki kapının gereklerini terk 
etmeye yönelik bir yaklaşım söz konusu değildir.

Günümüz Alevî-Bektâşî yazarlarının dört kapı kırk makam anlayışına dair 
yorumları, bu dini grubun beslenmesi gereken yazılı kaynaklardan oldukça farklı so-
nuçlar taşımaktadır. Bu durum, bir yandan Alevî-Bektâşî yazarların düşünce zemi-
nine ilişkin kuşkular doğururken diğer yandan yazılı kaynakların ya da düşüncenin 
kök paradigmasının ne ölçüde anlaşıldığına dair çeşitli soruları akla getirmektedir.
Bazı yazarların kök paradigmada emredilen ibadetleri sübjektif yorumlarla ya hiç 
olmayışına veya sadece şeklen varlığı sonucuna ulaşmaları ve bunları otantik Alevî-
Bektâşî düşüncesi olarak sunmaları, düşüncenin kök paradigmasından bir sapmadır.

Günümüz Alevî-Bektâşîlerce yazılan eserlerin, savunmacı veya tepkisel bakış 
açılarıyla, asıl kaynaklara inilmeden, yazarının sahip olduğu siyasi ve ideolojik arka 
plana göre yazılmakta olduğu görülmektedir. Eserlerin bu mahiyeti, Alevî-Bektâşî
düşüncesinin sistematik bir teolojiye dönüşmesi yönünde olumlu bir katkı sağlama-
maktadır. Bu çabalar, zaten karmaşık bir sembolizmin hâkim olduğu bir düşünce ya-
pısının, sonraki nesillerce sağlıklı bir şekilde anlaşılmasının önündeki önemli engel-
lerden bazılarıdır. Tüm bu unsurlar, İslam içerisinde oldukça dinamik bir geleneği 
olan Alevî-Bektâşî düşüncesini, kök paradigma çerçevesinden koparak, farklı değer-
ler dizesine göre konumlandırma çabası olarak görülebilir.
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HZ. ALİ (K.V) VE İLİM
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ÖZET 

İlim bilmektir. Her bilgi ilim değildir. Düzenli ve ehli tarafından toplanan 
bilgiler ilimdir. İlim Hz. Âdem (a.s)’e Allah’ın esmasının talimiyle başlamıştır ve 
Hz. Muhammed (a.s.m) ile nihai hududuna ulaşmıştır. Peygamberlerin mucizeleri 
ilmi keşiflerin nihai hudutlarıdır. İlim, ilim adamlarının gayret ve çalışmalarıyla bir-
birine eklenerek büyür ve gelişir. Hz. Ali (k.v) ve onun temsil ettiği ehlibeyt imam-
ları zamanlarının maddi ve manevi ilimlerde temsilcisi, uygulayıcı ve öğreticileridir. 
Ehlibeyt bir mekteptir her imam onun başmuallimidir.

Ehl-i Beyt’in imamları, İslamî ilimlerde rehber ve allamedirler. İslami ilim-
lerde allame olan Ehl-i Beyt’in imamları, başta Hz. Ali (k.v) dünyevi ilimlerde de 
allamedirler. Mesela İmam-ı Ali her ilimde, hatta matematik ( ihtimaller hesabında), 
tıpta da üstaddır. Mesela İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri, cebir ve kimyanın babası-
dır. İmam Ali Rıza Hazretleri zamanına kadar bütün tıp ilmini bir araya getirmiş ve 
yayınlamıştır. Bütün bu konular tebliğimizde açıklanarak, Ehl-i Beyt imamları ile 
ilim ve Aleviliğin ilişkileri bilimsel olarak açıklanmaya çalışılacaktır.

ABSTRACT

Systematic collection of knowledge is said to be a science. It means to know 
something or it is knowledge. But every knowledge is not the science. To be  a 
science it should be systematically collected and the methods of collection should be 
given or decided by specialist in that discipline. Source of science is the God(Allah)( 
Esma-i Hüsna). Science is started training Hz. Adem (a.s) by The God, teaching him 
the name of the God (Esma-i Hüsna). Allah taught the knowledge and sciences to
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the Hz.Adem (a.s). Therefore, Hz. Adem became seperiour to cin and angles. Scien-
ces reached the top level with Hz. Muhammed (s.a.v). 

Our Prophet Hz. Muhammed (a.s.m) said that “ I am the city of science 
(knowledge). Ali is the its door (gate), you will enter the city from the door” Hz.Ali 
(k.v) was the representative of the prophet’s descents, Ehl-i Beyt (family of the 
prophet). All the imam following Hz. Ali (k.v) obtained science from each others 
given by Allah as a gift of Creator. Source of their knowledge goes to prophet Hz. 
Muhammed (a.s.m). Alevilik related to Hz.Ali (k.v), Hz. Ali (k.v) and his followers 
or spiritual leaders or imams (Hz.Ali, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Hz. Zeynel Abidin, 
Hz. Muhammed Baakır, Hz.Cafer-i Sadık, Hz.Musa-i Kazım, Hz.Ali Rıza, Hz.
Muhammed Taki, Hz.Ali Naki, Hz. Hasan Askeri ve Hz. Muhammed Mehdi) are the 
rightly quided holy people. They had been teaching the Islam and the related 
knowledge and sciences in their school which is called Ehl-i Beyt; school. School of 
Ehl-i Beyt means School of followers of prophet. Alevilik is the following and lo-
ving the Hz. Ali (k.v) and this 12 imams. Alevi means follower of Hz.Ali (k.v) and 
12 imams. Other way of saying, Alevi is connected to Hz.Ali and 12 imams.

1. GİRİŞ

Alevilik Hz. Ali (k.v) ve onun temsil ettiği Peygamber Efendimizin soyu Ehl-i 
Beyt imamlarına, yani 12 imamlara (Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Zeynel 
Abidin, Hz. Muhammed Baakır, Hz. Cafer-i Sadık, Hz. Musa-i Kazım, Hz. Ali Rıza, 
Hz. Muhammed Taki, Hz. Ali Naki, Hz. Hasan Askeri ve Hz. Muhammed Mehdi)
intisaptır. Demek ki Alevilik, İslam dininin içindedir, ayrı değildir. Alevi ise intisap
eden bağlanan, Hz. Ali (k.v) yolunda gidendir. Bir diğer ifade ile Alevilik, Hz. Ali 
(k.v) ve Ehl-i Beyt’e muhabbeti meslek edinenlerdir. Eğer bir insanın mesleği mu-
habbet ise o insan muhabbet ettiğine uyarak, onun yolunda giderek, ona benzemeye 
çalışarak muhabbetini ispat eder. Eğer bir insan Aleviyim diyorsa, Hz. Ali (k.v), 12 
imamlara yani onların üstadı, mürşidi, peygamberi olan üstad-ı kül olan, Hz. Mu-
hammed (a.s.m)’a uyacak demektir, aksi takdirde muhabbeti geçerli değildir, manayı 
ismiyle bir muhabbettir ki onu doğru yola götürmüyor demektir. 

Muhabbet Allah için, peygamber için olmalı, yani manayı harfiyle olmalı ki 
Ahirette kurtuluşa erdirsin. İslamiyet akıl ve mantık dinidir; ama akıl akl-ı selim 
olmalı. Ehli olmayanın aklı o konuda ölçü olamaz. Mesela bir fizikçi beyin cerrahi-
sinde ölçü olamaz ve “benim aklım beyin cerrahisini kabul etmiyor dese” geçerli 
olamaz. İslamiyet’te de ehli olmayanın aklı ölçü olamaz. Ölçü  Hz. Muhammed 
(a.s.m)’dir. Ölçü Hz. Ali (k.v)’dir. Bugün Alevi kardeşlerimiz, İslamiyet’in dışında 
bir yol tutmuşlarsa, sayıları milyonda olsa ölçü olamazlar, doğrunun ölçüsü, Alevi-
liğin ölçüsü Hz. Ali (k.v)’dir ve 12 imamdır. İlim’de sayı mühim değil, ehli olması 
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mühimdir. Bir doktor tıp konusunda yüzlerce mühendisten üstündür. Burada üs-
tünlük o konuda ehil olmak, ilim sahibi olmak yani tam hakkıyla bilmektir. İşte Ale-
viliğin ölçüsü ilmin kapısı olan, “sorun bana, her şeyi sorun” diyen Hz. Ali (k.v)’dir. 
Çünkü onun üstadı Hz. Muhammed (a.s.m)’dir. Cehalet ölçü olamaz. Milyonlarca 
Alevi Hz. Ali (k.v)’nin ilminden daha üstün olamaz. Kendini ölçü gösteren Alevi,
eğer Hz. Ali (k.v)’ye uymamışsa, İslam’ın dışında ise birçok diğer ilim dalında ehil 
de olsa, bu konuda, Alevilik konusunda, ya cahildir, ya gafildir, ya haindir. Hainler 
kendini bilir. Hz. Ali (k.v) Şah-ı Merdan’dır; mertlerin, yiğitlerin şahı idi. 

Mert olalım, Alevi doğup İslamiyeti kabul etmeyenler, mertçe biz Alevi 
doğduk; ama biz din ve Hz. Ali (k.v) ilgilendirmiyor demeliler. Hem Aleviyim de-
yip, dinsizliği, ateizmi ve diğer batıl düşünceleri Aleviliğin arkasına saklamasınlar. 
Herkes bu dünyada hürdür, ne ise, oyum desin.  Maalesef bu konunun cahili olan 
birçok samimi Aleviyi de saptırıyorlar. Bende Aleviyim, neden seni ölçü alayım. 
Beni ölçü alın demiyorum ki Hz. Ali (k.v)’yİ ölçü alın diyorum. Hz. Ali (k.v) yoksa 
öbür dünya da yok, neden hem Hz. Ali (k.v) deyip, hem de İslamiyet’in dışındayız 
diyorlar. Hz. Ali (k.v) diyor ki “Cahil dostum olacağına alim düşmanım olsun”. Hacı 
Bektaş Veli diyor ki “İlimsiz çıkılan yolun sonu karanlıktır”. İşte biz samimi Ale-
viler, Hz. Ali (k.v)’nin yolundan gitmeliyiz, yani ilmin yolundan, aklın yolundan git-
meliyiz; ama Ehl-i olmayanların aklı değil, tekrar ediyoruz, bir konuda ehl-i olma-
yanın hükmü, aklı o konuda ölçü olamaz. Ölçümüz, Hz. Muhammed (a.s.m), Hz. Ali 
(k.v), 12 imamdır, Hacı Bektaş Velidir.

2. HZ.ALİ (K.V) VE İLİM

Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır, Şehre Kapıdan Girilir” (Hadis Meali)

Hz. Ali (k.v)’yi çocukluğundan itibaren Peygamber efendimiz yetiştirmiştir. 
Onun ilmi peygamberimizin ilminden, Efendimizin ilmi de, Allahın ilminden geli-
yor. Çünkü Allah esmanın talimini yani ilmi efendimize tafsilen, en geniş şekilde 
öğretti. Yani insanlık ilminin en son hududunu efendimize öğretti. Âdem aleyhis-
selama, esmanın talimi icmal edildi, yani Allah insanlara hedef koydu. Bütün pey-
gamberlerin mucizeleri, yani Allah müstemir, her zaman sabit olan, adetini peygam-
berleri için değiştirdi ve mucizeler oldu. Mucizeler fevkalade olayların peygamber-
lerde ki zuhurudur ve şahs-ı manevi-i Al-i Beyt’te, Hz. Muhammed mahiyeti oldu-
ğundan, bu noktayı nazarla Hz. Ali muvazeneye gelmez. Çünkü Hz. Ali şahs-i 
manevi-i Ali Beyt’in mümessili olması hesabiyle; Hz. Ali’de mahiyet-i Muhammed
(a.s.m) vardır. İşte insanoğluna hedef “haydi sen de çalış, ilimle bu hedeflere ulaş”
dedi. Mesela ölen insanlara geçici bir hayat tekrar verilmesi gibi. Maddenin nakli 
gibi olaylar. Allah insanlık ilimde çalışıp gayret edip ilerlesin diye birçok olayın 
sebep ve netice arasındaki ilişkiyi mutlak olarak bildirmedi, muğlak bıraktı. Böylece 
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insanlık araştırma yapıp olayların sebep ve netice ilişkilerini keşfetmeye çalışsın 
diye. 

İlim maluma tabidir, ilim adamı olmayanı keşfetmez. Vakide olup da bilme-
diklerimizi fark eder ve ilim ilerler. Mesela dünya Galila’dan önce de dönüyordu. 
Yerçekimi Newton’dan önce de vardı. Su, Arşimet’ten önce de kaldırıyordu, fakat 
biz bilmiyorduk. İlim adamları fark etti. Yani ilim maluma tabi oldu, demek ilim 
adamı kudret sahibi ve irade sahibi değil. Bir şeyi bilmek yapabilme demek değildir. 
Dünyanın nasıl döndüğünü ve kanunlarını bilmek dünyayı döndürmek veya 
durdurmak kudret ve iradesine sahip olmak değildir. Mutlak bilgi, irade ve kudret 
Allah’a aittir. Bilim adamları İslamiyet’te hep teşvik edilmiştir. Çünkü her ilim 
Allah’ın bir esmasına, ismine dayanır. 

İşte Hz. Ali (k.v) lütf-i ilahi ve efendimizin terbiyesinde ilim sahibi olmuştur. 
Hz. Ali (k.v) sık sık şöyle söylerdi; “Ben sağ iken bana sorun, beni kaybetmeden
bana sorun”. Böyle bir rehber, mürşit varken Alevilerin kendi felsefesi görüş ve 
yanlış yollara sapmaları kabul edilemez. Rehberimiz hazır, her zaman doğru yolu 
bulabilirsiniz. Zaten Peygamber Efendimiz; “Başkalarının delaleti (sapıklığı), senin
hidayetine (doğru yolda gitmene) engel değildir” demiş. Hz. Ali (K.V)’nin öyle çar-
pıcı ve düşündürücü sözleri var ki bizim sözlerimiz Hz. Ali (K.V)’yi anlatmaya kafi 
değildir. 

Hz. Ali (K.V) Sıffin harbinde etbalarına “Ben konuşan Kur’anım” diyor. Yine 
Hz. Ali (k.v) diyor ki “İlmimizden şüphe eden helak olur”. Bir başka zaman diyor ki 
“Görmediğim Allaha inanmam”. Yani her baktığı yerde Allah’ın esmasını cilvelerini 
görüyor, her yerde Allah’ı kalp gözüyle görüyor. Akılla idrak ediyor. Yine diğer bir 
çarpıcı sözü Hz. Ali’nin: “Allah gayp perdesini açsa yakınım ziyadeleşmeyecek”. 
Yani özetle bu dünyadan ahireti görüyor, biliyor, iman ediyor. Hz. Ali’nin ilmi sade-
ce uhrevi, dini değil, dünyevi ilimleri de biliyor; tıbbı biliyor, matematiği biliyor, 
bütün geçerli ilimleri biliyor. Biz burada ancak bir giriş, bir özet yapıyoruz. Alevi 
kardeşlerimiz nasıl bir mürşide bağlı olduklarını, olduğumuzu bilelim ve ona 
inşallah layık olalım. 

Ahirette Hz. Ali (K.V) ve Ehl-i Beyt’e başta, Efendimiz ile beraber olmak iste-
yenler, bu yola, İslamiyet’e yani sünnetin temsilcisi Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’e uyma-
mız gerekmektedir. Hz. Muhammed (A.S.M) şöyle diyor; “Size iki şey bırakıyorum, 
uyarsanız necat bulursunuz, biri Kur’ anı Kerim, biri Ehl-i Beyt’im”. Ehl-i Beyt’ten 
murat, sünnet-i seniyedir. Ehl-i Beyt’in mümessili Hz. Ali’dir. Bir diğer hadis bunu 
teyit ediyor; “ Bütün peygamberlerin nesli kendinden, benim neslim Ali’den gelir.”

Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Ali’ye iki veçhe ile bakmak lazım di-
yor. Birinci veçhesi şahsi kemalatı bakımdan birinci değildir; ama ikinci veçhesi 
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olan Al-i Beyt’in mümessili olması hesabiyle Hz. Ali’de mahiyeti Hz. Muhammed 
vardır, Peygamber Efendimiz her namazda salâvatlarla Ehl-i Beyt’e, yani Al-i Mu-
hammed’e dua ettiriyor. Hiç Allah katında makbul olmayan bir duayı Peygamber 
Efendimiz yaptırır mı diyor Bedüzzaman. Bu salâvatlarda Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. 
Hüseyin ve onların nesli vardır. Burada mühim olan noktaya Bedüzzaman dikkati 
çekiyor. Peygamber Efendimiz Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e aşırı şefkat ve ehem-
miyet vermesi onların sadece sevgili torunları olduğu için değil, efendimizin gayp 
aşina gözü ile görmüş ve gösterilmiş ki; Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in nesilleri 
hakiki verese-i nübüvvet olacaklardır. İslam’ın ve Kur’an’ın gerçek hizmetkarları 
olacaklarını bilmiş, işte bu noktadan, onların Kuran ve iman hizmetlerini tebrik, 
teşvik ve onların değerli ümmetine işaret etmiştir. Demek ki sünnete uymayan Alevi, 
gerçek Alevi olamaz ve Ehl-i Beyt’e muhabbeti gerçek değildir.

3. HZ. ALİ’NİN (K.V.) FARKI

Hz. Ali (kv.)’de Peygamber efendimize (a.s.m.) karşı mutlak bir sadakat vardır. 
Efendimiz ne derse onu mutlak bir emir kabul eder ve yapardı. Mesela, Hz. Muham-
med (a.s.m.), ashabın büyüklerine sırayla git şuradaki adamı öldür demiştir, o 
mübarek büyüklerimiz adam namaz kıldığı için, yani namaz kılan öldürülmez diye, 
öldürmeden gelmişlerdir. Aynı emri Hz. Ali’ye söylemiştir. Hz. Ali yolda giderken 
namazda kılsa öldüreceğim diye gitmiştir. Çünkü emir öyleydi, fakat adam kaybol-
muştur. Bir diğer misal; Efendimiz Hz. Ali’nin dizinde uyur iken güneş batmıştır. 
Hz. Ali (kv.) Efendimizi uyandırmamıştır. İkindi namazı farzı geçtiği halde, şöyle 
demiştir. Şeriatın sahibi dizimde uyuyor o uyanınca çareyi söyler. Ya Ali ikindi 
namazını kılamadın değil mi? Evet ya Muhammed (a.s.m.) demiştir. Peygamber 
Efendimiz bir dua etmiştir, batan güneş tekrar doğmuştur ve namazlarını kaza’en de-
ğil eda’en kılmışlardır. Birkaç misal ile Hz. Ali’nin farkını söylemek istedik. Fark 
demek diğerleri yanlış demek değildir. Hz. Ali farklı idi. Yine Hendek Harbi’nde 
Amr Bin Abdüved meydan okumuştur, alay etmiştir, hiç kimse karşısına çıkama-
mıştır. Hz Ali her defasında ben çıkayım Ya Muhammed demiştir; ama Efendimiz 
ilk iki defa müsaade etmemiştir, üçüncüde müsaade etmiştir.

Hz. Ali o dev gibi olan müşrik Amr Bin Abdüved’i yere sermiştir. Efendimiz 
orada şunu demiştir: “Hz. Ali’nin bu müşrikin karşısına çıkması ümmetimin kıya-
mete kadar yapacağı nafile ibadet sevabına denktir.’’ Yine bir nida ile ‘‘La feta illa 
Ali, La Seyte illa Zülkifar” (Ali gibi yiğit, Zülkifar gibi kılıç yoktur.) övgüsüne 
mazhar olmuştur.

Bir noktaya dikkat edelim. Hz. Ali’nin ilmi kılıcından daha keskindir. Şah-ı 
velayet ola Hz. Ali’nin ilmi hala tasarruf etmektedir.
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Ahir zamanın en büyük lütf-i ilahisi olan Risale-i Nurların Üstad Bediüzza-
man’ın ifadesiyle mealen: “Risale-i Nurlar Hz. Ali’nin ilminden geçmiştir.’’ Hz. 
Ali’nin ilminin en büyük delili Risale-i nurlardaki Kur’an ve Sünnetten gelen bir 
ilmin vesilesi olmasıdır. Risaleler iman ilmidir. İlmin padişahı da iman ilmidir. Hz. 
Ali’nin (k.v.) Risalelerle çok yakından ilişkisi olduğunu, Üstad Risalelerde 
belirtmiştir. 

Zaten Üstad Bediüzzaman’ın bu konuda söyledikleri bizi teyit ve yazımızı ispat 
etmektedir. Üstad özetle şunları diyor: “Benim üstadım Hz. Ali (k.v.)’dir, ben Hz. 
Ali’nin veled-i manevisiyim. ’’ 

İşte ahir zamanda iman, Kur’an hizmeti Sünnete uygun olarak Hz. Ali’nin
şahs-ı manevisiyle Risale-i Nurlarla devam ediyor ve devam edecek inşallah. Böyle-
ce basit ve özet olarak Hz. Ali (k.v.)’nin farkını ve ilmin kapısı ve konuşan Kur’an 
olduğunu hissettirmeye çalıştık. Güzellikler onlara, kusurlar bana aittir. Allah bizleri 
onlara dost ve onlara komşu eylesin. Hz. Ali ve O’nun neslinden gelen on iki imam-
ların ilimleri vehbidir ve sadece birbirinden ilim almışlardır.

Hiç kimseden ilim tahsil etmemişlerdir. Hz. Ali’nin ilmi Peygamber Efendi-
mizden, Hz. Hasan’ın ilmi Hz. Ali’den, Hz. Zeynel Abidin’in ilmi Hz. Hüseyin’den 
yani ilimler böyle silsileyle devam eder. Bu noktadan içtihatlarında, hükümlerinde 
hep isabet vardır, yanılma yoktur. Aşere-i Mübeşşere’den (Hz. Talha ve Hz. Zübeyr) 
ve Hz. Ayşe (R.A) annemiz Cemel Vakası’nda Hz. Ali (k.v.) karşı içtihatlarında isa-
bet kaydetmemişlerdir; fakat günahkâr değillerdir. Hele Hz. Ali (k.v.)’ye Muavi-
ye’nin karşı çıkması içtihat meselesi değildir. Hilafet ve saltanat harbidir ve hadisle 
sabit Muaviye, Amr İbni As ve taraftarları bağidir, isyancıdır, zalimdir. Muaviye ve 
taraftarlarının Hz. Ali (k.v.)’ye karşı içtihat etme diye bir hakları olmadığı gibi öyle 
bir seviyede de değillerdir. Bu noktayı bazen Sünni ulema dahi bilerek veya bilme-
yerek karıştırarak, Muaviye’yi kurtarmaya çalışarak Hz. Ayşe annemizin içtihadı 
gibi göstermeye çalışıyorlar. Hz. Ayşe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr’i; Muaviye ve Amr 
İnbi, asla aynı kefeye koymaya çalışanlar Muaviye’yi kurtarmaya çalışırken Hz. 
Ayşe annemizi küçültüyorlar.    

4. SONUÇ

Alevilik İslam’ın içindedir ve Sünnete harfiyen uymaktır. Çünkü Aleviyim 
diyen Hz. Ali’ye uyacak demektir. Hz. Ali, Sünnetin membaı menşeidir. Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) ‘‘Ya Ali, ben Kur’an’ın nüzulü, sen tevili için harb edeceksin’’ de-
miştir. Kuran’ı Efendimizden sonra en iyi bilen, Sünnete en iyi uyan Hz Ali ve 
O’nun pak nesli olan Ehl-i Beyt’tir. Bütün bu söylediklerimizi teyit eden Risale-i 
Nur’da değişik yerlerde bahisler var. Dördüncü Lema, Al-i Aba, 14. Mektub ve 19. 
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Mektup, Mucizat-ı Ahmediye’nin bazı kısımlarını misal olarak gösterebiliriz. Hz.
Fatıma annemizi neslinin pak ve şerefli olacağını Ehl-i Beyt unvanını alacağını 
Risalenin Al-i Aba kısmında yazılıdır. 

Alevilik ve Sünnilik arasındaki fark sadece tali yoların farklı olmasıdır, anayol 
aynıdır. Hz Ali’nin yoluyla anayola çıkılır. Sonuç olarak samimi Alevi kendini 
İslam’ın tam içinde görür ve yapamasa dahi Hz. Ali gibi yapmaya çalışır veya en 
azından Hz. Ali gibi yapmak lazım der.

Al-i Beyt imamlarının hepsinin ortak sözü, yani Ehl-i Beyt mektebinin nasihati 
şudur: ‘‘Biz Ehl-i Beyt imamlarının şefaati namaz kılanlaradır.’’ Allah bizleri Ehl-i 
salat yapıp onların şefaatine nail eylesin. Meseleye sebepler noktasından dünya 
gözüyle bakmak, onların makamlarını görmeye engel oluyor. Al-i Beyt manevi 
makamlara layık yaratılmışlardır. Dünya makamları geçici onlar ebedi halifelerdir.

5. KAYNAKÇA

1. Kılınç, MY, İlim ve İslam
2. Kılınç, MY, Alevi-Sünni Kardeşliği
3. Lemalar, 4. Lema
4. Mektubat, 14. Mektup, 19.Mektup
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ALEVİ İNANÇ ESESLARININ VE İBADETLERİNİN 

PSİKO-SOSYOLOJİK AÇIDAN TAHLİLİ

Doç. Dr. Muammer CENGİL∗

Sayın başkan, değerli hâzirûn. Sözlerime başlamadan önce hepinize saygılarımı 
arz ederim. Biz bu tebliğimizde Alevi inanç esaslarının ve ibadetlerinin psiko-sosyo-
lojik açıdan tahlilini yapacağız. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki günümüzde 
maalesef tek bir Alevilik algısından söz etmek mümkün değildir. Toplumumuzda 
Aleviliği, İslam içi ve İslam dışı gören farklı Alevilik telakkilerinin olduğu bu sabah 
“Dedeler Oturumu”nda da saygıdeğer dedeler tarafından ifade edildi. Ve aynı otu-
rumda kendilerinin Aleviliği İslam’ın tasavvufî bir yorumu olarak gördükleri dede-
lerimiz tarafından belirtildi. Nitekim Alevilerin önemli yazılı kaynaklarından Buyruk 
ve Makâlât’ta Aleviliğin İslam içi olduğu görüşünü desteklemektedir.

Alevilikteki bir takım inanç ve ibadet esaslarının Sünni İslam anlayışından 
farkları olduğu muhakkaktır. Alevilik üzerine yapılan bazı çalışmalarda bu farklılı-
ğın Alevilikteki teberra anlayışından kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu açıkla-
malara göre genelde Hz. Ali’yi sevmeyenleri sevmemek, özelde ise Sünnilerden 
uzak durmayı ve onları benimsememeyi ifade eden teberra anlayışı beraberinde 
inanç ve ibadetlerdeki farklılaşmayı getirmiştir.1

Biz bu tebliğimizde Alevi ve Sünniler tarafından ortak paylaşılan inanç ve iba-
detlere kısaca değindikten sonra Aleviliğin İslam’ın tasavvufi bir yorumu olmasının 
beraberinde getirdiği kendisine has inanç ve ibadetleri açıklayarak, bu inanç ve 
ibadet esaslarının psiko-sosyolojik açıdan tahlilini yapacağız.

Alevi kanaat önderlerinden Dedebaba Bedri Noyan da Alevi öğretisinin tevhit
inancı üzerine olduğunu ifade etmektedir.2 Ayrıca Aleviliğin yazılı kaynakları ara-
sında yer alan Hacı Bektaş Veli’nin Makâlât ve Velâyetnâme isimli eserleri Alevi-
likteki Allah anlayışının İslam inancına uygun olduğunu göstermektedir. 

∗ Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı.
1 Halil İbrahim Bulut, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, 

2010, s. 463.
2 Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşilik-Alevilik, c., II, Ardıç Yay., Ankara, 1999, s., 174-176.
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Hacı Bektaş Veli “dört kapı” ve “kırk makam”ı anlattığı tasavvufi nitelikteki 
Makâlât isimli eserinde Aleviliğin inanç esaslarını belirtmektedir. Bu eserde Alevi-
liğin inanç esasları, dört kapıdan biri olan şeriat içerisindeki on makam arasında zik-
redilmektedir. Birinci makamda yer alan “iman” ve üçüncü makamda yer alan “iba-
detler” bahsinde zikredilen hususlar bizatihi İslam’ın inanç ve ibadet esaslarıdır. 
Nitekim şeriatta bulunan on makam şu şekildedir: 

1.İmân getirmek

2.İlim öğrenmek

3.Namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, gücü yetince hacca gitmek, sefer-
berlik olunca kaçmamak ve cenabetten temizlenmek.

4.Helâl kazanmak ve ribâyı haram bilmek.

5.Nikâh kıymak.

6.Hayız ve lohusalık hallerine riayet etmek.

7.Cemâat sünnetine riayet etmek

8.Şefkatli olmak

9.Temiz yemek ve temiz giyinmek

10.İyiliği emredip kötülüğü menetmek.3

Aynı şekilde Pir Sultan Abdal’ın şu nefesi konuya örneklik etmesi açısından
önemlidir:

Ben gayri nesne bilmezem

Allah bir Muhammed Ali

Özümü gayra salmazam

Allah bir Muhammed Ali.4

3 Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Makâlât, Haz.: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay., Ankara, 2009, s., 29-31.

4 Pir Sultan Abdal, Bütün Şiirleri, Editör: Tuba Öztürk, Akvaryum Yay., İstanbul, 2007, s., 38.
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Alevi-Bektaşi klasikleri arasında yer alan Velâyetnâme isimli eserde de Allah 
inancı ve namaz ibadeti gibi inanç ve ibadet konuları İslam inanç esaslarına uygun 
olarak ifade edilmektedir.5 Yine aynı eserde Hacı Bektaş Veli’nin Hacca gittiği, 
Beytullah’ı tavaf edip vakfe için Arafat Dağı’na çıktığı belirtilen diğer hususlardan-
dır.6

İslam inanç esaslarına ve namaz, hac, oruç gibi ibadetlere Abdal Musa Velâ-
yetnamesi7, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi8, İmam Cafer-i Sâdık Buyruğu9 ve 
Şeyh Safi Buyruğu10 gibi yazılı Alevi-Bektaşi kaynaklarında bolca yer verilmek-
tedir.

Burada zikredeceğimiz bir diğer husus ise Alevi Bektaşi geleneğinde Kur’an 
inancıdır. “Allah'a ulaşmanın yollarını arayan her tasavvufi ekolde olduğu gibi, Ale-
vi Bektaşi geleneğinde de Kur'an-ı Kerim en başta gelen yol gösterici kılavuz ve 
ilham verici kaynak olmuştur. Hakk'ın kelamı olan Kur'an Hakk'a ulaşmaya çalışan 
canların nefeslerine güç, kuvvet ve hikmet vermiştir. Anlam ve muhtevaları itibarıy-
la çoğunlukla bir Kur'an ayetine atıf yapan Bektaşi nefesleri ayet kabul edilerek, 
zakirlerin okudukları beyitlere deyiş ve nefes isimleri ile birlikte "ayet" adı veril-
miştir. Hemen her Alevi-Bektaşi kaynağında, İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak anla-
yışı, adab ve erkân konuları işlenirken Kur'an ayetleri referans olarak gösteril-
miştir.”11

Burada Alevîliğin asli kaynaklarında, Kur’an hakkında olumsuz hiçbir atıf yok-
ken, asli kaynaklar üzerinde yapılan yorumlarla ilgili bazı Alevî yazarların eserle-
rinde, Kur’an’ın anlaşılma biçimi noktasında bazı farklılıkların olduğu ifade etmek 
gerekmektedir. Fakat Kur’an’ın bâtınî anlamına ağırlık verilmesi ve asıl önemli 
olanın insan olması şeklindeki görüşleri Alevîliğe tesir eden bâtınî, hurufî, sûfî vb. 
anlayışların etkisi olarak değerlendirmek mümkündür.12

Günümüzde yaşayan Alevilik üzerine yapılmış olan pek çok çalışmada da 
Alevi vatandaşların İslam inanç esaslarını kabul ettikleri görülmektedir. Bu çalışma-

5 Hacı Bektâş-ı Veli, Velâyetnâme, Haz.: Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2007, s., 
633, 462.

6 Hacı Bektâş-ı Veli, Velâyetnâme, s., 85.
7 Abdal Musa Velâyetnâmesi, Haz.: Abdurrahman Güzel, TTK Yayınları, Ankara, 1999, s., 147.
8 Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi, Haz.; Abdurrahman Güzel, TTK Yayınları, Ankara, 1999, s., 118.
9 İmam Câfer-i Sâdık Buyruğu, Haz.; Adil Ali Atalay Vaktidolu, Can Yayınları, İstanbul, 2007, s., 174.
10 Erbilli Şeyh Sâfi ve Buyruğu, Haz.; Mehmet Yaman, İstanbul, 1994, s., 114.
11 Osman Eğri, “Alevi-Bektaşi Kaynaklarındaki Kur’an Tasavvuru Üzerine Bir Değerlendirme”, İslâmi 

İlimler Dergisi I. Kur’an Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), İslâmî İlimler Dergisi Yayınları, Nisan 
2007, s. 229.

12 Halil İbrahim Bulut, Murat Çetin, “Gölkaya Alevilerinin Dini İnanç ve Yaşantıları”, e-makâlât Mezhep 
Araştırmaları, III/2 (Güz 2010), s. 172-173. (ss.165-206)
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lardan birisi olan Özcan Göngör’ün “Günümüz Alevi/Bektaşi Kimliğine Sosyolojik 
Bir Araştırma (Beypazarı/Karaşar Yöresi Örneği” isimli doktora tezine baktığımızda 
araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun; Allah, Hz. Muhammed’in peygam-
berliği, melekler, Kur’an, ahiret ve kader inancı gibi konularda İslam inanç esasla-
rını kabul ettikleri görülmektedir.13 Yine aynı şekilde İslam dininde bulunan iba-
detleri de büyük çoğunlukla kabul ettikleri görülürken, uygulama noktasında Sünni 
örneklem grubunda elde edilebilecek sonuçlara paralel bulguların tespit edildiği 
görülmektedir.14

Murat Çiçek tarafından Ordu yöresinde yaşayan Aleviler üzerine yapılan çalış-
mada da araştırmaya katılanların İslam inancına sahip olduğu tespit edilmiştir.15

Ayrıca aynı çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise eğitim düzeyi arttıkça Alevilik 
ve Sünnilik arasında farklılık olduğuna inananların sayısının düşüyor olmasıdır.16

Bu sonuç eğitim yoluyla her iki topluluk arasındaki önyargıların ortadan kaldırıla-
bileceğini ortaya koyması bakımından önemlidir.

Sünni ve Alevi gelenekte ortak yer alan inanç ve ibadetlere bu şekilde kısaca 
değindikten sonra Cem ayinine ve çoğunluğu Cem ibadeti içerisinde yer alan Alevi-
liğe özgü bir takım inanç ve ibadet konularına geçebiliriz.

CEM

Alevi-Bektaşi topluluklarının en önemli ritüellerinden birisi olan Cem
sosyal, psikolojik ve kültürel etkileri olan dinsel törenlerdendir.17 Alevi-Bektaşi
geleneğinin yazılı kültürden ziyade sözlü kültüre dayanması ve mevcut riva-
yetlerin de efsaneleşmesi dolayısıyla Cem törenlerinin başlangıcı, tarihi ve kay-
nağı hakkında yeterli malumata sahip değiliz. Bu durum da Cem törenlerinin
kaynağıyla ilgili değişik yorumlar yapılmasına neden olmaktadır.18 Cem, “De-
de” yönetiminde 12 hizmet sahiplerince belli bir düzen içerisinde yerine geti-
rilir.19 Hizmet, Hz. Ali soyundan gelen on iki imamı temsil etmektedir ve cem-

13 Özcan Güngör, Günümüz Alevi/Bektaşi Kimliğine Sosyolojik Bir Araştırma (Beypazarı/Karaşar Yöresi 
Örneği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 
s., 122-141.

14 Güngör, a.g.t., s., 142-169.
15 Murat Çiçek, Gürgentepe (Ordu) Yöresinde Yaşayan Alevilerde Dini ve Sosyal Hayat, (Yayım-

lanmamış Yük. Lis. Tezi), Fırat Üni. Sos. Bil. Enst., Elazığ, 2007, s., 66.
16 Çiçek, a.g.t., s., 56.
17 Irene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, çev; Turan Alptekin, Cem Yayınları, İstanbul 1994, s. 82.
18 Mahmut Riyad Bakır, Tasavvufi Bir Kavram Olarak Cem ve Bektaşilikteki Yorumu, Doktora

Tezi, Ankara 2001, s. 109; Harun Yıldız, Amasya Yöresi Alevileri, Tarihçesi, İnançları, Örf ve
Adetleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Samsun 2003, s. 136-137.

19 Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1964, s. 283.
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olarak adlandırılır. Dâr’a durmak, Allah’ın huzurunda kıyamda (ayakta) saygıyla 
durmak demektir. Araştırmacı yazar Saygı, niyaz kavramının uygulanış şeklini Ale-
vî-Bektâşî cemlerinde, önce dedenin veya babanın önünde dâr’a durup secde ve 
niyaz edilerek yapıldığını ifade eder ve bunun sebebini Kur’an’ın (Hicr, 15/28-29; 
Sâd, 38/72-73; Yusuf, 12/100; Bakara, 2/115; Kâf, 50/16) ayetlerine dayandırır. 
Dedenin ve babanın önünde yapılan bu secdenin (niyazın), aslında Allah’ın zâtına 
yapıldığını ifade eder. Bu bilgiler haricinde niyazın bir başka uygulaması, cem 
âyininde Hz. Muhammed veya Oniki İmamlar’dan ya da yol ulularından birinin adı 
anıldığı zaman, sağ elin önce göğse götürülmesi ardından sağ elin başparmağının 
dudağa değdirilmesi şeklindedir.22

Alevi-Bektaşi geleneğinde yılın değişik dönemlerinde ve çeşitli amaçlarda cem 
ayinleri düzenlenmektedir. Bunlar kısaca şöyledir: 

İkrar Verme Cemi: Alevi-Bektaşi yoluna girmek amacıyla yapılan ayindir. 

Karı-koca bir çiftin musahibi ile birlikte erkana girmesi için yapılır. Alevi 
soyundan gelmediği halde Bektaşi tarikatına girmek isteyenler için de bu ayin 
yapılmaktadır.23

Alevi inancında önemli bir yere sahip olan Musahipliğe burada yeri gelmişken 
biraz değinmek istiyorum. Musahiplik, kan bağı taşımayan evli iki çift arasında bir 
dede tarafından kutsanarak oluşturulan manevi kardeşliktir.24 Tesis edilen bu 
kardeşlikle iki çift hakka yürüyünceye kadar kardeş kalacaklarına, birbirlerini 
koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarına dair söz 
vermiş olurlar.25

Buyruk’ta yer aldığı şekliyle musahiplik Hz. Peygamber’in “Ey inananlar, her 
iki kişi birbirinizi kardeşliğe kabul etsin” tavsiyesine dayanmaktadır.26 Bunun 
dışında musahipliği Kırklar Cem’ine, Medine Muahedesi’ne ve Gadir Hum Ha-
dise’sine dayandıran görüşler yanında Oryantalist bakış açısıyla konuya yaklaşan ve 

22 Halil İbrahim Bulut, Murat Çetin, “Gölkaya Alevilerinin Dini İnanç ve Yaşantıları”, e-makâlât Mezhep 
Araştırmaları, III/2 (Güz 2010), s. 183. (ss.165-206)

23 Noyan, Bektaşilik-Alevilik Nedir? Ankara, 1987, s. 236-275.
24 İrene Melikof, Hacı Bektaş, Efsaneden Gerçeğe, İst. 1998, s. 270-271; Yaman, Alevilik,

İnanç-Edeb-Erkân, s. 211,212
25 Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 2005, s., 

482-483.
26 Buyruk: İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, Derleyen: Fuat Bozkurt, Kapı Yayınları, İstanbul, s., 24.
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lerde bu hizmetler yerine gelmeden yenilen içilenin helal olmadığına inanılır.20

Bu 12 hizmet şöyledir:
Dede: Sercem de denir. Cemi yönetir

Rehber: Görgüsü yapılanlara ve ceme katılanlara yardımcı olur. Dikme,
Yol-eri, Mürebbi, Baba da denir. Dede gelmemişse cemleri idare eder. 

Gözcü:Cemde düzeni ve sükûneti sağlar. Töreye aykırı hareket yapılmamasına 
bakar.

Çerağcı: Çerağ’ın uyandırılması (yakılması), meydanın aydınlatılmasıyla 
görevlidir.

Sazandar: Zâkir de denir. Deyiş, düvaz31 ve miraclama söyler. Semahı ida-
re eder. Ferraş: Bu, Carcı veya Süpürgeci adıyla da anılır. Selman hizmeti de-
nir. Gerekirse rehbere yardım eder.

Sakka: İbrikdâr da denir. Suyu dağıtır. Dolucu da denir.

Sofracı: Kurbancıda denir. Kurban ve yemek işlerine bakar.

Pervâne: Semahcı da denir. Semah yapanlardır.

Peyik: Cemi komşulara haber verir. Buna bazı yerlerde; Ayakcı, Dâvetci, 
Okucu da denir.

İznikçi: Cem evinin temizliğine bakar. 

Bekçi: Kapıcıda denir. Cem evinin kapısında bekler, gireni çıkanı kontrol eder. 

Cem ibadetinin bir diğer adıda “halka namazı”dır. Cem’deki halkada esas olan
namaz deyişiyle kastedilen Buyruk’taki ifadesiyle “niyaz”dır, Allah’a yalvarmak, 
dua etmektir.21

Alevî anlayışında Niyaz kavramı, çok sık kullanılan ve farklı anlaşılan bir 
kavramdır. Istılahi anlamda Niyaz “Tarikat ulusuna, büyüğüne ya da tarikatta bir 
makamı temsil eden şeye, yere, bunlar aracılığıyla da Allah’a yalvarma, yakarma 
biçiminde ibadet ya da erkândır” Niyaz, ceme katılanların cem âyini öncesinde, yer-
lerine oturmadan dedenin önünde saygıyla eğilmesidir. Bu durum “dâr’a durmak” 

20 Fuat Bozkurt, Aleviliğin Toplumsal Boyutları, Yön Yayınları, İstanbul 1990, s. 156
21 Buyruk, Alevi İnanç-İbadet ve Ahlâk İlkeleri, Mehmet Yaman (Der.), Mannheim Alevi

Kültür Merkezi Yayınları, Mannheim, 2000, s. 23
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İslam öncesi kültürlere ve dinlere dayandıran görüşler de söz konusudur.27

Abdal Mûsâ Erkanı:Abdal Mûsâ cemi diye de anılan bu erkan özellikle kış
aylarında yapılır. Halk, Abdal Mûsâ kurbanının o yıl insanları elem, keder, hastalık
ve belalardan koruyacağına ve kazançlarının bereketli olacağına inanmaktadır.28
Bazı bölgelerde kış aylarında Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gecelerde her hafta bu
erkanı yapmak gelenekselleşmiştir. Komşuların istekleri veya şahısların kurban
kesmek istemeleri, dede veya bir başka misafir geldiğinde köy halkını bir araya top-
lamak, köyde her-hangi bir dargınlık veya bir sorun çıktığında onu çözüme 
kavuşturmak için de Abdal Mûsâ Kurbanı(Cemi) yapılabilmektedir.29

Hizmet Görme (Baş Okutma) Erkanı: Bu erkân, kişinin ikrarına bağlı oldu-
ğunu göstermeye yönelik olarak yapılır. Bektaşiliğe göre baş okutan bir can, 
mürşidin huzurunda usulüne uygun biçimde ellerini göğsüne kavuşturup ayaklarını
mühürleyerek A'raf sûresinin 22. ayetini (İblis’in Âdem ve Havva’yı aldattığını
belirten ayet) okur ve “Bu fakirden incinmiş can varsa dile gelsin ve hakkını talep 
etsin” der. Mürşit cem erenlerine o candan razı olup olmadıklarını sorar. Talebi olan 
varsa dinlenir ve razılı kalınır. Sonra diğer hizmet sahipleri, belli erkân dahilinde 
hizmetlerini ifa ederler. Aleviler’de ise bu, musâhiplik erkanına yakındır. Kişi 
musahibiyle birlikte dedenin huzurunda toplumdan helallik diler. Talebi olanlar 
dinlenir ve tatsızlık çözülür. Diğer hizmet sahiplerinin hizmetlerini ifa etmesiyle 
birlikte cem sona erer.30

Koldan Kopan Erkanı: Bu erkân bir ayinden ziyade gençleri toplantıya 
alıştırma, onlara âdâb ve erkân hususunda duygu verme, tarikat mefkûresini aşılama 
amaçlı bir muhabbet meclisidir. Diğer erkâna bekârların girmesi yasak olduğu için 
genç delikanlılar, bâkire kızlar ana-babalarıyla birlikte bu meclise gelirler. Meclise 
gelen canlar yanlarında dem, meze ve yiyeceklerle gelirler. Bu mecliste çerağlar 
yakılır, demler içilir, nefes ve buyruklar okunur, semahlar yapılır. Dede gülbank 
çektikçe gençler ellerini birbiri üstüne koyarak “Allah! Allah!” nidasıyla âyîn-i
cemin ruhî duygusuna iştirak ederler.31

27 Halil İbrahim Bulut, Alevi-Bektaşi Türkmen Geleneğinde Sosyal Dayanışma ve Kardeşlik Kurumu 
Olarak “Musahiplik”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 65, s., 
106-110.

28 Mehmet Yaman, Alevilik, İnanç-Edeb-Erkan,4. Baskı, Ufuk Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 128.
29 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Selçuk Yayınları, 3. Baskı, Ankara 1994, s.

331-332 .

30 Noyan, Bektaşilik, Alevilik Nedir, s. 294-296.
31 M. Tevfik Oytan, Bektaşiliğin İçyüzü, İstanbul, 1979, s. 194.
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Dârdan İndirme Erkânı: Bu erkân ölen bir canın velisi veya vasileri 
tarafından tıpkı o can hayatta imiş gibi düşünülerek, başta yakınları olmak üzere 
ilişkili olduğu insanlarla helalleşmesi, varsa onların haklarını yerine getirmek için 
yapılır.32

Muharrem Erkânı: Aleviler-Bektaşiler Hz. Hüseyin’in şehadeti anısına 
Muharrem ayının 1’nden 12’sine kadar oruç tutarlar. Ayrıca bu süre zarfında 
sakallar tıraş edilmez, eğlence yapılmaz, karıkoca ilişkileri kesilir. 12. Akşamı ise 
kurban tığlanıp cem ayini yapılır.33

Cem esnasında icra edilen bir diğer Alevi ritüeli ise Semah’tır. Semah sadece 
Cem ibadetinde abdestli olarak ve ibadet amacıyla kadın-erkek birlikte saz ve nefes 
eşliğinde dönülerek icra edilir.34 Maalesef bir ibadet şekli olan Semah’ta Mevlevi 
Sema’ı gibi günümüzde olur olmaz mekanlarda icra edilerek görsel bir şov haline 
getirilmektedir ki bu Alevi inancı açısından günah telakki edilmektedir. Semah’ın ilk 
çıkışı da Hz. Peygamber’in Miraç dönüşü bir araya geldiğine inanılan kırklar 
meclisine dayandırılmaktadır.

Semah bir ibadet biçimi olduğu için de kadın-erkek birlikte dönülür; çünkü,
Alevi öğretide ibadet sırasında kadın, erkek gibi bir ayırım yoktur. İbadet evinde 
bulunan herkes insandır, “can”dır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde yapılan semahla 
Tanrı’ya ulaşma amaçlanır. Kişi kendinden geçerek, huşû ve aşk içinde Tanrı’ya 
ulaşmayı diler.35

Oruç, Kurban ve Zekât/Hakkullah

Alevi-Bektaşi geleneğinde Ramazan Orucu dışında, Muharrem Orucu, Hızır 
Orucu, Perşembe Orucu, Medet-Mürüvvet Orucu, Adak Orucu, Kurban Orucu ve 
şeklinde yılın farklı zamanlarda tutulan oruç ibadeti bulunmaktadır. 36

Aleviler arasında kurban bayramı dışında da, çeşitli isimler ve amaçlarla 
kurban ibadetine rastlanılmaktadır. Bunları; Muharrem Kurbanı, İkrar Kurbanı, 
Görgü Kurbanı, Dardan İndirme Kurbanı, Musahip Kurbanı, Düşkünlük Kurbanı, 
Adak Kurbanı, Nevruz Kurbanı, Hızır Kurbanı, Abdal Musa (Birlik) Kurbanı, Şükür 
Kurbanı, ve Yağmur Kurbanını şeklinde ifade edebiliriz. 

32 M. Tevfik Oytan, Bektaşiliğin İçyüzü, İstanbul, 1979, s. 196-197.
33 Noyan, Bektaşilik, Alevilik Nedir, 132-133.
34 Hizmet Düvazimamları, Aydos Vakfı Yayını, Ankara 2000, s. 132.
35 Alper Çağlayan, “Alevilikte Semah Olgusu”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yaz 2000, Sayı: 14, 

s.,  
36 Cenksu Üçer, “Geleneksel Alevilikte İbadet Hayatı, Bazı Âdâb ve Erkân”, Editörler: Halil İbrahim 

Bulut, Mustafa Akçay, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Sakarya, 2010, s., 482-487.
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İslam mezhepleri tarihinde namaz, oruç ve benzeri ibadetlerin batınî bir şekilde 
yorumlandığı, aslında bunlardan farklı şeyler kastedildiği iddia edilmekle birlikte 
zekat ibadeti konusunda batınî yorumlara pek rastlanmaz. Bu durum Alevilik için de 
geçerlidir. Alevilikte ayrıca hakkullah (Çıralık) adıyla bilinen bir uygulama vardır. 
Hakkullah ya da çıralık, Hacı Bektaş Veli dergâhının giderlerini karşılamak, dede, 
rehber ve diğer büyüklere cem âyinlerini yönettikleri için verilen ve Alevî toplumu 
içinde fakir ve kimsesiz kişilere yapılan yardım demektir. Bu yardım nakit para 
şeklinde olabileceği gibi yörede yetiştirilen ürün çeşitlerinden de verilebilir.37

Üç Sünnet Yedi Farz 

İslamî literatürde sünnet Hz. Peygamber’in söz, fiil ve hareketlerini, farz ise 
Allah’ın kesin olarak yapılmasını istediği hükümleri ifade etmektedir. Ancak bu iki 
kavram Alevî anlayışta genel kullanılan ıstılahî anlamından oldukça farklı bir 
anlamda kullanılmaktadır. Alevî anlayışta üç sünnet ve yedi farz anlayışını şu
şekilde ifade edebiliriz;

Üç Sünnet

Allah’ın sünneti: Allah’ı bilmek, O’na iman etmek ve emirlerini yerine 
getirmektir. 

Peygamber’in sünneti: Allah’ın elçisi olarak Hz. Muhammed’e ve bütün 
peygamberlere iman etmektir. 

Evliya sünneti: Ahlâkî boyutu öne çıkan kuralları ifade eder. İyilik sahibi 
olmak, hoşgörülü olmak, mütevazı olmak vb. 

Yedi Farz

Sır saklamak, candan geçmek fakat haktan geçmemek, tövbe etmek, birlik 
beraberlik içinde olmak, mürebbisine itaat etmek, kuşak kuşanmak, musahip 
edinmek.38

37 Halil İbrahim Bulut, Murat Çetin, “Gölkaya Alevilerinin Dini İnanç ve Yaşantıları”, e-makâlât Mezhep 
Araştırmaları, III/2 (Güz 2010), s. 185-186. (ss.165-206)

38 Halil İbrahim Bulut, Alevi-Bektaşi Türkmen Geleneğinde Sosyal Dayanışma ve Kardeşlik Olarak 
“Musahiplik”, s. 103.    
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İNANÇ VE İBADET ESASLARININ PSİKO-SOSYOLOJİK 
AÇIDAN TAHLİLİ

Gerek bireysel gerekse toplu olarak yapılan ibadetlerin kişinin tüm psikolojik 
mekanizması üzerinde etkisi olmaktadır. Genel olarak ibadetlerin kişi üzerindeki 
etkilerini şu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle ibadetler Yaratıcının bir emri olarak 
görüldüğü için bunları yerine getir kişide görev ve vazifesini yerine getirmenin bir 
neticesi olarak iç huzuru ve psikolojik açıdan rahatlama meydana getirmekte, kişilik 
gelişimini olumlu etkilemekte, diğer insanlara karşı zarar verici davranışlardan 
alıkoymakta, iradeyi güçlendirip maddi şeylere karşı bağlılığı azaltmakta, şefkat ve 
merhamet duygularını geliştirip günahkârlık ve suçluluk duygularının ortadan 
kalkmasını sağlamaktadır.39

İnanç ve ibadetlerin genel olarak meydana getirdiği bu etkileri dışında Alevî 
inanç ve ibadet esaslarının birey ve toplum üzerinde meydana getirmesi beklenen 
etkilerini ise şu şekilde belirte biliriz. Buraya geçmeden önce şunu ifade etmek 
isterim ki Alevî ibadetlerinin pek çoğu cem ile ilişkili veya cem esnasında gerçek-
leştirildiği için biz de açıklamalarımızı cem ekseninde yapmaya çalışacağız. 

Alevi topluluklar arasında Cem ayinlerinin fert ve toplum üzerinde müs-
pet etkiler icra etmesi beklenir. Nitekim Cemlerin yürütülmesinde değişiklikler
görülmekle birlikte, amaç ve işlevin hep aynı olduğu görülür. Ceme gelen in-
sanların kadınlık ve erkeklikleri, zenginlik ve yoksullukları, bilgililik ve cahil-
likleri ortadan kalkmış sayılır. Orada herkes tek can olmuştur. Cemde bulunan
herkes, birbirinin kardeşidir, birbirinin bacısıdır. Kimse oraya düşmanlık duy-
gularını taşıyarak giremez. Problemli insanlar ceme asla alınmaz ve kimse ora-
da geleneklere aykırı davranamaz.40

Ayrıca Cem ayinlerinin bir diğer özelliği de “Düşkün”lerin bu ayinlere
alınmamalarıdır.41 Düşkün olarak nitelenen kimseler; haksız yere ve keyfi olarak 
eşini boşayan, haram kazanç sağlayan, yalancı şahitlik yapan, nefsine hakim olma-
yan, hırsızlık yapan, adam öldüren, vergi ve askerlik gibi vatan borcunu ödemeyen, 
annesine-babasına evlatlık görevi yapmayan, insanlara zarar veren, komşusunu 
inciten, işçi ve yetim hakkı yiyenlerdir. Böylece Cem halka zararlı inanlardan arın-
mış ve ahlâk ve doğruluk ilkelerinin toplulukta yaşatılması, benimsetilmesi sağ-
lanmış olur.42

39 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2008, s., 119-123.
40 Buyruk, Nşr.: Fuat Bozkurt, İstanbul 1982, s. 151-170.
41 Yaman, Alevilikte Cem, Ufuk Matbaacılık, İstanbul 1998, s. 11-12.
42 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Gör e Alevilik, Yön Yayıncılık, 9. Baskı, İstanbul 1998, s. 183-184



306 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

Cemlerin en önemli sosyal fonksiyonlarından birisi de Alevi insanların bu 
cemlerde dünya işlerinin sorgulanmasıdır. Cemler, Osmanlı döneminde Alevi hal-
kının mahkemesi gibi çalışmıştır. Gerek kişisel sorunlar, gerek çözülemeyen ailevi 
sorunlar, gerekse kişinin topluma karşı sorunları; cemde görüşülür, özüme bağ-
lanırdı. Çözümsüzlük söz konusu olmazdı.43 Nitekim günümüzde de bazı yörelerde 
Cemler hala bu fonksiyonlarını icra etmeye devam etmektedirler.44

Her Alevi yılda bir kez görgüden geçerek hal ve gidişatının muhasebesini 
yapar. Bu da Cem vesilesiyle olur. Cemden önce küs ve kavgalı olanlar barıştırılır, 
şikayetçi olanlar dinlenir ve problemleri çözülür. Kendilerinden şikayetçi olanları
cem’de bulunan canlar şikayetlerinde haklı görürlerse, şikayet edilenler onları razı
etmek zorundadırlar. Kimseyle küsülü, dargın ve kavgalı kalınmaz. Birine hakları
geçtiyse, ya da başkasının hakkı kendisinde kaldıysa hesaplaşır ve helallik alır. 
Borçları olan, görgüden önce borçlarını öderler. Görgüden geçenler işledikleri 
kusurlardan tövbe ederler ve manen temizlenmiş olurlar. Bunların kurbanları ancak 
tövbelerinden sonra ayine katılanlar tarafından yenir.45

Bu şekilde her Alevi’nin yılda bir kez topluluğun huzurunda sorguya çekil-
mesiyle eleştiri-öz eleştiri mekanizması işletilmekte, topluluk üyelerinin birlik ve 
dayanışması güçlendirilmiş olmaktadır. Bu törenlerde Alevi-Bektaşi topluluğu kendi 
içlerindeki sorunları çözmeyi, iç disiplini sağlamayı, ikrar verip yola giren üyeler 
arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, yaşama biçimini sürdürmeyi, ilkeleri, 
değerleri, normları yaşatmayı amaçlamaktadırlar. Ayin-i Cemlerde yaşama geçen 
kavramlar; disiplin, demokratik ortam, katılım, kararların birlikte alınması, sevgi ve 
hoşgörüdür.

Bunların yanında Cemlerde belli bir disiplin içerisinde hiyerarşik bir düzen 
vardır. 

Dede; yol gösteren, kuralları yaşatan bir önder olarak en yüksek otoritedir. 
Rehber onun yardımcısıdır ve töreni her ikisi yönetmektedir. Törene katılanların 
hepsi kuralları bildiği için disiplin kendiliğinden oluşmaktadır. Hizmetler işbölümü 
gereği görülmektedir ve on iki hizmetin her biri kutsaldır. Bu manada dedenin 
hizmeti ile süpürgecinin ya da çerağcının hizmeti arasında bir fark yoktur.

43 Zelyut, a.g.e., s. 182.
44 Ayten Kaplan, “Kongurca ve Türkali Köyü Tahtacı Cem Törenlerinde Erkan”,

Folklor/Edebiyat
Dergisi, Yıl 2000, Sayı: 24, s. 191; Yıldız, a.g.e., s. 135-136.

45 Cemal Sofuoğlu, Avni İlhan, Alevilik Bektaşilik Tartışmaları, T.D.V. Yayınları, Ankara 1997,
s. 117; Süleyman Sarıtaş, “Alevilerin Dini İnanış ve Geleneklerine Göre Yaşam Tarzları”,
Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik (Panel: 22.02.1992), T. D. V. Yayınları, Ankara 1995, s. 99.
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Yaşamın her alanında birlikte olan eşler ceme de birlikte katılır ve kadınlar on 
iki hizmeti gören eşlerine yardımcı olmada, düvaz okumada ve semaha çıkmada 
tereddüt etmezler. Kadınlar törende bir arada bulunurlar, ancak hep cemal cemale 
(yüz yüze) otururlar. Bu törenin bir özelliği de budur. Törende “erler bacı, bacılar 
er” kabul edildiği için, cinsiyet ayrımı ortadan kalkmakta, herkes sadece “insan” 
olarak algılanmaktadır. 

Cemler aynı zamanda bir kültürlenme, bir eğitim işlevi de görmektedir ve tören 
yeri aynı zamanda bir eğitim mekanı olarak da kullanılmaktadır. Dede ve rehberin 
bilgilendirici açıklamaları, eksiği, noksanı tamamlayıcı çabaları, derinliği olan soh-
betleri birer eğitsel değer taşımaktadır.46

Ayrıca Cem ayinlerinde yaşanan duygusal anlar dini tecrübe olarak ad-
landırılan psikolojik süreçlerin yaşanmasına da vesile olabilmektedir. Özellikle Pey-
gamber Efendimiz’in (s) gözümün nuru dediği ve çok sevdiği biricik torunları Hz. 
Hasan ve Hüseyin’in47 şehadeti ve Kerbelâ olayıyla ilgili düvaz ve gülbanklar48

okunduğunda ayine katılanların gözyaşlarına hakim olamamakta ve yoğun bir
duygusal atmosfer içerisine girilmektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Alevilik burada bulunan Alevî Dedeleri ve Can-
ların da ifade ettiği şekliyle İslam inanç sistemi içerisinde yer alan bir tasavvufî 
öğretidir ve bu inanç sistemi içerisinde yer alan ibadetler kişilerin Allah’a yaklaş-
ması ve kulluk bilincini idrak etmesi açısından önem taşımaktadır ve psiko-sos-
yolojik boyutuyla da bu ibadetleri yerine getiren kişi ve toplumlar üzerinde müspet
etkiler meydana getirmesi beklenmektedir. 

46 Hüseyin Bal, “Ayin-i Cem”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 39, Mart-Nisan 1996, s. 102-103.
47 Hz. Peygamber’in torunlarına olan sevgisiyle ilgili olarak bkz: Müslim, “Kitabu’l-Fedailu’s-

Sahabe 59”,
Sahihu Müslim, Tahkik; Muhammed Fuad Abdulbaki, Daru İhyai’t-Tûrasi’l-Arabi, Beyrut 1991,
c. VI,

s. 1882-1883.
48 Gülbank, Farsça gülsesi anlamına gelmekte olup alevi anlayış içerisinde Türkçe seci ve tekrarlarla

süslü olan duanın yerini tutar, onun işlevini görür.
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FETHULLAH GÜLEN’İN

ALEVİLİĞE BAKIŞI

Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ*

GİRİŞ

Fethullah Gülen ve onu izleyenlerin meydana getirdiği “Hizmet Hareketi”, 
belki de son çeyrek yüzyılda, Türkiye’de ve dünya genelinde en çok konuşulan 
konulardan biri olmuştur.  Gülen ve hareketi, birçok yazar, gazeteci, akademisyen 
gibi çeşitli sıfatlara sahip kişiler tarafından söz konusu edinilmekte ve kamuoyu 
gündeminde hep canlı kalmaktadır.

Gülen, genel anlamda, bir toplum önderi olarak ön plana çıkarken, diyalog ve 
hoşgörüyü ön planda tutmakta ve bu yönüyle, her kesimin dikkatini çekmektedir. 
Gülen’in, diyalog düşüncesi çerçevesinde Katolik Hıristiyan dünyasının lideri 
konumundaki Papa ile görüşmesi, Türkiye kamuoyunda çokça tartışılmıştır.

Gülen, yaklaşık 20 yıl önce dile getirdiği, ancak, 2013 yılının yazından itibaren 
uygulamaya geçmeye başlayan cami-cem evi birlikteliği projesiyle de yine gün-
demdeki yerini korumaktadır. Gülen, Aleviliği, İslam’ın içinde gördüğünden dolayı, 
bu uygulamayı tabi bir durum, hatta geç kalınmış bir proje olarak değerlendir-
mektedir. 

Gülen, herkesi konumunda kabul ederken ve dinler / mezhepler arası diyalogu 
tavsiye ederken, karşısında olunması gereken en önemli hususun dinsizlik / ateizm 
olduğunu dile getirmektedir. Bu bildiride, Gülen’in Alevilik ve bağlantılı konular-
daki görüşleri ele alınacaktır. Çalışmada, Gülen’in başlıklar halinde verilen görüşle-
rine mümkün mertebe dokunulmamış ve görüşleri sistematik olarak aktarılmaya 
çalışılmıştır.

GENEL OLARAK ALEVİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Gülen’in Alevilikle ilgili değerlendirmeleri kısaca şöyle sıralanabilir (rusen-
cakir.com, fgulen.com, herkul.org): 

* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü/Bingöl, sosyoc@gmail.com
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“Alevilik, Seyyidina Hz. Ali (ra)’nin amelde, davranışta, düşüncede arkasında 
olmak, ilave olarak da, Hz. Ali (ra)’nin bu yanlarıyla diğer sahabeye yaklaşmak de-
mektir. Hz. Ali (ra)’nin, Efendimiz (SAV)’in velayetini temsil etmesi açısından Hz. 
Bediüzzaman Said Nursi buna bir de velayeti katar. Türkiye’de Aleviliğin ilk tem-
silcileri diyebileceğimiz Türkmenler, onun daha çok mertliğine meftun olmuşlardır. 
Ayrıca, birer delikanlı, yiğit ve akıncı olarak ordularımızın önünde yürümüş ve erler, 
erenler, alperenler halinde bu milletin itilasında büyük hizmetler vermişlerdir”.

“Alevilik üzerinde hususi araştırma yapan tanıdığımız insanlar var. Onların 
mütalaalarına bakılınca, hakikaten Alevilik ayrı bir zenginlik kaynağı oluşturuyor. 
Bence o kültür, Sünnilik mülahazasıyla kaldırılıp bir kenara atılmamalı, değerlen-
dirilmeli”.

“Alevilik, tamamen başka bir din veya inanç sistemiymiş (…) gibi karşı çık-
manın mantığını anlamak cidden zordur”.

“Alevîlik, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’i sevmek ve onların yolunu takip etmek ise, 
‘benden daha öte Alevî olamaz’ dersem, mübalâğa yapmış ve büyük bir iddiada 
bulunmuş sayılmam. Ama Alevîlikle, isimle Alevîlik fakat pratikte başka şeyler kast 
ediliyorsa, müsaadenizle, önce bu hususun tebarüz ettirilmesi lâzım”.

“Alevilik vicahi [yüz yüze olan veya yapılan] kültüre dayanıyor. Bunun kita-
bileşmesi, ilmi bir sıfat ve kimlik kazanması için cem evlerine Alevi kaynaklarını 
koyalım demiştim. Çünkü atadan evlada intikal eden şeyler aynen intikal etmeyebi-
lir. Bunun için, lokalleriniz olsun, eğitim merkezleriniz olsun, okuma salonlarınız 
olsun. Buralara Hacı Bektaş Veli’nin Makalât’ını koyalım, Mevlana’nın, Yunus 
Emre’nin Niyazi Mısri’nin eserlerini koyalım. Yani siz kimleri, hangi şahısları 
seviyorsanız, onların kitaplarını koyalım ve Alevi kültürü; vicahi, yani ağızdan ağza 
aktarılan bu kültürü kitabi kültüre çevirelim ki kalıcı olsun. Oturup konuştuğumuz 
zaman anlaşabileceğimiz bazı koordinatlar olsun. Yoksa öbür türlü zemin çok 
kaygan olur, kaymalar olur, anlama zorluğu yaşanır”.

“Türkiye’de asıl Alevî-Sünnî, Müslüman-ateist ayrımı yapanlar, Müslümanları 
bu türden ayrımcılık yapmakla suçlayan ve böylesi ayırımlardan ikballeri uğruna 
medet umanlardır. Yıllardır ülkede toplumun her kesimi arasında, herkesi kendi ko-
numunda kabul etme ve bütün inanç, fikir ve hayat tarzlarına saygı duyma esasları 
üzerinde diyalog ve hoşgörü çağrısı yapanlarla, toplumdaki ayrılıkları menfaatleri 
uğruna körükleyenleri halkımız çok iyi biliyor. “Ben Aleviyim” dememe gelince, 
Hz. Ali’yi ve Ehl-i Beyt’i her Müslüman sever. Bilhassa Anadolu’nun Müslüman 
halkının Ehl-i Beyt’e karşı sevgisi, her türlü sevginin üstündedir”.
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Gülen, din ve etnik temelli ayrımcılıkların, başka unsurlar yanında, Alevilere 
karşı da uygulandığın ifade etmekte ve “o Alevilere karşı da, o ekrada [Kürtlere] 
karşı da, daha başka milletten olan insanlara karşı da herhalde, insanca davransay-
dık”, demekte ve yapılan hataları dile eleştirmektedir.

HZ. ALİ’YE BAKIŞ

Gülen’in, Hz. Ali ile ilgili ifadeleri aşağıdaki gibidir (rusencakir.com, fgu-
len.com, herkul.org, Fasıldan Fasıla-1,367):

“Hz. Ali’yi çok severim. Hz. Ali hülyam, Kerbelâ hicranımdır. Ama Hz. Ebu 
Bekir’siz, Hz. Ömer’siz bir İslâmiyet de düşünemiyorum”.

“Genelde Alevîlerde çok şiddetli bir Ali sevgisi ve Ehl-i Beyt muhabbeti göze
çarpmaktadır; fakat bu hususiyet Sünnî akideye bağlı olanlar arasında da çok 
barizdir. Mesela, içinde neşet ettiğim ailem ve kültür ortamım itibarıyla, Hazreti 
Ali’yi öyle sevmişimdir ki, hep ondan yana ağır basan muhabbet terazimi denge-
lemekte oldukça zorlanmışımdır. Bilhassa kahramanlığıyla, civanmertliğiyle ve 
karakterini oluşturan fütüvvet ruhuyla Şah-ı Merdan’ı tanıyınca, ona o denli hayran-
lık duymuşumdur ki, diğer üç halifenin faziletlerini de nazar-ı itibara alarak herkesi 
kendi konumuna göre değerlendirme hususunda çok ciddi gayret sarf etmişimdir”.

“Ehl-i Sünnet telakkisi ve dengeli olmanın gereği, Hazreti Ali Efendimizin 
söylediğini söylemektir; o, “Ebu Bekir olmasaydı, bu din olmazdı.” demek suretiyle, 
hem Hazreti Ebu Bekir’in (radıyallahuanh) müstesna mevkiine işarette bulunarak 
hakperestliğini göstermiş, hem kendi tevazuunu seslendirmiş ve hem de kendisinden 
sonra geleceklere böyle kaygan bir zeminde kayıp düşmemeleri için bir tembihte 
bulunmuştur. Doğrusu, Hazreti Ali’ye yakışan da budur; çünkü o, yiğitler yiğidi ve 
damad-ı Nebi’dir. Dahası o, Hazreti Ömer’e şeyhülislamlık yapmış, Hazreti Os-
man’ın evi kuşatıldığında Hasan ve Hüseyin efendilerimizi onu savunmaları için 
göndermiş ve “gidin, gerekirse o kapıda ölün ama Hazreti Osman’a dokundurma-
yın!” demiştir. İşte, Ali Efendimizi bu hususiyetleriyle tanımak ve anlamak lazım-
dır”.

“Ehl-i Sünnet nazarında da, Hazreti Ali’nin diğer Sahabeler arasında ayrı bir 
yeri vardır. Bu müstesna konum, onun Allah Rasûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) 
cibillî yakınlığı, o haneye ait bazı sırlara vukufiyeti, hakikat-ı Ahmediyeyi velayet 
noktasında en kâmil manada temsili, peygamber neslinin ondan devam etmesi ve 
bütün evliyanın baş tacı olması... gibi mazhariyetlerden kaynaklanmaktadır”.
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“Hazreti Ali; “her peygamberin nesli kendinden, benimkisi ise Ali’den ola-
caktır”; “ben kimin dostu (mevlası) isem, Ali de onun dostudur”; “sen dünyada da 
ahirette de benim kardeşimsin”; “sen, Hazreti Harun’un, Hazreti Musa yanında aldı-
ğı yeri, benim yanımda almaktan razı değil misin? Şu farkla ki, benden sonra pey-
gamber yoktur” ifadelerindeki nebevî iltifata mazhar olmuş bir insandır”.

“Alevi deyince ilk akla gelen şey, Hz. Ali (ra) taraftarı olmaktır. Hz. Ali (ra) 
fütüvvetin, kahramanlığın, diğer gamlığın, hasbiliğin temsilcisi idi. O yiğittir, perva-
sızdır, korkusuzdur, haksızlıktan fersah fersah uzaktır”.

“Hazreti Ali’nin kıymet-i harbiyesini ifadede kusur etmemek lazım. Onun ko-
numuna karşı hep saygıda bulunmak lazım. Fakat diğer taraftan –hâşâ ve kellâ- onu 
ulûhiyet tahtına oturttuğunuz, hatta bir yönüyle Efendimiz’den de büyük gösterdi-
ğiniz takdirde başkalarını tahrik etmiş olursunuz. Sulh olmanın anlaşmanın, birbirine 
karşı saygı duymanın yolu itidalden geçer. Aksi halde ifratlar tefrit, tefritler de ifrat 
doğurur”.

EHL-İ BEYT ANLAYIŞI

Gülen’in Ehl-i Beyt ile ilgili görüşleri aşağıdaki gibidir (fgulen.com, herkul.-
org, Sızıntı, 1981, Sayı: 26):

“Bizim için sevgileri dinî bir vecibe sayılan Ehl-i Beyt’in hüznü de hepimizin 
gönlüne derin bir hüzün salmaktadır. Peygamber Nesli’nin maruz kaldığı belalar,
yine Alevi’siyle Sünnî’siyle hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Kendimi idrak 
ettiğim günden bu yana, gezip gördüğüm tekkelerde, zaviyelerde, medreselerde, soh-
betlerinden istifade etmeye çalıştığım âlimlerin, âriflerin ve fazilet ehlinin meclis-
lerinde Kerbela ile alâkalı mersiyeler okunduğuna ve bilhassa Seyyidina Hazreti 
Hüseyin’in maruz kaldığı zulüm hikâye edilirken herkesin hıçkıra hıçkıra ağladığına 
çokça şahit olmuşumdur”. 

Gülen, toplumumuzun sıkıntılı dönemlerini tasvir ederken, Kerbela ve Hz. Hü-
seyin’le ilgili hadiseye dem vurmaktadır: “Zaman bizim için hep muharrem, zemin 
Kerbelâ oldu. Sinemiz, Hüseyin’in ah u efgânıyla inliyor. Gözlerimiz kararan ufuk-
larda, hilâl arar gibi yolunu gözlüyor”.

“Kerbelâ hadisesi ciğersûz (ciğerleri yakan), insanın içini kanatan bir hadisedir. 
Dolayısıyla o günleri yâd etme adına birtakım aktiviteler icra etmek, sevmemiz 
gereken insanlara karşı sevgimizi ortaya koymak, karşı taraf hakkında söylenmesi 
gerekli olan şeyleri söylemek normal bir davranıştır. Nitekim tekkelerde, zaviyelerde 
bu meselenin en mahzursuzu yapılırdı”.
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“Bizim neslimiz, bizden evvelkiler ve sonrakiler, Ehl-i Beyt için yana yakıla 
söylenen sözleri dinleye dinleye neşet etti. Aslında Seyyidina Hz. Hasan’ın, Hz. 
Hüseyin’in, Zeynel Abidin Hazretleri’nin, İmam Cafer’in bizden beklediği bir şey 
yoktur. Kaldı ki onlar şahadet mertebesini bihakkın, aliyyüla’la tarzda ihraz ettiler”.

“İnsanın, içinde Ehl-i Beyt’e reva görülen o acıyı duyması, hem Müslümanlı-
ğın hem de Allah Resulü’ne ve O’nun Ehl-i Beyti’ne bağlılığın gereğidir. Hem kendi 
hatırlarından ötürü, hem bütün hatırları aşan Efendimiz’in hatırından ötürü, Hz. Ali 
Efendimiz’in, Hz. Fatıma annemizin hatırından ötürü onlara karşı alaka duymamak 
mümkün değildir. Ancak her şeyin dengeli olması gerekir. Kur’an-ı Kerim şöyle 
diyor: “Eğer maruz kaldığınız bir haksızlığa karşılık verecekseniz, ancak size 
yapılan kadar bir karşılık verin” (Nahl/126) Yani onlar sizden bir insan şehit ettiler; 
savaştığınız zaman savaş kuralları içinde siz de bir insan öldürebilirsiniz. Fakat 
affederseniz, sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır”.

Ehl-i Beyt’e, “Allah’ım onlar mazlûmen, mağduren, zalim, gaddar bir kısım 
ellerle orada mahkûm edildiler, kuşatılıp şehid edildiler. Onlar o kadar günahsız o 
kadar temiz, o kadar arı duru insanlar ki şimdi şu anda kanatlarıyla öbür âlemin 
namütenahi fezalarında tayeran edip duruyorlar. Allah’ım bahtına düştük, bizleri o 
temiz insanlara bağışla” (…) diye dua etmek en doğru davranıştır. Onlara dua 
etmek, şefaatlerini dilemek hem bizden onlara armağan hem de gelecekte bizi 
tanımaları için bir davetiyedir. Bu şekilde kendimizi onlara tanıtmaya çalışırız”.

Gülen, Kerbela hadisesinden dolayı vücuduna eziyet etmenin sakıncalarını 
şöyle sıralar: “Kerbelâ mezalimi, aradan onca zaman geçmesine rağmen bugün de 
bütün müminlerin içini kanatan, ciğersûz bir hadisedir”. “Bu matem günlerini yaşa-
yarak yâd eden insanlarımıza düşen önemli bir görev var. Onlar, Sünnî insanları 
“neden bizim gibi siz de Kerbelâ hadisesini derhatır ederek [hatırlatarak], onu 
yeniden bir kere daha ciğersûz [ciğer yakar derecesindeki teessür] keyfiyetiyle hatır-
layarak vurunup dövünmüyorsunuz? Sağınıza solunuza darbeler vurup vücudunuzu 
yaralamıyorsunuz?” diyerek eleştirmemeliler. Aksi halde geçmişte işlenmiş bir fe-
caati yeniden yâd etmek suretiyle o dönemdeki kinleri ve nefretleri hortlatmış 
olursunuz. Bu da Müslümanlar arasında yeni ayrışmalara vesile olur. Allah korusun 
bu dürtülerle bir kısım insanlar bu düşünceleri realize etmeye kalkarlar”.

“Muharrem ayı vesilesiyle oruç tutulabilir, iftar sofralarında bir araya gelinebi-
lir, aşure ikram edilip ağızlar tatlandırılabilir; Alevîler ve Sünnîler bir masa etrafında 
bir araya getirilerek bir halka teşkil etmeleri sağlanabilir. (…) Ehl-i Beyt’in ve 
Kerbelâ şehitlerinin faziletleri, bilhassa Hazreti Hüseyin’in derinliği anlatılarak
onlarla bütünleşme ve onlar gibi olmaya çalışma yolunda bazı meselelerin müzake-
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releri yapılabilir. Aksi halde, kadere taş atma da sayılabilecek şekilde sadece matem 
havasına bürünmenin ve yas tutmanın bir sevabı söz konusu değildir”.

Gülen, “bugün Yezid yok; kime kin besleyeceğiz?” biçiminde kendi kendine 
soru sormakta ve şu izahı getirmektedir: “O cinayeti, o kötülüğü işleyen, Allah’ın 
cezası, yerin dibine batasıca Yezit’ti. O günün zalim Emevîler’i yaptılar o meseleyi. 
Emevîler’in arasında Ömer b. Abdülaziz gibi, İslam’ı Endülüs’e taşıyanlar gibi, içle-
rinde çok güzel işler yapanlar da oldu. Bunları da görmezden gelmemek lazım. Şim-
dilerde o matemi sürekli yâd eden insanların şuuraltında bir Yezid arama dürtüsü 
oluşabilir. Ama bugün Yezid yok. Öyle olunca o insanlar sanki Sünnîler aynı za-
manda Yezid taraftarıymış gibi bir duyguya kapılabilirler ki, bu da fitnenin en 
büyüklerindendir. Ehl-i Beyt’i sevmemek gibi bir ithamdan Allah’a sığınırız. Hâşâ 
yüz bin defa hâşâ. Biz onları sevmeyi din sayıyoruz. Böyle sun’i Yezidîler uydur-
mak suretiyle bir Yezidî-Ehl-i Beyt kavgasına yeniden bir zemin hazırlama riski var. 
Psiko-sosyolojik açıdan da dinin temel prensipleri açısından da oldukça hatarlı 
[tehlikeli] ve hatalı şeyler bunlar”.

“Ehl-i Beyt’in başına gelenlerin ızdırabını duyarken günümüzde de bazı Ye-
zidîlerin bulunduğunu varsaymak ve bir kısım insanları Yezidî yerine koymak yeni 
kavgalara zemin hazırlamaktan başka bir işe yaramaz. Hâlbuki Ehl-i Beyt’i sevmek 
Sünnîler için de dinin bir emri ve şubesidir; Kerbelâ’nın hüznü ise müşterektir”.

“Hadis-i Şeriflerde Kur’an-ı Kerim’le birlikte anılmış ve sevilmeleri Kur’an 
tarafından emredilmiş Peygamber Ailesi, yani Ehl-i Beyt hakkında Alevî-Sünnî her-
hangi bir ihtilâfın olması mümkün bulunmadığı gibi, esasen Ehl-i Beyt, Müslü-
manlar arasında bir kaynama ve kaynaşma harcıdır. Tarih boyunca da, Haricîlik 
mesleğini benimsemiş birtakım aşırı ve dini siyasallaştıranlar dışında, bütün Ehl-i
Sünnet, genellikle tâbi oldukları 4 büyük İmam gibi, 12 İmam’ın yolunu da aynı 
şekilde kendi yolları bilmiş, bilhassa Tasavvuf mesleğinde bu kadr-i celil imamlar 
daima altın zincirin halkalarını oluşturmuşlardır”.

“Dün olduğu gibi bugün de Ehl-i Beyt etrafında, bütün değerlerimizi birtakım 
siyasî veya maddî çıkarları adına istismardan çekinmeyen kesimler dışında herhangi 
bir ihtilâfın olması söz konusu değildir. Dolayısıyla, ülkemizin her zamankinden 
daha çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğu bir dönemde, Ehl-i Beyt mensupları-
nın ve kendilerini Ehl-i Beyt’e nispetle en büyük bir şerefe talip olanların, muhtaç 
bulunduğumuz bu birlik ve beraberliğin en önemli unsurları olma fonksiyonuna 
gördüklerine ve görmeğe devam edeceklerine olan inancım da tamdır”.
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ALEVİLİK VE ALEVİLERLE İLGİLİ KALIP YARGILARI 
DEĞERLENDİRME

Gülen’in, Alevilerle ilgili olarak ortaya atılan mum söndürme iddiasıyla ilgili 
görüşleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (hikmet.net):

“Bu tür ithamlar ve iftiraların kaynağı eskilere dayanmakla birlikte, hiçbir 
dayanağı bulunmamaktadır. Mezhep, meşrep veya etnik farklılıkları bir silah gibi 
kullanan kimselerin ileri sürdüğü temelsiz bir görüşten ibarettir”.

Gülen, İslam şemsiyesi altındaki bir kesime, mum söndü iftirası atılmasını, 
Seyit Rıza’nın; “Evlâd-ı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir” biçi-
mindeki ifadelerini hatırlatacak şekilde; “milletimizin bir kesimine o nazarla bakıl-
ması çok büyük bir zulümdür, insanlığa karşı saygısızlıktır ve altından kalkılama-
yacak azim bir iftiradır” ifadelerini kullanarak eleştirmektedir.

O’na göre, “bu türlü ithamlar, halk arasında, meseleleri ayağa düşüren kimse-
lerin dedikodularından ibarettir; bunları yayanlar ve bu şekilde toplumun huzurunu 
kaçıranlar ise, ya cahil kimselerdir ya da ülkemizde düşmanlık duygularını kızıştır-
maya çalışan hainlerdir”. “Eline, beline, diline sahip ol!” telakkisine bağlı yaşayan 
ve namusları uğruna çok defa mücadele vermiş bulunan insanların iffetlerini gör-
mezlikten gelerek, onları gönülden yaralayacak isnatlarda bulunmak ve iftiralara 
ortak olmak, değil Müslümanlığa, insanlığa dahi sığmayacak bir kötülüktür”.

Gülen, İslam mezhepleri içindeki füruattaki (esastan olmayıp geniş bilgide 
ortaya çıkan meseleler) farklılıkların, İslam dünyasında gerilime sebep olacak tarzda 
ele alındığını, yumrukların sıkılmasına sebebiyet verildiğini ve hatta Alevî-Sünnî 
çatışmasından öte, Alevîliğin değişik kollarının da birbirine düşürülmek istendiğini 
dile getirmektedir.

Gülen’in; “Tunceli’de yaşayan Alevilerin dini yoktur” biçiminde kendisine 
itham edilen düşünceye karşı görüşleri aşağıdaki gibidir: “Dış güçler sekiz-dokuz 
yüz yıldır bu toprakları bölmek, iftiraklar meydana getirmek için uğraşmaktadırlar. 
Osmanlı’yı arkadan vurdurmuş, siyaset bilmeyen rical-i devlet de buna mukabil; 
“burayı verelim, gaileyi bertaraf edelim” mantığı ile hareket etmiş; ancak bu mih-
raklar doymamış, “bölme-parçalama” taktiğini devam ettirerek Güney ve Doğu 
bölgesini Misak-ı Milli sınırlarından koparmaya çalışmıştır. Aksi halde, dış kaynaklı 
birtakım anlayışlar Sivas’a kadar talepte bulunabilecek hale gelmiştir. Konuşmada 
tenkit edilenler, “Allah insandır; insan Allah’tır” diyen ve Türkiye’yi bölme anla-
yışıyla hareket eden bir kesimdir”.
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Gülen, konuşmasında, ülkemizi bölme anlayışıyla hareket eden ve Allah inancı 
taşımayan bu gibi kişilerin Alevi olamayacağını söylemiş, Anadolu Alevilerinin “her 
zaman kendileriyle anlaştığı insanlar” olduğunu ve kendileriyle diyalog halinde bu-
lunduğunu ifade etmiştir. Yine aynı konuşmada, “bunların içinde mollalar, hocalar, 
dindarlar var” diye vurgu yapmıştır. Dolayısıyla, “Tunceli Alevileri’nin Dinleri 
Yoktur” başlıklı haberin gerçeklere aykırı olarak yansıtıldığını ifade etmiştir. Kendi-
sinin, Alevi vatandaşlar ve özelde Tuncelili Aleviler hakkındaki sevgi ve kardeşlik 
esasına dayalı hüsnüniyetli düşüncesinin ve yaklaşımının bütün kamuoyunun malu-
mu olduğunu dile getirmiştir.

PERS (İRAN) UNSURUNA BAKIŞ

Gülen’in çokça önemsediği “İran tehlikesi”yle ilgili olarak Türkmen Alevi-
Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir Özdemir’in görüşleri şöyledir (bugun.-
com.tr): “Şu anda Türkiye’de Alevi-Sünni kardeşliği çok büyük tehlikededir. Biz 1 
aydır İran’ın Türkiye için kurduğu tezgâhı bas bas bağırıyoruz. Alevi ve Sünni 
toplumu üzerinde kirli bir tezgâh oynanıyor. (…) Aynı yerde cami, cem evi ile Alevi 
ve Sünni kardeşlerimizin aynı bahçeden hakka yürümelerini istiyoruz. Kendini bilen 
hiçbir Alevi ve Sünni kardeşimiz bu projeye itiraz etmez”.

Gülen’in, İran’la ilgili olarak dile getirdiği görüşleri aşağıdaki gibidir (herkul.-
org, fasildanfasila.com, Yeni Yüzyıl, 24.07.1997, bugun.com.tr):

İran’ın üzerinde özellikle durduğu ve İslam âlemi için Şiilikte söz konusu olan 
takiyyenin Müslümanlıkta yeri yoktur. Takiyye, Şii anlayışında, özellikle de İran 
Şiiliğinde bir esastır.“İran konusunda dikkat edilmesi gereken iki husus vardır: 
Birincisi, din ve İslam devrimi adı altında mezhep ve bağnaz bir İslam anlayışı ih-
racı.  İkincisi: Ali muhabbeti, kendi anlayışlarına sadece bir renk kazandırmak için 
bahanedir”.

Gülen, cami cem evi uygulamasının, Türkiye üzerinde birçok planı bulunan 
İran’ın planlarını boşa çıkaracağını aşağıdaki cümlelerle ifade etmektedir: “Oluş-
turulan vahdet unsurlarını bir kısım ters Pers mülahazalarına feda etmiş oluruz. Feda 
etmeyelim. Cami cem evi yan yana. Aynı zamanda onların parkları müşterek, gezme 
yerleri müşterek, gezme alanları müşterek, el ele tutmaları müşterek”.

“Fars Şiiliğinde, “sizden olmayanları ve sizin çizginizde bulunmayanları aldat-
madıktan sonra hakiki Müslüman olamazsınız” manasında bir takiyye mevcuttur ki, 
onun menşeini de Sünnî bir atmosferde yetişmiş olan İmam Cafer-i Sadık hazret-
lerine isnat ederler. Doğrusu, İmam Cafer gibi müstakim bir insanın, böyle çarpık bir 
düşünce ifade edeceğine inanmak mümkün değildir”.
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“Çorum hadiselerinde yaşandığı üzere, her an yüzeye çıkıp, bütün ülkeyi etki-
leyebilecek bir mahiyete sahip olan bir başka problem ise, Sünnîlik-Alevîlik farklı-
lığı idi. Kökleri, tarihin derinliklerine inen bu farklılık, bilhassa İran’daki Safevîlerce 
Türkiye’de daima istismar edilerek daha da derinleştirilmiş, Celâlî isyanlarında 
önemli rol oynamış, bu isyanların bastırılması ve İran’da Safevîler iktidarının sona 
ermesiyle kısmen gizlenmiş, fakat varlığını korumuştur”.

“İran Şiî bir devlet ve bu bölgede yaşayan tüm Şiî nüfusa sözünü geçirebilme 
konumundadır. Sadece Şiî nüfusa değil, Şiî sempatizanı olan kesimlere de. Mesela, 
İran içindeki Türkmenlere ve diğer Şiî sempatizanı Türklere, Araplara veya Azer-
baycan içinde gerçekten samimi olarak Şiîliğe inanan Azeri Türklerine veya Irak’ta 
Kâzımiye, Kerbela gibi şehirlerde yaşayan kimselere”.

ALEVİ-SÜNNİ BİRLİKTELİĞİ İDEALİ

“Her şeyden önce, ayrılıkları öne çıkarıp kavgaya tutuşmak yerine, benzer ve 
ortak yönleri söz konusu yaparak konuşup anlaşmaya çalışmak gerekmektedir. Sün-
nîler ile Alevîler arasında onca fasl-ı müşterek vardır. Allah’a, Peygamber’e, Kitab’a 
iman etme, Hazreti Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e karşı ciddi bir muhabbet besleme misillü 
ortak noktalar üzerinde mutabakat aranmalıdır” (fgulen.com).

Gülen, Yunus Emre ve Mevlana’nın Alevi olup olmadığı sorusuna karşılık şu 
yanıtı vermektedir (hikmet.net): “Meseleye doğrudan bir irtibat yerine o zatların bü-
yüklüğü ve o büyükleri büyük yapan Efendimiz’in (s.a.s) büyüklüğü açısından bak-
malı. Yani onlar Peygamberimize tebaiyetle büyüklüğe ermiş zatlardır. Sünni’siyle 
Alevi’siyle herkese rehber olmuşlardır. Alevi vatandaşlar, Hacı Bektaş Veli’yle 
beraber, bu iki zatı diğer büyük zatlardan daha fazla tanımışlar, bunların cazibesine 
kapılmışlardır. İnsan tanıdığını sever. Diğer büyük zatları tanısalar onları da sever-
ler. İlerde inşallah o da olur. Şimdilik bu zatları rehber alıyorlar. Sünnilerin de, Mev-
lana’yı Yunus’u rehber almada Alevi vatandaşları desteklemeleri, ortak nokta olarak 
onlarla o iki zatta ve onların da rehberi olan en büyük Rehber Efendimiz’de (sallal-
lahu aleyhi ve selem) buluşmaları gerekir. Özellikle birliğe çok ihtiyaç duyulan 
zamanımızda bu iki zatın birleştiriciliği önemlidir”.

“Temelinde sevgi, muhabbet, birlik, düzenlik, yardımlaşma ve birleştiricilik 
bulunan bir yol ne yazık ki, Alevi değil, birtakım sol, komünist ve tamamen bölücü, 
kan dökücü örgütlerce sahipleniliyorsa, biz bunun Alevilikle alakası olmadığını 
kabul ediyor ve Alevi kardeşlerimizin de aynı inançta olduğuna inanıyoruz. İslam içi 
siyasi kavgaların, sahabe arasındaki birtakım hadiselerin tamamen tarihte kaldığı bir 
zamanda, Sünni-Alevi ayrımının yersizliği ortadadır ve şu anda böyle bir ayırımı 
destekleyecek hiçbir unsur söz konusu değildir” (rusencakir.com).
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“Aleviliği istismar etmeye çalışan bazı komünist örgütler ve onlara alet olan 
ateistler, hem İslam’ın, hem bu ülke ve milletin, hem de arkasına sığındıkları 
Atatürk’ün düşmanıdırlar. Yıllarca onu en büyük faşist ve burjuva devrimcisi olarak 
suçlayanlar, eğer emellerinde muvaffak olurlarsa -ki, inşallah olamayacaklardır- ilk 
defa Kemalizm’i dinamitleyeceklerdir. Çoklarının habersiz bulunduğu bu hakikati 
ilk defa burada ifade ediyorum” (rusencakir.com).

Gülen, takiyyenin (kendini gizlemek, olduğundan farklı görünmek, inandığının 
aksini söylemek ve tehlikelerden korunmak için hileli yola başvurmak), Şii anlayı-
şında, özellikle de İran Şiiliğinde bir esas olduğunu ve Alevilerin takiyyeden çok 
uzak olduklarını ifade etmektedir (herkul.org).

“Ülkemizi ve milletimizi içten parçalamaya yönelik bir çirkin plan gereği 
Türk-Kürt, Alevî-Sünnî denilerek insanımız kamplara bölünmeye çalışılmış ve 
sürekli araya ayrılık ve düşmanlık tohumları saçılmıştır. Biz Türkü-Kürdü, Alevi’si-
Sünni’siyle yıllarca bu cennet vatanımızda bütün güzellikleri beraber paylaşmış, bü-
tün acı ve ızdırapları müşterek duyup hissetmişizdir. Farz-ı muhal, Çanakkale’deki 
mezarlar birer birer açılsa, Alevî ile Sünnî’nin veya Türk ile Kürdün sarmaş dolaş 
yan yana yattığı görülecektir. Günümüzde ise, bu birlik ve beraberlik parçalanmış 
bir kristal gibi sağa-sola saçılıp dağılmış gibi bir durum gözlenmektedir. İşte bu 
hoşgörü ve diyalog esintileri, bağı kopmuş tesbih taneleri gibi, parçaları sağa sola 
saçılmış toplumumuzu, yeniden bir araya getirme adına önemli bir hareket olduğu 
için bundan sonra da düşmanlarımız boş durmayacak ve bizi değişik kamplara ayırıp 
bölmeye çalışacaklardır. Zira ayrılık duygu ve düşüncesi, bir milleti yıkan temel 
unsurların başında gelmektedir” (fgulen.com).

CAMİ-CEM EVİ PROJESİ

Gülen, Aleviliği hiçbir zaman İslam dışında görmemiş, aksine, İslam’ın dışında 
olarak yorumlamanın büyük bir haksızlık olduğunu ifade etmiştir. Cem evlerinde 
ibadet etmenin en tabii bir hak olduğunu ve dolayısıyla da cem evi açmanın gerek-
liliğine vurgu yapmıştır (t24.com.tr).

“Senelerce önce Alevîlerin ileri gelenlerine, “şayet ‘bizim de bir kütüphanemiz 
olsun; İmam Cafer-i Sadık’ın Buyruk’u, Hacı Bektaş Veli’nin Makalât’ı, Besmele 
Tefsiri, Fuzuli’nin Hadikatü’s-Süeda’sı, Mevlana’nın Mesnevi’si, Yunus’un Di-
van’ı, Hoca Ahmet Yesevi’nin Farkname’si gibi kaynaklarımız orada bulunsun! 
vicahî kültürü kitabî kültür haline getirelim, hem biz okuyalım hem de çocukla-
rımıza miras bırakalım!’ diyorsanız, biz bu mevzuda size elimizden geldiğince yar-
dım edelim” dedim. Bu teklifimde o kadar samimi davrandım ki, “imkânınız olma-
dığından dolayı cem evi yapamıyorsanız, alın burayı kullanın ya da şurayı kültür 
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lokali yapın, demek isterdim; fakat bazıları bunu yanlış yorumlar ve dile düşürürler. 
Siz kendiniz yapın ki, kimse bu işi değişik garazlardan dolayı akamete uğratmasın. 
Biz de gücümüzün yettiği kadar size yardımda bulunalım” diye ekledim” (herkul.-
org).

Gülen’e göre, Sünnîler ve Alevîler, Türk toplumunun iki kesimidir (fgulen.-
com, aksiyon.com.tr). O’na göre, “eğer bunlar vuruşturmak isteniyorsa, birbirine 
düşürülmek isteniyorsa, en azından bir yanı itibarıyla vuruşma düşüncesini kırarsak, 
ayağımızın altına alırsak, karşı taraf sallayacağı yumruğu boşa sallamış olur, buna 
meydan vermemiş oluruz. Ben, Alevî vatandaşlarımızdan çok ciddî civanmertlik 
gördüğümü söyleyebilirim. Çok azını istisna edebiliriz. İcabında caminin yanında 
cem evi de yapabiliriz. Kimi okumak, kimi düşünmek istiyorsanız söylersiniz”.

“Beraber iftar etme, sema ile semahı bir arada beraber görme gibi mülahazalar 
varken, Alevi’si Sünni’si hep beraber bir çanağa kaşık çalma gibi bir ortam 
oluşturulmuşken detaya bağlı olarak böyle usulü yıkmayalım” (herkul.org).

Gülen, Üçüncü Boğaz Köprüsü’ne “Yavuz Sultan Selim” adı verilmesi ve 
cami-cem evi birlikteliğiyle ilgili şöyle bir açıklama yapmaktadır (stargazete.com): 
“Günümüzde kurulmaya çalışılan köprüler var: ‘Cami cem evi beraber, aynı parkta 
oturup kalkalım; geçmişe ait problemleri yeniden hortlatarak yeni düşmanlık sebep-
leri oluşturmayalım’ mülahazasıyla kurulmuş köprüler. Çok iyi kaynaşmaya vesile 
olabilecek böyle köprüler kurulmuşken meseleyi sadece bir ada, bir unvana bağlı bir 
köprüyle yıkmayalım. Evet, tek bir köprüyle bir sürü köprüyü yıkmayalım”.

Gülen, cami-cem evi projesinin Alevi-Sünni toplulukları birleştiren bir köprü 
olabileceğine işaret etmiştir. Onun bu sözleri, birçok Alevi inanç önderi tarafından 
takdir ve ilgiyle karşılanmış, desteklenmiştir. Cami-cem evi yan yana projesi 
gerçekleşirse, her iki kesim bu vesileyle bir araya gelerek birbirlerini daha iyi 
tanıyacak, oluşan önyargılar kırılacaktır (zaman.com.tr).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Gülen’in Alevi-Sünni kardeşliği ile ilgili olarak önerdiği hususlar aşağıdaki 
gibi sıralanabilir (fgulen.com, herkul.org):

Gülen, Müslümanların vazifelerini hatırlatırken, Alevi-Sünni gibi bir ayrım 
yapmamaktadır: İslam Peygamberi’nin “neslini sevmek Alevî’siyle Sünnî’siyle 
hepimiz için çok önemli bir vecibedir” demektedir.

Gülen, “sulh hayırdır” (Nisa, 128) mealindeki ayet üzerinden giderek, Kur’-
an’ın her zaman için sulh yolunu gösterdiğine işaret etmektedir ve İslam’da sulhun 
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esas olduğunu vurgulamaktadır. “Türkiye’de sulh-u umumîyi hangi konuda temin 
etmeye çalışıyorsunuz. İşte farklı anlayışta, inanan, inanmayan, muvahhit, ateist, 
deist, araftakiler nerede olduğu belli olmayan bunlar arasında bile beraber yaşa-
nabileceğini ortaya koymak lazımdır. O istikamette stratejiler ortaya koymak lazım”. 
“Alevi-Sünni, mesela Kürt-Türk, Laz-Çerkez... Şimdi bunlar arasında da esasen bir 
sulh temin etme mevzuu yani şöyle davranılırsa acaba bir sulh temin edilebilir mi, 
bir sulh temin etmek için insan bazen hakikaten kan kusabilir ve kusarken de onu 
ketmeder kızılcık şerbeti içmiştim der kan kusabilir, etek de öpebilir, milli onur milli 
gurur ayaklar altına alınmamak kaydıyla, o mefkûreye saygı devam ettiği müddetçe 
bence el de öpülebilir etek de öpülebilir. (…) Hayır sulhtadır. Sulh her zaman hayır-
lıdır” (fgulen.com).

“Ülkemizin, milletimizin ve topyekûn insanlığın selameti hesabına, böyle ortak 
meselelerde bir mutabakat sağlayarak bir araya gelmemiz, karşılıklı olarak konuma 
saygılı davranmamız; dünkü kavga sebeplerini bugüne taşıyarak yeni çatışmalara 
meydan vermememiz ve asla birbirimizi suçlayıcı söz, tavır ve davranışlara girme-
memiz gerekmektedir”.

“Her şeyden önce, ayrılıkları öne çıkarıp kavgaya tutuşmak yerine, benzer ve 
ortak yönleri söz konusu yaparak konuşup anlaşmaya çalışmak gerekmektedir. 
Sünnîler ile Alevîler arasında onca fasl-ı müşterek vardır. Allah’a, Peygamber’e, 
Kitab’a iman etme, Hazreti Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e karşı ciddi bir muhabbet besleme 
misillü ortak noktalar üzerinde mutabakat aranmalıdır”.

“Benim de yer yer Alevî dedeleri ve aydınlarıyla temaslarım oldu. Bu görüş-
melerde, gönül rahatlığı içinde onlara hep şu tekliflerde bulundum: Bir kültür lokali 
yapılsın. Yanında da bir cemevi inşa edilsin ve buraya – kabul görürse – Hacı Bektaş 
Velî, Ahmet Yesevî, Mevlâna, Niyazî-i Mısri ve Yunus Emre gibi büyüklerin eserle-
ri konulsun. Böylece, sözlü kültürle yaşayan Alevîlik, kendi yazılı kültür kaynak-
larından beslenmiş olacaktır. Her şeyi devletten beklemek yanlıştır. Bu ülkenin ba-
siretli vatandaşları olarak, milletimizi kamplara bölecek her türlü olumsuz harekete 
karşı tedbir almak zorundayız” (fgulen.com).

Alevilerin temel aldıkları kaynakların düzenlenmesiyle ilgili isteğini şöyle dile 
getirmektedir: “Alevîler de, kendilerince önemsedikleri ve yanılmaz saydıkları 
insanların kitaplarını bir edisyon kritikten geçirerek, baştan sona tahkik ederek ve 
günümüzün imkânlarıyla kullanıma daha elverişli şekilde basarak herkesin istifa-
desine sunabilirler. Böylece, insanları asıl kaynaklarla yeniden buluşturarak, birleş-
mek ve uzlaşmak için sağlam bir zemin hazırlamış olurlar. Bir kere daha ifade etme-
liyim ki, şayet meseleler şahısların içtihatlarına bırakılacak olursa, çok farklı görüş 
ve anlayışlar ortaya çıkar; hakkı kendinde görmeler, bölünmeler ve kavgalar devam 
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eder gider. Dahası, şartlar değiştikçe ve konjonktür farklılaştıkça, içtihatların mahi-
yetleri de değişir ve altından kalkılamayacak ihtilaflar zuhur eder. Bunlar da toplu-
mu hep böler, parçalar; anlaşmadan ve uzlaşmadan alıkoyar”.

“İster Alevî ister Sünnî, sürekli insanların kusurlarını arayacağına, gayr-i vaki 
beyanları hakikatmiş gibi kabul ederek bir kesimi yerden yere vuracağına ve böylece 
uzlaşma yolunu tıkayacağına, kendi değerlerini güzel bir temsil ile sergileme usu-
lünü tercih etmeli değil midir? Şayet, bazı güzellikleriniz varsa, içinizin yansıması 
olan görüntünüzle onları insanların önüne bir ziyafet sofrası gibi sererek herkesi 
istifade ettirme imkanına sahipken, neden ihtilaflı mevzuları gündeme getirerek hep 
uzak kalma, ayrı yaşama ve yersiz şüphelerle toplumu parçalama yoluna gidesiniz 
ki? Devamlı karşıdakini suçlama ve başkalarını zan altında bırakmayla ne siz bir 
yere varabilirsiniz ne de içtimaî uzlaşma zeminini yakalayabilirsiniz. Uzlaşma, biraz 
göz yummaya ve farklılıkları görmemeye bağlıdır. Müşterek olan meselelerde muta-
bakat sağlar ve el ele tutuşursanız, ancak o zaman ittifaka açılabilir ve huzur içinde 
yaşayabilirsiniz”.

“Bu açıdan, bugün ister Alevîlerin ister Sünnîlerin isterse de aynı meşrebe 
bağlı değişik kolların temsilcilerinin birbirlerine anlayışla ve konuma saygı düs-
turuyla yaklaşmaları lazımdır. Herkesin ön yargılardan, vehimlerden, su-i zanlardan 
arınması ve hem kendisinin, muhatabından istifade edebileceğine hem de bazı 
hususlarda ona yardımda bulunabileceğine inanması gerekmektedir. Bu inançla, her 
kesimin dostluk çizgisinde bir araya gelmesi, bir grup kardeşlik eli uzatırken öbü-
rünün güllerle mukabele etmesi ve bir taraf Ehl-i Beyt muhabbetiyle coşarken diğe-
rinin de onun heyecanına ortak olması icap etmektedir”.

“En uzaktaki kimselerle dahi diyaloga geçme, onların konumlarına saygılı 
davranma, müşterek değerler üzerinde uzlaşma, insanî birikimleri paylaşma ve
dostluk köprüleri kurma yolları araştırdığımız bir dönemde, asırlarca kader birliği 
yapmış olduğumuz insanlarla evleviyetle bir araya gelmemiz ve el ele vermemiz 
gerekmez mi? Belli devirlerde, teferruata ait bir kısım meselelerde ortaya çıkmış 
olan farklı inançları, farklı anlayışları ve farklı yorumları bahane etmekten, onlar 
sebebiyle bölünüp parçalanmaktan ve türlü türlü isnatlardan dolayı birbirimizi 
üzmekten uzak durmamız icap etmez mi?”.

“Elinizdeki değerlere saygı duyulmasını ve sair insanların da onlardan istifade 
etmelerini istiyorsanız, başkalarına ve onların değerlerine karşı saygılı davranmalısı-
nız. İnsanlardan saygı görmenizin ve değer ölçülerinizden onları da istifade ettirme-
nizin biricik yolu onların anlayışlarına, hissiyatlarına ve değer atfettikleri hususlara 
saygılı olmanızdır. Siz saygı ortaya koyar ve onların değerlerine saygılı olursanız, 
onlar da saygıyla mukabelede bulunur ve değerlerinize karşı saygılı davranırlar. 
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Şayet, siz aslı faslı olmayan uyduruk sözlerle karalamaya kalkar ve insanları sürekli 
zan altında tutarsanız, onları hem saygısızlığa zorlamış hem de güzelim değerleriniz-
den mahrum bırakmış olursunuz. Siz onlara karşı belli ölçüde açılmaz, muvakkaten 
dahi olsa kendinizi onların yerine koymaz ve duygularını idrak etmeye çalışmazsa-
nız, onlara kendinize doğru bir adım dahi attıramazsınız. İnsanî değerler çerçevesin-
de, vatan ve cihan sulhu adına birbirinizden istifade etmeniz, birbirinize yardımcı 
olmanız ve yaşanılır bir dünya kurmanız, muhataplarınıza karşı anlayış göstermenize 
ve biraz empatiye bağlıdır. Bu husus, hem Müslümanlar ile Ehl-i Kitap arasındaki 
diyalog açısından hem de Sünnî Alevî münasebetleri zaviyesinden geçerli ve çok 
önemlidir”. 

“Fitne ateşlerine karşı İslam hakikatinin etrafında muhkem surlar oluşturmamız 
lazım. Bu fitneler İslam’ın bazı surlarını yıkıp bazı bariyerleri devirebilir. Bu da bazı 
insanları yanlış yollara sürükleyebilir. Bu şehrahın [açık ve geniş yol], şehrah olarak 
devamı ve temadisi [sürüp gitme] ve burada yürüyenlerin Allah’a yürümeleri için 
onun etrafında surların oluşturulması lazım. Fitne nereden geliyorsa yırtıklar oradan 
yamanmalıdır”.

“Bugün, başta Müslümanlar olmak üzere, bütün insanlığı kasıp kavuran bir 
yangın var. Yuvada, sokakta, mektepte yangın var. O zaman yapılması gereken şey 
o dertlerin, o problemlerin yeniden civciv çıkarmasına meydan vermemektir. İnsan-
da eski duyguları, kötü hisleri tetikleyecek, kine, nefrete sevk edecek dürtülerin hort-
lamasına müsaade edilmemelidir. Bugün o kötü duygular hortlarsa, diyalogun, 
hoşgörünün, sevginin, konuma saygının yerini alacaktır. Bir milletin fertleri olma 
duygusunun önüne geçecek ve Allah korusun yeni Kerbelâ’lara zemin hazırlaya-
caktır. Bunlara meydan vermemek için, Sünniler cem evine, Alevîler de camiye 
saygı duymalıdır. Allah’a yürüyen insanlar kine nefrete yol vermemeli, her zaman el 
ele tutuşmalı ve bu kutlu yolculuğu birlikte sürdürmelidirler”.

“Bazı kimseler, Kerbelâ’da yapılan zulmün ızdırabını derinden duymak için bir 
kısım yollara başvurabilirler; bazıları da Ehl-i Beyt’e salât ü selam okumak suretiyle 
onlara sevgilerini ortaya koyar ve hüzünlerini duaya çevirirler. Bu meselede esas 
olan, tarafların birbirlerini kınamamaları ve yeni iftiraklara sebebiyet vermemele-
ridir”.

“Küçük farklılıkları kavga sebebi yaparak hasımlarımızın ekmeğine yağ sür-
memeliyiz; Alevî’siyle Sünnî’siyle el ele vermeli ve hep beraber Allah’a yürüme-
liyiz. Irkî mülahazalara girmeden, mezhep farklılığı gözetmeden ve meşrep ayrılığını 
"öteki" saymaya vesile etmeden milletimizin bütün fertleriyle dostça yaşamalıyız. 
Sosyal coğrafyadaki bütünlüğü nazara almalı, ona göre bir hizmet için yol haritası 
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belirlemeli ve toplumumuzun partiküllerini oluşturan herkese karşı aynı saygı ve 
sıcaklıkla muamele ederek ihtilafların ve iftirakların önünü almalıyız”.
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İSLÂM TARİHİNDE GAYR-İ ARAP UNSURLARIN 

TOPLUMSAL KONUMLARI VE GÜNÜMÜZ 

AÇISINDAN DEĞERİ

Yrd. Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN∗

GİRİŞ

İslâmî ilimlerin tasnif ve tedvin döneminde, Müslüman toplumlarda yaşanan 
siyasal ve toplumsal olayların,  İslâmî düşüncenin teşekkülünde etkin bir rol oyna-
dığını söylemek mümkündür. Bu gerçeğin bir göstergesi olarak, dönemin siyasal ve 
toplumsal olaylarının ilmi tartışmalarda ağırlıklı olarak gündem oluşturması göste-
rilebilir.

Müslümanlığı ilk kabul eden Araplar, daha sonraki süreçte siyasal ve sosyal 
birtakım endişelerden dolayı tarafgir davranmaya, İslâm’ın öngördüğü dinde kardeş-
ler olma anlayışını uygulamada terk etmeye ve en önemlisi kendi yaklaşımlarını 
kesin doğrular gibi dinî bir argüman olarak kullanmaya başladılar. Bu tarz yakla-
şımlardan olan imametin veya siyasetin sadece Arap ırkına ait bir değer gibi sunul-
ması ve Arap dışı unsurların yönetimden uzaklaştırılması, daha sonraki süreç açısın-
dan menfi bir geleneğin doğmasına neden olmuştur.

Arapların kendileri dışındaki Müslüman milletleri siyasetten dışlamaları, za-
manla Arap olmayan Müslümanların yaşamın her alanında ikinci plana itilmesine 
neden olmuştur. Sosyolojik olarak cemiyet hayatının dışına itilen veya arka plana 
atılan cemiyet unsurlarına karşı köle veya ikinci sınıf insan anlayışıyla bakılmasını 
gündeme getirmiştir. Doğal olarak bu yaklaşımın tarafları, karşılıklı olarak birbirle-
riyle toplumsal bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadelenin en olumsuz yönü ise, 
tarafların kendi fikir ve menfaatlerini dînî söylem üzerinden dillendirme girişimleri 
olmuştur. Siyasal amaçlardan dolayı yaşanan ayrılıkların dinî söyleme taşınması, 
Müslümanlar için günümüze değin sürecek birçok sorunun doğmasına neden 
olmuştur. Bu sorunların özünde, farkındalık bilincine ulaşamamış toplumsal sınıfla-

∗ Muş Alparslan Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi
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rın, yaşanan değişik toplumsal deneyimleri bir çeşitlilik ve zenginlik olarak değil, 
kendi yaşamlarına ve inançlarına yönelen bir tehdit gibi algılamaları bulunmaktadır.

Kökleri halifeler dönemine kadar uzanan ve Emeviler saltanatıyla zirveye ula-
şan yönetim tartışmaları, Ali b. Ebî Tâlib el-Hâşimî (ö.40/661) isminin Müslüman 
toplumun bazı kesimlerince bayraklaştırılmasıyla sonuçlanmıştır. İslâm tarihi açısın-
dan yeni olan bu yaklaşımların gelişim süreci sistematik bir metotla incelendiğinde;
onların daha çok siyasal ve sosyo-kültürel birtakım politikalar neticesinde oluştuğu-
nu söylemek mümkündür. Nitekim Ortaçağın genel bir özelliği olarak, farklı dinî 
yaklaşımların teşekkülünde bilgi değil, çoğu zaman siyasal kaygılar ve beklentiler 
egemen olmuştur.1

Müslüman toplum düzeni, dinî açıdan Arap Müslümanlar, gayr-ı Arap/Mevâlî 
Müslümanlar ve diğer din mensupları olmak üzere üç ana sınıftan oluşmaktaydı.2

Başka dinlerden olan zımmîler ile siyasette hükmü olmayan kölelerin imamet talep-
leri olamayacağı için Arap ve Gayr-ı Arap Müslümanlar, yönetim için devamlı bir 
mücadele içerisinde olmuşlardır.3 İktidar, Emeviler döneminde tümüyle Arap idare-
cilerin elindeyken, sonradan aşamalı olarak Mevâlî’ye geçmiştir.4

Mevâlî, hürriyetine kavuşmuş köle anlamında Arapça bir kelimedir. Kelime 
daha sonraları Arap yöneticiler tarafından yeni Müslüman olmuş diğer miller için 
kullanılmaya başlanmıştır.5 İslâm fetihlerinin ilk dönemlerinde kabilecilik esasına 
dayalı Arap toplumu içerisinde kendine emin yer edinmek isteyen gayr-ı Arap
Müslümanlar, bu isteklerini ancak velâ akdi yaparak gerçekleştirebiliyorlardı. Arap 
toplumu içerisinde İslâm’dan önce ve sonra birçok velâ yöntemi bulunmaktadır.6

Velâ akdi yapan bu kişilere Mevâlî denirdi. Fetihler sonucunda Arap olmayan ina-
nanların çoğalmasına bağlı olarak korunmaya ihtiyaç duymadıkları halde Mevâlî 
ismi, gayr-ı Arap Müslümanlar için tanınma amaçlı olarak kullanılmaya devam etti.7

Hukukî açıdan Müslüman toplumunda üç çeşit Mevâlî bulunuyordu. Bunlar, Mevlâ 
Rahim, Mevla Ataka ve Mevlâ Ahd idi. Mevla Rahim, doğuştan köle olanlar; Mevla 

1 Geniş bilgi için bkz. Akbulut, Prof. Dr. Ahmet, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ankara-2001.
2 Hitti, Prof. Dr. Philip, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, (çev. Prof. Dr. Salih Tuğ), İstanbul 1980, c.2, 

s.363 vd; Müslüman toplum hiyerarşisindeki diğer sınıflandırmalar için bkz. Demircan, Yrd. Doç. Dr. 
Adnan, İslâm Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevâlî İlişkisi, Beyan Yayınları, İstanbul 1996, s.33.

3 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.18. Arap-Mevâlî mücadelesi hakkında yapılan akademik çalışmalar 
listesi için bkz. Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.19-20.

4 Kafesoğlu, Prof. Dr. İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yy., İstanbul 1998, s.378; Turan, Prof. Dr. 
Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul 1980, s.95.

5 Onat, Doç. Dr. Hasan, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, Türkiye Diyanet Vakfı, 
Ankara 1993, s.10.

6 Velâ çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.25, 31, 32, 41-45.
7 Emin, Ahmed, Fecru’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbu’l-Arabiyye, Beyrut ts, s.90. Geniş bilgi için bkz. Türkiye 

Diyanet Vakfı, Yiğit, İsmail, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, Mevâlî Mad., c.29, s.424.
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Ataka, sonradan köleleştirilenler; Mevla Ahd ise, gayr-ı Arap olan Müslümanların 
gönüllü olarak bir Arap kabilesi ile anlaşma yapmasına bağlı olarak teslim olanlar 
anlamındadır. Ancak İslâm tarihinde Mevâlî dendiği zaman daha çok bu üçüncü 
kesim olan, gayr-ı Arap unsurlar anlaşılır.8 Araplar, kendileri dışındaki Müslüman 
sınıfları tanımlamak için Âcem, Hamra ve Ulûc gibi isimleri de kullanmışlardır.9

Günümüz açısından sosyal bir realiteden öteye gitmeyen veya gitmemesi gere-
ken farklı dini unsurların, gerek oluşumunda, gerek yaygınlaşmasında ve gerekse 
geleceğe yönelik hedeflerinin belirlenmesinde sağlıklı bir değerlendirmelerde bu-
lunabilmek için mutlaka meselenin tarihi arka planına müracaat edilmelidir. Aksi 
takdirde, olay ve olguların aslından uzaklaştırılarak toplumsal unsurların birbirini 
dışlamasının önüne geçmek mümkün değildir. Dışlayıcı yaklaşımların ise genel ola-
rak İslâm dünyasına, özel olarak kendi coğrafyamıza bir fayda getirmeyeceği aşikâr-
dır. Dolayısıyla tarihsel veriler ışığında toplumu oluşturan farklı dini unsurlar, gün-
cel ve gelecek hedefler doğrultusunda, yeniden değerlendirilmeye muhtaçtır. Bu 
şekilde yanlı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilerek farklılıkların ayrışmanın bir 
nedeni olarak değil, kültür zenginliğin bir parçası olarak görülmesinin yolu açıla-
bilir.

1.GAYR-İ ARAP UNSURLARIN TOPLUMSAL KONUMLARI

İslam fütuhatının artması ve Müslüman devletin sınırlarının genişlemesi bera-
berinde farklı sorunların da doğmasına neden olmuştur. Bunlardan en belirgin olanı, 
farklı kültür ve medeniyetlerle karşılaşan Müslümanların gerek kendi fikirlerini teb-
liğ ve gerekse bu fikirleri savunmak amacıyla değişik şekillerde fikir üretmeye mec-
bur kalmalarıdır. Karizmatik bir kişilik etrafında kümelenen sıradan insanlarla başla-
yan İslâm toplumu, Müslümanlara göre ilâhî bir yardımla, diğerlerine göre ise kade-
rin garip bir cilvesiyle, tarihin akışına yön veren karmaşık bir dünya medeniyetine 
dönüşmüştür.10

Bizans, Fars, Afrika, Çin ve Orta Asya kültürleri ile karşı karşıya kalan ilk 
Müslümanlar, siyasal, ekonomik ve kültürel üstünlük sağlayarak diğer medeniyetler 
arasında kaybolmamak için milliyetçi ve bölgesel politikalar geliştirmeye başladılar. 
Bu politikaların ilk izlerini dört halife dönemine kadar götürmek mümkündür. Nite-
kim halife Osman b. Affân (ö.35/656) zamanında, Medine’den hareket eden Müslü-
man ordusu, Horasan’ı merkez karargâh yaparak Bizans ve Çin arasında ticaret 

8 Watt, Prof. Dr. W. Montgomery, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev.Prof. Dr. Ethem Rûhî 
Fığlalı), Birleşik Yayıcılık), İstanbul 1998, s.54; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.49.

9 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.46.
10 Hodgson, Marshall G.S, İslâm’ın Serüveni, (çev.Alp Eker vd.), İz Yayıncılık, İstanbul 1995, c.1, s.129.
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yolları üzerindeki dağılan Göktürk İmparatorluğu’ndan kalma Türk beyliklerini ve 
üzerinde yaşadıkları yerleşim birimlerini yağmalanarak ganimetlerin Arabistan’a 
taşıması bunun bir göstergesidir.11

İslâm peygamberinin ebedi âleme irtihalini takiben çok geçmeden Arap kavmi-
yetçiliğinin yeniden canlanması, etkileri günümüze değin sürecek dinî, sosyal, 
siyasal ve kültürel birçok problemin doğmasına neden olmuştur. Kavmiyetçilik soru-
nu, Dört Halife döneminde sadece Arapların kendi içlerindeki kabilecilik problemiy-
ken fetihlerle beraber, milletler ve kültürler arası bir çekişmeye dönüşmüştür. Çünkü 
Müslüman toplumun peygambersiz hayata intibakta karşılaştığı en önemli ihtilaf, 
İmamet meselesidir.12 İmamet fitnesine kadar Müslümanların hiçbir meselede birbir-
leriyle savaşa girdikleri görülmemiştir.13

Arapların kendi içlerindeki devlet otoritesini hâkim olma mücadelesini şaibeli 
bir şekilde ele geçiren Muâviye b. Ebû Süfyân (ö.60/680), otoritesini sağlamlaştır-
mak için rakiplerini ve alternatif olabilecek güç odaklarını bütünüyle tasfiye siyase-
tini gütmeye başladı. Bu bağlamda Emeviler’in potansiyel olarak en büyük rakibi 
olan Ehl-i Beyt’e ve onların taraftarlarına yönelik dinsel, sosyal ve siyasal açıdan 
kapsamlı bir temizleme operasyonuna girişildi.14 Peygamber efendimizin kabilesi 
olan Haşimioğulları da bu baskı ve takiplerden nasibini almıştır. Tarihi Emevi-Haşi-
mi çekişmesinin bir devamı olan bu süreci, daha sonraları Haşimioğulları’ndan olan 
Abbâsioğulları, kendi iktidarları için bir propaganda aracı olarak kullanacaklardır.15

Mekke idaresi elinde bulundurduğu için İslâmî tebliğe imtiyazlarını kaybetmemek 
adına en fazla direnen Umeyyeoğulları, ilk halife seçiminde Hâşimî olan Hz. Ali’yi 
teşvik ettikleri halde, kendilerinden olan Hz. Osman öldürülünce, Hz. Ali’ye isyan 
etmişlerdir.16 Haşimoğulları’nın hilafete, kendilerini Umeyyeoğulları’ndan daha 
yetkin ve layık görmelerine rağmen, bu konuda sahabenin önde gelenleri farklı ge-
rekçelerle bunun uygun olmayacağı kanısındaydılar. Bu nedenlerden en önemlisi ise, 
nübüvvet ve hilafetin bir hanedanda olmasının, daha sonra gelecek nesiller açısından
imametin yalnızca Haşimoğulları’na ait olduğu şeklinde, yanlış bir izlenim teşkil 

11 Balcıoğlu, Tahir Hârimi, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Ankara 1939, s.25.
12 el-Eş’arî, Ebu’l Hasan Alî b. İsmâil, Makâlâtu’l İslamiyyîn ve Ihtılâfû’l-Musallîn, (thk. Muhammed 

Muhyiddîn Abdulhamîd), Mektebetü’l-Nehdati’l-Mısrıyye, Kahire 1369/1950, c.1,s.39; el-Bağdâdî, 
Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark beyne’l Fırak, (thk. Muhammed Muhyiddîn 
Abdulhamîd), el-Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut 1416/1995, s.15.

13 eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerîm b. Ahmed, el-Milel ve’n Nihâl, (thk. Emîr Alî Mühennâ, Alî 
Hasen Fâûr), Dâru’l Ma’rife, Beyrut 1414/1993, c.1, s.31.

14 Hodgson, İslâm’ın Serüveni, c.1, s.160 vd; Ayrıntılı bilgi için bz. Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri 
ve Günümüz Şiîliği, s.43 vd.

15 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.9.
16 İlk Halife Seçimi hakkında geniş bilgi için bkz. Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, s.42 vd; 

Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s,26 vd.
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edebileceği endişeleriydi.17 Ancak tüm çabalara rağmen, Müslümanların imamet/si-
yaset anlayışları Kur’an’a göre değil, kadîm politik usullere göre şekillenmiştir. 
Hepsi Kureyş kabilesinden olan Arap kabilelerinin ve hanedanlarının iktidar mü-
cadelesi, İslâmî düşüncenin gerek akâidini, gerek geleceğini ve gerekse hayatı algı-
layış biçimini etkisi günümüze değin sürecek kadar derin bir şekilde etkilemiştir.18

İmamet/siyaset meselesinin itikâdi bir mesele olarak ele alınması ve akâid ki-
taplarına girecek kadar önemsenmesinin altında yatan kaygılar dinin değil, çoğun-
lukla siyasidir.19 Arapların önce kendi aralarında daha sonra ise Mevâlî ile olan 
iktidar mücadelelerinde gücü elinde bulundurmak isteyen zümrelerin tümüyle sosyo-
kültürel bir mekanizma olan imameti, nass’a dayandırmak istemeleri kendileri açı-
sından normaldir. Ancak İslâmi düşüncenin teşekkülünde önemli rol oynayan çoğu 
fırka imametin, dinin asıllarından olmadığını ve Müslümanların ortak malı olarak 
hepsinin hakkı olduğunu savunmuştur. Mu’tezile’nin çoğunluğu, imametin Kureyş 
dışından da olabileceğini kabul eder.20 Cebriyye fırkalarından olan Dırârıyye, ima-
metin Mevâlî de dâhil tüm Müslümanların hakkı olduğunu savunur.21 Havâric ise 
imametin seçime dayalı olarak herkesin hakkı olduğunu savunur.22

Tarihi bir iktidar mücadelesinin taraftarı anlamında Alevilik kelimesi, ilk olarak 
Hz. Ali’nin ismine nispet bildiren bir kavram olarak kullanılmıştır. “Alici”, “Ali 
taraftarı” gibi anlamlara gelen Alevilik kelimesi, sonraki tarihsel süreç içerisinde soy 
bilimsel, siyasal ve dinsel farklı anlamlarda kullanılmıştır.23 Alevilik kavramıyla bir-
likte ele alınan Şia kelimesi, Arapça bir kelime olup takip etmek, taraftarı olmak, 
gruplaşmak gibi anlamlara sahiptir. Kelimenin müfredi Şii şeklinde gelir.24 Kur’-
an’da “taraftar” anlamında on iki25 yerde geçen kelimenim fikri bir düşünce olarak 
mehdilik, rec’at, imamet ve vesayet kavramlarını öne çıkaran Şia mezhebiyle ilişki-
lendirilmesi, Muhammed b. Hanefiyye (ö.81/700)’nin ölümünden sonra gündeme 
gelmiş olup bu kavramlar, Mevâlî unsurlarca daha sonraları kavramsal olarak kulla-

17 et-Taberî, Ebu Câfer Muhammed b. Cerîr, Târihu’l-Umem ve’l-Muluk, (thk. Muhammed Ebu’l-Fadl 
İbrâhîm), Beyrut tr, c.1, s.2770.

18 Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, s.42 vd.
19 İmametin neliği ve ikâme biçimleri hakkında İslâmî fırkaların görüşleri hakkında geniş bilgi için bkz. 

Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, s.82-106.
20 eş-Şehristânî, el-Milel, s.59, 104.
21 el-Bağdâdî, el-Fark, s.15, 349; eş-Şehristânî, el-Milel, s.104.
22 el-Bağdâdî, el-Fark, s.15; eş-Şehristânî, el-Milel, s.134.
23 Fığlalı, Prof. Dr. Ethem Ruhî, Çağımızda İtikâdi İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, Ankara 1996, 

s.118; Ocak, Ahmet Yaşar, Tarihsel Terminoloji: Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Geçmişten Günümüze Alevi- Bektaşi Kültürü, Ankara 2009, s.19, 22.

24 İbn Manzûr, (nşr. Abdullah Ali el-Kebîr, Muhammed Ahmed Hasebullah, Hâşim Muhammed Şâzilî), 
Lisânu’l Arab, Kahire ts, c.4, s.2377.

25 Abdulbâkî,  Muhammed Fuad, el-Mu’cemu’l Müfehres li’l Elfâzı’l Kur’âni’l Kerîm, Dâru'l-Kutubi'l-
Mısrıyye, Mısır 1945, s.398.
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nılmaya başlanmıştır.26 Bu günkü anlamıyla Şia kavramının doğuşu hakkında net bir 
şey söylemek mümkün değildir. Çünkü şii ve şia kelimesini tarihçiler, çoğu zaman 
özel bir anlamda değil, gelişigüzel kullanmışlardır.27 Emevi iktidarına yönelik ikinci 
dalga isyan hareketlerinden olan Muğire b. Said (ö.120/738) hareketi, gerçek 
anlamda bir şii hareketi olarak düşünülebilir.28 Hicri birinci asrın sonlarına doğru, 
ideolojik bir anlam kazanan Şia kelimesi, önceleri sadece sözlük anlamı olan “taraf-
tar” manasında kullanılmaktaydı.29 Nitekim Hz. Ali’nin sağlığında kendisinin nass 
ve tayinle halife olması gerektiğini söyleyen ne bir grup ne de herhangi bir kimse 
mevcuttu.30

Muâviye ile birlikte Müslüman siyaseti tümüyle devrinin siyasal geleneğine 
uyarak, haklının değil, güçlünün egemen olduğu bir yapıya dönüştü. Emevilerin 
yönetimde hilafeti terk ederek saltanata yönelmesi, âlimler de dâhil toplumun tüm 
kesimlerince tepkiyle karşılanmıştır.31 Ancak yönetime muhalif Arap unsurların bu 
tepkileri, kanaatimizce hem alternatif oluşturabilecek siyasal birlikleri olmadığından,
hem de gayr-i Arap unsurlar ile kıyaslandığında milliyetçilik duygularından dolayı 
Emevileri kendilerine daha yakın gördüklerinden dolayı yetersiz ve etkisiz kalmıştır.

Siyasal çekişmeler neticesinde yavaşlayan İslâmî fetihler, Muâviye’nin iktida-
rını sağlamlaştırması ve Müslümanların etraflarında güçlü bir rakiplerinin olmaması 
nedeniyle yeniden canlanmıştır. Ömer b. Hattâb (ö.644) zamanında İran’ın fethi ta-
mamlandığı için Müslüman orduları, tümüyle Orta Asya’nın fethine girişmişlerdi.32

Mezopotamya’dan Maverâunnehir’e kadar olan bölge içerisinde birçok kavim 
yaşıyordu.33 Ancak bu kavimlerden Arap ordularına karşı en güçlü direnişi gösteren,
sanılanın aksine, Türkler olmuştur.34 Bu yeni dönemde, Peygamber devrindeyken 
Bizans ve Sasâniler’e yönelik saldırılarıyla onları meşgul ederek İslâm coğrafyasını 
bu iki güçlü düşmanın tehdidinden emin kıldığı için övülen Türkler,35 Emevilerin 
siyasal egemenlikleri uğruna artık bizzat tehdit olarak görülüyordu.36

26 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.141.
27 Onat, a.g.e., s.17.
28 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.124, 142.
29 el-Eş’arî, Makalât, c.1, s.65; Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.69. Şia kavramının anlaşılma 

biçimleri hakkında geniş bilgi için bkz. Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.12 
vd.

30 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.64, 65; Fığlalı, Çağımızda İtikâdi İslâm Mezhepleri, s.120; 
Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.139, 142.

31 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.5.
32 Hodgson, İslâm’ın Serüveni, c.1, s.162.
33 Hodgson, a.g.e., c.1, s.261.
34 Doğan, Doç. Dr. İsa, Türlük ve Alevilik, Kardeş Ofset, Samsun 1998, s.86.
35 Doğan, a.g.e., s.84.
36 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.331.
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Horasan’ın merkezi bir askeri üst olarak kullanıldığı bu yeni dönem fetihleri
sayesinde, Beykent, Buhara, Semerkant ve Tirmiz gibi bölgenin çoğu önemli şehri 
ele geçirildi. Ancak bu fetihlerin hiçbiri Arap Müslümanların bölgedeki egemen-
liklerinin devamlı olmasına bir katkı sağlamıyordu. Çünkü Arapların bu ilk fetihleri, 
eli silah tutanların katledilmesi, şehirlerin yağmalanması, insanların köle ve cariye 
olarak alı konmasıyla sonuçlanıyordu.37 Müslümanlığı kabul ettikleri ve ihtiyaç 
duyulduğunda İslâm ordularıyla sefere çıkmalarına rağmen Cizye, haksız yere Me-
vâlî’den alınmaya devam ediyordu.38 Nitekim İslâm fetihleri sırasında İpek Yolu ne-
deniyle en zengin Mevâlî topraklarını oluşturduğundan39 olsa gerek, en fazla vergi,
Horasan ve Maveraunnehir’den alınıyordu. Arapların bölgeye gelmeden önceki Se-
merkant, Buhara, Harizm gibi büyük kentleri dokumacılık, madencilik, el işçiliği 
gibi bütün zenginlikleri40 fetih sonrasında da yağma ediliyordu. Mısır ve Kuzey 
Afrika Mevâlî’sinin askerlik divanında kayıtları olduğu halde, Irak ve Horasan
Mevâlîsi’nin böyle bir hakları yoktu.41 Orta Asya’ya varıncaya kadar tüm bölge, 
adeta Arapların sömürgesi haline getirilmişti. Cizye, genel olarak Emevi halifesi
Ömer b. Abdülaziz (ö.101/720) dönemi hariç, Emevi iktidarı boyunca haksız yere 
Mevâlî’den alınmaya devam etmiştir.42 Haksız yere alınan bu vergiler, birçok 
Mevâlî isyanının çıkmasında ve Emevi hanedanlığının yıkılmasında önemli bir rol 
oynamıştır.43

Müslüman orduları yerli halk tarafından sanıldığını aksine bir kurtarıcı veya 
kahraman olarak değil, geleceğe dair umutları da dâhil her şeylerini talan eden bir 
istila kuvvetleri olarak görülüyordu. Emeviler, Müslüman olmayanlardan alınan 
vergilerin azalmaması için Müslümanlığa geçişi zorlaştırıyorlardı. Bu kapsamda 
yeni Müslüman olanların tüm farz ibadetleri yerine getirmeleri ve sünnet olmaları 
gibi yapılması zihnen ve ruhen çok zor istekler, gayr-ı Arap unsurlara dayatılıyor-
du.44 Emeviler için önemli olan insanların Müslüman olması değil,  Müslüman ol-
mayan zimmîlerden alınan cizye ve haraç vergilerinin azalmamasıydı. Emevilerin bu
politikaları, onların cihattan neyi anladıklarının tespiti açısından manidardır. Oysa 

37 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.88, 90-92.
38 Cizye, hür, bâliğ ve erkek olan kâfirlerin itaat etmeleri koşuluyla Müslüman toplumu içerisinde 

yaşayabilmek için ödedikleri baş vergisidir. Kâfir, Müslümanlar ile savaşlara katılmadığı halde, elde 
ettiği koruma ve güven için bu vergiyi ödemek zorundaydı. ez-Zuhaylî, Prof. Dr. Vehbe, el-Fıkhu'l-
İslâmî ve Edilletuhû, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1405-1985, c.6, s.455.

39 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 326; Kutlu, Prof. Dr. Sönmez, Türklerin İslamlaşma Sürecinde 
Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010,  s.154.

40 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 383, 387.
41 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.29, s.426; Mevâlî’nin Divanlar ile ilgi konumu hakkında geniş bilgi için 

bkz. Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.98-105.
42 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.154-155.
43 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.29, s.425; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.58, 59.
44 İbnu’l Esîr, İbnu’l Esîr, Ebu’l-Hasan Alî, el-Kâmil fi’t-Târih, (thk. Ebu’l Fidâ Abdullah Kâdî), Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1407/1987, c.4, s.321.
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Kur’an45 ve Sünnet’te46 açıkça ekonomik kaygılar yüzünden dinin zorlaştırılmaması 
ve insanların hidayete ermesinin daha önemli olduğu sıklıkla vurgulanır.

Emeviler, İslâm’ı ilkeleri kimi zaman bilgisizlikten, çoğu zaman da kasıtlı ola-
rak asıl ruhundan kopararak, politikaları uğruna çiğniyorlardı. Bu politikalar, sosyo-
kültürel açıdan İslâm’a yarar yerine zarar veriyordu. Örneğin Asr-ı Saadet’te uygu-
lanan Ensar ile Muhacir arasındaki sevgi ve kabule dayalı kardeşlik politikası delil 
gösterilerek, fethedilen yerlerdeki yeni Müslüman olmuş ailelerin evlerini Arap yer-
leşimcilere açmaya mecbur bırakılması, farklı Müslüman milletler arasında yakınlaş-
maya değil, ayrışmaya sebep oluyordu.47

Emevi politikaları, Mevâlî üzerinde Şiilik de dâhil, ahlâkî ve felsefi kökenli 
birçok farklı düşüncenin doğmasını tetikledi.48 Fetih anlayışının ekonomik çıkarlar 
ve siyasal egemenlik üzerinden koyu Arap milliyetçiliğinin dayatılması, geniş halk 
kitleleri üzerinde nefretle karşılanıyor ve isyanlara neden oluyordu.49 Kendi siyasal 
birlikleri bozulduğu için bir araya gelemeyen ve bu nedenle fetihler karşısında fazla 
bir varlık gösteremeyen halklar, Arap milliyetçiliğinin etkisiyle ırkçılık50 temelinde 
organize olmaya başladılar. Tarihleri boyunca özgür yaşamış, köklü bir geleneğe sa-
hip Mevâlî unsurların yaşanan haksız politikalara uzun süre kayıtsız kalması zaten 
düşünülemezdi. Nitekim Arap milliyetçiliği, sonuçta sosyo-kültürel bir tepki olarak 
çoğunluğunu İspanyol, Berberî, Kıpti, Rum, Nabâti, Türk ve Fars kökenli unsurların 
oluşturduğu “Şuûbiyye” adıyla meşhur, birtakım oluşumların doğmasına neden ol-
du.51 Daha çok Horasan ve Ceyhun ötesi bölgelerde olmak üzere Afrika, Endülüs ve 
Mısır’da taraftar toplayan bu görüş mensupları önceleri kendilerini, “Ehlü’t-Tes-
viye/Eşitlikçiler” diye isimlendiriyorlardı,52 Ancak Mevâlî’nin Müslüman toplumun-
daki önemi arttıkça, kendilerinin Araplardan üstün olduklarını savunma noktasına 

45 “Halkın malına densizlik ederek yeryüzünde fesatçılık yaparak kötülük yapmayın. Eğer mümin iseniz, 
Allah’ın helâlinden size ihsan ettiği kâr sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinize 
gözcü değilim.” Hûd Sûresi, 11/85, 86.

46 “Ey Ali! Vallahi, senin elinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kırmızı develerden oluşan 
sürülerden daha hayırlıdır.” el-Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s -Sahîh, (thk. 
Muhibbuddîn el-Hatîb-Muhammed Fuâd Abdulbâkî), el-Matbaatü’s-Selefiyye, Kâhire 1400, Fedâilu’l-
Sahâbe 9; Müslim, Ebû’l Hüseyin b. Haccâc, Sahîh Muslim, (thk. Muhammed Fâriyâbî), Dâr Tayyibe, 
Rıyad 1426, Fedâilu’l-Ashab 34; Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, Sünen Ebû Dâvud,
(nşr. Muhammed Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî), Mektebetu’l-Me‘ârif, Riyad ts, İlim 10.

47 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.97.
48 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.139.
49 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.49,51.
50 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.1.
51 el-Bağdâdî, el-Fark, s.301.
52 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 331; Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.156.
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ulaşmıştır.53 Abbâsiler döneminde iyice güçlenen bu hareketler, zamanla sosyal, si-
yasal ve bilimsel alanda gelişerek kendi edebiyatlarını oluşturmaya başladılar.54

Şuûbiyye hareketlerinin başlangıçta tek hareket noktası, Mevâli ile Arapların
her alanda eşit oldukları ve bundan dolayı da aynı haklara sahip olmaları gereklili-
ğiydi. Teoride zaten kardeş olması gereken Müslümanlar,55 iktidarı elinde bulundu-
ranlar açısından pek de böyle değildi. Araplar kendileri dışındaki Müslümanlara 
ikinci sınıf Müslüman gözüyle bakıyor ve ibadethanelerde bile onlarla birlikte na-
maz kılmayı, kendileri açısından tevazu, Mevâlî açısından ise bir lütuf olarak görü-
yorlardı. Emeviler devrinde Mevâlî, Araplara hizmet için yaratılan bir sınıf gibi algı-
lanıyor ve asillikle ilgili hiçbir künye ve unvan kullanmalarına izin verilmiyordu.56

Mevâlî’nin imamlığı bile tartışılıyor, Arapların bulunduğu meclislerde imamlık yap-
malarına izin verilmiyordu.57 Açıkça Araplar, kendilerinden olmayan kesimleri, öz-
gür Müslüman kardeşleri olarak değil, köle dindaş hizmetçileri olarak görüyorlardı.
Mevâli bekçilik, polislik, askerlik ve işçilik gibi beden gücü gerektiren mesleklerde 
istihdam ediliyordu58

Devrin Arap idarecilerine göre, ülkelerini fethettikleri halde onları köleleş-tir-
meyip serbest bırakmakla ve hidayete ulaşmalarını sağlamakla Araplar, diğer mil-
letlere karşı büyük bir iyilik yapmışlardır. Bundan dolayı Mevâlî’nin Arap idaresine 
karşı itaat etmesi ve saygı duyması gerekir. Onların bu beklentileri toplumsal ilişki-
lerin tamamına egemen bir anlayıştı. Araplar, merasimlerde Mevâlî’nin önlerine 
geçmesine müsaade etmezler, onlarla aynı sofraya oturmazlar, evlenmezler ve niha-
yet çoğu zaman aynı camide namaz kılmazlardı.59 Arapların Mevâlî’ye ait olan mes-
lek dallarını hâkir görmeleri,60 onları her ortam ve vesile ile aşağılamaları doğal 
olarak Mevâlî unsurlar tarafından hoş karşılanmıyordu, ancak devrin siyasal ve sos-
yal şartları açısından yapabilecekleri fazla bir şeyde yoktu. Çünkü Mevâlî’nin yöne-
time dair söz söyleme hakkı bulunmuyordu.61 Hatta Haccâc b. Yusuf es-Sekafî 
(ö.95/714)’nin valiliği sırasında Mevâlî unsurlar, bilinçli olarak şehirlerden çıkarılıp 

53 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.190.
54 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.214, 215; Apak, Adem, İslâm Ansiklopedisi, Şuûbiyye 

Mad., c.39, s.245; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.190, 191.
55 “Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha 

hayırlıdırlar.” el-Hucurât Sûresi, 49/13.
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete 

eresiniz.” el-Hucurât Sûresi, 49/10.
56 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.87,88; Doğan, Türlük ve Alevilik, s.103.
57 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.89-91.
58 Demircan, a.g.e., s.107-117, 119.
59 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.87, 88.
60 Demircan, a.g.e., s.119.
61 Demircan, a.g.e., s.92.
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taşrada iskâna zorlanıyor62 ve taşradaki Mevâlî’nin şehirlere göçmelerine engel olu-
nuyordu.63 Bu kapsamda Medine’de bulunan tüm Mevâlî unsurlar şehirden çıkarıl-
mıştır.64 İlk zamanlar, Mevâlî’den olan kadınlarla evlenmeme geleneği, daha sonra-
ları siyasi kaygılar nedeniyle teşvik edilmeye başlanmıştır. Ancak yinede annesi 
Mevâlî olan kişilerin yönetimle ilgili mevkilere gelmeleri ya engelleniyor ya da sıkı 
şartlara ve tâkibâta bağlanıyordu.65 Arapların Mevâlî ile toplumsal ilişkilerindeki 
katı sınırlar, sadece elit Araplarla sınırlı değildi. Ölçü tanımazlıklarıyla ün yapmış 
Hariciler bile, kendi isteğiyle Mevâlî’den bir erkekle evlenen Yemenli bir Hâricî 
kadını, baskı ve tehditle kocasından ayırmışlardır.66

Emeviler ve Abbâsiler döneminde Mevâli’ye yönelik tüm olumsuz davranışlara 
rağmen, yönetimin emrinde çalışan oldukça büyük bir Mevâli kitlesi bulunuyordu. 
Aynı ırka mensup olan Mevâlî gruplar arasındaki ihtilaflar, devamlı dışarıdan körük-
lendiği için hiç bitmiyordu.67 Mevâlî’den olan bilinçli kişiler ise yönetimde söz sahi-
bi olamadıkları için bilimsel araştırmalara yöneliyorlardı.68 Buna rağmen Emevi ha-
nedanının Mevâlî’ye yönelik sonu gelmez yanlış politikaları nedeniyle isyanlar 
başladı.69 Bu isyanları dâhili ve harici unsurların karışmasıyla işin cehresi
değişmeye başladı. Nitekim Emevilerin sonunu getirerek Abbâsileri iktidara taşıyan 
Ebû Müslim el-Horâsânî (ö.137/755)’nin isyanında ve Abbâsiler devrindeki Sunbât, 
Bih-âferid ve Mukanna gibi dinî içeriğe sahip isyanlarda etkin rol oynayan güç her
zaman Mevâlî unsurlar olmuştur.70 Çünkü Mevâlî’nin Arap kardeşlerinin 
kendilerine reva gördüğü hakaretlere ve ağır vergilere artık dayanacak gücü 
kalmamıştı.71

Siyasal ve sosyal amaçları olan bu isyanların, nedenlerinin ortadan kaldırılması 
yerine, sadece sert bir şekilde bastırılması halkın sınıflara bölünerek başka çözüm 
yolları aramalarına ve Arap-gayr-ı Arap unsurlar arasında zaten var olan uçurumun 
iyice derinleşmesine neden oldu. Artık gayr-i Arap unsurlar kendilerini tanımlamak 
için Arapların yakıştırdıkları Mevâlî ismiyle değil, başka şekillerde tanımlamaya 
başladılar. İslâm’ın teoride vaaz ettiği Müslüman halkların kardeş olduğu ve üstün-

62 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.131, 132.
63 et-Taberî, Târihu’l-Umem ve’l-Muluk, c.2, s.1122, 1435.
64 et-Taberî, a.g.e., c.2, s.1158, 1159.
65 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, Mevâlî Mad., c.29, s.425. Arap ve Mevâlî evlilikleri hakkında geniş bilgi 

için bkz. Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.81-86.
66 el-Eş’arî, Makâlât, c.1, s.161.
67 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.113, 118.
68 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.370,390,391;Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi,

s.142-154.
69 Mevâlî unsurların karıştığı isyanlar hakkında geniş bilgi için bkz. Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi,

s.160-176.
70 Turan, Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.377.
71 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.58, 59.
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lüğün ancak takvada olduğu gibi prensiplerin pratikte uygulanabilirliği kalmamıştı.
Mevâlî, Arapları kurtulmaları gereken bir işgalci ve asalak olarak görürken; Araplar, 
Mevâlî’yi sömürülmesi gereken bir isyancı ve nankör olarak görüyorlardı. Temelin-
de sosyo-kültürel nedenler olan bu zıtlaşma ve çatışma, bir noktadan sonra organize 
bir ayrımcılığa ve gizli bir toplumsal restleşmeye dönüştü.72

Mevâlî unsurların yönetime karşı toplumsal bir tepki olarak kendilerini ifade 
etmek için başka arayışlar içerisine girdiklerinde, ilk olarak karşılarında klasik Mua-
viye-Ali çatışmasını hazır buldular. Çünkü bu çatışma, Mevâlî’ye devrin siyasal, 
sosyal ve dinsel meşruiyeti içerisinde kendilerini en iyi şekilde ifade etme şansı 
veriyordu. Ali soyunun olması gereken yönetimin, Emevi hanedanı tarafından hile 
ve haksızlıkla gasp edildiği fikri, hem Araplar, hem de Mevâlî unsurlar tarafından 
zaten biliniyordu. Burada Mevâlî unsurların yaptığı, sadece bu düşünce üzerine 
fazladan bir de kendi siyasal ve toplumsal beklentilerini ilave etmek oldu.73

Emevi muhalefetine verdikleri onca desteğe rağmen Mevâlî’ye muhalif Arapla-
rın bakış açısı da egemen Arapların bakış açısıyla aynıydı. Umeyyeoğulları’na yöne-
lik önemli isyan hareketlerinden biri olan Muhtâr es-Sekafî (ö.67/687) isyanın da74

yaşananlar bunun en tipik göstergesidir. İsyana destek veren Kûfe ileri gelenleri, 
kendileri gibi isyana destek verdikleri halde Mevâlî’ye gösterdiği saygıdan dolayı 
isyancı lider Sekafî’ye sitem ediyorlardı. Onlara göre Sekafî, sırf isyana destek 
oldukları için Mevâlî’ye Fey75 kazançlarından pay ayırmakla ve Mevâlî’nin ata bin-
mesine izin vermekle yanlış yapmaktaydı. Çünkü Mevâlî’nin bu haklara sahip olma-
ları, onların gelecekte Arap eşrafına karşı kışkırtılması anlamına gelmekteydi.76

Bundan dolayı Arap ileri gelenleri, Sekafî hareketine önceleri destek verirken daha 
sonraları bastırılması için çaba sarf etmişlerdir.77

Sekafî hareketiyle birlikte müstakil Mevâli ordularının kurulmaya başlaması ve 
Mevâlî ile Arapların eşit olduklarının kabule mecbur kalınması,78 Mevâlî’nin siya-
sette gözetilmesi gereken bir faktör olduğunun ilk defa tescillenmesiydi.79 Çünkü 
Emevilere yönelik isyan hareketleri artık sadece Arapların değil, Mevâlî’nin de 

72 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.103, 104.
73 Doğan, a.g.e., s.108, 109.
74 İsyan hakkında geniş bilgi için bkz. Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.93 vd.
75 Fey, savaş içinde olunan devlet ve gruplardan, hücum ve istiladan emin olmak için alınan veya ödenen 

vergilerin genel adıdır. ez-Zuhaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhû, c.6, s.442.
76 Yiğit, İsmail, İslâm Ansiklopedisi, Muhtar es-Sekafî Md,  c.31 s.54.
77 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.113; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.162; 

Yiğit, İsmail, İslâm Ansiklopedisi, Muhtar es-Sekafî Md,  c.31 s.54.
78 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.31, s.54; Apak, İslâm Ansiklopedisi, c.39, s.245.
79 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.54, 56; Fığlalı, Çağımızda İtikâdi İslâm Mezhepleri, s.121; 

Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.29, s.425.
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katılımıyla gerçekleşiyordu.80 Nitekim Sekafî’nin muhafız birliğinin tamamını 
Mevâlî’den oluşturması bunun bariz bir göstergesidir.81 Tüm bu gelişmelerin ileride 
Mevâlî’nin, Müslüman tarihinde sadece askeriyede değil,82 aynı zamanda kültürel 
alanda da egemen bir rol oynayacağını o sıralar kimse tahmin edemezdi.83 Sekafî 
hareketinin varlık nedeni olan Hz. Hüseyn’in intikamının Emeviler’den alınması84

fikrine rağmen, Araplar ile Mevâlî arasında var olan gizli çatışma bu hareket aracı-
lığıyla açığa çıkmıştı. Her iki gruba da yakın olmak isteyen Sekafî,85 her ne kadar 
dengeleri gözetmeye gayret etse de bunda muvaffak olamamış, Arapların desteğini 
çekmesi üzerine Mevâlî’ye dayanmak zorunda kalmıştır.86

Sekafî hareketi, bastırılmış olsa da siyasî ve dinî olarak Emevi iktidarı için 
uzun vadede çok ciddi zararları olmuştur. Ali Evladı87 taraftarlığının siyasî bir me-
sele olmaktan çıkıp dinî boyutları olan bir inanç sorununa dönüşmesinin alt yapısı
Sekafî hareketiyle tesis edilmiştir. Sekafî hareketinin fikirleri kısa bir zaman sonra, 
Abbâsilerin gerçekte kendi siyasal amaçları için organize edeceği dinî propagadanın 
temel argümanı haline getirilecektir. Abbâsi elitlerinin tertiplediği Kûfe ve Hora-
san’daki propaganda faaliyetleri, Mevâlî’ye ilk defa Araplarla eşit haklar vererek88

onları savaş divanına kaydettiren Sekafî’nin89 rüzgârını da arkasına aldığı için gayr-ı 
Arap unsurlar üzerinde oldukça son derece etkili olmuştur. Fikir ve meşruiyet bağ-
lamında Abbâsi/Haşimilerin, askeri bağlamda Mevâlî unsurların etkin olduğu büyük
çaplı halk isyanları, Emevi hanedanlığının sonunu getirmiştir.90 Bu yönüyle Mevâ-
lî’nin siyasal ve sosyal gücünü ilk önce keşfeden Sekafî, uzun vadede Emeviler’den 
Hz. Ali’nin intikamını alma hedefine ulaşabilmiştir.91

Esasen gayr-ı Arap unsurların Ali taraftarlığı fikrine meyletmesinde, halkın 
Emevilere düşmanlığını çok iyi kullanan Haşimoğulları veya Abbâsi hanedanı 
mensuplarıdır.92 Abbâsiler daha ilk dönemlerde, Emevileri iktidardan uzaklaştırma-
nın yolunun sadece Arap halkı aracılığıyla olamayacağının farkındaydılar. Çünkü 

80 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.52.
81 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.31, s.54.
82 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.141.
83 Onat, a.g.e., s.139.
84 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.52.
85 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.162.
86 Watt, a.g.e., s.53.
87 Ali Evladı, Hz. Ali’nin çocukları ve torunlarına verilen genel bir isimdir. İhtilaflı olmakla beraber Hzz. 

Ali’nin ondört oğlu ve on yedi kızı bulunduğu rivayet edilmektedir. et-Taberî, Târihu’l-Umem ve’l-
Muluk, c.5, s.153-155. Geniş bilgi için bkz. Öz, Mustafa, İslâm Ansiklopedisi, Ali Evladı Md. c.29, 
s.392.

88 Hodgson, İslâm’ın Serüveni, c.1, s.166.
89 Hodgson a.g.e., c.1, s.221.
90 Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.52,189.
91 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.31, s.54.
92 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.107; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.177.
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halk, şu veya bu şekilde Muaviye-Ali çekişmesinde tarafını belirlemiş ve Emevileri 
siyâsî otorite olarak kabul etmişti. Ancak halk, Emevi Halifesi Ömer’e değin kürsü-
lerden Ehl-i Beyt’e hakaret ve lanet edilmesine hiçbir zaman rıza göstermemişti.
Bundan dolayı Abbâsiler, halk içerisinde kendi yönetimlerine rıza gösterecek fırsat-
ların doğmasını dört gözle bekliyorlardı. Arapların yönetime karşı süregelen gelen 
isyanlarına Mevâlî isyanları da eklenince, önceden beri Ali Evladı ile birliktelik 
kurarak siyaset yapan Abbâsi elitlerinin kendi politikalarını uygulamak için harekete 
geçme cesareti verdi. Çünkü halkın gözünde Emevi iktidarı, imameti saltanata çevir-
mekle, kutsal beldeleri yağma ve muhasara altına almakla ve Hz. Peygamber’in to-
runu Hüseyin b. Ali (ö.680)’yi katletmekle tümüyle meşruiyetini kaybetmişti. Arap 
Müslümanlar gözündeki bu olumsuzluklara bir de Mevâlî’nin mezhep ihtilafı, 
bölgecilik ve sosyal sıkıntılar da eklenince, isyanların ardı arkası kesilmez oldu.93

Abbâsiler, Ali evladı ve taraftarlarının siyasî hatalarından ders aldıkları için
açıktan bir siyaset yürütmek yerine, merkezi Irak ve Horasan olan ve Kufe’den 
irtibatı sağlanan iki merkezden idare edilen gizli bir dâîlik teşkilatı kurmakla işe baş-
ladılar. Bu teşkilatın amacı propaganda yaparak halkı Emevilere karşı kışkırtmak ve 
kendi siyasetleri doğrultusunda kullanmaktı.94 Temelleri daha önceden atılan Ali’nin 
mağduriyeti üzerine yürütülen yoğun misyonerlik faaliyetleri, Emevilerin siyasal ve 
sosyal baskılarından yılan Mevâli unsurlar üzerinde olumlu neticeler vermeye
başladı. Neticede Mezopotamya’da Şiiliğin, Maverâunnehir’de Aleviliğin ilk filizleri 
bu dönemde yükselmeye başladı. Sonuçta Emevilere karşı girişilen bütün isyanların 
ortak doktrini, Ali taraftarlığı oldu.95

Kanaatimize göre Emeviler döneminin sonlarına doğru Ali taraftarlığının 
anlamı, Hz. Ali’nin fikirlerini veya Hz. Ali adına yapılan fikirleri savunmak değil, 
Emevilere karşı olmak anlamına geliyordu. Çünkü Mevâlî unsurlar, mevcut siyasal, 
sosyal ve bilimsel ortamın meşruiyet şartları içerisinde protestolarını, ancak Ali bay-
raktarlığında ortaya koyabilme imkânına sahip olabiliyorlardı. Bu durum, Mevâ-
lî’den her kesimin kendi beklentilerine özgü bir Ali taraftarlığı veya anlayışı geliş-
tirmesine neden olmuştur.96

Alevi hareketlerinin temel iki sosyal taraftarı bulunuyordu. Bunlardan birincisi, 
çoğunluğunu Arapların oluşturduğu kesimlerdi. Bu sınıf, çoğunlukla Araplardan 
oluşup İslâmi düşüncenin genel hedeflerini biliyor ve yaşamlarında uyguluyorlardı. 
Onların isyanlarının temelinde, imametin/siyasetin seçimle değil, nass ve tayin 

93 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.29, s.425; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.58, 59.
94 İbnu’l Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, c.4, s.322; Doğan, Türlük ve Alevilik, s.105-107.
95 Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.43 vd; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi,

s.177.
96 Emin, Fecru’l-İslâm, s.278.
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yoluyla olabileceğini savunarak, meşru yönetimin Ali ve çocuklarının olduğu fikri 
yatıyordu. Yönetimin babadan oğla geçmesine dayalı saltanatın, tek yönetim şekli 
olduğu bir dönemde, insanların başka türlü düşünmelerine zaten imkân yoktu. Bu 
kesimler basitçe şöyle düşünüyordu. Eğer yönetim bir hanedanın elinde olacaksa; 
buna en layık olan hanedan, peygamberin soyunun devamı olan Ehl-i Beyt mensup-
ları olmalıydı.97 Ancak bu gruplar, imametin tayin şartlarının neler olduğu konusun-
da ve imamlığın kimde olması gerektiği konusunda birbirleriyle derin anlaşmazlık 
içerisindeydiler.98 Bu nedenle bir araya gelerek siyasal bir güç oluşturamıyorlardı. 
Doğru ile yanlışın iç içe geçtiği Arap ve gayr-ı Arap unsurlardan oluşan toplumun 
bu kesimleri, iktidarları için tehlike olarak görüldüğü için Emeviler tarafından 
sistemli bir şekilde takip edilerek yok ediliyordu. Öldürülme korkusuyla kaçarak Ön 
Orta Asya bölgesinde yaşamlarını sürdürmeye mecbur bırakılan bu Arap Ali taraf-
tarlarının99 fikirleriyle bölgedeki Mevâlî unsurların İslâm algısının şekillenme-sinde 
etkin oldukları söylenebilir.

İkinci grup Alevi hareketi mensupları, Gayr-Arap/Mevâlî unsurlardan oluşu-
yordu. Bu kesimler, Müslümanlığı yeni kabul etmiş, çoğunlukla İslâm’ı bilmeyen ve 
gündelik yaşamlarında amelleri olmayan kimselerden oluşuyordu. İslâm’ın ruhunu 
anlamaktan henüz uzak olan bu kesimlerin isyan etmelerinin temelinde ise, öncelikle
köklü geçmişlerinden getirmiş oldukları inanç ve kabullerine yönelik küçümseyici 
ve dışlayıcı tavırlara karşı koymak ve eski kültürleriyle harmanladıkları İslâmî anla-
yışlarına göre yaşamak istemeleriydi. Bu gruplardan bazıları, İslâm inancıyla sadece 
isim olarak aynı görünen, ancak temelde oldukça farklı fikirler geliştirmişlerdi.100

Bu grupların geçmişteki idarecilerinin ilâhî nitelikler taşıdığı yönündeki fikirleri, 
Ali’nin de aynı niteliklere haiz olduğu yönünde düşünceleri tetikleyerek hulul veya
tenasüh yoluyla Ali’ye bir parça ilahlık girdiğini savunanlardan, bizzat ilah oldu-
ğunu savunanlara kadar oldukça farklı aşırı Alevi hareketler doğmasına neden oldu.
Bu sosyo-kültürel gruplara, literatürde Gulat-ı Şia denir.101 Bu fırkalara Beyâniyye, 
İsmâliyye ve Bâtınıyye gibi geleneksel İslâm anlayışına göre oldukça uç fikirlere
sahip grupları örnek vermek mümkündür.102 Gulat-ı Şia, Zeydiyye ve İsnâaşeriyye
gibi daha mutedil fırkaların aksine bu fırkaların genel yaklaşımı, ayet ve hadisleri 

97 el-Eş’arî, Makâlât, c.1, s.187; eş-Şehristânî, el-Milel, s.37; el-Bağdâdî, el-Fark, s.30; Fığlalı, Çağımızda 
İtikâdi İslâm Mezhepleri, s.118.  İmametin Hz. Ali’de olmasıyla ilgili olarak geniş bilgi için bkz. Onat, 
Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, s.21 vd; Emin, Fecru’l-İslâm, s.277.

98 el-Bağdâdî, el-Fark, s.40 vd; eş-Şehristânî, el-Milel, s.37-40.
99 Balcıoğlu, Tahir Harimi, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Ankara 1939, s.50.
100 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.109.
101 el-Eş’arî, Makalât, c.1, s.65; el-Bağdâdî, el-Fark, s.21-24; eş-Şehristânî, el-Milel, s.203-204.
102 Ocak, Ahmet Yaşar, İslâm Ansiklopedisi, Alevî Mad., c.2, s.369.
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hiçbir herhangi bir esasa dayanmadan tamamen kendi arzularına göre yorumla-
malarıdır.103

Horasan ve Mezopotamya’da ağırlıklı olarak Sasâni İmparatorluğu’ndan kalan 
Zerdüştlük, Maniheizm ve Mandeizm gibi dinlerin yanı sıra, ağırlıklı olarak Yahu-
diler olmak üzere Ehl-i Kitap ve Budizm, Şamanizm gibi Asya dinleri bulunuyor-
du.104 Farklı dinlerin beşiği olan Horasan, Arap idareciler tarafından daha önceden 
Orta Asya’nın fethi için merkez bir üst olarak kullanılmışken, bu kez Alevi misyo-
nerler tarafından aşırı fikirlerin yayıldığı bir üst konumundaydı. Yeni Müslüman 
olduğu için henüz İslâm’ın ruhunu kavrayamamış Mevâlî unsurlar, kendi özgür 
yaşantılarına ses çıkarmayan, önceki inançlarının uyum sağlayabileceği bir esnekliğe 
sahip bu Alevi fikirleri, İslâm’ın bir yorumu değil, bizzat kendisiymiş gibi sahiplen-
meye başladılar.105 Kısa zamanda tüm Mezopotamya ve Maveraünnehir bu fikirlerle 
doldu.106 Alevi fikirlerin çok çabuk bir şekilde yayılmasının birçok sebebi vardır. Bu 
sebeplerin önde gelenlerini, Alevi yaklaşım biçimlerinin geçmiş kültürlerin yaşatıla-
bilmesine olanak tanıması ile bürokrasinin baskıcı anlayışına karşı toplumsal bir 
tepkinin mevcudiyeti oluşturmaktaydı. Ağırlıklı olarak Aleviliğin ön plana çıktığı
sayısız fikir, kendi düşüncelerini yayma gayreti içerisindeydi.107

Arap yönetimlerinde Mevâlî unsurlara yönelik politikaların İslâm’ın ruhuna 
ters olduğu için değiştirilmesi gerektiğini düşünenlerde bulunuyordu. Bunlardan en 
dikkat çekici olanı Ömer b. Abdülaziz’in hilafeti dönemidir. Mevâlî, Ömer b. Abdül-
aziz devrinde rahat bir nefes almıştır.108 Arap siyasetinin en sert olduğu Emeviler 
döneminde iktidara gelen halife Ömer’in, Mevâlî unsurların merkezi olan Horasan 
diyarının valileri ile yaptığı yazışmalar, devrin gayr-ı Arap unsurlara bakış açısın-
daki farklılıkları göstermesi açısından önemlidir. Bu resmi yazışmalardan anlaşıl-
dığına göre; Ömer b. Abdülaziz, valilerinin Mevâlî’ye karşı idare ve vergiler konu-
sunda takındıkları tavrı tasvip etmemektedir. Nitekim Halife Ömer, bu yöndeki ka-
rarlılığını, valilerine kıbleye doğru namaz kılanlardan cizye alınmamasını içeren 
emirler vermekle de göstermiştir.109 Bu kararlardan dolayı biraz rahatlayan Mevâlî 

103 el-Bağdâdî, el-Fark, s.300.
104 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.156.
105 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.116.
106 Doğan, a.g.e., s.108.
107 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.157-158. Bu fikirlerin neler olduğu ve hangi esaslara göre hareket 

ettikleri hakkında geniş bilgi için bkz. Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.158-168.
108 et-Taberî, Târihu’l-Umem ve’l-Muluk, c.2, s.1353-1354.
109 İbnu’l Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, c.4, s.321. Bu mektuplaşmalardan biri şöyledir; Cerrâh b. Abdullah 

(ö.112/730), Horasan valiliğine atandığında, merkeze şöyle bir mektup yazar: “Horasan’a ulaştığımda 
fitne ve fesat çıkarmaya alışmış bir halkla karşılaştım. Bunların hakkından, ancak kırbaç ve kılıç gelir.” 
Halife Ömer’in atamış olduğu bir valinin bu teklifine verdiği cevap, O’nun siyasal ve sosyo-kültürel 
açıdan meseleye vukûfiyetini göstermesi açısından önemlidir. Halife Ömer; “Horasanlıları yönetmek 
zordur. Onların ancak kırbaç ve kılıç ile yola geleceğini söylüyorsun. Ama yanılıyorsun. Aksine onlar, 
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unsurların İslâmî değerlere yönelik yaklaşımları, olumlu yönde değişmeye başla-
mıştır.110

Halife Ömer’in politikaları Mevâlî arasında memnuniyetle karşılansa da, bera-
berinde başka sorunların doğmasına neden oluyordu. Problemin kaynağı, Mevâlî 
açısından yeni Müslüman olan halk kesimlerinin İslâm hakkındaki bilgisizliğinden 
ve önceki yaşamlarından kaynaklanan hurafe inanışların artması ve ameli zorunlu 
saymayan İslâmî yaklaşımların insanlarda dinî konularda gevşekliğe neden olması 
iken,111 yönetim açısından haraç ve cizye gelirlerinin düşmesine bağlı olarak idare-
nin yaşadığı ekonomik sıkıntılardı. Mevâlî’den olan rant çevreleri de dahil,  toplumu 
kendi çıkarları doğrultusunda sömürmek isteyen kesimler, cizye vergisinin yeniden 
alınması için valileri kışkırtıyorlardı. Bu çevrelere göre, Müslüman olanlar gerçekte 
vergiden kurtulmak için iman ediyorlardı. Gerçek Müslümanların kimler olduğunu 
anlamak için yeni Müslüman olanların İslâm’a göre yaşayıp yaşamadıklarının kont-
rol edilmesi ve Müslüman olan erkeklerin sünnet olması gibi ek şartlar getirilmeli-
ydi.112 Bu kararlar bütünüyle provokatif kararlar olup, İslâm’ın bir emrinin değil, 
mevcut yönetimin beklentilerinin yerine getirilmesini ön görüyordu. Horasan’a 
İslâm’ı hâkim kılmak için gelen Arap mücahitler, artık Müslüman olmak isteyenle-
rin nasıl önünün kesileceğinin hesaplarını yapıyordu. Durumun ciddiyetinin farkında 
olan Emevi halifesi Ömer, bürokrasinin iliklerine kadar sinmiş milliyetçilik damarı-
nın önünü geçemiyordu. Onun yapabildiği sadece valilerini yanlış uygulamalarından 
dolayı cezalandırmak veya en fazla azledebilmekti.113

Mevâlî üzerinde kimi idarecilerin amelsiz imanın mümkün olmadığını söyleye-
rek aşırı baskı kurması, kimilerinin ise amelsiz imanın mümkün olduğunu kabul 
ederek onları ölçüsüz serbest bırakması, özellikle göçebe oldukları için düzenli eği-
tim alamayan halk kesimlerince farklı şekillerde yorumlandığı düşünülebilir. Çünkü 
kanaatimize göre, tevhit konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan, amel konusunda 
gevşek davranan, eski kültür ve medeniyetlerinden kopamamış Mevâlî unsurlar, 
Alevi misyonerliği yapan siyasî grupların fikirlerini kabul ederek, tümüyle politize 
olmuş sosyo-kültürel bir yapıya dönüşmüştüler.

ancak hak ve adalet ile yola gelir. Bu nedenle sen, sadece onlar arasında hak ve adaleti yay!” İbnu’l 
Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, c.4, s.321, 322.

110 Yiğit, İslâm Ansiklopedisi, c.29, s.425.
111 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.100, 101.
112 İbnu’l Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, c.4, s.321.
113 et-Taberî, Târihu’l-Umem ve’l-Muluk, c.2, s.1353-335.
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Amelsiz imanın imkânına olanak tanıyan Mürcî fikirler, doğal olarak Mevâ-
lî’nin İslamlaşma sürecinde rağbet ettikleri fikirler arasında olmuştur.114 Mürcî fikir-
lerin Mevâlî arasında yayılmasının birçok nedeni olmakla beraber,115 bunlardan en 
etkin olanlarından biri olarak, Mürcie’nin ameli imandan bir cüz saymamasını say-
mak mümkündür. Çünkü yeni Müslüman olmuş Orta Asya kökenli unsurların dili, 
ritüelleri ve kültürü farklı olan bir dinin ilkelerini yaşamlarına adapte etmek ilk Müs-
lüman nesiller için oldukça zordu. Bu nedenle iman-amel birlikteliği çerçevesinde 
insanların kâfir olduklarına hükmederek Müslümanlara dünya ve ahrette çeşitli 
cezalar öngören İslâmi anlayışlar, Mevâlî için itici geliyordu. Ancak diğer mezhep-
lerin aksine, amel ile imanın ayrı şeyler olduğunu söyleyerek, günahkâr Müslü-
manların dünyadayken İslâm’dan çıkmayacaklarını, ahrette ise işlerini Allah’a hava-
le edilmesi gerektiğini (İrca Teorisi)116 savunan Mürcie mezhebi, Mevâlî için daha 
çekiciydi.117 Mürcie ve Mevâlî arasındaki birliktelik, Hâris b. Süreyc (ö.128/746)’in
isyanıyla birlikte zirveye ulaşmıştır.118

Ebû Hanife daha en başta, ilk Mevâlî unsurlar olan Horasan ve Orta- Asya 
halklarının İslamlaşma sürecinde yaşadıkları sorunları bildiği için bölgedeki tehlikeli 
cereyanların etkilerinden halkın korunmasına yönelik sağlıklı bir din hizmeti için 
öğrencilerini bölgeye göndermiş119 ve Mevâlî’yi irşada çalışmıştır. Ebu Hanife’nin
Mevâlî’yi kazanabilmek için itikâdî/kelâmi olarak iman-amel ilişkisindeki uzlaştır-
macı yaklaşımı ve amelî/fıkhî olarak sağladığı kolaylıklar, O’nun Mürcie mezhebiy-
le birlikte anılmasına neden olmuştur.120

Mevcut şartların ve yaşananların etkisiyle siyâsî, sosyal, bilimsel, dinsel ve 
kültürel bir kesişme merkezi olan Mezopotamya’daki Mevâlî unsurların tümüyle 
bölgeye özel, kendi yaşam tarzlarına uygun, yepyeni bir toplum modeli içerisinde 
yoğrulmaya ve evrimleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Kanaatimize göre, bu yeni 
dini söylem, Hind öğretilerinde olduğu gibi, her türlü inanç ve düşüncenin kendisine 
yer bulabileceği karma bir kültürel altyapı üzerine inşa edilmişti.

Mevâlî ve Arap Müslümanlar arasındaki toplumsal barış için zorunlu olan kri-
tik eşiğin aşılması ve Mevâlî’nin kendini farklı bir kimlikle tanımlamaya başlaması, 
sorunların artık sadece askeri tedbirlerle çözümlenemeyeceğini gösteriyordu. Müslü-

114 Mürcie’nin Mevâlî arasında yayılması hakkında geniş bilgi için bkz. Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.149-
196.

115 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.90.
116 el-Eş’arî, Makâlât, c.1, s.197-198; el-Bağdâdî, el-Fark, s.202; eş-Şehristânî, el-Milel, s.162.
117 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.174. Geniş bilgi için bkz. Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.149-192.
118 et-Taberî, Târihu’l-Umem ve’l-Muluk, c.2, s.1513. Hâris b. Süreyc isyanı hakkında geniş bilgi için bkz. 

Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.183-196.
119 Doğan, İsa, Mürcie ve Ebu Hanife, Samsun 1992, s.168 vd.
120 el-Eş’arî, Makâlât, c.1, s.202-203.
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manlar arasındaki ayrışmanın boyutları siyasal olmaktan çıkıp sosyal noktalara 
ulaştığı için Müslüman Araplar, ibadethanelere dahi, ancak silahla gidebiliyorlar-
dı.121 Bu durumda siyâsî olarak Emeviler ya kendileri dışındakilere karşı toplu bir 
kıyıma girişecekler, ya da Mevâlî üzerindeki haklarından vazgeçeceklerdi. Her iki 
durumda da siyasal ve ekonomik açıdan büyük kayıplar onları bekliyordu. Emevi 
iktidarının halk tarafından nefretle karşılanan politikaları, sorunların çözülmesine 
değil, tamiri mümkün olmayan büyük toplumsal yaralara neden olduğu için toplum 
düzeninin çökmesine neden oldu. Nihayet Mevâlî unsurların askeri açıdan ön saf-
larda olduğu sistematik isyanlar, Emevi iktidarının sonunu getirdi.122

İsyanların meşruiyet kaynağı olan Abbâsiler, iktidarı ele geçirdikten sonra, Me-
vâlî’nin sadece ekonominin değil, aynı zamanda siyasal otoritenin de temel dayanağı 
olduğunu gördükleri için Emevilerin düştüğü hataya düşmeyerek, gayr-ı Arap unsur-
larla zıtlaşacak politikalardan uzak durmaya ve kendi yönetimlerinin devamı için 
onlardan olabildiğince yararlanmaya devam ettiler. Bu bağlamda bir yandan Mevâlî 
arasında sahte sorunlar ve çatışmalar çıkarılarak birleşmelerine engel olunurken, 
diğer yandan İslâm düşmanlarına karşı ordunun temel unsuru olan Mevâlî unsur-
ların askeri kimliklerinin kaybolmaması için tedbirler aldılar.123 Emeviler dönemin-
de tüm hakları ellerinden alınan Mevâlî, Abbâsiler döneminde birtakım haklara ka-
vuştuğu doğrudur,124 ancak şurası kesin bir gerçektir ki, Abbâsiler dönemi de dahil, 
Araplar hiçbir zaman Mevâlî’yi kendileriyle eşit görmemişlerdir.125 Abbâsilerin ken-
dilerini iktidara taşıyan Mevâlî devriminin öncülüğünü yapan Ebû Müslim’i entri-
kayla öldürtmeleri,126 gerçekte onların Mevâlî’yi sadece bir araç olarak gördüklerini 
en açık örneklerinden biridir.

Abbâsilerin Bizans ile olan mücadelede sınır boylarının tümüyle Mevâlî’ye bı-
rakması,127 gayr-i Arap unsurların artık küçümsenen değil, toplumun devamlılığı
için saygı duyulması gereken bir güç olduğunu göstermesi açısından manidardır.128

Kısa zamanda Yemen, Mısır, Şam, Irak da dâhil hilafet ordularının tamamı, Mevâlî 
komutanlara teslim edildi. Aynı şekilde valilik makamlarında da Mevâlî unsurlar 
görevlendirilmeye başlandı. Bu durum Emiru’l-Umerâ diye yeni bir kavramın doğ-
masına neden oldu.129 Artık Mevâlî komutanlar, devlet içerisinde idari, askeri ve 
mali konularda halifeye danışmadan kararlar alıp uygulama yetkisine sahiptiler. 

121 Turan, Prof. Dr. Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, İstanbul 1979, s.96.
122 Kutlu, Mürcie ve Tesirleri, s.155.
123 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 311, 377; Doğan, Türlük ve Alevilik, s.113, 118.
124 Hodgson, İslâm’ın Serüveni, c.1, s.228.
125 Hodgson, a.g.e., c.1, s.199.
126 Hodgson, a.g.e., c.1, s.228; Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.179.
127 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.332.
128 Turan, a.g.e., s.331.
129 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.118.
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Protokolde halifeden sonra gelen Emiru’l Umera, zamanla devlet içinde ayrı bir 
devlet gibi iş görmeye başladı. 130

Abbâsiler devrinin sonlarına doğru Mevâlî unsurların gücü karşısında iyice 
sinen Arap yöneticiler, varlıklarının devamı için Mevâlî arasındaki iktidar mücadele-
sini körüklemeye ve kendi politikaları doğrultusunda değişik tarafları desteklemeye 
başladılar. Devrin politik atmosferinde meşruiyet sıkıntısı çekmemek için Mevâlî 
komutan ve valiler, Arap hanedanlığının hâmiliğine soyundular. Artık Arap hâki-
miyetinin sadece adı vardı. Devlet yönetimi tüm unsurlarıyla Mevâlî’nin elindeydi. 
Mevâlî hanedana istediğini dayatabiliyordu. Müslüman toplum içerisinde yaşamak 
için bir Arap ailesinin velayetine gerek duymayan Mevâlî, sosyo-kültürel olarak 
köylerden şehirlere göç eden Mevâlî unsurlar üzerinden kendi burjuvasını da oluş-
turmuştu.131

Kanaatimize göre Arap idarecilerinin siyasal egemenliklerini tümüyle kaybet-
meleri ve Mevâlî’nin elinde oyuncak olmaları, onların siyasal kaygıları bir yana bır-
akmalarına ve dinî kaygılara yönelmelerine neden oldu. Belki de devrin Arap 
idarecileri, devlet elden gitti, bari din elden gitmesin telaşına düşmüşlerdi. Ancak 
siy-asal amaçlar uğruna Mevâlî’nin dinî inançları sağlıklı bir şekilde ele alınmadığı 
ve kendi hallerine bırakıldığı için bu konuda da Müslümanların önünde çözülmeyi 
bekleyen ciddi sorunlar bulunuyordu.

Mevâlî unsurların dînî inançlarındaki karmaşık yapı, siyasal kaygılarla birle-
şince her kesimin kendine ait müstakil bir Alevilik veya Şiilik anlayışı geliştir-
mesine neden olduğuna daha önce değinilmişti. Bu yaklaşımlardan bazıları çok 
aşırıya giderek, Tevhit inancının dışına çıkmaya başladılar. Hilafet makamı bu dînî 
akımlarla mücadele edemez duruma geldi. Bu aşırı dînî akımlarla mücadele eden 
hilafet, sadece askeri tedbirlere değil, ilmi tedbirlere de müracaat ediyordu. Ancak 
her şeye rağmen engel olunamayan batıl halk inanışları ve yönetilemeyen Mevâlî 
bürokrasisi, hilafetin kontrolünün iyice Arapların elinden kaymasına neden oldu.132

Abbâsi hanedanından istediğini bulamayan şii unsurlar, temiz İslâm’ı getirmek 
bahanesiyle toplumda ciddi karışıklıklara neden olmaya başladığında komünal daya-
nışma taraftarları olan ulema ve halk, bundan daha iyisi olmaz diye Sünnî yaklaşımı 
desteklemeye başladılar.133

Kanaatimize göre, devrin karmaşası içerisinde Şiî yaklaşımlar bir yandan kendi 
radikal düşüncelerini oluştururken, diğer yandan da muhalif düşüncelerinin kemik-

130 Yıldız, Hakkı Dursun, İslâm Ansiklopedisi, Emiru’l-Umera Md., c.11, s.158.
131 Hodgson, İslâm’ın Serüveni, c.1, s.259,  260.
132 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.378; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.95.
133 Hodgson, a.g.e., c.1, s.333.
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leşmesine neden olmuştur. Bu nedenle Şiilik ve Sünniliğin, günümüzde olduğu gibi 
geçmişte de siyâsî kaygılar nedeniyle birbirlerini hararetle eleştirmekten başka
meşguliyetleri olmadığı için, her iki düşüncenin de eksik, hatalı, yanlı ve yanlış
yönlerinin tespiti imkânsız hale gelmiştir.

10. asra gelindiğinde dışta Bizans ve yeni Orta Asya kavimleriyle, içte Mevâlî 
ile uğraşmak zorunda kalan Abbâsi halifeleri, sorunlara çözüm üretemediği gibi artık 
sorunun kaynağı olmaya başladılar. Sorunların mevcut yönetim kadrolarıyla çözüm-
lemeyeceğinin farkında olan hilafet makamı, kaderine terk edilmiş bir görünüm arz 
ediyordu. 11. Yüzyılda Mısır’da kurulan şii Fâtimî devletinin maddi ve manevi des-
teğiyle Şiiliğin etkin bir silah olarak kullanılmaya başlanması ile Irak ve Güney 
İran’ı ellerinde bulunduran şii Buveyhi devletinin şii propagandacılığı Abbâsi devle-
tini ilmi olarak da tehdit altında olduğunu göstermesi açısından önemlidir.134

Sınır tanımaz zevk ve sefa gözetilerek ayet ve hadislerin tamamen heva ve 
hevese göre yorumlandığı Bâtınî propagandanın, Mezopotamya kültürüyle kaynaş-
mış Kürt, Nabati ve Mecusioğulları gibi çoğunlukla taşrada yaşayan ve eğitimsiz 
olan Mevâlî unsurlarca kabul edildiği nakledilmektedir.135 Aynı şekilde Türkler 
aracılığıyla Anadolu Aleviliğinin de bu aşırı şii fırkaların fikirlerinden etkilendiğini 
iddia edenler vardır.136 Abbâsi otoritesinin iyice zayıfladığı dönemlerde, devletin 
uzak köşelerinde kendi bağımsız otoritelerini kurmak isteyen tüm Mevâlî unsurlar, 
meşruiyet sorununu çözmek için aynı yöntemi kullanarak kendilerini Ali soyuna 
nispet etmekteydiler. Kuzey İran’da Zeydîler ve Hasenîler, Yemen’de Sülaymâniler
ve Ressiler, Mısır’da Fâtimiler, Kuzey Afrika’da İdrisiler,137 Sa’diler ve Filâliler,
İspanya’da Hammûdiler gibi devletlerin tamamı kendilerini Ali Evladı olarak tanım-
lıyorlardı.138

Müslüman Arap toplumu içerisinde tüm bu kargaşalar yaşanırken, dışarıda yeni 
bir güç merkezi doğuyordu. Bu yeni güç, gelecekte Orta Asya, Maveraünnehir, Ho-
rasan, Mezopotamya, Anadolu ve hatta Avrupa’nın kaderini belirleyecek olacak 
Selçuklular’dan başkası değildi.139 Selçukluların bölge ve dünya tarihi üzerindeki 
derin etkisini kırmak veya yozlaştırmak isteyen Müslüman ve Gayr-ı Müslim birçok 
düşünüre göre Selçuklular, İslâm medeniyetine başta ilim ve hür düşünce olmak 
üzere her alanda büyük bir durgunluğa neden zarar vermiştir. Ancak bu tespitin yan-
lışlığına dair Müslüman ve Gayr-ı Müslimler tarafından kaleme alınmış birçok çalış-

134 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 378.
135 el-Bağdâdî, el-Fark, s.300.
136 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.109.
137 Ocak, Ahmet Yaşar, İslâm Ansiklopedisi, Alevî Mad., c.2, s.369.
138 Öz, Mustafa, İslâm Ansiklopedisi, Ali Evladı Mad., c.2, s.393.
139 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 30, 348, 349.
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ma mevcuttur.140 Nitekim Selçukluların sonu gelmez Moğol saldırıları sonucunda 
yıkılmasını takiben İslam dünyasının uzun süre kendini toparlayamaması, onların 
Müslüman kültürüne ne denli güçlü bir katkı sağladığını göstermektedir.141

Oğuzların Kınık boyuna mensup Selçuklular,142 önceleri Türkistan’da bulunan 
aşiret iken daha sonra artan Orta Asya göçlerinin baskısıyla İslâm coğrafyasına 
yakın yerlere yerleşerek Hanefilik mezhebini benimsemişlerdi.143 Sonraları Türkmen 
birliğini sağlayacak olan Tuğrul b. Mikâil b. Selçuk (ö.455/1063) ve Çağrı b. Mikâil 
b. Selçuk (ö.451/1059) beylerin dedeleri olan Selçuk b. Dukak (ö.3971007)’ın böl-
gesel politikaları ile Abbâsilerin içinde bulunduğu acziyet, bu iki gücü zamanla 
birbirine yakınlaştıracak ve bölgenin yeniden yapılanmasında tarihi gelişmelere ne-
den olacaktır.144

Selçuklular, Karahanlılar ve Gazneliler ile giriştikleri mücadeleyi kazanınca,
İran’ın içleri de dâhil tüm Horasan’da söz sahibi olan tek siyasal güç konumuna 
yükseldi. Doğu ile işini bitiren Selçuklular, Batı’ya yöneldiklerinde önlerinde asır-
lardır Anadolu’da egemenlik süren Doğu Roma/Bizans’ı bulurlar.145 Tuğrul Bey, 
Anadolu seferlerine girişmeden önce gerek halifenin manevi desteğini almak ve 
gerekse bölge halkının güvenini sağlamak için Halife’ye elçiler gönderir. Elçiler 
tarafından Tuğrul Bey’in Bağdat’a gelerek halifenin desteğini almak ve Mekke’ye 
giderek ibadet etmek isteğinde olduğu halifeye bildirilir. Ayrıca Tuğrul Bey’in hac
yolunda halka eza veren eşkıyaları, idareye baş kaldıran isyancıları ve dînî hakikat-
leri bozan sapıkları temizleyeceği de Halife’ye iletilir. Halife, şii Büveyhî unsurlara 
karşı içinde bulunduğu acizlikten ve yeni güç dengeleri kurmak istemesinden dolayı 
Hanefi olan Tuğrul Bey’i hiç itiraz etmeden Bağdat’a davet eder. Bağdat’a gelmekle 
yetinmeyen Tuğrul Bey ise, halifenin etrafındaki Mevâlî güç odaklarını dağıtarak
kendi bürokrasisini kurar.146

Tuğrul Bey, halifeye verdiği sözün bir gereği olarak ilk seferini fanatik bir şii 
hanedanlıkla yönetilen Fatımi devletiyle bir olup Doğu-İslam coğrafyasında etkin bir 
siyaset gütmeye başlayan şii Buveyhî devleti üzerine yapar ve kolayca onları ortadan 

140 Turan, a.g.e., s. 392, 393.
141 Turan, a.g.e., s. 332, 333.
142 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 31.
143 Turan, a.g.e., s.333.
144 Doğan, Türklük ve Alevilik, s.131 vd.
145 Selçukluların kuruluş süreci hakkında geniş bilgi için bkz. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm 

Medeniyeti, s.45, 69.
146 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.91, 92.
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kaldırır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey’i Bağdat’ta törenle “Doğu ve Batı 
Hükümdarı” olarak ilan eder.147

Tuğrul Bey’in Hanefilik mezhebi yoluyla Ehl-i Sünnet taraftarı olması ve 
bölgede etkin olan şii unsurları ortadan kaldırması, Alevi olan Türkmenlerin mer-
kezden uzaklaştırarak kuzeye, Anadolu’nun sınırlarına doğru çekilmesiyle sonuç-
lanmıştır. Hilafetin Selçukluların etkisi altına girmesi başka mercileri de rahatsız et-
miştir. Bunların başında içte, iktidarı Selçuklulara kaptıran devrin Mevâlî unsurların 
başı olan Deylemiler iken; dışta Mısır’da Şii bir devlet kuran Fatimîler geliyordu. 
Fatimîler, kurdukları Dâilik teşkilatıyla ideolojik olarak tüm İslâm âlemini tehdit 
eder bir güce erişmişlerdi.148 Tuğrul Bey ve ordusunun Bağdat’a gelmesinden rahat-
sız olan Deylemiler isyanı bastırılır. Tuğrul Bey, halifeye hürmetinden dolayı Bağ-
dat halkını bağışladığını söyler. Ancak Deylemî isyanıyla aynı köke sahip şii Büvey-
hî yapılanması bağışlanmaz ve kılıçtan geçirilir.149

Doğu’daki şii devletin ortadan kaldırıldığını gören Fâtımîler, sıranın kendile-
rine geldiğini bildikleri için politik ve kültürel faaliyetlerine hız verirler. Fâtımîlerin
meşrutiyetlerini sağlamlaştırmak için Daru’l-Hikme ve Ezher gibi güçlü medreseler 
inşa etmelerine Selçuklular, Nizamiye Medreseleri’ni kurarak cevap verirler. Ehl-i 
Sünnet dışındaki fikirlere karşı ilk sistematik bilimsel faaliyetler,  Selçuklu veziri
Ebu Alî el-Hasan et-Tûsî Nizamülmülk (ö.1092) tarafından Bağdat’ta ve diğer şehir-
lerde açılan Nizamiye Medreseleri sayesinde başlamıştır. Nizamiye medreselerinin 
faaliyetleri, Selçukluların devamı olan Eyyübiler tarafından 1171 yılında Fatimî-
ler’in yıkılışına kadar aktif olarak sürdürülmüştür. Sunni-şii ayrımına dayalı güç 
mücadelesi daha sonraki Selçuklu devletleri, Harezmşahlar, Delhi Sultanlığı, Türk-
men Beylikleri ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.150

Anadolu’nun fethi için yapılan hazırlıklar içerisinde ve fetihlerin kalıcı 
olmasında propaganda merkezleri olan medrese, tekke ve zaviyelerin Anadolu’da 
İslâmiyet’in, Türkler arasında ise Sünniliğin yayılmasında büyük katkıları olmuş-
tur.151 Aynı şekilde bu tekkelerden yetişen Horasan Erenleri’nin Anadolu’nun şekil-
lenmesinde büyük rol oynamıştır.152 Nitekim Anadolu’da bir şehir fethedilmesinin 
hemen ardından medrese ve dergâhların inşa edilmesi, fetihlerin kalıcı olmasının 
istendiğini göstermektedir.153 10. yüzyılda Semerkant ve Buhâra şehirlerinin öncü-

147 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.378; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.95.
148 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.378.
149 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 92, 93.
150 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.378-379.
151 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.150, 331, 332.
152 Doğan, Türklük ve Alevilik, s.92
153 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.357.
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lüğünü yaptığı medrese eğitiminin yaygınlaştırılması, sonradan yerleşik hayata geçe-
cek Türk boyları arasında Hanefî merkezli Sünni anlayışın yerleşmesinde önemli 
katkıları olmuştur.154

Tuğrul Bey’den sonra çıkan taht mücadelesinden galip çıkan Alparslan 
Muhammed b. Dâvûd (ö.465/1072) döneminde, Anadolu fetihleri oldukça hızlan-
mıştır. Selçuklu devletinin kuruluş aşamasından itibaren Orta Asya’dan göç ederek 
bölgeye gelen ve kendi beyleri etrafında feodal bir sistem kurarak müstakil hareket 
eden Türk boyları, civar Müslüman beldelere saldırılar düzenleyip yağmacılık yapa-
rak, ancak hayatları sürdürebiliyorlardı. Selçuklu idarecileri, Orta Asya şartlarının 
zorladığı bu yoğun göç dalgısının yıkıcı etkilerinden korunabilmek için göçün istika-
metini, baştan itibaren bilinçli olarak Anadolu’ya yönlendirmiştir.155

Esasen Fâtimiler’den sonra Bizans’a yönelmeyi düşünen Alparslan,156 Orta 
Asya merkezli halkların birbirini iterek başlattığı bu büyük göç dalgası karşısında, 
gelenlere yurt ve yemek bulmak mecburiyetinden dolayı, zorunlu olarak Anado-
lu’nun fethine girişti.157 Aplarslan’ın ordusuna bölgedeki bazı Türkmen ve Kürt 
gruplar da destek veriyordu. Ancak Türkmenlerin çoğunluğu, yakın zamanda yaşa-
nan bazı tatsız olaylar nedeniyle Alparslan’a yakın değillerdi. Tuğrul Bey ile taht 
mücadelesine girişen Yabguoğlu Kutalmış (ö.455/1063), Tuğrul Bey’in ölümüyle 
kendini hükümdar ilan etmiş, ancak aynı iddia sahibi Alparslan’a yenilmiş ve 
kaçarken attan düşüp ölmüştü. Gerek Tuğrul Bey ve gerekse Alparslan döneminde 
Kutalmış’a destek olmaları nedeniyle Alevi Türkmenler, Orta Doğu’dan Anadolu’ya 
göç etmek zorunda kalmışlardı.158 Sadece karınlarını doyurabilmek için hayatlarını 
riske edecek kadar vahşi, istilacı ve yağmacı olan Orta Asya kaynaklı topluluklar, 
kendilerinin etkin olduğu bir siyasal yapılanma içerisinde, bir düzen ve istikrar 
unsuruna dönüştüler. Yeni birliktelikler ve güç dengeleri içerisinde Anadolu’daki 
siyasal ve sosyal yapı köklü ve geri dönülmez bir şekilde değişmeye başladı.159

Göçebe bir yaşam sürdükleri için yazılı bir kültüre sahip olamayan Türk boy-
ları, gittikleri bölgelerin inanç ve geleneklerine göre yeniden şekillendiler. Arap 
hâkimiyetindeki Mevâlî unsurlardan sadece biri olan Türkî unsurlar, bu kez Anado-
lu’daki değişimin baş mimarıydılar. Nitekim farklı medeniyetlerin farklı niyetlerle 
kullandığı, çoğunluğu Oğuz Türkmenlerden oluşan Türkî unsurlar, yeni siyasal güç 

154 Turan, a.g.e., s.332; Ocak, Tarihsel Terminoloji, s.17.
155 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.74, 76, 80, 107.
156 Turan, a.g.e., s.125.
157 Turan, a.g.e., s.79, 210.
158 Turan, a.g.e., s.214; Doğan, Türklük ve Alevilik, s.139-141.
159 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.338.
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odaklarının doğmasında ve varlıklarını sürdürmesinde önemli rol oynuyorlardı.160

Bizans ve Abbâsiler gibi devrin büyük siyâsî güçleri, daha çok pagan kültürüne 
yakın Türkî unsurları kendi dinlerine çevirerek sınırların güvenliğini sağlamak için 
uç noktalara yerleştiriyorlardı.161 Anadolu’nun içerisinde farklı din ve mezheplere 
ayrılmış sayısız Türkî unsur, sırf yaşamlarını sürdürebilmek için toprak ve yemek
karşılığında devrin politikacılarının elinde piyon gibi kullanılıyordu.

Büyük Selçuklular ile başlayan Türklerin Anadolu’ya göçleri ve yerleşimleri
beraberinde kültürler arası bir etkileşim ve kaynaşmayı gündeme getirdi. Esasen 
toplumlar arası etkileşim, İslâmi fetihlerin başlangıcından itibaren Arap ve Mevâlî 
unsurlar arasında zaten daha önceden başlamıştı.162 Anadolu Selçukluları zamanında 
da devam bu etkileşim, Anadolu Müslümanlığının sosyo-kültürel alt yapısı ve buna 
bağlı olarak dinî inanç boyutunda değişikliklere neden oldu. Bahsi geçen bu değişik-
likler, dînî olmaktan daha çok toplumsal içerikliydi. Selçuklu politikaları ve Anado-
lu’ya sonradan gelen kitlelerin yerel unsurlarla etkileşimi, toplumunda şehirli ve 
göçebe şeklinde iki temel sınıfın doğmasına neden oldu.163

Kanaatimize göre, sonradan Müslüman olan ve Arap geleneklerini dinin kendi-
siymiş gibi algılayan Mevâli unsurlar ile Anadolu’ya yeni gelen Oğuz boyları, gerek 
birbirleriyle olan ilişkilerinde ve gerekse Anadolu’nun farklı dinlere mensup unsur-
larıyla olan ilişkilerinde yepyeni bir dini anlayışın tohumlarını ektiler. Anadolu’daki
bu yeni sosyo-kültürel dalga, savaşlardan ve kargaşadan bıkmış olan geniş halk 
kitleleri üzerinde ahengin, sevginin, hoşgörünün, birliğin ve huzurun egemen olduğu 
mistik yönü ağır basan dînî yaklaşımların etkinliğini artırmıştır.

Alparslan sonrasında çıkan taht kavgaları dolayısıyla Anadolu’da yeniden kar-
gaşa egemen olmaya başladı. Malazgirt savaşında bile Alparslan’a destek vermeyen 
Kutalmışoğlu Süleymanşah (ö.479/1086), taht mücadelesini fırsat bilip babası gibi 
hükümdarlık peşinde koşmaya başladı. O, geçmişte ailesine destek verdiği için Ana-
dolu’yu mesken tutmaya mecbur bırakılan Alevi Türkmenleri, merkezi Sünnî Sel-
çuklu idaresinin dînî, ictimâî ve siyâsî politikalarından duydukları rahatsızlığı da 
kullanarak çevresinde toplamaya başladı. Süleymanşah, Türkmenlerin desteğiyle
Anadolu’da fetihlere girişti ve 1075’de İznik ele geçirerek, Anadolu Selçuklu Devle-
ti olarak yeni bir devlet kurdu.164 Süleymanşah bu yeni devlet sayesinde, göçebe 
Alevi Türkmen beyliklerinin tamamını bir çatı altına birleştirmeyi hedefliyordu ve 

160 Ocak, Tarihsel Terminoloji, s.17.
161 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s.332.
162 Demircan, Arap-Mevâlî İlişkisi, s.156, 157.
163 Ocak, Anadolu’da İslâm Heterodoksinin Doğuşuna Kısa Bir Bakış, s.56.
164 Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 214.
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bunu da büyük oranda başardı.165 Anadolu Selçuklu Devleti’ni göçlerin neden oldu-
ğu kargaşa ortamının zorunlu olarak doğurduğu bir devlet olarak görmek gerekir.166

Kanaatimize göre, bu yönüyle konu ele alındığında, Büyük Selçuklular’ı Sünni Sel-
çuklular, Anadolu Selçuklular’ını ise Alevi Selçuklular olarak görmek mümkün 
görünmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulması, Alevilik kültürünün sistemleşme-
sinde büyük bir rol oynamıştır. Süleymanşah, merkezden bağımsız olan yeni bir 
devlet kurmak istediğinden dolayı henüz daha devlet kurulmadan önce fethettiği 
şehirlerde şii olan idarecilere görev veriyordu. O’nun bu siyaseti, halifeliğin etkisin-
den uzak, tümüyle kendine ait sosyal bir yapı oluşturmak istemesinin bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Kutalmışoğulları’nın Anadolu hâkimiyetinin sağlamlaştırıl-
ması için merkezle ilişkilerini bir şekilde belirlemesi gerekiyordu. Merkez için Sü-
leymanşah’ın Anadolu’daki faaliyetleri, isyan ile eşdeğerdi. Süleymanşah, merkezi 
idareye karşı gücünü sağlamlaştırmak için, Mısır’da halen varlığını sürdüren Fâti-
miler ile ilişkisini sağlam tutuyor, Mezopotamya’da ise, ortadan kaldırılan şii Bu-
veyhî devletinin kalıntılarından yararlanma siyaseti güdüyordu. Süleymanşah, askeri 
gücünü tümüyle Anadolu Türkmenlerine bağlamıştı. Süleymanşah’ın Alevi Türk-
menler’e gösterdiği büyük güvenden dolayı bölgedeki diğer Türkmen unsurlar Ana-
dolu’ya göç etmeye başladılar. Süleymanşah’ın politikaları, Türkmenlerinin günü-
müze değin varlıklarını sürdürecek köklü bir Alevi kültürünü benimsemelerinde 
önemli bir role sahiptir. Aynı şekilde bu faaliyetlerin hemen sonrana denk gelen 13. 
yüz-yılda Anadolu, sosyo-kültürel evrilmeler, günümüz Aleviliğinin son şeklini 
almasında başat rol oynamıştır.167

2. SOSYO-KÜLTÜREL OLARAK ALEVİLİĞİN NELİĞİ VE 
GÜNÜMÜZ AÇISINDAN ANLAMI

Horasan ve Batı Türkistan bölgesindeki Arap hâkimiyetinin yanlış politikala-
rından dolayı, yeni Müslüman olmuş Mevâlî unsurların kimi zaman eski kültürleri-
ne, kimi zaman bölgede yaşayan milletlerin eski inançlarına, kimi zaman da hurafe 
İslâm anlayışlarına yöneldiklerinden bahsedilmişti. Bu bağlamda Mevâlî’nin eski 
gelenek ve inançlarıyla yeni karşılaştıkları kültürler arasında kuşkusuz bir etkileşim 
içerisine girdikleri söylenebilir.168 Aynı etkileşimin Anadolu’nun fethi sırasında da 
yaşandığı kolaylıkla görülebilir. Kanaatimize göre, Mevâlî ile Anadolu Aleviliği ara-
sındaki fark, tümüyle bölgesel farklılıklardan ileri geliyordu. Mevâlî, daha çok Arap-

165 Turan, a.g.e., s.215.
166 Turan, a.g.e., s.213.
167 Ocak, Ahmet Yaşar, İslâm Ansiklopedisi, Alevî Mad., c.2, s.369.
168 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.146, 160, 178.
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ların kadim imamet mücadelesiyle şekillenmiş Ali taraftarlığı ve Pers kültürünün 
etkileriyle yoğrulmuş bir İslâm anlayışı geliştirirken; Anadolu Aleviliği, Türklerin 
önceki dînî anlayışlarıyla şekillenmiş Ali taraftarlığı ve Bizans kültürünün etkileriyle 
yoğrulmuş bir İslâm anlayışı geliştirdi. Anadolu Aleviliği, tüm diğer kültürel yapı-
lanmalar gibi tarihin olağan akışı içerisinde, evrimleşerek gelişimini sürdürmektedir. 
Bu durum, gayet doğaldır; doğal olmayan, bu gelişimin müspet olaylar örgüsü içeri-
sinde değil de acı tecrübeler eşliğinde devinimini tamamlanmaya zorlanmasındadır. 

Arap ve Mevâlî arasındaki olumsuz olaylardan ders almak yerine, bunların 
tarihsel akış içerisinde toplumların yaşanması gereken doğal bir süreç olarak kabul 
edilmesi, yeni toplumsal yaraların yaşanmasına davetiye çıkarmaktan başka bir işe 
yaramayacağı aşikârdır. Şayet Müslüman Araplar, Orta Asya’da fethettikleri toprak-
lar üzerindeki halk ile bir şekilde uyum sağlayabilseydi; zaten ihtiyaç içinde olan 
Mevâlî’ye ağır vergiler yüklemek veya evlerine, mallarına, topraklarına ortak olmak 
yerine, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını doyurabilseydi tarihin akışı bu günkü 
gibi mi şekillenirdi?169 Aynı şekilde Anadolu’daki Alevi unsurlar, büyük güçlerin 
ellerinde kullanılan siyasal bir argüman gibi görülmeseydi, Aleviliğin kültürel geli-
şim seyri acaba nasıl olurdu?

Şimdiye değin anlatılanlardan yola çıkarak günümüz açısından Aleviliğin
semavî bir dinin kendisi veya onlardan birinin yorumu olarak değil, binlerce yıllık 
Mevâlî tarihinin kültür, inanç ve felsefe algısının, Anadolu kültürü ve yaşam algı-
sıyla yoğrulmasının neticesinde şekillenmiş bir yaşam felsefesi olduğunu söylemek 
mümkün görünmektedir.170

Aleviliğin gelişimindeki etkenler arasında sayılan, kökeninde siyasal hedefler 
olan dînî kaygıların mevcudiyeti fikri, kendini bariz bir şekilde halkın Sûfilik anlayı-
şında göstermektedir. Anadolu’da İslâm’ın daha çok derviş ve dergâhlar aracılığıyla 
yayıldığı düşünülecek olursa, Anadolu Aleviliği’nin dînî kaynakları açısından sûfi 
geleneğin ne derece önemli olduğu anlaşılabilir. İslâm’ın Anadolu’da yayılması 
sürecinde Sûfilik ve Alevilik arasında yakın bir ilişki ve sürecin sonrasında kopmaz 
bir bağ kurulmuştur. Esasen Alevilik ve Sufiliğin tarihsel gelişiminin birlikte değer-
lendirilmesi, bilimsel olarak sağlıklı sonuçlara açısından doğru bir yaklaşım olacak-
tır. Nitekim Anadolu halkının kültür kodlarını oluşturan edebiyat, müzik, oyun, 
eğlence ve dînî ritüellerinde sufiliğin oynadığı rol son derece önemlidir. Kanaati-
mize göre, Anadolu söz konusu olduğunda, Sûfilik ile halk kültürünün aynı şey 
olduğu söyleyecek olursak abartmış olmayız.

169 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.102.
170 Doğan, Türlük ve Alevilik, s.1.
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İnsan irade ve kuvvetini geliştirerek tüm insanlığı sevgiyle kucaklamak ilkesi 
üzerine kurulu olan Sûfilik, en genel anlamıyla temelinde ahlâkî erdem, felsefi mis-
tizm ve dînî bir anlayış üzerine inşa edilmiş bir yaşam biçimidir.171 Her toplum ve 
medeniyetin kendi zaman ve mekân algılarına göre değişebilecek bir esnekliğe sahip 
olan Sûfiliğin, Anadolu Müslümanlığı arasında neden ve nasıl büyük oranda etkili 
olduğu üzerine söylenecek çok söz vardır. Bunlar arasında kanaatimizce önde gelen 
nedenlerden biri de şudur. Anadolu’da biten Orta Asya kaynaklı göç koridorunun 
bulunduğu Horasan ve Mezopotamya bölgesindeki Arap veya Mevâlî tüm halk ke-
simleri, ardı arkası kesilmeyen siyasal, sosyal ve dinsel kargaşa ortamından fazlasıy-
la bunaldığı için huzur bulacağı güvenli bir liman arayışı içerisindeydi. Geniş halk 
kitlelerinin bu güven ve sevgi arayışlarına verilebilecek en etkin cevaplardan biri de 
hiç kuşkusuz Sûfiliktir. Nitekim Sûfilik, gelip geçici olan dünyalık çekişmelere fazla 
önem vermemesi, önemli olanın insanlar arasında sevgi ve hoşgörünün tesis edilme-
si olduğu gibi fikirleri nedeniyle, kargaşa ortamının belirsizliğinden bunalan Anado-
lu insanının ilgisini çekmiştir. Bundan dolayı Anadolu Aleviliği, doğayı ve yaşamı 
seven bir anlayışın ürünü olarak, felsefi temelleri olan teolojik tartışmaların sonu-
cunda değil, doğayla insanın karşılıklı etkileşimi sonucunda neşv-ü nemâ bul-
muştur.172

Aleviliğin çoğunlukla şifahi bir kültüre sahip olmasının altında yatan temel 
neden, onun doğallığında aranmalıdır.173 Sevgi ve saygıya dayalı tüm felsefi disip-
linlerde olduğu gibi İslâm mistizmi olan Sûfilik’te de merkezde insan vardır. İnsanı 
konu edinmeyen ve onu önemsemeyen hiçbir anlayışın Sûfizm’de barınması müm-
kün değildir. Anadolu’da yaşayan halklardan yerleşik hayatı tercih edenlerin sûfi 
düşünceleri Mevlevilik tarzında gelişirken, göçebe hayatını tercih edenlerde ise daha 
çok Bektâşilik tarzında geliştiği söylenebilir.174

Her ne kadar günümüz açısından toplumsal birtakım kaygılardan hareketle 
özelde Bektaşiliğin genelde Aleviliğin Sufilikten tamamen bağımsız olduğu iddiaları 
bulunsa da, hiçbir toplumsal oluşumun içinde bulunduğu şartlardan bağımsız düşü-
nülemeyeceği bilimsel ilkesinden hareketle, sağlıklı bir kanaate ulaşmak için bazı 
hususların aydınlatılması gerekir.175 Bektaşiliğin tasavvuf tarihinde Sünni olmayan 
bir Sûfi tarikat olarak gelişimine başladığını söylemek mümkündür. Alevilik kavra-

171 Öngören, Reşat, İslâm Ansiklopedisi, Sûfî Mad., c.37, s.471; Öngören, Reşat, İslâm Ansiklopedisi,
Tasavvuf Mad., c.40, s.119, 120.

172 Ocak, Ahmet Yaşar, Babâiler İsyanından Kızılbaşlığa: Anadolu’da İslâm Heterodoksinin Doğuşuna 
Kısa Bir Bakış, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geçmişten Günümüze Alevi- Bektaşi Kültürü, Ankara 
2009, s.39.

173 Ocak, Anadolu’da İslâm Heterodoksinin Doğuşuna Kısa Bir Bakış, s.55.
174 Ocak, a.g.e., s.56.
175 Ocak, Tarihsel Terminoloji, s.14.
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mı ise, 19. Yüzyıldaki modern kullanımından farklı olarak İslâm tarihinin değişik 
zamanlarında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Cumhuriyet tarihinde birbirinin 
müradifi gibi kullanılmaya başlanan Alevilik ve Bektaşilik, birbirinden gerçekte 
benzerlikleri kadar farklılıkları da ulunan iki anlayıştır. Tarihsel açıdan kaynaklarda 
Bektaşiliğin kökleri 13. Yüzyıl Anadolu’sundaki karışık sosyo-kültürel ortamında 
Hac-ı Bektaş-ı Veli (ö.1271)’nin etrafında toplanan birtakım unsurlara dayandırı-
lır.176 Halkın bağrından kopan ve devrin sûfi kültüründen beslenen bu unsurlar, 16. 
Yüzyılda sistematik bir tasavvuf tarikatı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Alevilik 
kavramı ise daha genel bir kavram olup Anadolu’ya sonradan gelen bir 
kavramdır.177 Ancak günümüz açısından ifade etmek gerekirse Alevilik, 10. 
Yüzyıldan sonra sadece Anadolu’da değil, Orta Asya ve Balkanlar arasındaki geniş 
coğrafya içerisin-deki tüm inanç ve kültürler ile yoğrulmuş bir toplumsal yapının 
ismidir.178 Dola-yısıyla bu geniş coğrafya içerisinde yaşayan unsurları bilmeden
Aleviliğin anlaşıl-ması eksik olacağı gibi, bu unsurlardan sadece birine Aleviliği 
indirgemekte yanlış olacaktır.179

Günümüz Anadolu Alevîliği’nin kaynağını sadece ilk dönem Arap egemenlik
mücadelesindeki Ali taraftarlığıyla ilişkilendirmek oldukça zor görünmektedir.180 Bu 
yönüyle Anadolu Aleviliği, diğer Mevâlî bölgelerinden bağımsız olarak kendine 
özgü bir Alevi kültürü üretmiştir. Anadolu’daki Mevâlî unsurlar, kâdim Anadolu 
inançları ve Orta Asya kültürüyle yoğrulmuş Sûfizm’in başrolünü oynadığı bir dînî 
evrimle ile Anadolu İslâm’ı şeklinde yeni bir anlayış geliştirdiler. Bunun açık örne-
ğini Alevi isminin, tasavvufta birçok tarikatın ortak adı olarak kullanılmasında gör-
mek mümkündür.181 Mevcut reel yaşam açısından konu ele alındığında, Anadolu 
Müslümanlığının yansımalarından olan Mevlevilik ve Bektaşilik arasındaki teorik ve 
pratik benzerlikler, saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Sadece yüzeysel bir bakış 
bile bu benzerlikleri görmek için yeterlidir. Çünkü her iki yaklaşım tarzı da, aynı 
sevinç ve acıları paylaşan Anadolu halkının saf bağrından doğmuştur. Mevlevilik ve 
Bektaşilik, dinî dans, çalgı, türkü ve manileriyle; hoca-talebe ilişkileri ve dergâh-
larıyla; yaşama ve doğaya bakış açılarıyla adeta bir bütünün parçaları gibidir. Her 
ikisinde de kurum ve kişilerin toplumda icra ettikleri görev ve sorumluluklar aynıy-
ken, sadece isimleri farklıdır. Ancak Bektaşilik kavramı, günümüz açısından sûfi bir 
tarikatı niteleyen müstakil bir isim olmaktan çıkmış ve Alevi-Bektaşi adı altında 
kendini tanımlayan toplumsal bazı oluşumları ifade eder konuma gelmiştir.182 Dola-

176 Geniş bilgi için bkz. Ocak, Tarihsel Terminoloji, s.14-16.
177 Ocak, Tarihsel Terminoloji, s.14.
178 Ocak, Anadolu’da İslâm Heterodoksinin Doğuşuna Kısa Bir Bakış, s.38, 42, 49, 56.
179 Ocak, a.g.e., s.39.
180 Ocak, Anadolu’da İslâm Heterodoksinin Doğuşuna Kısa Bir Bakış, s.56.
181 Ocak, Ahmet Yaşar, İslâm Ansiklopedisi, Alevî Mad., c.2, s.369.
182 Ocak, Tarihsel Terminoloji, s.22.
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yısıyla Alevilik ve Bektaşilik kavramlarının tarihsel kökenlerinden daha çok, günü-
müz açısından önemli olan kendilerini bu şekilde tanımlayan toplum kesimlerinin ne 
istediklerinin belirlenmesidir. Çünkü toplumumuz için muhtemel bir güvenlik 
sorunu olmaya açık farklı yaklaşımların, mutlaka ivedilikle ele alınması ve toplum-
sal birlikteliğin temellerinin sağlamlaştırılması gerekir.

Günümüz açısından Aleviliğin anlaşılmasında ve Alevilerin kendilerini ifade 
etmelerinde yaşanan sorunların temelinde, cehalet ve siyasal kaygıların tetiklediği 
iletişimsizliğin bulunduğunu183 ifade eden fikirler oldukça yerindedir. Ancak Alevi-
lik hakkındaki araştırmaların artmasıyla, Alevilik üzerindeki gizem ve önyargıların 
ortadan kalkması mümkün görünmektedir. Bilgisizliğin neden olduğu açmazların 
giderilmesinden sonra yapılması gereken ise sadece, toplum kesimleri arasındaki 
karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı iyi niyetli diyalog ortamının sağlanmasıdır. Ancak 
bu şekilde toplumsal olay ve olgular, çatışma ve kargaşaya mahal vermeksizin ola-
ğan seyri içerisinde gelişip yolunu bulabilir. 

SONUÇ

İslâmi tebliğ, ilk olarak Arap tacirler yoluyla başlamış, sonraları kişisel gayret-
lerle eğitsel çabalarla devam ettirilmeye çalışılmıştır. Ancak Arap fetihlerinin baş-
lamasıyla doğal seyrinin dışına çıkmaya zorlanan ihtida hareketleri, tarihsel açıdan 
Mevâlî için iyi bir deneyim olmamıştır. Çünkü fetihler, Mevâlî unsurların yanlı ve 
yanlış politikalar nedeniyle İslâm’ın ruhundan uzaklaşmasına ve kendine özgü yeni 
dînî anlayışlar geliştirmesine neden olmuştur. Bu anlayışlar çoğu zaman Mevâlî 
unsurların önceki inanç ve geleneklerine göre oluyorken bazen de yerleşimci olduk-
ları kültürlerin anlayışlarına göre şekillenmiştir.

İslâmî inanç ve ilkelerin önceleri tehdit ve asimilasyonla Mevâlî’ye dayatılma-
sı; sonraları ise siyasal ve iktisadi kaygılarla zorlaştırılması şeklinde gerçekleşen 
Orta Asya fetihleri, birçok açıdan açmazlarla doludur. Her şeyden önce, “dinde zor-
lama yoktur” ilkesinin çiğnenmesi, kalplerin İslâm’a ısındırılması, hidayetin Allah’-
tan olması ve insanların ancak sevgiyle değişebileceklerinin unutulması, etkisi günü-
müze kadar sürecek köklü sorunların doğmasına neden olmuştur. Bu nedenle baskı 
ve ayrımcılıkla, hak ve hakikatin anlatılamayacağının bir kez daha tescillendiği ilk 
Arap fâtih ve yerleşimcilerinin yanlış politikalarından ders çıkarılmalı ve yeniden 
aynı hatalara düşülmemelidir.

Mevâlî’nin önceleri Araplara tepki olarak geliştirdikleri farklı fikri yapılan-
malar, toplum içerisindeki konumlarının güçlenmesiyle beraber farklı bir kimlik 

183 Ocak, Anadolu’da İslâm Heterodoksinin Doğuşuna Kısa Bir Bakış, s.42.
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oluşturmak için kullanılmaya başlandı. Genel olarak Arap İslâm anlayışını temsil 
eden selefi bakış açısının dışındaki mu’tezilî, şii, ve mürcî fikri cereyanlar, bu kap-
samda Mevâlî’nin en çok müracaat ettiği fikirler olmuştur. Bu fikirler, Mevâlî’nin 
siyasal ve sosyal gelişimine paralel olarak zamanla evrimleşerek daha farklı noktala-
ra ulaşmıştır. Maveraünnehir ve Mezopotamya bölgesindeki Arap-Mevâlî ve Mevâ-
lî’nin kendi içindeki siyasal ve kültürel çekişmelerinin Anadolu’ya sıçramasıyla bir-
likte, Aleviliğinin tarihsel gelişiminde önemli değişiklikler görülmüştür. Bölge 
halklarının İslâmî düşünceyi yöresel inanışlara göre yorumlamasın doğal bir sonucu 
olarak yeni birtakım İslâmî anlayışlar gelişmiştir. Dinî algılama biçimindeki bu fark-
lılıklar, maalesef zamanla, bir zenginlik olarak değil, ayrımcılık olarak algılanmaya 
başlanmıştır.

Müslüman toplumun imkânlarının israf edilmesine ve medeniyet inşa etme 
yarışında küçük ayrıntılara takılıp kalmasına neden olan baskıcı fikir ve politikalar, 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplum düzenini tehdit etmeye devam etmek-
tedir. Bu bağlamda doğuşundan günümüze değin oldukça farklı evreler geçiren ge-
nelde Aleviliğin özelde Anadolu Aleviliğin gerçekte ne olduğundan daha çok, günü-
müz açısından ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesi önemlidir. Bu bağlamda Alevi-
lik hakkında konuşması ve tanımlamalarda bulunması gereken öncelikle kesimin 
Aleviler olması gerekir. Alevi kesimlerin tarihsel olarak kendileri hakkında kabul 
etmedikleri tarihî iddialarla ve güncel olarak yaşamları hakkında belirleyici tutum-
larla karşı karşıya bırakılmalarının hiç kimseye bir faydasının olmadığı kabul edil-
melidir. Ancak hiçbir toplumsal unsurun, tarihten bağımsız olarak ele alınamaya-
cağının da bilinmesi gerekir. Bu husus, geleceğin inşasıyla görevli toplum mimarla-
rının yaşama bakış açıları ve gelecek vizyonları açısından da son derece önemlidir.

Aleviliği günümüz açısından ne anlam ifade ettiği noktasında önemli olan bir 
diğer husus ise, internet dünyasının ve sosyal medyanın öncülük ettiği güçlü iletişim 
ağı sayesinde bilgi paylaşımında sınır tanımayan ve olaylara kendi bakış açılarıyla 
yaklaşan yeni bir neslin yetiştiği gerçeğiyle yüzleşilmesi gerekliliğidir. Alevi ve 
Sünnî kesimler tarafından ortak bir serzenişle, vurdumduymazlıkla itham edilen
gençliğin bakış açısı, içinden çıkılmaz bir hale gelmiş tarihsel sorunlarımızın çözüm-
lenmesinde bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Aşırı idealize ve politize olmaktan 
uzak olan modern gençliğin, sorunları daha esnek bir şekilde ele alabilme daha rahat 
birlikte yaşayabilme yeteneğine sahip oldukları gözlenmektedir. Bilgi çağının 
getirdiği bu yeni bakış açısı, toplumumuzun olduğu kadar dünyamızın da geleceği 
açısından kaçırılmaması gereken bir imkân olarak karşımızda durmaktadır.

Son tahlilde problemlerimizin çözümü için toplumun doğal değişim döngüsü-
nün sağlıklı bir şekilde seyrinin sağlanması için gereken önlemler alınmalıdır. Bu 
önlemler kapsamında, siyasal anlamda demokrasiyi olabildiğince genişletmek ve 
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çoğulculuğun siyasete egemen olması için gerekli tedbirleri almak, sosyal anlamda 
hoşgörü ve çok kültürlülüğü hâkim kılacak projeler geliştirmek, son olarak da kişisel 
anlamda temel insan hak ve hürriyetlerine azami ölçüde saygılı olmak gerekir. An-
cak bu şekilde, toplumsal farklılıklar bir çatışma nedeni olarak değil, kültürel bir 
zenginlik kaynağı olarak görülebilir ve daha yaşanılabilir bir toplum düzeninin
varlığından bahsedilebilir. Büyük medeniyetlerin geniş ve kuşatıcı düşüncelerle 
kurulduğuna tanıklık eden tarih, şayet evrensel bir medeniyet olma iddiasını sürdü-
rüyorlarsa, Müslümanlar için en önemli bir örnek olmalıdır.
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MODERLEŞMENİN ALEVİLER ÜZERİNDEKİ 

BİR KISIM ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr Hasan GÜMÜŞOĞLU∗

GİRİŞ

Modernizm; XVI. yüzyıl ile başladığı düşünülen bilim, sanat, edebiyat ve 
düşüncede bir tarz ve dönemi ifade etmekle birlikte daha çok, XX. yüzyılı tasvir 
eden bir kelimedir.1 Modernleştirmek (modernize, modernizasyon) teriminin ilk kez 
1748’de, “modern sanat” teriminin ise 1848’de kullanılmasını2 dikkate aldığımızda, 
kelimenin daha çok bilim ve sanat alanında ortaya konulan yeniliklerin yaygınlaştı-
rılmasını ifade ettiğini söylemek mümkündür.

Ülkemizde çoğu zaman çağdaşlaşmanın yanı sıra modernleşme de Batılılaşma 
olarak anlaşılmış, hatta bu şekilde takdim edilmeye çalışılmıştır. Halbuki aralarında 
belirli bir ilişki bulunmakla beraber bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Çağdaş-
laşma veya modernleşme, Doğu-Batı farkı olmaksızın bütün toplumlar için geçerli 
olup, farklı toplumların birbirlerinden sosyal ve kültürel müesseseleri alması mana-
sına gelen bir hareketi anlatmaktadır.3 Batılılaşma ise, Batı’nın gelişmişlik seviye-
sine ulaşabilmek için gerçekleştirilen siyasî, sosyal ve kültürel hareketleri ifade et-
mektedir. Bununla birlikte maddî ilerleme ve gelişmeyle hiç alakası olmadığı halde, 
Batı’nın birçok kurumunun modernleşme adı altında ülkemize aktarılmaya çalı-
şıldığı bir gerçektir.

Genel bir takım esaslarından bahsetmek mümkün olmakla birlikte “Modernity” 
muğlâk olup, Modern düşüncenin sınırları belirgin değildir. Bununla birlikte moder-
nizm düşüncesi, merkezini ilâhî esasların oluşturduğu dünya görüşü ve hayat anla-
yışında değişiklik yaparak; merkezine akıl ve bilimin yerleştirildiği ve dinin dışlan-

∗ Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hasgumus@hotmail.com.
1 Peter Childs, Modernizm, çev. Vural Yıldırım, I. baskı, Ankara 2010, s. 22.
2 Numan Rakipoğlu, Seküler Atlas, I. baskı, İstanbul 2011, s. 88.
3 M, Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşmak”, DİA, İstanbul 1992,V, 148.
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dığı veya sadece özel hayatta ve vicdanlarda yer verildiği bir düşünce sistemi olarak 
şekillenmiştir.4

“Modern” terimi, düşünce tarihinde daha çok “insana vahiy yoluyla bildirilen 
ebedî ilkelerden ve dinî olandan koparılan şey” manasında kullanılmakta ve moder-
nizm, geleneğin (din) zıddı olarak ilâhî kökeninden koparılan ve ayrılan şeyi sim-
gelemektedir.5Bu itibarla modernleştirme, bir nevi dinin dönüştürülmesi ve dinin 
dünyevî alandan tecrit edilmesi demek olduğundan modernleşme,peşinden seküler-
leşmeyi (dünyevileşmeyi) getirmiş, sekülerleşme de mukaddes olanı hayattan uzak-
laştırmıştır.6

Modernist düşünürlerin hepsi ilahiyat ve dini inkar etmemekle birlikte moder-
nizmin genel manada insanların inanç bunalımına girmesinde ve dinden uzaklaşma-
sında etkili olduğu bir gerçektir. Modernleşme, insanı sadece üreten ve tüketen 
mekanik bir alet haline getirerek onu toplumdan ayırmış, aile hayatını önemsizleşti-
rerek parçalanmış ve bireyciliği ön plana çıkararak, kişinin her türlü manevî değer-
den ve sosyal faaliyetten yoksun bir hayat sürdürmesinin önünü açmıştır. Tarih 
boyunca insanlık bir değişim içerisinde olmakla beraber, modernliğin sonucunda 
ortaya çıkan yaşam tarzları, geleneksel toplum düzeninin her çeşidinde köklü deği-
şikliklere sebep olmuştur.7

Max Weber’in (1864-1920) belirttiği gibi, kültürel modernite, din ve metafizik 
içinde kendini ifade eden aklın; bunlardan bağımsız olarak, bilim, sanat ve ahlâk 
gibi üç otonom sahada kendini yeterli görmesiyle başlamıştır. Bu düşüncenin bir 
sonucu olarak âdeta din ve metafizik bu üç alandan tamamen tecrit edilmiştir. Dinin;
bilim, hukuk, ahlâk ve sanattan koparılması, aynı zamanda dinin günlük hayattaki 
fonksiyonlarını kaybetmesi manasına gelmiştir. Bu itibarla modern düşünce, Hıristi-
yanlığın seküler hâle getirilerek, lâdinî kültürün gücüne boyun eğmesinde oldukça 
etkili olmuş8 ve Hıristiyanlığın sunduğu küllî dünya görüşü parçalanmıştır. Hıristi-
yanlığın aleyhinde gelişen bu düşünce daha sonra İslâm coğrafyasında da taraftar 
bulmuş ve modernist düşünce yaygınlık kazandıkça İslâm’ın fert ve toplum hayatı 
üzerindeki etkisi zayıflamıştır.

4 Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, VI. baskı, İstanbul 2010, s. 26.
5 Seyyid Hüseyin Nasr, Modern Dünyada Geleneksel İslam, çev. Sara Büyükduru, III. baskı, İstanbul 

2001, s. 90.
6Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme, I. baskı, Ankara, 2008, s. 112.
7 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, IV. baskı, İstanbul 2010, s. 12.
8 Adnan Aslan, “Geleneksel Ekolün Modernizm Eleştirisi ve İslâm Düşüncesine Yansımaları”, İslâm ve 

Modernleşme(II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı), İstanbul 1997,  s. 56
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1. MODERNLEŞME VE ALEVÎLER

1.1. Tarihi Süreçte Alevîlik

Modern dönemdeki Alevîliğin anlaşılabilmesi için tarihi süreçteki Alevîliğe bir 
göz atmanın faydalı olacağını düşünmekteyiz. Zira Alevîliğin modernleşme döne-
minde geçirdiği değişiklikte geçmişte sahip olduğu bazı özelliklerinin önemli payı-
nın olduğunu düşünmekteyiz. Tarihte genel olarak Kızılbaş ismiyle bilinen toplu-
mun son dönemde daha çok Alevî olarak isimlendirilmesi sorunlu olmakla birlikte 
biz günümüzde daha yaygın hale geldiği için “Alevîlik” ve “Alevî” kelimesini 
kullanmayı tercih ettik.

Kelime olarak Alevî, Aliye mensup, Aliye ait veya Ali soyundan gelmek gibi 
manaları ifade etmekle birlikte tarih içerisinde Alevîlikten anlaşılan sadece kelime 
olarak ifade edilen mana ile sınırlı kalmamıştır.9 Farklı özellikler taşıyan insanların 
kendilerini Alevî olarak tanıtmaları, değişik Alevîliklerin çıkmasına fırsat vermiştir. 
Bu itibarla Alevîliğin nerede başlayıp nerede bittiğinin tespitini yapmak ve kesin bir 
çerçevesini çizmek kolay olmamıştır.

Bilindiği gibi tarihi süreçte Alevîler, Buyruk ve Velayetnâme türü eserlerden 
istifade etmekle birlikte genel manada yazılı literatürden ve kurumsal bir eğitimden 
mahrum oldukları için inançlarını, sözlü kültür üzerine bina etmişledir. Ayrıca Alevî
kesimin medrese gibi köklü dinî eğitim kurumlarından mahrum olmaları ve kesin 
deliller üzerine bina edilmiş bir inanç sistemine sahip bulunmamaları, Alevîliğe 
değişime açık bir özellik kazandırmıştır. Bu değişim ise gündelik koşulların dayat-
masına teslimiyeti kolaylaştırdığından Alevîliğin zamanla farklı yorumları bünye-
sine alıp, aslî unsurlarını terk ederek dönüşüme uğramasına yol açmıştır. Bu itibarla 
Kızılbaşların, tarih içerisinde, yaşadığı çevrenin inanç esaslarından, kültürel ve 
soysa-ekonomik şartlarından oldukça etkilenmesi10 önemli bir noktadır. Halbuki 
temel ilkelerin her türlü yoruma açık bırakıldığı bir konumda bu ilkelerin varlığının 
gerçek manada bir ehemmiyetinden bahsetmek pek mümkün olmamaktadır. Bu iti-
barla sadece “eline, diline, beline sahip olmak” gibi içi her türlü yorum ile doldu-
rulabilecek yuvarlak bir ilkeye indirgenmiş dindarlığın her çeşit hegemonya ilişki-
sine uyum gösterebileceği açıktır.11

9 E. Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadî İslam Mezhepleri, I. baskı İstanbul 2001, s. 273; Ocak A. Yaşar, 
“Alevî” DİA, II, 369.

10 İlyas Üzüm, Günümüz Alevîliği, II. baskı, İstanbul, 2000, s. 3, vd.
11 Yasin Aktay, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, IV. baskı, İstanbul 2011, s. 66.
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Müslüman Türklerin büyük çoğunluğu, Orta Asya’da genel manada iyi bir 
İslâmî eğitim almalarına ve tasavvufî terbiyeden gelmelerine rağmen sonraki süreçte 
Şiî çevrelerle karşılaşmaları, İslâm’ı tam olarak öğrenme imkanı bulamayan göçebe 
kesiminin Şiîlikteki birtakım esasları alıp, benimsemelerine zemin hazırlamıştır.
Özellikle Şah İsmail’in Şiî propagandasından etkilenen Türkler, Hz. Ali’ye herkes-
ten daha ayrı bir hürmet ve sevgi beslemekle kalmayıp “on iki imam düşüncesini” de 
detayına girip anlamadan bile olsa yüzeysel olarak kabullenmişlerdir.12

Şiî fırkaların bir kısmında açıkça görülen ve Şia’ya Hıristiyanlık ve Yahudilik 
gibi başka din ve felsefî görüşlerden geçtiği söylenen Hz. Ali’ye ilahlık isnat etmek,
Hulul, tenâsuh, gaybet ve rec’at gibi kavram ve inançların Kızılbaş kesimlerce be-
nimsenmesi13 bunu açıkça göstermektedir. Bu itibarla zamanla bazı Alevî inanç-
larının Şiî renklere büründüğünü söylemek yanıltıcı olmaz.14 Dolayısıyla Alevîlerin 
söz konusu farklı inanış ve yaşantılarını; siyasî, etnik, mahallî ve tarihî bir takım 
faktörlerde aramak daha doğru olur.15

Müslüman olan Türklerin hepsi aynı derecede İslâmî inanç ve yaşayış konu-
sunda başarılı olamadığı16 gibi söz konusu Türklerin göç ettikleri bölgelerde bulanan 
çeşitli kültürlerin etkisinde kaldığı da bilinmektedir.17 İslâm’ı tam manasıyla benim-
seyen Türklere göre sayıları oldukça az da olsa siyasî veya sosyo-ekonomik bazı 
faktörlerin de etkisiyle bu insanların Müslüman toplumun genelinden uzaklaştığı, 
gün geçtikçe farklılaştığı ve kendi içlerine kapanarak ayrı bir hayat sürdürdükleri 
bilenen bir gerçektir.18

Şehirlerde yaşayan ve medrese çevresiyle daha sıkı ilişkiler içerisinde bulunan 
dolayısıyla dinlerini daha iyi öğrenen Müslüman Türkler, İslâm’ın esaslarına daha 
sıkı bağlı kalmışlardır. Yerleşik hayattan uzak, konar-göçer bir hayat sürdüren dola-
yısıyla ilmî çevrelerle ve İslâm’a bağlı kesimlerle fazla teması bulunmayan Türkler

12 Üzüm, Günümüz Alevîliği, s. 85.
13 Niyazi Öktem, “Anadolu Alevîliğinin Senkretik Yapısı”, s. 225, vd., Ocak, A. Yaşar, “Alevîliğin 

Tarihsel Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki İlişki Problemi”, Türkiye’de Alevîler, Bektaşiler, 
Nusayrîler(Tartışmalı İlmi Toplantı),İstanbul 1999, s. 393.

14 Faruk Bilici, “Alevî-Bektaşî İlahiyatının Günümüz Türkiye’sindeki İşlevi”, Alevî Kimliği, nşr. T. 
Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, çev. Bilge Kurt Torun-Hayati Torun, I. baskı, İstanbul 1999, s. 71

15 Üzüm, Günümüz Alevîliği,s. 5.
16 Geniş bilgi için bkz., Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, I. baskı 

Ankara2002, s. 150, vd; Metin Bozkuş, Sivas Alevîliği, II. baskı, Isparta 2006, s. 33.
17 Bozkuş, Sivas Alevîliği, s. 33.
18 Ocak,“Alevîliğin Tarihsel Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki İlişki Problemi,” Türkiye’de Alevîler, 

Bektaşiler, Nusayrîler, s. 388-92.
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ise, İslâm’ı yüzeysel olarak benimseyip, dinî değerlerden uzak bir şekilde yaşamış-
lardır.19

Özellikle Anadolu Selçuklularından itibaren, belli bir yönetime baş eğmeye ve 
vergi ödemeye alışmayan bu yüzden de merkezî siyasî otorite ile arası iyi olmayan 
Türk boyları XIII. yüzyılın ortalarına doğru bir takım isyanlara girişerek daha sonra-
ları asırlarca devam edecek merkezi otoriteden uzak bir hayat tarzını benimsemenin 
temellerini atmışlardır. Bu isyan hareketleri ilk dönemlerde sosyo-ekonomik sebep-
lerden kaynaklansa da sonraki asırlarda hakim İslâm anlayışından farklı bir kısım 
inançların gelişmesine imkan sağlamıştır.

Başlangıçta aşırı görüşlerden uzak, Sünnî bir tarikat olan Erdebil tekkesinin
sonradan tamamen Şiî bir karakter kazanması Kızılbaşlığın değişmesinde önemli bir 
merhale olarak görülmüştür. Somuncu Baba olarak bilinen Ebu Hamîdüddîn Aksarâ-
yî gibi meşhur velilerin bağlı bulunduğu Erdebil Tekkesi’nin özellikle de Hoca Ali 
(1371-1429) zamanından itibaren Şiiliğe meyletmeye başlaması, Anadolu’daki 
Türkmenler arasında Şiiliğin etkisinin artmasına sebep olmuştur.20

Osmanlı’nın yerleşik hayata geçirme ve kendileri üzerinde devletin otorite 
kurma gibi politikalarından rahatsız olan özellikle de Yeniçeri ocağına gayr-i müs-
lim ailelerin çocukların devşirme usulüyle alınmasından sonra askeri konuda kendi-
lerine pek fazla vazife kalmadığını düşünen Türk aşiretlerinin, Osmanlıyla olan iliş-
kileri zayıflamıştır. Bu aşiretler, İran’ın büyük bölümünde ve Doğu Anadolu’da 
nüfuz sahibi olan Erdebil tarikatının şeyhleri ile irtibat halinde bulunduklarından 
Safevilerin bölgedeki itibarı oldukça yükselmiştir. Şah İsmail’in İran tahtına geçip,
Şiîliği devletin resmi mezhebi olarak kabul etmesinden sonra Şiî görüşler, Türk 
boyları arasında daha etkin bir şekilde yayılmaya başlamıştır.21 Bu itibarla İran Safe-
viliği ile Osmanlı arasındaki siyasi rekabetin ve kutuplaşmanın Alevliğin şekillen-
mesine etki eden temel faktörlerden biri olduğu söylenebilir.

Kızılbaşlar, bir taraftan Anadolu’daki siyasî, kültürel ve ekonomik çelişki ve 
huzursuzlukların oluşturduğu şartlarda merkezin dışına kalırken, diğer taraftan bu 
kamplaşmaların farklılıkları kemikleştirdiği ortamda toplumun genelinden uzak 
kaldıklarından tavır ve düşüncelerini bir gizlilik perdesi kaplamış ve kendilerinde bir 
dışlanmışlık psikolojisi oluşmuştur. Dolayısıyla medrese gibi eğitim kurumlarının 

19 İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, I. baskı, İstanbul 2007, s. 18-9.
20 Sayın Dalkıran, İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, I. baskı, İstanbul 1997, s. 20; Bozkuş, Sivas 

Alevîliği, s. 49; Mustafa Ekinci, Anadolu Alevîliği’nin Tarihsel Arka Planı, I. baskı, İstanbul 2002, s. 
71.

21 Sayın Dalkıran, Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Sünnet’in Şi’î Akîdesine Tenkitleri, I. baskı, İstanbul 2000, s. 
10-11; Bozkuş, Sivas Alevîliği, s. 41.
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bulunmadığı, tamamen kendi içine kapanmış bir İslâm anlayışının, giderek değişik 
kültürlerden devşirilen unsurlarla mezcedildiği Kızılbaşlık, zamanla sosyo-kültürel 
bir grup niteliğiyle kendini diğer dinî yapı ve yargılardan ayrıştırmıştır.22

Türklerin İslamlaşmasında tasavvuf ve tarikatların müspet manada büyük tesir-
lerinin olduğunu burada özellikle hatırlatmak gerekir. Tasavvuf ve tarikatların ferdî 
ve sosyal hayata tesiri Türklerin batıya göçleriyle de devam etmiş, özelikle Anado-
lu’nun İslamlaşmasında Yesevî geleneğinden gelen dervişlerin önemli gayretleri 
olmuştur. Tasavvuf ve tarikatların bu müspet yönünün yanında bazı insanların 
özellikle de bir kısım şeyh veya dervişlerin İslâmî eğitim ve öğretimden uzak kalma-
ları ve ilk zamanlarda görülen şer’î ilimlere vâkıf mutasavvıfların azlığı sebebiyle 
bazı kesimlerde İslâm; gereği gibi doğru ve tam öğrenilememiş veya anlaşılama-
mıştır. Bazı kesimler İslâmî esasları tam manasıyla özümseyememişlerdir. Alevîli-
ğinin gelişmesinde bu kesimlerin önemli rolü bulunduğu söylenebilir.

“Türkmenler” olarak da ifade edilen bu kesimin şehirli Türklerin kabul ettiği 
İslâm anlayışından farklı bir inanca sahip olduklarına dikkat çeken Köprülü; söz 
konusu insanların inançlarının; “eski Türklerin putperest âdetleri, tasavvuf rengine 
bürünmüş aşırı Şiîliğin basit ve popüler bir şekli ve mahallî bazı kalıntıların bir-
leştirilmesinden”23 meydana geldiğini belirtmektedir. Dolayısıyla söz konusu insan-
lar, İslâm itikadını tam manasıyla anlamaktan uzak, ibadetlere önem vermeyen 
kişiler olduklarından, onların hayatlarında ve düşüncelerinde İslâm’a uymayan pek 
çok karakteri ve hurafeyi de görmek mümkündür.24

1.2. Alevîliğin Modernizm İle Teması

Modernizmin Alevîler üzerindeki etkisi modernizmin İslâm âlemindeki etkisi-
nin bir parçası olduğundan Osmanlı Modernleşmesine kısaca bir atıfta bulunmak 
istiyoruz. Tanzimat Devriyle birlikte ıslahat politikası çerçevesinde Avrupa ile iliş-
kilerin arttığı özellikle askeriyeden başlanarak devletin aslî kurumlarında köklü 
değişikliklere gidildiği bilinen bir gerçektir. Osmanlı, Batı’dan askerî uzman ve tek-
nik ekip getirmenin yanında, oranın fen ve sanatını öğrenmeleri için devlet bursuyla 
dışarıya pek çok talebe de göndermiş ve onlar için devlet hazinesinden yüklü mik-
tarda paralar tahsis etmiştir.25

22 Necdet Subaşı, Alevî Modernleşmesi, III. baskı, İstanbul 2010, s.126.
23 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, IV. baskı, Ankara 1981, s.209. 
24 Ocak, A. Yaşar, Babaîler İsyanı, II. baskı, İstanbul 1996, s. 45-46.
25 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bâbıâli Evrak Odası (BEO), 1180/88433, 139/10419.
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Batı’ya gönderilen bazı gençler oranın fen ve sanatını öğrenmeye çalışırken, 
Avrupa kültürünün de tesiri altında kalmışlardı. Bu gençler Batı’nın hayat tarzına ve 
düşüncesine alâka duymuşlar, Avrupa’da ortaya çıkan modernizm düşüncesi doğrul-
tusunda akıl, tecrübe ve müşahede temel alınması suretiyle gelişen ilerlemenin de 
etkisinde kalarak her alanda esen dünyevîleşme rüzgârına kendilerini kaptırmışlar-
dır. Dolayısıyla Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi, hayatın başka alanlarında da 
Batı kültürünün etkili olmasının önünü açmıştır. Nitekim Arnold Toynbee, Batı’nın 
idarî, malî, iktisadî ve sağlıkla ilgili kurumlarını almadan, hatta Batı yaşam tarzını 
tümüyle benimsemeden yalnız askerî tekniğini almanın yeterli olmayacağına dikkat 
çekmiştir.26

Modernizmin ilkelerinin Osmanlı’ya transferinde önemli bir üst olarak kul-
lanılan Askerî Tıbbiye Mektebi’nde Materyalizm ve Darwinizm’e ait kitaplar gizli 
gizli okutulmuş ve tıbbiyeliler aracılığıyla pozitivist düşünce diğer aydınlar arasında 
yayılmıştır.27

Din ve devlet aleyhinde faaliyetlerin Osmanlı hükümeti tarafından takibe alın-
masından sonra yurt dışına kaçan Jön Türklerin dışarıda çıkardıkları yayınların ülke-
ye girmesi yasaklanmış olsa da, özellikle Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren 
Fransa ve Avusturya postaneleri yoluyla girdiğin ve gizli bir şekilde okunduğu28

bilinmektedir. Galata’daki Avusturya Postanesi’nden alınan gazete ve mecmuaların
Sütlüce’deki Bektaşî Dergâhı’na götürülüp tekke şeyhine teslim edilmesini29 dikkate 
aldığımızda modernist düşüncenin ülkeye transferinde Alevî ve Bektaşîlerin eskiden 
beri önemli rol aldığı söylenebilir.30

Jön Türklerin, özellikle amel konusunda ortaya koydukları “gevşek din anla-
yışı” eskiden beri Bektaşiler arasında yaygın olduğundan, Sünnî itikada sahip Müs-
lümanlara nispetle Bektaşîlerin desteğini almaları daha kolay olmuştur. Ernest Ed-
mondson Ramsour bu konuya şu ifadelerle dikkat çeker:

“Genç Türk hareketinin doğuşundan sonra kendisini destekleyen gizli ya da 
yarı gizli teşkilatların sadece masonlardan ibaret olmadığı ve bazı tarikatların da 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında en büyük ve etkili olanı Bektaşîlerdi… 
Felsefe ve itikat bakımından Bektaşî tarikatı tamamen liberaldir. Bu bakımdan 
Ortodoks Sünni ve Ortodoks Şîa’ya benzemektedir. Bu esaslarını çeşitli kaynaklar-

26 Arnold Toynbee, Türkiye -Bir Devletin Yeniden Doğuşu-, çev. Kasım Yargıcı, I. baskı, İstanbul 1971,s. 
56.

27 Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, I. baskı, İstanbul 1983, s. 51.
28 Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık (1905-1926), çev. Nüzhet Salihoğlu, VI. baskı, İstanbul 

2010, s. 36.
29 Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, I. baskı, İstanbul 1996, s. 20.
30 Hasan Gümüşoğlu, Modernizm’in İnanç Hayatına Etkileri ve Jön Türklük, I. baskı, İstanbul 2012, s. 22.
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dan alır ve inanç bakımından Bektaşîler “En berbat hurafelerden… Mutlak manada 
materyalist dinsizliğe kadar” geniş bir yelpaze oluştururlar.”31

Jön Türkler, Melâmî ve Mevlevî gibi özellikle İslâm’ın emirleri ve yasakları 
konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen tarikat mensupları tarafından da destek-
lenmiş olmakla birlikte32 Bektaşîlerin dinî esaslar karşısındaki serbest hareketleri ve 
çeşitli inançlara sahip insanları bünyelerinde barındırmaları, Jön Türk hareketi 
açısından bir fırsat olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla Alevî kitlenin bu dönemde 
İttihat ve Terakki ile devlete ve siyasete ısınmaya başladığı söylenebilir.33 Nitekim 
Cumhuriyet döneminde basında çıkan yazılarda, Bektaşîlerin bazı düşünce ve yaşa-
yışlarıyla Jön Türk hareketinin düşüncelerinin kesişen taraflarının Cumhuriyet 
hükümetleri tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilmiştir. Kendisi de bir Bektaşî
olan Ziya Bey, 26 Ocak-8 Mart 1931 tarihlerinde Yeni Gün gazetesinde çıkan 
yazıların sonuç bölümünde özetle şu ifadelere yer vermiştir:

“Bektaşiliğin gerçekleştirme savaşı verdiği reformların tamamının Cumhuriyet 
hükümetleri tarafından yerine getirilmiş olmalarından dolayı, cemiyetin faaliyetleri-
ne son vermesi gerektiği ileri sürülmüştü. Bu reformların arasında, Halifeliğin kal-
dırılması, kadınların serbestliği ve dini esasların sulandırılması gibi konular bulu-
nuyordu.”34

Mustafa Kemal Paşa, Millî Mukavemet hareketinin başarıya ulaşmasından son-
ra tamamen farklı bir politika izlese de, Millî Mücadele döneminin başından itibaren 
bir taraftan halife ve padişaha bağlılığını sık sık tekrar ederek, diğer taraftan da şeyh 
ve âlimler ile irtibata geçerek Sünnî Müslümanların desteğini almaya çalışmıştır.
Ayrıca o, Anadolu’da Kızılbaşlar üzerinde büyük nüfuzu olan Bektaşî dedesinin 
desteğini de almayı ihmal etmemiş, Sivas’tan Ankara’ya giderken, Hacıbektaş’a 
uğrayıp Bektaşî dergâhını ziyaret etmiştir.35 Mustafa Kemal Paşa, Kızılbaşların çele-
bisi Cemalettin Efendi ve Bektaşi dedesi Niyazi Salih Baba tarafından çok sıcak 
karşılanmış ve ağırlanmıştır.36

31 Ernest, Edmondson Ramsour, Genç Türkler ve İttihat ve Terakkî, çev. Hacasan Yüncü, II. baskı, 
İstanbul 2009, s. 123.

32 Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, s. 119.
33 İréne Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar, çev. Turan Alptekin, III. basım, İstanbul 2011, s. 33; Fuat 

Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, II. baskı, İstanbul 2006, s. 60.
34 Ramsour, Genç Türkler ve İttihat Terakki, s.125.
35 Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, VI. baskı, İstanbul 1999, s. 96.
36 E. Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, I. Baskı, İstanbul 1958, s.355
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Cemalettin Efendi, rahatsız olduğundan dolayı rakı içmediğini ancak konuk-
larının onuruna içeceğini söylemiş ve Kuvây-ı Milliye’yi destekleme sözü vermiştir.
Mustafa Kemal Paşa, ertesi gün Hacı Bektaş’ın türbesini ziyaret edip, dergâhta
bulunan babalara ellişer lira dağıttıktan sonra Hacıbektaş’tan ayrılmıştır.37

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin başından itibaren özellikle de Ankara’da 
ilk Meclisin açılışı esnasında hilafet ve saltana gösterdiği saygı ve İslâmi değerlere 
atfettiği önem daha sonraları tersine dönerken Alevî ve Bektaşîler ile kurduğu iyi 
ilişkiler devam etmiştir.38 Bu sebeple Mustafa Kemal, Alevîler arasında bir Bektaşî 
figürü olarak temayüz etmiş hatta bazı Alevîlerde Cumhuriyet devriminin bir yönüy-
le Alevî devrimi olduğu izlenimi doğmuştur. Hz. Ali timsalinin yanında Atatürk 
portresi Alevîlerin değişmez aksesuarlarından birisi haline gelmiş39 ve “Ali rehber, 
Ata önder” sloganı pek çok kez tekrarlanmış hatta kimi Alevîler, Atatürk’ü Mehdî 
kabul etmiştir.40

2. MODRENLEŞMENİN ALEVİLER ÜZERİNDEKİ 
TEZAHÜRLERİ

Alevîler genel olarak İslâm’ın inanç ve pratiklerini yerine getirme konusunda 
esnek ve gevşek bir yapıya sahip olmalarından dolayı pek çok Müslüman kesime 
göre modernizmden daha çok etkilenmişlerdir. Ayrıca Osmanlı’ya modernizm dü-
şüncesinin intikalinde aracı konumunda olan Jön Türk hareketine bazı Bektaşî-Alevî 
kesimlerin destek vermesi ve Bektaşî Dergâhı’nın daha önce bahsettiğimiz Mustafa 
Kemal Paşa olan sıcak ilişkisi modernizmin ilkelerinin devlet gücüyle uygulamaya 
konulduğu Cumhuriyet devrinde Kızılbaş kesiminin modernleşmeye sıcak bak-
masında etkili olmuştur.

Türkiye Devleti’nin kurulmasına kadar Kızılbaşlar daha çok kırsal alanlarda ve 
içe kapalı yaşayarak sadece kendi aralarında ilişki kurmuşlardır. Cumhuriyetle 
birlikte oluşturulan laik politikaların bir sonucu olarak bu dönemde Alevîler, geç-
mişe nispetle büyük imkanlar elde etmişlerdir. Osmanlı devrinde, şehirden ve ilmî 
faaliyetlerden uzak duran Alevî kesimler; Cumhuriyetten sonra çocuklarını okullara 
göndererek onların yüksek eğitim almaları konusunda büyük başarı göstermişlerdir. 
Sünnîlerin çoğunun dinî bir takım kaygılarla okullardan uzak durmalarının aksine, 
Alevîler arasında okumuş kişilerin arttığı, teknokrat ve bürokrat kişilerin çoğaldığı 
görülmüştür. Bu durum Alevîlere sosyal, ekonomik ve politik alanlarda pek çok 

37 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, IV. baskı, Ankara 1997, II, 
494-5.

38 Hasan Ayyıldız, Buyruk (Cafer-i Sadık Buyruğu), Ayyıldız Yayınevi, Ankara ts. Önsöz, s.5-6.
39 Aktay, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, s. 68.
40 Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s.22.
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imkanlar sağlamıştır. Ancak aynı dönemde Alevîlerin ulaştıkları ekonomik ve sosyal 
seviyede geçmiş inançlarını sorgulamaları ve bunların birçoğunun yanlış olduğunu 
düşünmeleri veya önemsiz görmeleri gibi sebeplerden dolayı kendi aralarında eski-
den beri var olan farklılıklar daha da derinleşmiştir.41

Tarihte devletle bir türlü iyi ilişki kuramayan Alevîler, Cumhuriyet’ten sonra 
dış dünya ile barışmışlardır. Sünnî Müslümanların liderliği olan Hilâfetin ilgası, şe-
riatın kaldırılması ve dinî esasların devlet nizamından çıkarılması gibi büyük oranda 
Sünni Müslümanların aleyhine olan laik politikalar takip edilirken; Alevî toplum bu 
dönemde ekonomik ve sosyal durumunu düzeltme fırsatı elde etmiştir.42 Ancak 
Cumhuriyet devrinin modern politikaları neticesinde bir taraftan oldukça büyük 
dünyevi imkanlara kavuşan Alevîler, diğer taraftan asırlardır değiştirip dönüştürerek 
sahip oldukları değerlerinden vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Alevîler, bu dönem-
de tekke ve dergâhların kapatılıp faaliyetlerinin yasaklanmasından dolayı Alevîliğin 
gereği olarak kabul ettikleri birçok ayin ve merasimi yapma imkanı bulamamışlardır.
Dolayısıyla Alevîlerin Cumhuriyet’e verdiği desteğin sonuçta paradoksal bir şekilde 
kendini yok eden bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekilmiştir.43

Gelişen ulaşım ve haberleşme vasıtalarına ilave olarak yaşanan ekonomik ve 
siyasî gelişmelerin zorlamasıyla şehirlere göç eden Alevîlerin, eski inanç ve yaşantı-
larını devam ettirmesi zorlaşmıştır. Modernleşme döneminde Alevîler, değişen eko-
nomik ve sosyal şartlar dolayısıyla Sünnîlerle daha sıkı ilişki içinde olmak zorunda 
kalmışlardır. Alevîlerin değişen şartlar ve imkanlarla eğitime ve ekonomik ilişkilere 
önem vermesinin neticesinde elde ettikleri sosyal, ekonomik ve siyasî avantajlar 
“Alevî kimliğinin” sorgulanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde önce Alevîler kendi 
kimliklerini özellikle de inanç ve pratiklerini sorgulamaya başlamışlardır.44

Alevîler, kırsal alanda, kendi toplumları içerisinde, gizli olarak yaptıkları 
merasimleri icra etmek için şehir hayatında yeterli ortam veya zamanı bulamamışlar-
dır. Dolayısıyla modernleşme sürecinde yeterli dinî eğitim alamamış Sünnî Müslü-
manların yanı sıra Alevîlerin de geçmişe göre daha hızlı ve yoğun bir şekilde İslâm’-
dan uzaklaştıkları görülmüştür. Şehir hayatında dedelerin konuşmalarının önemli yer 
teşkil ettiği cemlerin (ikrar cemi, görgü cemi, musahiplik cemi vb.) yapılamaması, 
Alevîlere ait adap ve erkânın (koldan kopma ve dardan indirme vb.) unutulmasını 

41 Reha Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevî Uyanışı”, Alevî Kimliği, nşr. T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, 
çev. Bilge Kurt Torun-Hayati Torun, I. baskı, İstanbul 1999, s. 97-99; Bilici, “Alevî-Bektaşi 
İlahiyatının Günümüz Türkiye’sindeki İşlevi”, Alevî Kimliği, s. 68-69.

42 Marianne Aringberg-Laanata, “Türkiye Alevîleri-Suriye Alevîleri: Benzerlikler ve Farklılıklar”, Alevî
Kimliği, s. 201.

43 Subaşı, Alevî Modernleşmesi, 157.
44 Bilici, “Alevî-Bektaşi İlahiyatının Günümüz Türkiye’sindeki İşlevi”, Alevî Kimliği, s.67-73; Bozkurt, 

Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s. 162 vd.
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kolaylaştırdığı için Alevîliğin gelenek ve değerlerinin sonradan gelenler tarafından 
devamını zorlaştırmıştır.45

Geliştirilmeye çalışılan demokratik ortamda, insan hakları üzerinde ısrarla 
durulması, farklı kültür ve inançlara hoş görü ile yaklaşmanın gereği konusunun sık 
sık gündeme getirilmesi, her ne kadar kendileri de bir mozaik gibi farklılıklar 
taşısalar da Alevîlerin ayrı bir kimlik olarak ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Hatta
bazı Alevîler için siyasî ve ideolojik kimlik daha önemli hale gelmiştir. Alevîlerin 
yeni düşüncelerinin oluşmasında demokratik ve laik anlayışlar etkili olmuş ve Alevî-
liğin yapısından kaynaklanan bazı özellikten dolayı hâkim fikirleri kabullenmekte ve 
laik düzene alışmakta Alevîlerin çoğunluğu zorluk çekmemiştir. Bununla beraber 
Alevîler kamuoyunun karşısında devamlı Alevîlikte yer alan değerleri yerine getir-
mekte sıkıntı yaşadıklarını ısrarla dile getirmeye devam etmişlerdir.46

2.1. Modernizmin Alevî İnanç ve Düşüncesindeki Etkileri

Alevîliğin sistemli bir inanç ortaya koyduğunu söylemek mümkün olmadığı 
gibi Alevîliğin kendi içerisindeki fikir ayrılıklarının ve inanç farklılıklarının ken-
dileri tarafında müzakereleri yapılarak bir neticeye bağlandığını da söylemek müm-
kün değildir. Bilindiği gibi Kelâm ilminde inanç esasları ulûhiyet, nübüvvet ve se-
miyât olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiş ve Allah’ın varlığına ve birliği-
ne, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine ve âhiret hayatına inanmak, İslâm’ın 
temel itikad esasları olarak kabul edilmiştir. Tarihi süreçte tafsilatında bazı farklılık-
lar olmakla birlikte Alevîlikte genel olarak bu esaslara yer verilmiştir.47 Moderniz-
min etkisinin artmasıyla birlikte bu üç inanç esası hakkında Sünnî gelenekten gelen 
bir kısım insanlar arasında da bazı da tereddütler ortaya çıksa da Modernizmin etkisi
Alevî kesimlerde daha etkili olmuş ve inanç esasları konusundaki şüpheler daha 
derinden hissedilmiştir.  Bu doğrultuda, Alevîliğe pozitivist ve materyalist ilkeler 
çerçevesinde yeni bir kimlik inşa etme gayretleri görülmüştür.

Bilindiği gibi tarihi süreçte Alevî öğretisi daha çok şifahi kültürle yani “deyiş” 
denilen şiirlerle ve dedelerin yaptığı sözlü aktarımlarla sonraki nesillere ulaştırıl-
mıştır. Alevîlerin Buyruk ve Menakıbnâme türü yazılı eserlerden istifadesi sınırlı 
olduğu gibi söz konusu eserlerin Arap harfleriyle yazılmış olması ve Cumhuriyet 
devrinde bu yazının yasaklamış olmasından dolayı Alevîler bu eserlerden istifade 
etmekten uzun yıllar mahrum kalmışlardır. Alevîler, öğretilerini bu eserlerin Latin 
harfleriyle basımına ve Alevî uyanışından sonra yayın furyasının başladığı 1990’lı 

45İlyas Üzüm, “Modernizmin Alevî Toplum Üzerindeki Etkileri”, İslâm ve Modernleşme (II. Kutlu 
Doğum İlmî Toplantısı), İstanbul 1997, s. 285.

46Milliyet Gazetesi, 21 Mart 2007.
47 Bozkuş, Sivas Alevîliği, s. 168-180.



367Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU

yıllara kadar sadece sözlü aktarımlardan öğrenmek durumunda kalmışlardır. Bu 
itibarla Cumhuriyetin kurulmasını coşkuyla karşılayan Alevîlerin tekke ve zavi-
yelerin kapatılması ve harf inkılâbı ile büyük darbe aldığına dikkat çekilmiştir.48

Modernleşme, geleneksel pek çok toplumun yapısını köklü ve derinden değiş-
tirip dönüştürürken bundan Alevîler fazlaca etkilenmişlerdir. Bu süreçte kendi 
geleneksel değerlerini anlama ve anlatma gayretine giren bir kısım Alevîler, kökle-
rini tasavvuf merkezli İslâm anlayışında ararken, bazısı da kendilerine yeni bir kim-
lik bulma veya geleneksel değerlerini modernist ilkeler istikametinde yorumlayarak 
Alevîliği çağa uygun hale getirme çabasına girmişlerdir. Bu süreç hala devam et-
mekte ve bugün pek çok Alevîlikten bahsedilmektedir. Modernleşme öncesi dönem-
de kırsalın göçebe ve köy gerçekliğinden beslenen kültür ve değerlerini gizlilik ve 
içe kapılı bir hayat esasıyla korumayı başaran Alevîler, modernleşme sürecinde, 
başta sosyalist eğilimler olmak üzere milliyetçilik, liberalizm, çok kültürlülük gibi 
modern ideolojilerle kendisini izah etmeye çalışarak dış etkilere son derece açık hale 
gelmiştir.49

Ülkemizin modernleşmesine paralel olarak Alevîlerin büyük bir bölümü gele-
neksel zincirlerini kırarak sadece Modernleşme sürecinde oluşturulmak istenilen 
monolitik sisteme değil aynı zamanda toplumsal refaha da entegre olmaya çalışmak-
ta ve yoğun bir şekilde sekülerleşmektedir.50 Alevîliğin geleneksel yapısında var 
olan senkretik özelliği onun bir tür melezleşmesine her zaman imkân sağlamakla bir-
likte modernleşmenin seküler bir şekilde gelişmesi, günümüz Alevîliğin İslâmî esas-
lardan uzak bir şekilde değişmesinde etkili olmuştur.

Cumhuriyet devrinde modernleşmeyle birlikte oluşan geleneksel Alevîlik ile 
modern Alevîlik arasındaki ayrışma derinleşmiştir. Kemalist söylemle öğreti teme-
linde yakınlık kurma çabasında olan Alevîlik, modernizme eklemlenmek durumuyla 
karşı karşıya kalmıştır.51Modernleşme döneminde genç kuşak ile eski kuşak Alevîler 
arasında çatışmalar çıkmaya başlamış, genç kuşak geleneksel Alevîlikte büyük önem 
atfedilen çeşitli değer ve törenleri ya önemsiz görerek onları eleştirmiş ya da onlara 
katılmaktan uzak durmuştur. Dedelerin anlattıkları çoğu zaman manasız veya yanlış 
bulunmuştur. Aynı şekilde bu dönemde pek çok Alevî kız ve erkeğin Sünnilerle 
evlenmesi karşısında kaygılanan Alevî ana-babalar, Alevîler tarafından düşkün ilan 

48 Necdet Subaşı, Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme, I. baskı, Ankara 2003, s. 111.
49 Üzüm, “Modernizmin Alevî Toplum Üzerindeki Etkileri”, s. 287.
50 Subaşı, Alevî Modernleşmesi, s. 123.
51 Subaşı, Alevî Modernleşmesi, s. 131.
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edilme endişesinden dolayı bu evlilikleri toplumdan gizli tutmak isterken çeşitli 
zorluklarla karşılaşmışlardır.52

Ekonomik veya politik sebeplerle kırsal kesimlerden şehirlere göçten sonra 
eğitim görmüş Alevîlerin sayısında büyük artış olduğunu ve bir Alevî burjuvazisinin 
oluştuğunun belirten Reha Çamuroğlu, Alevîliğin yeniden keşfi sürecinde moderniz-
min etkisine dikkat çeker. Çamuroğlu, 1970’lerde birçok Alevî tarafından Poziti-
vizm ve Marksizm’in savunulduğunu, laik ideoloji ve kimlikleri benimsemek için 
Alevîliği terk etmenin zorunlu görüldüğünü hatırlatır. O, Alevîlerin, günümüzde 
“gerçek Alevîliğin ,demokratik, ilerici ve laik bir düşünce sisteminden başka bir şey 
olmadığı” şeklinde yorumlarına dikkat çekerek böyle bir Alevîliğin İnsan Hakları 
Beyannamesi’ne benzediğini belirtir.53

1950’lerden sonra toplumsal değişiklik ve çok partili rejime geçiş Alevîlik 
meselesinin gündeme geldiği şartları kökünden değiştirmiştir. İlköğretimin zorunlu 
kılınması, sanayileşme, kırdan şehirlere ve yurt dışına göç, Alevîlerin marjinalliğine 
son vermiştir. Pek çok Alevî, Sünnilerin aksine serbest mesleklere (doktor, avukat, 
mühendis) kapı açan veya çeşitli siyasî ve ekonomik imkanlar sağlayan eğitimleri 
almaya öncelik vermiştir. Alevî ailelerin büyük destek verdiği bu eğitimi alan genç 
kuşak, nüfuz sahibi mevkilere geldikçe kendilerine yardım edenlerin sıkıştığı zaman 
başvurdukları merciler haline gelse de kırsal ortamda yerine getirilen ayin ve ritüel-
ler şehir hayatında yerine getirilememesi, Alevîleri tarihi değerlerinden koparmıştır.
Bu şekilde çözülme sürecine giren Alevîlik çok partili hayata geçilmesinden sonra 
oy verme güçlerini kullanarak daha önce dışlandıkları pek çok imkana erişmek üzere 
yarışa girmişlerdir. Böyle bir ortamda siyasi bir koz hatta siyasi bir hareket zemini 
haline gelen Alevîlik54, dinî kimliğinin ziyade siyasî kimliğiyle ön plana çıkmıştır.

1970’li yıllardan itibaren daha çok siyasî maksatlarla Alevî toplumun yeniden 
keşfedildiği süreçte, yaklaşık yirmi yıl boyunca ideolojik bir alternatif olarak genç 
ve orta kuşak Alevîler üzerinde tartışmasız bir otorite olan sosyalizm, eski önemini 
yitirmiştir. Politik ve teorik açıdan hayal kırıklığına uğrayan Alevî nüfusun büyük 
kısmı başka yollar aramaya55, yeni Alevî tanımları yapmaya başlamışlardır. Ülke-
mizde demokratikleşmenin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan çok seslilik ve
yeni kimlik arayışları esnasında Alevîlik de doğum sancıları çekmiştir. Modern-
leşme ile birlikte modernizmin ilkelerine uyum sağlamakta pek sıkıntı yaşamayan 

52 Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s. 107
53 Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevî Uyanışı”, s. 99.
54 Elise Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevî Hareketinin Siyasallaşması, çev. Ali Berkay, I. baskı, 

İstanbul 2007, s. 54.
55 Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevî Uyanışı”, s. 97; Baki Öz, Alevîlik Nedir, IV. baskı, İstanbul 20001, s.24-

26.
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hatta zaman zaman pozitivist ve materyalist sisteme ait değerlerle kendisini ifade 
eden Alevîlik, özellikle sosyalizm eksenli doğu bloğun çökmesinden sonra kendine 
bir teoloji oluşturma çabasına girmiştir.56

“Yol bir, sürek bin bir”  sözünde ifadesini bulan Alevîlerin teolojik ve mistik 
çeşitliliği her yöre ve grubun kendine has bir inanç ve söylemin olduğunu özetle-
mektedir. Bugün uygulamada pek çok Alevînin cem evlerine gittiği, semah yaptığı, 
çeşitli ritüelleri yerine getirdiği görülüyorsa da teorik ve teolojik manada bir bütün-
lük oluşturmaktan uzak bir mozaik görüntüsü verilmektedir.57

Modernizmin etkisiyle yeni bir kimlik etme inşa etme sürecinde Alevîliğin 
İslâm ile ilişkisinin çok zayıf olduğunu ve asırlardan beri Kızılbaş bireyin belleğinde 
çizilmiş renkli görüntülerden meydana geldiği söylendiği58 gibi Alevîliği folklorik 
özelliklerle desteklenen “laik bir inanç” şeklinde göstermeye çalışanlar da olmuş-
tur.59 Özellikle şehirlere göç ederek modernizmin değerleriyle yüz yüze gelen veya 
pozitivist programların etkin olduğu eğitim kurumlarından yetişen Alevî kesim 
arasında zamanla Allah inancının zayıfladığı, Hz. Muhammed’e atfedilen önemin
azaldığı ve âhiret hayatının göz ardı edildiği görülmüştür. Alevîlerin yoğun olarak 
yaşadığı bir şehrimizde yaptığımız görüşmemizde bir dede bize “Kuranı ezber-
lediğini ancak onun Allah kelamı olduğuna değil de Hz. Muhammed’in sözü oldu-
ğuna inandığını” söylemiştir. Dedenin eskiden beri devam eden bir geleneğe uyarak 
Kur’an-ı Kerim’i ezberlediği ancak onun modern dönemde etkin olan akılcı söyle-
min etkisinde kalarak Kur’an’ın İlâhîlik vasfını inkâr ettiği anlaşılmaktadır.

Modernleşme döneminde Alevîlikteki değişimin inançların yanı sıra asırladır 
sahip olunan ve tasavvufa ait değerler olan dört kapı, kırk makam olarak ifadesini 
bulan esaslarda da olmuştur. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak ifade edilen 
dört kapı ve her birine ait on makam bu gün Alevîler arasında büyük oranda ya
önemini kaybetmiş veya onlara modernizm düşüncesi çerçevesinde yani manalar 
yüklenmeye çalışılmıştır. Klasik Alevîliğe ait Buyruk ve Makalât’ta bu kapı ve ma-
kamlar İslâm’ın esasları istikametinde anlaşılıp yorumlanırken60 modern Alevîlikte,
bunlara İslâm ile alakası olmayan manalar verilmiştir. Söz gelimi dört kapının eski 
Türk inançlarına dayandığı, şeriattan maksadın devletin yasaları, marifetin ise şeriat 
ilminden tamamen uzak sadece pozitif bilimler olduğunu söylenmiştir.61

56Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevî Uyanışı”, s. 97.
57 Bilici, “Alevî-Bektaşi İlahiyatının Günümüz Türkiye’sindeki İşlevi”, Alevî Kimliği, s.67-73.
58 Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s. 213.
59 Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevî Uyanışı”, s. 99.
60 Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât, nşr. Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk I. baskı, Ankara 2007, s. 44-

84; Buyruk, nşr. Sefer Aytekin, I. baskı, Ankara, 1958, s. 21-30.
61 Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s. 212.
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2.2 Modernizmin Alevî Âdab ve Erkânı Üzerindeki Etkileri

Modernleşme ile birlikte kendi geleneksel çevresinden kopan Alevîlerin âdab
ve erkânında büyük değişikliler olmuştur. Kırsal hayatta dede, rehber ve tâlip şeklin-
de ifade olunan hiyerarşiyi şehir hayatında koruma imkânı kalmamıştır. Aynı şekilde 
kırsal hayatın şartlarında gelişen düşkünlük, sadece Alevîlerle evlenme ve musahip-
lik gibi Alevîliği dışarıdan gelecek etkilere karşı sağlam tutan kurumlar, şehir hayatı 
ile birlikte fonksiyonunu önemli ölçüde kaybetmiştir. Düşkün ilan edilmekten kork-
mayarak Alevî olmayanlarla evlenenlerin adedi artmış, ailevî ve sosyal problem-
lerin çözümü için dedeler değil de devletin yargı kurumları tercih edilir olmuştur.62

Pozitif bilim merkezli eğitim alan Alevî gençlerin sorularına cevap vermekte 
ve sorunlarını çözmekte zorlanan dedelerin, modernleşmenin sağladığı imkânlarla
dünyevileşen Alevîleri üzerindeki etkisi gün geçtikçe zayıflamıştır. Modern eğitimli 
Alevîlerin ocakzâde, dede, rehber, talip gibi kurum ve değerleri pozitivist ilkeler 
çerçevesinde sorguya tabi tutması ve bunlar hakkında zihninde şüpheler oluşması 
onları bağlı bulundukları ocaklardan ve dedelerden koparmıştır. Bu durum aynı 
zamanda bazı dedelerin de dedeliği bırakmasına sebep olduğundan günümüzde özel-
likle şehirlerde cenaze işlerinin yürütülmesi gibi bazı geleneksel görevlerin dışında 
dedelere pek görev kalmamıştır.63

Alevîler, şehirlerde farklı yerlerde çalışmak ve yaşamak zorunda kalmalarından 
dolayı kırsal hayatta kendi aralarında beraberce yaptıkları âdab ve erkânı uygu-
lamakta büyük sıkıntılar yaşanmışlardır. Cem adı verilen özel toplantılar ve çeşitli 
erkân bazen hafta sonlarında yapılsa da bunlara Alevî kesimden sınırlı sayıda kişi-
lerin iştirak, Alevî gençler arasında söz konusu cemlere çok az kişi ilgi duymaktadır. 
İkrar ve görgü cemi gibi cemler, modernizmin devlet ve birey üzerindeki etkisinin 
artmasıyla birlikte önemini kaybetmiştir. Söz gelimi eskiden Alevîler arasında 
ortaya çıkan anlaşmazlıklar dedenin rehberliğinde görgü ceminde çözülmeye çalı-
şırken günümüzde Alevîler anlaşmazlıkların halledilmesi için daha çok mahkemeleri 
tercih ettiğinden görgü veya sorgu cemi manasını yitirmiştir.64

Geleneksel Alevîlikte ikrarı olmayan ceme alınmaz ve cemler belirli bir gizlilik 
içerisinde yapılırken günümüzün şartlarında bu esasa riayet edilmez olduğu gibi bazı 
cemler medyada bile yayınlanmıştır. Modernleşmenin getirdiği şartlarda yapılmaya 
çalışılan cemlerde ise geleneksel olarak yapılan on iki hizmetin pek çoğundan ya 
vazgeçilmiş veya uygulaması değiştirilmiştir. Eskiden beş altı saat süren cemlere 

62Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s. 184.
63 Subaşı, Alevî Modernleşmesi, s. 163.
64 Elise Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevî Hareketinin Siyasallaşması, s. 171.
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günümüz insanının vakit ayırması oldukça zor olduğu gibi modernleşmenin bir ürü-
nü olan kapitalist ekonomide tamamen bireysel menfaat esas alındığından dardan 
indirme erkânı uygulayan taliplere de pek rastlanılmamaktadır.65

Şaman ayinlerinin ve cemlerin vazgeçilmezlerinden olan ve eski Türklerin 
müzik ve raks ile beraber yaptıkları oyunlara benzeyen66 semah, zamanla her yörede 
değişik şekillerde gelişip, çok renkli bir görünüm aldığından farklı yerlerden gelen 
Alevîlerin bir semahı oynamaları imkansız hale gelmiştir.67

Geleneksel Alevîlikten farklı olarak modern dönemde ön plana çıkan ve farklı 
şekilde icra edilen bir diğer ayin de cemlerdir. Eskiden Alevî köylerinin çoğunda 
cem sadece kışın ve yılda birkaç kez veya dedenin köyü ziyareti gibi özel sebeplerle 
yapılırken68, yeni dönemde daha çok Perşembe veya Pazar günleri tüm yıl boyunca 
yapılan haftalık cemler icat edildiği gibi cemlere dinî manadan çok kültürel yeni 
fonksiyonlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. 2000 yılının Mayıs ayında Pir Sultan 
Abdal Derneği’nin Ankara’da bir stadyumda yapmış olduğu cem, dev bir ekrana da 
yansıtılmıştır. Söz konusu cemde, köy cemlerinde bulunan on iki hizmetin sadece 
bir kaçına yer verilirken dedenin, hoşgörüyü, demokrasiyi ve laikliği öven uzun bir 
konuşma yapması69, bu konudaki değişimi göstermesi açısından önemli bir örnektir.

Eskiden içeri girerken ayakkabılar çıkarılır ve ayin başladıktan sonra kimsenin 
girip çıkmasına müsaade edilmeyerek belirli bir düzen ve mistik hava içerisinde 
cemler yapılırken modern dönemde bunlar tamamen değişmiştir. Önceleri semah 
dedenin önderliğinde ve saz eşliğinde yapılır ve daha çok semahı bilen yaşlılar dö-
nerken, günümüz cemlerinde dedenin yerini bir müzisyen alabilmekte ve semahı da 
bu konuda özel eğitilmiş ekipler icra etmektedirler. Normal giysilerle dönülen köy 
semahlarının aksine günümüzde semahların önceden bir temsile hazırlanır gibi prova 
edilen danslarla ve başa takılan şeritler gibi ayırt edici işaretli ekipler tarafından 
yapılması cemlerin bir ritüel mi yoksa bir folklor gösterisi mi olduğu konusunda 
insanlarda istifhamların oluşmasına sebep olmuştur. Giderek artan bir görünümlü-
ğün, hatta ritüel gösterişçiliğinin belirtisi olan bu şekilde sahneye konulmuş cemler, 
dışarıya mistikliğinden arınmış ve neredeyse sekülerleşmiş bir Alevîlik imajı ver-
mektedir.70

65 Üzüm, “Modernizmin Alevî Toplum Üzerindeki Etkileri”, s. 285.
66 Mehmet Eröz, Eski Türk Dini ve Alevîlik-Bektaşilik, III. baskı, İstanbul 1992, s.61; Mélikoff, Uyur İdik 

Uyardılar, s. 100; Öz, Alevîlik Nedir?, s. 51.
67 Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevîlik, s. 204.
68 Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar, s. 134.
69 Elise Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevî Hareketinin Siyasallaşması, s. 224.
70 Sönmez Kutlu, Alevîlik-Bektaşilik Yazıları, Alevîliğin Yazılı Kaynakları, I. baskı, Ankara 2006, s. 

181;Elise Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevî Hareketinin Siyasallaşması, s. 224-29.
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Alevîlerin şehir hayatına geçmesinden sonra cemlerin icrası için Cemevleri 
önem kazanmaya başlamıştır. Eskiden köylerin çoğunda cemler belirli bir mekânda
değil de büyük bir evde veya misafirhanede yapılırken dergâh ve tekkelerinin de 
kapalı olmasından dolayı cemevi isim ve kurum olarak ön plana çıkmıştır. Cemevle-
rinin, bugün cemlerin ve cenaze töreni gibi ritüeller yapıldığı yerlerden çok, lokma 
yenen aşevlerinin, konferans salonu ve dershanelerin bulunduğu, dinî törenlerin dı-
şında toplumsal başka etkinliklerin gerçekleştirildiği kültürel mekân görünümü ön
plana çıkmaktadır.

SONUÇ

Modernizm, dünyevî alandan dinin tecrit edilmesine öncülük ettiğinden genel 
manada bütün dini kesimler üzerinde menfi tesirler icra etmekle birlikte Alevîlerin
bundan da çok etkilendiğini söyleyebiliriz.

Alevîlerin medrese gibi köklü dinî eğitim kurumlarının bulunmaması ve kesin 
deliller üzerine bina edilmiş bir inanç sistemine sahip olmamaları, Alevîliğe değişi-
me açık bir özellik kazandırdığından Alevîler, modernleşme döneminin şartlarına
daha kolay uyum sağlamışlardır. Bu dönemde çözülme sürecine giren geleneksel 
Alevîliğe, modernizmin ilkeleri çerçevesinde yeni bir kimlik inşa edilmeye çalı-
şılmış ve Alevîlik, bazı kesimler tarafından folklorik özelliklerle desteklenen “laik 
bir düşünce” şeklinde gösterilmek istenmiştir. Bu çerçevede Alevîlik, başta sosyalist 
eğilimler olmak üzere milliyetçilik, liberalizm, çok kültürlülük gibi modern ideo-
lojilerle ilişkilendirilmiştir.

Modernleşmenin bir sonunca olarak kente göç eden Alevîlerin üzerinde dede-
nin otoritesi zayıflamış, geleneksel hiyerarşi yıkılmış, kırsal hayatta Alevîlerin kendi 
aralarında yaptıkları âdab ve erkânı yerine getirmekte büyük sıkıntılar yaşanmıştır. 
Hafta sonlarında yapılan cemlere sınırlı sayıda Alevînin katıldığı görülürken, köy 
semahlarının aksine şehir semahları mistikliğinden arınmış ve neredeyse sekü-
lerleşmiş bir Alevîlik imajı oluşmuştur. Modernleşmenin etkisiyle bugün, Cemevle-
rinin, cem ve cenaze töreni gibi ritüellerin yapıldığı yerlerden çok, aşevi, konferans 
salonu ve dershanelerin bulunduğu, daha çok toplumsal etkinliklerin gerçekleştiril-
diği kültürel mekan görünümü ön plana çıkmıştır. Bu değişim devam edip dinî 
referanslara ağırlık verilmediği takdirde Alevîliğin modernist ilkeler çerçevesinde 
daha fazla dünyevileşerek seküler kimliğinin ön plana çıkmasının ve folklorik özel-
liğinin ağırlık kazanmasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.
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AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ KOMİSYONU VE 
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DEĞİŞİKLİKLER EKSENİNDE ALEVİ 

ÇALIŞTAYLARI’NIN SONUÇLARINA DAİR

Ali YAMAN∗

ÖZET 

2009 yılında başlayan ve yaklaşık kırk civarında katılımcının yer aldığı, ardı 
ardına 7 toplantıdan oluşan Alevi Çalıştayları, Türkiye tarihinde Alevilik mesele-
sinin izlediği süreç bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. Her ne kadar çalış-
taylar sonuçları itibariyle çok sınırlı olmuş ve Alevi kesim tarafından pek mem-
nuniyetle karşılanmasa da sorunların ayrıntılı olarak kamuoyu gündemine de taşın-
ması bakımından önemli yansımaları olmuştur. Çalıştayların somut sonuçları olarak 
zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde yapılacak değişikliklere ilişkin 
komisyonun çalışmaları ve kitaplarda gerçekleşen değişikliklerin karşılaştırılmalı 
olarak ele alınması yararlı olacaktır. Çalıştaylardan sonra zorunlu Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi ders kitaplarındaki değişiklikleri gerçekleştirmek üzere oluşturulan 
komisyon Alevi, Bektaşi, Nusayri, Caferi akademisyen, din adamı (Dede, Baba, 
Şeyh) ve STK temsilcisi niteliğinde kişilerden oluşmaktaydı. MEB Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen konuyla ilgili çeşitli top-
lantılar gerçekleştirilen komisyonun önerilerinin ancak bakanlığın uygun gördüğü 
kadarı, hâlihazırda İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında okutulmaktadır. 

Son değişiklik öncesinde 4. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi ders kitaplarının 2005 ve 2008 yıllarında yayınlanmış bulunan daha 
önceki versiyonlarıyla karşılaştırılması somut olarak hangi konuların ne şekilde ek-
lendiğini, değiştirildiğini veya çıkarıldığını görmek bakımından önemlidir.  Bura-da 
gerçekleştirilen değişikliklerin içerik analizi yapıldığında konuyla ilgili tarafların 
hassasiyetlerini açık bir şekilde görmek mümkün olacaktır. Bu bildiride öncelikle 

                                                            
∗ Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı.
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zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ortaya çıkış süreci ve çalıştaylar hak-
kında genel bazı açıklamalar yapıldıktan sonra, oluşturulan komisyon ve komis-
yonun önerileri doğrultusunda kitaplarda gerçekleştirilen değişiklikler daha önceki 
kitaplarla karşılaştırmalı olarak ayrıntılarıyla incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Alevi 
Çalıştayları.

Alevilik meselesi yüzyılların birikimiyle şekillenmiş bir sorun olarak karşı-
mızda durmaktadır. Osmanlı döneminde yönetenler, konuyu siyasi ve dini bir 
kutuplaşma üzerinden gördükleri için herhangi bir adım atılamamış, bu mirası yeni 
Cumhuriyet kurucu iktidarı ve hükümetleri devralmıştı. Alevilerin içerisinde olma-
dığı ve Aleviliği bilmeyen hatta yer yer önyargılı, bir yönetici elit, siyasi/askeri 
bürokrasi bu konuya nasıl bakabilirdi? Nasıl bir çözüm üretebilirdi? Nitekim öyle de 
oldu ve din hizmetleri ve dini eğitim tarikatların kaldırılması adı altında aslında 
tarikat ve mezhepler dışındaymış gibi görünen ama devletçi bir dini anlayışa dayalı 
bir yapılanma oluşturuldu. Ancak burada sorun, bu yapılanmanın hangi dini akım/-
mezhep üzerine oturtulacağıydı. Bu soruna çözüm olarak Osmanlı’nın mirası doğ-
rultusunda Sünni Hanefi anlayış olarak öngörüldü. İşte “laik” cumhuriyet yapılan-
ması içerisinde anayasal olarak var olan Diyanet örgütlenmesiyle, zorunlu Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersleriyle, Alevilerin görmezden gelinme-sinin 
ardındaki kısa tarihçe bu şekilde özetlenebilir. Bugün sorunun çözümü Türkiye’de 
uluslararası standartlara uygun bir insan hakları rejimi kurulabilmesi ile doğrudan 
ilgilidir. Böyle bir durum sadece Alevilerin değil, bütün yurttaşların en temel hak ve 
özgürlükleri bakımından da temel rahatlama sağlayacaktır. Bu çerçevede temel hak 
ve özgürlükler siyasilerin elinde bir lütuf veya pazarlık konusu olmanın ötesinde, 
bütün toplum katmanlarının yaşamlarının bir parçası haline gelecektir. Burada Alevi 
Çalıştayları ile ilgili kısa bilgi verildikten sonra, esas olarak zorunlu DKAB dersleri 
üzerinde durulacaktır.  

ALEVİ ÇALIŞTAYLARI 

Diğer Cumhuriyet hükümetleri gibi AKP hükümeti de on yılı aşan iktidar 
döneminde, geçmişte olduğu gibi, sahip olunan medya olanakları, siyasi kadrolar 
üzerindeki hâkimiyet, Diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu din dersleri müfredatı ve 
öğretim kadroları gibi araçlarıyla bir şekilde statükonun devamından yana tercih 
kullanmıştır. Hükümetin en önemli icraatı Haziran 2009-Ocak 2010 tarihleri arasın-
da yedi ayrı toplantıdan oluşan Alevi Çalıştayları’nın gerçekleştirilmesi olmuştur. 
Bu tarzda sorunun ele alınması bakımından Türkiye tarihinde bir ilkten söz etmek 
doğru olacaktır. Ancak somut çözüm üretme noktasında Diyanet, İlahiyat ve çoğun-
lukçuluk engelini aşmak, daha doğrusu mezhepçi anlayışın terkedilmesi mümkün 

Anahtar Kelimeler:
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olamamış görünmektedir. Hükümetin sorunu konuşmak ama çözüm üretememek 
noktasındaki bu tavrı şu iki etkene dayandırılmaktadır: 

1.Sünni tabanın oylarında bir düşüşe yol açma endişesi, 

2. İki Eski Diyanet İşleri Başkanı’nın da yer aldığı meclisteki hükümet çoğun-
luğunun Alevilerin sorunlarına çözüm kazandırılması noktasında muhafazakar 
Sünni algıları nedeniyle pek de istekli olmadıkları. 

Hükümet yetkililerince Avrupa Birliği’nin zorlamalarıyla 2005, 2008 ve 2011
yıllarında müfredat değişikliğine gidilmiş, içerisinde benim de yer aldığım Alevi, 
Bektaşi, Nusayri ve Caferilerden oluşan bir komisyon da kurularak; zorunlu Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarına Alevilikle ilgili bilgilerin konulduğu ifade 
edilmesine rağmen, yüzeysel değişikliklerin yapıldığı ve Alevilik açısından önemli 
kavramların Sünni İlahiyat anlayışı doğrultusunda konulduğu görülmektedir. Ne ya-
zık ki bu bilgilerin konulacağı yerler ve boyutları vb. konularda son karar bu komis-
yon üyelerine ait olmayıp, yıllardır bu dersin belli bir anlayış doğrultusunda veril-
mesini savunan uzman ve bürokratlara ait olmuştur. Alevi Çalıştayları sonrasında da 
devlet bakanlığınca zorunlu Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri konusunda benim 
de içinde yer aldığım bir komisyon kurulmuş, komisyon üyeleri çeşitli öneriler 
getirmişlerdir. Bu öneriler derslerde statükonun korunmasına eğilimli MEB Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu incelemesinden de geçmiş ve 
sınırlı bir şekilde kitaplara yansıtılmıştır. Bununla ilgili detaylar ileride ele alınac-
aktır.  Aslında Alevi Çalıştayları süreciyle AKP hükümeti önemli bir fırsat yakala-
mış iken, Türkiye’de yüzyıllardır örgütlü bulunan ve din alanından beslenen statü-
kocu çevreler karşısında yol alamamıştır ve/veya almak istememiştir. 

Çalıştay sırasında konuşulanlara ve sonrasında gerçekleşenlere bakıldığında 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyatçı çevrelerin istedikleri tarzda bir sonuç ortaya 
çıkmıştır. Onların istediği gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde yüzeysel
bazı değişikliklere gidilerek, dersin zorunluluğunda karar kılınmış, Cemevlerinin bir 
ibadethane olarak kabulü şiddetle reddedilmiş ve Devrim kanunları (677 Sayılı 
Yasa) bahanesi ile bu konu da geçiştirilmiştir. Diyanet’in yapısıysa hükümet tarafın-
dan eleştirilmek şöyle dursun, hep korunmuş ve daha da güçlendirilmiştir. Bütün bu 
duruma bakıldığında aslında Türkiye kaybetmiştir. Belli kesimlerin çıkarları paha-
sına, Türkiye dünyada inanç özgürlüğü alanı sorunlu bir şekilde var olmayı sürdür-
mektedir.      

ZORUNLU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ 

Bu dersle ilgili yaşanan tartışmalara bakıldığında her bir kesimin kendine göre 
bir algısının ve ders ile amaçladıklarının olduğu görülmektedir. Burada amaçlanan
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yurttaşların zorunlu bir DKAB dersinin içeriğini öğrenmeleri miydi yoksa, 12 Eylül 
askeri rejiminin kendi istediği tarzda bir insan tipi yaratma isteği miydi? Bu konu 
zaman zaman kamuoyunda tartışılmıştır. Mütedeyyin kesimler bu ders tam iste-
dikleri gibi olmasa da, bu derslerde çoğunluğun anlayışı doğrultusunda belli bir dini 
anlayış devletçi sınırlar içerisinde verildi. Aleviler bakımından anlamsız hatta 
özüm-semeci bu yaklaşımın, Sünniler tarafından olumlu karşılandığı bir gerçektir. 

Hem devletin beklentileri, hem de içerik ve dersi veren öğretmenlerin Sünni 
İslam inancı eksenli yapıları nedeniyle, bu ders Türkiye’de yaşayan insanların inanç 
farklılıklarının dikkate alındığı bir derse dönüşemedi. Bu dersi hem bir Sünni 
Hanefi mezhep dersi olarak gördükleri gibi hem de Sünni Hanefi olmayanlara da 
“doğru” İslam’ı öğretmek daha doğrusu dayatmak için bir araç olarak görüyorlardı. 
Bu kesimlerin tarafgir yaklaşımları, bu derslerde kendilerini bulamayan kesimlere
yönelik çok ağır suçlamaları getirdiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önceki 
Strateji raporlarında bu dersin eleştirilmesi bir tehdit olarak algılanabilmekteydi. 

Bu dersi Türkiye’de izlenen din hizmetleri ve din eğitimi politikalarının bir 
sonucu olarak görmek yerinde olacaktır. Ayrıca başta 12 Eylül askeri rejimi ve son-
raki hükümetler de bu derse aynı zamanda “milli birlik ve beraberlik” sağlama işlevi 
de yüklemiş durumdaydılar. Kitapların içeriğine hakim görüş devletçi bir Sünni-
Hanefi anlayış olmuştur. Bu zamana kadar bu ders kitaplarını hazırlayan ve yayın-
lanmasına izin veren süreçler, siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB DÖGM 
ve Talim Terbiye Kurulu belli bir çoğunlukçu dini anlayış etrafında şekillenmiştir. 

Yaklaşık 8 yıldır zorunlu DKAB Dersleriyle ilgili gelişmeleri ve müfredatı 
izlemeye çalışıyorum. Alevi Çalıştayları sonrasında kurulan komisyonda da bu çer-
cevede katkı sunmaya çalıştım. Alanı izleyen ve akademik çalışmaları da bu doğrul-
tuda olan bir akademisyen olarak, Alevi-Bektaşi toplumunun inanç/kültür dünyasını 
olduğu gibi yansıtmaya uğraştım. Ama gelin görün ki, bu konu bilimsel zeminde 
tartışılabilecek bir mesele olmanın ötesinde bir siyaset, bir zihniyet, bir mezhepçilik 
meselesi olarak, Türkiye’nin önünü tıkamaktadır. Devleti yönetenlerin din/diyanet/-
eğitim bürokrasisini kılavuz alması ne yazık ki Türkiye’ye zarar getirmektedir.1

                                                            
1 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi’nde 51.-4.33.7 no ile kayıtlı bulunan, “laik” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Reisliği Yazıişleri ve Evrak Müdürlüğü’nce 13.04.1959 
tarihinde müftülüklere yollanan yazıda; “Bazı İmamların Alevi vatandaşlardan ölenlerin cenaze na-
mazlarını kıldırmadıklarından sık sık şikayet olunmaktadır. Ehli sünnet itikadına muhalif İslam mez-
hepleri saliklerinin tekfir olunamayacakları ehli sünnet mezhebince kabul edilmiş olduğuna göre…” 
diye devam eden yazıda Alevilik “Ehli sünnet itikadına muhalif İslam mezhebi” olarak tanımlan-
masından da görüleceği üzere, Diyanet anayasaya da aykırı olarak kendisini “ehli sünnet mezhebi” 
içerisinde değerlendirmektedir. Böyle bir durumda devlet kurumları Alevilikle ilgili konuları nasıl 
buraya danışabilir ve bundan ne sonuç çıkar?
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Bu şekilde Türkiye ulusal ölçekte çoğulculuğa uygun bir anlayışı kuramamak-
ta, uluslararası alanda da inanç özgürlüğü alanında çağa uygun bir duruma kavu-
şamamaktadır. Statükocu zihniyet kendi mezhepçi duygularını tatmin etmek uğruna, 
bir ülkenin geleceğini adeta karartmaktadır. Çözüm Türkiye’nin çıkarlarının çoğun-
lukçu değil, çoğulcu bir anlayışın hayatın her alanına hakim kılınmasından geçtiğini 
kavramaktan geçmektedir. Siyasilerin anlaması gereken de kısa vadeli siyasi çıkar-
ların ötesinde, her alanda bütün yurttaşların kendisini mutlu hissedeceği bir sosyal 
hoşgörü ortamının şartlarını sağlayacak adımları atmaktır. Burada bu çerçevede 
bugün zorunlu DKAB derslerinin içeriği ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.     

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Türkiye’de din hizmetleri/eğitimi ve milli 
eğitim camiasına hakim görüş, zorunlu DKAB derslerinde “mezheplerüstü” bir 
anlayışın hakim olduğu yönündedir! Yine bu anlayışa göre bu bir din dersi olmayıp 
“kültür” dersidir. Ne hikmetse bu “kültür” dersinin her yanı belli bir mezhebin öğre-
timine hasredilmiştir. Adı başka kendi başka bir ders. Din kültürü ve ahlak dersi 
ama, içerik dini bilgilerin öğretimi ve bazen uygulamalı eğitimi şeklinde işlenmek-
tedir. Çeşitli ibadetler sayfalarca resimlerle, şiirlerle sunulurken, “öteki” olana 
ilişkin yok sayılmakta, görmezden gelinmektedir. Kitabın ilgili bölümüne bir cümle 
dahi çok görülmektedir. 12 Eylül darbesinden yaklaşık otuz yıl geçmesine karşın bu 
kitaplardaki belli bir mezhebe anlayış neden korunmaya çalışılmaktadır? Çalıştaylar 
sonrasında 26 Şubat 2010 tarihinde Başbakan’ın düzenlediği ve sanatçıların davet 
edildiği Demokratik Açılım toplantısında söylediği iddia edilen “…Bu işi mutlaka 
sizin istediğiniz şekilde çözeceğiz. Merak etmeyin.”2 sözleri de öylece orta yerde 
durmaktadır. 

Din eğitimi ve hizmetleri yüzyıllardır bu hakim zihniyete göre organize edil-
diğinden ve siyasetle birlikte varlığını sürdürdüğünden rahatları yerindedir. İktidar-
lar değişse de mezhepçi mantık hep korunmuş, kollanmıştır. Anayasadaki laiklik 
ilkesiyle çelişse de CHP’den AKP’ye nasıl da bütün partiler Diyanetçi olmuştur? 
Bütün vatandaşların vergileriyle oluşan, devlet bütçesinin desteğiyle İmam Hatip 
Liseleri’nde, Yüksek İslam Enstitüleri’nde, İlahiyat Fakülteleri’nde, Açık Öğretim 
Fakülteleri’nde, Cezaevlerinde verilen din derslerinde Alevilik nasıl da “unutulmuş-
tur”! Ama bütün bunlara rağmen bu kesimler “hep biz ezildik” şeklindeki mağdu-
riyet söyleminden da geri durmamışlardır. Bu nasıl vicdan, bu nasıl kul hakkına 
saygıdır anlamak mümkün değil. Yine bu zihniyet -Aleviler neden ikide bir zorunlu 
DKAB dersleri sorununu gündeme getirmektedirler-, şeklinde bir “boşabakma” 
haleti ruhiyesi de sergilemektedirler. 

                                                            
2 “Bu işi istediğiniz şekilde çözeceğiz”, Akşam Gazetesi, 27.02.2010.
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Bu kesimlerin, nasıl olsa inanç hizmetleri devletin maddi manevi koruması 
altında sürdürülmektedir. Alevilerin cenazeleriyle ilgili sorunları varmış, zorunlu 
DKAB derslerinde Alevilik varmış/yokmuş, Cemevlerine ibadethane statüsü bile 
çok görülmekteymiş bunların onların hayatında bir anlamı yok ki. İyi güzel de 
Alevilerin azıcık da olsa anlaşılmaya çalışılması gerekmez mi? Hani İslam barış ve 
hoşgörü diniydi? Barışı ve hoşgörüyü Aleviler Osmanlı’dan bu yana hep aramakta-
dırlar. Ayrıca 12 Eylül Generallerinin büyük bir “hizmeti” olarak3 gündeme gelen 
bu DKAB dersinin zorunluluk hali, 12 Eylül rejimiyle, darbelerle mücadele ettikle-
rini söyleyen çevreleri asla rahatsız etmemekte, Alevilerin “kul hakkı”nı umursama-
dan, onların vergilerinden beslenen kadrolaşmalarda bir sorun görmemektedirler. 

Sünni kardeşlerimin inançlarına, inanç mekânlarına tabi ki saygılıyız, onunla 
ilgili şöyle olun böyle olsun diye Alevilerce dayatmalarda bulunulmadığı halde, 
neden aynı saygı Alevilerden esirgenmekte, Alevilik tanımlanmaya çalışılmakta, 
Sünniliğe benzetilmek istenmekte, onların vergileri onlarla ilgisiz alanlarda kullanıl-
maktadır. Her zaman her yerde ifade ettiğimiz gibi, ben kendi adıma Türkiye’de din 
hizmetleri ve din eğitimi alanında benim vergilerimin payını ne kadarsa helal etmi-
yorum. Hem benim inancımı, kültürümü sevmeyen, hem de hiç sıkılmadan benim 
vergilerimle faaliyet gösteren ve inançlarıma asla saygı gösterilmediği halde bunun 
adına inanç özgürlüğü denilen bir yapı nasıl kabul edilebilir! Eğer bu ülkede inanç 
özgürlüğü olacaksa en başta devletin bütün kesimlere eşit mesafede durması, Sünni 
inanç anlayışının, Sünni olmayanlara verilmemesi gerekmez mi? Yazık ki, 2013
yılında tartıştığımız konular bunlardır. Bugün herkesin kendi kendine sorması gere-
ken soru şudur: Ülkemiz birilerinin mezhepçi duyguları doğrultusunda bir Ortadoğu 
ülkesi olmaya devam mı edecek, yoksa bütün vatandaşlarına dört dörtlük bir yaşam 
sunan hakları mı tanıyacak? Zorunlu DKAB dersleri boyutu da bir yönüyle bu 
konunun temellerindendir.     

Zorunlu DKAB derslerinin konusu Alevileri rahatsız eden konuların başında 
gelmektedir. Çünkü ders müfredatı ve dersi veren kadroların yapısı Alevi anlayışa 
uygun olmayan bir nitelik göstermektedir. Şöyle ki bugünkü eğitim sistemi içinde 
var olan zorunlu DKAB dersleri, Sünni inanç ve kültürle yetişmiş ve/veya İmam-
Hatip Liseleri’nde, İlahiyat Fakülteleri’nde eğitim almış bir öğretim kadrosu ve ders 
içeriğiyle sunulmaktadır. Bu yapı Sünni yurttaşlarımız için uygun olabilir, buna on-
lar karar versin tabi ki. Ama bu dersin Alevilere de aynen sunulması nasıl kabul edi-
lebilir? Bu dersi meşrulaştırmak için ileri sürülen ve içeriğinin “mezheplerüstü” 

                                                            
3 Bu dersin programı 1982’de “Temel Eğitim Programı 1.Türkçe Eğitimi 2.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” 

adıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Sünni inanç anlayışının esas alındığı ve 
yaklaşık 30 yıldır süren bu derste, Alevi öğrencilere zorla namaz kıldırmaktan tutun da, derslerde 
Aleviliğe hakarete kadar pek çok gelişme yaşanmış ve bunlar zaman zaman basına ve TBMM Tuta-
naklarına da yansımıştır.    
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olduğu iddiasının doğru olmadığı, geçtiğimiz yıllarda yaşanan gelişmelerle de kanıt-
lanmıştır. Şöyle ki, 2005 yılında da “mezheplerüstü” denilen bu kitaplar neden 2008 
yılında ve Çalıştaylar sonrasında 2011 yıllarında değiştirilerek ve Alevilikle ilgili 
eklemeler yapılarak yeniden yayınlanmıştır? Bu derslerde belli bir dinsel anlayış söz 
konusudur ki, bu anlayışa biz tabi ki saygı duyuyoruz, Ancak dersler Aleviliği 
doğru şekilde yansıtmamakta, Alevi çocukları, onlara aileleri tarafından ve okul-
larda verilen bilgiler arasında bocalamakta, hatta bazı öğretmenlerle zaman zaman 
sorunlar yaşanmakta ve bunlar da zaman zaman TBMM tutanakları ve basına da 
yansımaktadır. 

İktidarlar ise bu konuya çözüm üretmek yerine, yüzeysel değişiklikler yapmak 
yerine gitmektedir. Yamalarla bu sorunun çözümlenemeyeceği açıktır. Kalıcı ve 
objektif bir yaklaşımla soruna yaklaşılmazsa, bu dersler sürekli rahatsızlık kaynağı 
olmayı sürdürecektir. Asıl samimiyetsiz olan ise Diyanet/ilahiyat çevrelerinin asıl 
niyetlerini gözden kaçırmaları ve statükoda ısrar etmekte, bunun için her yola baş-
vurmalarıdır. Doğrusu gerek müfredatıyla gerekse öğretim kadrolarıyla tarafsız ve-
rilmesi imkansız olan böyle bir zorunlu dersin ortadan kaldırılmasıdır. Veya hiç 
olmazsa zorunlu DKAB derslerinin Alevilikle ilgili bölümlerinin içeriklerinin 
müdahale olmaksızın Aleviler tarafından hazırlanmasıdır. Ancak çok kolay çözüm 
üretilebilecek bu konular mezhep taasubu yüzünden yokuşa sürülmekte ve zorla 
belli bir anlayış dayatılmaktadır. O kadar ki bu dayatma nedeniyle insanlar mahke-
melere başvurmak zorunda kalmaktadırlar. İnanç özgürlüğü, bir temel insan hakları 
meşelesi olduğu halde, bu yok sayılarak, ancak ulusal ve uluslararası mahkeme 
kararları ile adımlar atılabilmektedir. Böyle bir temel insan hakları meselesinde 
yurttaşların düşürüldüğü durum ne kadar yakışıksız ve 2010’lar dünyasına ne kadar 
uygun?   

Bu konuda siyaset, dini konulardan çıkar sağladığı ve adil bir çözüm üretme-
diği için vatandaşlar mahkemelerin yolunu tutmaktadır. Bu çerçevede iç hukuk 
mekanizmalarına başvurulmakta, hatta konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
de taşınmış bulunmaktadır.4 Bu konuda iki önemli dava söz konusu olmuştur. Bun-
lar hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu konuda söz edeceğimiz ilk dava 
Hasan Zengin adlı bir yurttaşa aittir. Davayla ilgili gelişmeler özetle şu şekildedir:  
Hasan Zengin, 2001 yılında 7. sınıfa giden kızının Alevilikle ilgili bilgilerin yer al-
madığı din derslerine girme zorunluluğunun kaldırılması için önce İstanbul Vali-
liği’ne, ardından İstanbul İdare Mahkemesi’ne ve son olarak Danıştay’a başvurmuş 
ve tümünden de olumsuz yanıt aldıktan sonra Türkiye’de iç hukuk yollarının tüken-
mesi nedeniyle, konuyu AİHM’e taşımıştır. Konuyu inceleyen AİHM de bu konuda 
dava açılabilmesini uygun görmüştür. Mahkemenin konuyu Avrupa İnsan Hakları 

                                                            
4 Bu konuda bkz. Ali Yaman, Alevilik&Kızılbaşlık Tarihi, İstanbul, Nokta Kitap, 2011, s. 178-179.  



380 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

Sözleşmesi’nin, din ve vicdan hürriyetini güvence altına alan 9. maddesi çerçeve-
sinde incelediği belirtilmektedir. Bu maddeye göre: “…Herkes düşünce, vicdan ve 
din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına 
veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak 
suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din veya inancını 
açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya 
ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir 
toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir…” Gerek davalı ve gerekse 
hükümetin ilgili kurumlarının savunmalarını alan AİHM’deki bu dava süreci,5 2007 
yılı içerisinde sonuçlanmış ve mahkeme başvuru sahibini haklı bulmuştur.    

Bir diğer davaysa iç hukuk yolları bakımından sonuçlanmış bulunan Ali Ke-
nanoğlu tarafından ilköğretim öğrencisi oğlu ile ilgili süren bir davadır. 12 Temmuz 
2005 tarihinde davacı İstanbul Valiliği’ne başvurarak oğlunun zorunlu din dersle-
rinden muaf olmasıyla ilgili bir dilekçe yazmıştır. Valiliğin bu talebe otuz gün geç-
tiği halde yanıt vermemesi üzerine İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin de 
durdurulması talebi yani öğrencinin din derslerine girmemesi talebiyle başvurulmuş 
ve mahkeme 30.12.2005 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı vermiş ve dava 
görüşülmeye devam etmiştir. Valilik bu arada yürütmenin durdurulması kararına bir 
üst mahkemede itiraz etmiş ve itirazı kabul edilerek öğrenci yeniden derslere girme-
ye başlamıştır. Daha sonra İstanbul 5. İdare Mahkemesi verdiği kararda, “Zorunlu 
olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi dersinin dava dilekçesinde dini ve 
felsefi inancına uygun olmadığını belirten davacının herhangi bir din mensubu 
olduğuna bakılmaksızın, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüğünün 
uygulanması kapsamında çocuğunun zorunlu sayılan Din Kültürü ve Ahlak Öğre-
timi dersinden muaf tutulması gerektiği sonucuna varmıştır” denilmiştir. Böylece 
öğrenci tekrar din dersinden muaf olmuştur. Bu karara Valilik yine itiraz etmiş olup, 
dava Danıştay’da görülmüş ve 2008 yılında karara bağlanmıştır. Buna göre zorunlu 
DKAB derslerinin bu içerikle Alevi bir öğrenciye zorunlu tutulması söz konusu ola-
maz. Garip olan şudur ki, derslerle ilgili değişikliğe gidilmesi süreci ancak mahke-
me süreçleri sonrasında ortaya çıkmıştır. Her şeyden önce bu durum inanç özgür-
lüğü alanında halimizi ortaya koymaktadır. 

Öte yandan dersin içeriği yeterli hale getirilse bile, öğretmenlerin aldıkları eği-
tim bu şekliyle sürdükçe sorun varlığını koruyacaktır. Derse yamalar yapılırken bu 
konuya da değinilmesi gerekmez miydi? Ancak Çalıştaylar sürecinde ve sonrasında 
buna yönelik herhangi bir adım atılmaması, samimiyet anlamında kuşkuları haklı 
çıkaracak mahiyettedir. Türkiye’de dinsel alanda öğrenim İmam-Hatip Liseleri ve 
üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde yapılabilmektedir. Yine bu kurumlardaki 

                                                            
5 Bu konuda bkz: “AİHM’den din dersi”, Hürriyet Gazetesi, 03 Temmuz 2006.
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yapılanma da Sünni İslam’ı esas alan bir nitelik göstermektedir. Bu nedenle bu kül-
türle yetişmiş gerek din adamlarının gerekse Sünni cemaatin bir bölümünün Ale-
vilik konusunda önyargılı oldukları görülmektedir. 

Bir Alevi, Sünniliği nasıl öğretebilir, bir Sünni Aleviliği nasıl öğretebilir? Hele 
bu konuda önyargılı bir çevrede yetişmiş, önyargılı bir teolojik formasyondan geç-
mişse! Bu bağlamda şu örneğe bakabiliriz. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal 
Etütler Vakfı) tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırma çerçevesinde din ders-
lerinde Sünni Müslümanlığın yanı sıra Alevilik hakkında da bilgi verilip verilme-
mesi sorulduğunda %62’lik bir grup bu görüşü desteklemiş, %34 ise bu görüşe karşı 
çıkmıştır.6 Bu ön yargılar zaman zaman zorunlu DKAB derslerinde ve camilerden 
basına yansıyan gelişmelerden de gözlemlenebilmektedir. Ders programları, kitap-
ları, içerikleri, ders hocaları ve üniversite bitimindeki iş alanları da Alevilerin inanç 
hizmetlerine çözüm üretmeyen bir şekilde düzenlenmiştir. Böyle olunca da Alevinin 
inanç alanındaki sorunları, Diyanet ve İlahiyat çevreleri çok iyi bilmekte, statüko-
dan yararlanmakta iken, onların dışındaki Sünni halk çoğunluğu ise yeterince konu-
yu anlayamamaktadır. Konu anlaşılmayınca bir empati yapma imkanı da ortadan 
kalkmaktadır. Bu konuda Türkiye kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi-
ne ihtiyaç bulunmaktadır.  

Yine Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Alevilikle ilgili bilimsel araştırmalar 
son yirmi yıla kadar ki döneme bakıldığında yok denecek kadar az olup, Alevilikle 
ilgili bilgiler ya hiç öğretilmemekte ya da taraflı olarak öğretilmektedir. Son yıllarda 
gerek İlahiyat Fakülteleri, gerekse Diyanet çalışmalara başlasa da bunların ne kadar 
objektif oldukları konusu kamuoyunda sıkça tartışılmaktadır. İlahiyat Fakültelerin-
den mezun olan ve daha sonra idari, eğitsel ve dini birimlerde görev alan kişilerin 
Alevilikle ilgili önyargılı olmalarının yanı sıra, yeterli bilgiye sahip olmadıkları da 
görülmektedir. Aleviler, bu fakültelerin eğitim kadrosu, uyguladıkları ders programı 
ve ders kitaplarının gözden geçirilmesini talep etmektedirler. Ayrıca Alevilikle ilgili 
dinsel hizmetleri görecek kadroların yetiştirilmesi için gerekli eğitim kurumlarının 
da oluşturulması istenmektedir. Bu bağlamda ya İmam-Hatip Liselerinin ve İlahiyat 
Fakültelerinin yeniden organize edilmesi ya da Alevilerin din görevlisi gereksinimi-
ni karşılayacak farklı eğitim kurumları kurulması gerekecektir. Bu konuda üretile-
cek çözümlerde, Diyanetin değil, Alevi kurumlarının önplanda olması zorunludur. 

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu DKAB 
ders kitapları nedeniyle uğradığı eleştiriler nedeniyle yeni bazı çalışmalara yönel-
miştir. Bu gelişmeler sırasında meydana gelen bazı önemli olaylara da değinmek 
istiyoruz. CEM Vakfı’nın zorunlu DKAB derslerinde Alevi İslam inancı, felsefesi 
                                                            
6 Binnaz Toprak – Ali Çarkoğlu (2006): Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, İstanbul, TESEV 

Yayınları, 2006, s. 54.
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ve kültürü ile ilgili bilgilere de yer verilmesi talebini içeren 22.06.2005 tarihli baş-
vurusuna, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce 15.07.2005 
tarihinde, Bakan adına Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Aycan imzalı bir cevap 
verilmiştir. Dokuz sayfalık bu cevapta, “...2005-2006 öğretim yılında uygula-nacak 
olan Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında İslam’ın çe-
şitli anlaşılma biçimlerine yer verildiği gibi Alevilikle ilgili konulara da yer veril-
miş, Kuran merkezli ve mezhepler üstü bir yaklaşım benimsenmiştir...” denilerek, 
Alevilikle ilgili bölümlere değinilmektedir. Ama yine de çelişkili olarak daha önce 
de ifade ettiğimiz üzere kitaplarda yeniden Alevilikle ilgili çeşitli değişikliklere 
gidilmiştir. Demek ki, kitapların mezhepler üstülüğü iddiası sağlanamamakta, sürek-
li tartışılmakta ve değişikliklere gidilmektedir. Çünkü zaten amacın onu mezhepler-
üstü hale getirmekten ziyade, çeşitli stratejilerle Sünni anlayışa uygun ruhunun ko-
runmak istendiği olduğu şeklinde haklı endişeler bulunmaktadır.     

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin zorunlu DKAB ders kitaplarında 
hâkim anlayışın “mezhepler üstü” olduğu ve son iki yıllık eğitim dönemi öncesinde 
yeterli değişiklikleri yaptıkları iddialarına karşın, kitaplarda yer alan bilgilerin böyle 
bir anlayışı yansıtmadığı, statükonun devam ettirildiği görülmektedir. Zaten bu 
statükocu yaklaşımı ilahiyatçılar ve Diyanet çevreleri de savunmaktadır. Örneğin 
uygulama ve ders kitaplarının Alevi inanç ve kültürünü görmezden gelen durumları 
ortadayken Tosun, “…Aleviliğin, Alevilik adı altında ve Alevilere Aleviliği öğret-
mek üzere DKAB programlarına konulması uygun ve mümkün gözükmemektedir… 
Aslında dersin anayasal konsepti gereği düşünürsek, bir dışarıda kalmışlıktan söz 
edilemez…”7, Onat ise, “…Din kültürü ahlak bilgisi derslerinde ne Sünnilik, ne 
Alevilik-Bektaşilik, ne de herhangi bir mezhebin, herhangi bir tarikatın, herhangi bir 
cemaatin görüşleri anlatılmaktadır. Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatında, İslam’ın temel ortak paydası, bilim-
sel bir çerçevede verilmeye çalışılmıştır. Müfredat dikkatlice incelenecek olur-sa, 
kendini Müslüman hisseden, İslam dairesi içinde gören her insanın, ya da her gru-
bun, bu müfredatta kendi kök değerlerini kolayca bulacağı görülecektir…”8 şek-
linde statükocu bir yaklaşımı savunmaktadır. Bu kök değerlerin ne olduğu uygu-
lamada yaşananlarla çok iyi bir şekilde görülmektedir. Mezheplerüstülük adı altında 
mezhepçi anlayış gizlenmek mi istenmektedir, amaç herkesin inanç anlamında tek 
tipleştirilmesi midir? Alevi’nin Cem ibadetini, Muharrem Orucunu, Hızır Oru-
cu’nun içermeyen bir anlayışın, bir Alevi vatandaş açısından anlamı ne olabilir?  

                                                            
7 Cemal Tosun, “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Alevilik”, Türk Yurdu, c. 25, sayı: 210, 

(Şubat 2005) s. 41.
8 Hasan Onat, “Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri ve Diyanet”, Türk Yurdu, c. 25, 

sayı: 210, (Şubat 2005), s. 14.
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Bu derslerde sunulan bilgilerde İslam’ın Sünni yorumu esas alınmış ve ülke-
mizde yaşayan diğer inanç toplulukları özellikle de Aleviler-Bektaşiler-Nusayriler 
göz ardı edilmiştir. Bu yolla belli bir inanç topluluğuna ait bilgiler zorunlu DKAB 
dersleri aracılığıyla bütün öğrencilere dayatılmakta ve onların en temel insan hakla-
rından olan inanç özgürlüğü ilkesi ihlal edilmektedir. Genel olarak değerlendirmek 
gerekirse bu kitaplarda Sünni İslam inancını benimseyen yurttaşların uyguladıkları 
beş vakit namaz, ramazan orucu gibi ibadet uygulamalarına yer verilirken, Cem iba-
deti, Muharrem Orucu, Hızır Orucu gibi Alevi inanç ve ibadetlerine ilişkin bilgilere 
son yıllara kadar hiç yer verilmediği görülmekte,9 2005 yılı sonrası hukuki gelişme-
lerden, Çalıştaylar sonrasına uzanan süreçte yer verilmesine karşın “tasavvufi yo-
rumlar” başlığı altına sıkıştırılmaktadır. Bu yanlı yaklaşım gerek metinlerde gerekse 
görsel malzeme bakımından dikkat çekmektedir. Bu yanlı tutum gerek iç hukuk, ge-
rekse uluslararası hukuk kurallarına aykırı olup, hükümetler ne yazık ki bu yanlışta 
ısrar etmeyi sürdürmektedirler. Kitapları gerek metin, gerek şiir ve görsel materyal 
yönünden detaylı olarak incelememe rağmen burada belirgin bazı örneklerle konu
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Alevi Çalıştayları sonrasında kurulan ve benim de üye olarak bazı toplantı-
larına katıldığım komisyonun önerileri alınarak, her sınıf ders kitabı için sayfa sayfa 
hazırlanan öneriler bütünü 30.09.2010 tarihinde ilgili Devlet Bakanı Faruk Çelik’e 
teslim edilmiştir. Bundan sonra da anlaşıldığı kadarıyla Din Öğretimi Genel Müdür-
lüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun uygun gördüğü kadarıyla 2011 yılında yayın-
lanan 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sınıf kitaplarında çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Ancak 
öneriler ve kitaplarda yer alan değişiklikler incelendiğinde hem oransal olarak çok 
yetersiz hem de içeriğin müfredata yerleştirilmesinde çeşitli sınırlayıcı ve/veya 
dışlayıcı stratejilerin izlendiği görülmektedir. Bunları görünce rahatsız olmamak 
mümkün değildir. En başta Alevilerin temel ibadeti olan Cem’in ibadetle ilgili
bölümlerde değil de 7. ve 12. sınıf kitaplarında yer alan İslam’da tasavvufi yorum-
lar başlığı altında sunulması nasıl mezhepler üstü değil de, belli bir anlayış doğrul-
tusunda bu kitapların dayatılmaya çalışıldığının bir göstergesi değil midir?10

Bunu anlaşılması bakımından biraz daha açıklamakta yarar bulunmaktadır. 
Komisyonun önerdiği pek çok değişiklik çok sınırlı şekilde müfredata yansıtılmıştır. 
Ve her şeyden de önemlisi de ilgili bölümlere konulmamıştır. Ancak Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, 26 Aralık 2012'de katıldığı bir TV programında zorunlu 
DKAB dersleri ile ilgili  “…din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içerisinde Ale-

                                                            
9 Alevilerin şu anda okutulmakta olan kitaplara ilişkin tepkileri için bkz: “Din kitapları Alevileri de üzdü” 

Milliyet Gazetesi, 13 Ekim 2006.
10 Yakın zamanda görüştüğüm komisyon üyelerinden Bektaşi Babası Hakkı Saygı da önerilerin çok 

sınırlı bölümünün, o da istendiği yerlere konulmadığını bana bizzat ifade etti. Bu konulardaki 
rahatsızlığını doğrudan MEB DÖGM yetkililerine söylediğini de ifade etti.
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vilikle ilgili bölüm tamamen Alevi Bektaşi geleneğine sahip vatandaşlarımızın, 
kardeşlerimizin önerdiği isimler tarafından, onların istediği şekilde yazdığı gibi 
oraya kondu, noktasına, virgülüne dahi dokunmadık. Bugün anlatılan Alevilik, 
Alevi kardeşlerimizin nasıl anlatılmasını istiyorlarsa öyle kitaplara girdi…” 11
şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Oysa bir komisyon üyesi olarak, komisyonun 
önerile-rine baktığımızda, eski ve yeni kitapları incelediğimizde bambaşka bir tablo 
ile karşılaş-maktayım. Bakanın “…onların istediği şekilde yazdığı gibi oraya kondu, 
noktasına, virgülüne dahi dokunmadık…” ifadesinin doğruluğunu sadece birkaç 
kitap üzerindeki örnekler üzerinden şu şekilde açıklamak mümkündür. 

DKAB dersiyle ilgili oluşturulan Komisyon 2008 yılındaki kitapların 4-12. 
Sınıflar arasındaki müfredata eklemeler önermiştir. Bunların pek azı onların istediği 
değil, ancak uygun görülen yerlere konulmuştur. Örneğin İlköğretimde 2008 yılında 
yayınlanan 5. sınıf kitabında12 Ünite 2 “İbadet” konusundadır. Bu ünite “1.İbadet 
Nedir?, 2.İbadetlerle İlgili Kavramları Öğreniyoruz (Farz, Vacip, Sünnet), 3.Niçin 
İbadet edilir?, 4.Başlıca İbadetler, 5.Camiyi tanıyalım, 6.Dua, 7.Güzel İş ve Güzel 
davranış: Salih Amel, 8.İbadetler Davranışlarımızı güzelleştirir, 9.Rabbena Duası ve 
Anlamı” alt bölümlerinden oluşmaktadır. 

Komisyonun çalışması sonrasında 2011 yılında yayınlanan yeni kitaplarda ise 
5. Sınıf kitabında13 aynı ünite yer almaktadır. İbadet ile ilgili bu ünitede komisyo-
nun önerileri dikkate alınmamış, daha önceki bilgiler korunmuştur. Resim, şekil ve 
şiirlerle Sünni ibadetleri anlatılmış, Alevilerin inançları yine görmezden gelinerek, 
Cem, Cemevi vb. kavramlara yer verilmemiştir. Komisyon önerilerinde Cem, musa-
hiplik, “Cem Evi İbadet Edilen Yerdir” şeklinde eklemeler yapılması yer almasına 
rağmen, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Alevi ibadetlerini 
bu kapsamda görmeme ısrarını sürdürmüştür. Alevilerin inanç ve ibadetlerinin ne 
olduğuna bu kurumları mı karar verecek? Bu nasıl demokrasi ve inanç özgürlüğü 
anlayışı anlamak mümkün değil. Ayrıca bu bölümde namaz detaylı olarak ve resim-
lerle de verilmesine (s. 32-33), Camiyi tanıyalım başlığı altında resimlerle, şiirlerle, 
sorularla minber, mihrap, vaaz kürsüsü, minare konuları açıklanmasına karşın (s. 
36-38), Aleviliğin hiçbir inanç kurum ve kuralına yer verilmemesi dikkat çekicidir. 
Alevi öğrencilerin zorunlu olan bu derste başlıca ibadetleri öğrenirken, Sünni 
anlayış dışında bir bilgi edinmeleri mümkün gözükmemektedir. Bu örnekleri çoğalt-
mak mümkündür. Yine İlköğretim 6. Sınıf kitabında İbadetle ilgili 2.Ünite Namaz 

                                                            
11 http://www.bekirbozdag.com.tr/getting-started/78-haberler/187-bozdag-buguen-tv-de-temsilciler-

meclisi-ne-konuk-oldu (Erişim tarihi: 13.01.2013)
12 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 5. Sınıf, Yazarlar: M. Akgül vd., Ankara: MEB 

Devlet Kitapları, 2008, s. 38 ve devamı.
13 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 5. Sınıf, 4. B., Yazarlar: M. Akgül vd., Ankara: 

MEB Devlet Kitapları, 2011, s. 27  ve devamı.
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İbadetine 14 ayrılmıştır. 2008 ve 2011 yılları baskılarında  Bu bölüm “1.Namaz 
Nedir ve Niçin Kılınır?, 2.Namazın Şartları, 3.Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet, 
4.Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz), 5.Cemaatle Namaz, 6.Cuma Namazı, 
7.Bayram Na-mazı, 8.Cenaze namazı, 9.Teravih Namazı, 10.Namazı Bozan Du-
rumlar, 11.Nama-zın İnsana Kazandırdıkları, Okuma Metni: Camiye Koşan Çocuk, 
12 Kunut Duaları ve Anlamı” alt bölümlerinden oluşmaktadır. 15 Komisyon bu 
bölüme de Cem ibadetinin ve Alevi ibadetleri ile ilgili kapsamlı konu önerilerinde 
bulunmuş buna rağmen “ibadet, ancak namazdır.” anlamında bir yaklaşım esas alı-
narak, devletin kurumlarınca kitaba yansıtılmıştır. Bu konular İlköğretimde 7. Sınıf-
ta, 4.Ünitede “İslam Düşüncesinde Yorumlar” başlığı altında “Tasavvufi Yorum-
lar” alt başlığıyla “Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik”in ardından 
“Alevilik-Bektaşilik” başlığı altında verilmektedir.16

Ortaöğretimde ise 12. Sınıf kitaplarında ilgisiz bir yere “İslam Düşüncesinde 
Tasavvufi Yorumlar” bölümünde, “Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar” 
alt başlığıyla “Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik” ardından “Alevilik-
Bektaşilik” başlığı altında verilmektedir.17 Görüldüğü üzere Alevilik, inanç ve iba-
det bağlamından uzaklaştırılarak, Nakşilik, Kadirilik vb. konularla birlikte alınmak 
suretiyle, tarikat ve tasavvuf bağlamına çekilmekte, Cemevi de bir tarikat mekânı 
olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde sistem dışında kalması mı amaç-
lanmaktadır? Ancak bilinmelidir ki, bu şekilde Alevilerin dışındaki yapılacak zoraki 
tanımlamaların kabul görmeyecektir. Bir inancın ne olduğuna o inancın mensupları, 
bir inanç mekânının ibadethane olup olmayacağına da yine o inanç mensuplarının 
karar vereceği açıktır. Bunun dışındaki çabalar ancak maksatlı, yararsız, hoşgö-
rüden uzak bu ülkede inanç özgürlüğünün olmadığı şeklinde görülecek, kardeşliği 
değil ayrımcılığı körükleyecek sonuçlar doğuracaktır.       

Sonuç olarak Türkiye’de din eğitimiyle ilgili, öğretmenlerin de eğitildiği İmam 
Hatip Liseleri, İlahiyat Fakültelerinin yapısı, zorunlu din dersleri gibi çeşitli konu-
larda iyileştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bugünkü haliyle devletin finanse ettiği 
din eğitimi ve hizmetleri Türkiye’deki çoğulcu yapıya uygun olmayıp, hala çoğun-
lukçu ve tepeden inmeci bir zihniyetin izlerini taşımaktadır. Hükümetler yukarıda 
özetlenen bu öncelikli meseleleri bir an önce ele almak ve çözümlemek zorundadır. 
Bunu yaparken gerek hükümetlerin, gerekse mahkemelerin bu sorunlarda taraf olan 
                                                            
14 Mesele burada namaz konusuna yer verilmesi değil, namaz konusuna yer verildiyse, bundan sonra da 

Alevilerin Cem ibadetine yer verilmesi gerektiği, ama neden verilmediğidir.
15 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 6. Sınıf, Yazarlar: M. Akgül vd., Ankara: MEB 

Devlet Kitapları, 2008, s. 40-74; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 6. Sınıf, 4.b., 
Yazarlar: M. Akgül vd., Ankara: MEB Devlet Kitapları, 2011, s. 29-62.

16 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 7. Sınıf, 4.b., Yazarlar: M. Akgül vd., Ankara: 
MEB Devlet Kitapları, 2011, s. 91-101.

17 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 12. Sınıf, 4.b., Yazarlar: M. Akgül vd., Ankara: 
MEB Devlet Kitapları, 2011, s. 55-64.
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Diyanet gibi kurumlara başvurması konuyu çözümsüzlüğe itmekten başka bir işe 
yaramayacaktır. Burada çözüm ancak sorunu doğru bir şekilde anlamak ve kalıcı 
çareler üretmekle olanaklı olabilir. Bunun için de objektif verilere dayalı alan çalış-
maları yapılması, belli bir mezhebe dayalı dayatmalardan kaçınılması, yansız bir 
tavır takınılması gerekmektedir. Eğer, bu zamana kadar ki tecrübede ısrar edilerek, 
din eğitimi ve hizmetlerinde mezhepçi anlayış uygulanmaya devam edilecekse ve 
Alevi yurttaşların devletin dinle ilgili kurumlarına yönelik güvensizliği sürecekse, o 
zaman zorunlu DKAB derslerinin seçmeli hale getirilmesinden başka yol bulunma-
maktadır. Kaldı ki sadece Aleviler değil Sünni yurttaşlarımızın bir bölümü de bu 
derslerden memnun değildirler. Burada sorun şu veya bu kesimin memnun edilme-
sinden çok, herkese hitap eden bir eğitim anlayışının Türkiye’de hakim kılınmasıdır. 
2013 Türkiyesine yakışan da budur.  
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HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN İSLAM YORUMU

ÜZERİNE BAZI ÇÖZÜMLEMELER 

(Some Analysis On Hacı Bektaş Velî’s Interpretatıon Of Islam)

Doç. Dr. Harun YILDIZ∗

ÖZET

Hacı Bektaş Velî, Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde önemli 
bir rolü olan, bu süreçte kalıcı izler bırakan büyük bir düşünürdür. O, XIII. yüzyılda 
yaşamış, Moğol istilasından dolayı Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve yaşamının 
önemli bir kısmını Anadolu’da geçirmiştir. Onun fikir ve düşünceleri ile İslam’ı 
yorumlayış biçimi, yüzyıllar boyunca Anadolu’da yaşayan halk kitlelerini derinden 
etkilediği gibi, sosyal yaşamlarını da yönlendirmiştir. Erken dönem kaynaklara 
bakıldığında, Hacı Bektaş Velî’nin Horasan erenlerinden olduğu, özellik-le ifade 
edilir. Bu yüzden Horasan coğrafyasının fikrî ve kültürel yapısının onun üzerinde 
önemli bir etkisi vardır. Fikrî planda, Hacı Bektaş Velî’nin üzerinde iki önemli 
eğilimin etkili olduğu görülür. Bunların ilki, gelmiş olduğu Horasan bölge-sinde 
etkili olan Horasan Melâmetîlik anlayışı; diğeri ise, Ahmed Yesevî çevresinin fikrî 
yapısı ve düşünceleridir. O, bu yüzden İslam düşünce ve kültür tarihinin çok yönlü 
ve komplike bir karakteridir.

Bu bildirimizde biz, Hacı Bektaş Velî’nin din anlayışı ve İslam’ı yorumlayış 
tarzı üzerine bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Bu çerçevede önce-
likle, onun üzerinde fikrî planda etkili olan Horasan Melâmetîlik anlayışı, arkasın-
dan Ahmed Yesevî’nin fikrî yapısı üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise bu çerçeve 
içerisinde Hacı Bektaş Velî’nin İslam’ı yorumlayış biçimi, temel parametreleri ve 
değişik boyutlarıyla ortaya konulacaktır.   

Anahtar Kavramlar: Hacı Bektaş Velî, Horasan Melâmetîliği, Ahmed 
Yesevî, Din Anlayışı, Tevhid, Ahlak.

∗ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (hyildiz@omu.edu.tr).
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ABSTRACT 

Hacı Bektaş Velî is a big thinker that has an important role in the pro-
cess of Islamisation and Turkification of Anatolia, traced permanently in 
this process. He had lived in the thirtheenth century, had come from Horasan 
to Anatolia becouse of Mongol invasion and had lived for years in Ana-
tolia. His opinions and ideas and interpretation form of Islam have influen-
ce the common people that live in Anatolia deeply and direct their social 
life for many centuries. Hacı Bektaş Velî is one of the Horasan saints accor-
ding to early sources. Therefore the thoughtful and culturel structure of Hora-
san region has got an important effect on him. It has seen that two important 
tendency have influence to Hacı Bektaş Velî in thoughtful meaning. The first 
things of these, Horasan Melamatiyya understanding in which has been effe-
ctual in Horasan region. The Other of this the thoughtful structure and opi-
nions of Ahmed Yasawi surroundings. For this reason he is an important 
character of History of Islamic Thought and Culture.

In this paper, we will try to evaluate on the conception of religion and 
interpretation form of Islam of Hacı Bektaş Velî. In this framework first of 
all, it is discussed that Horasan Melamatiyya understanding in which influen-
ces to him in thoughtful meaning and the thoughtful structure of Ahmed 
Yasawi. In addition to this, it is described the Hacı Bektaş Velî’s interpre-
tation form of Islam with many concepts and varied dimensions.

Keywords: Hacı Bektaş Velî, Horasan Melamatiyya understanding, Ah-
med Yasawi,  Conception of Religion, Unity of God, Ethics.

GİRİŞ

Hacı Bektaş Velî, Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde önemli 
bir rolü olan, bu süreçte kalıcı izler bırakan büyük bir düşünürdür. O, XIII. yüzyılda 
yaşamış, Moğol istilasından dolayı Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve yaşamının 
önemli bir kısmını Anadolu’da geçirmiştir, bu yüzden onun fikir ve düşünceleri ile 
İslam’ı yorumlayış biçimi, yüzyıllar boyunca Anadolu’da yaşayan halk kitlelerini 
derinden etkilemiş ve sosyal yaşamlarını yönlendirmiştir. Erken dönem kaynaklara 
bakıldığında, Hacı Bektaş Velî’nin Horasan erenlerinden olduğu, özellikle ifade 
edilir. Bu çerçevede Hilmi Ziya Ülken’e göre, Hacı Bektaş Velî’nin Nîşâbûr’da Lok-
man Perende’nin öğretiminden geçerek, ardından Moğol istilası ile beraber Ana-
dolu’ya gelip Sulucakarahöyük’te yerleşmesine kadar geçen süre, onun fikri ve 
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manevi yapısının teşekkül dönemi olarak değerlendirilebilir.1 Bu noktada fikrî plan-
da, onun üzerinde iki önemli eğilimin etkili olduğu görülmektedir. Bunların ilki, 
gelmiş olduğu Horasan bölgesinde etkili olan Horasan Melâmetîlik anlayışı; diğeri 
ise, Ahmed Yesevî çevresinin fikrî yapısı ve düşünceleridir. 

1) HORASAN MELÂMETÎLİK ANLAYIŞI

Adını doğduğu ve geliştiği coğrafya olan Horasan bölgesinden alan Melâme-
tîlik anlayışı, önemli ölçüde tasavvufî nitelikler taşımakla birlikte, bazı tasavvufî 
akımlarda olduğu gibi, sadece kuru bir zühd anlayışına önem vermiyor, bununla 
birlikte cezbeci/coşkun bir karakter taşıyordu. Bu anlayış, özellikle Fârısî ve Türk 
sûfîlerin çabalarıyla Horasan çevresinde yayılmıştı. Bu anlayışın bu bölgede ya-
yılması ve yerleşmesinde Hamdûn Kassâr (271/884), Ebû Osman el-Hîrî (290/902) 
ve Ebû Saîd Ebî’l-Hayr (440/1049) gibi büyük sûfîlerin önemli rolleri vardı. Bu 
anlayış, daha sonra İbn Arabî, Evhadüddin Kirmânî, Sadreddin Konevî, Fahreddin 
Irâkî, Necmüddin Dâye ve Mevlânâ gibi sonradan Anadolu’ya gelmiş veya yaşam-
larını orada geçirmiş olan pek çok sûfîyi de etkilemişti. 

Melâmetîlik’te insanın iyiliklerinin Allah’tan, kötülüklerinin ise kendisinden 
kaynaklandığı prensibi, merkezi bir öneme sahiptir. Bu anlayışı benimseyen sûfî, 
işte bu yüzden, yapmış olduğu iyilikleri toplum içerisinde gizlemesine karşılık, 
kötülüklerini ifşa eder. Burada amaç, özellikle insanların kınamasına maruz kalarak 
nefsi tezkiye yoluyla Hakk’a ulaşmaktır. 

Esasen Orta Asya Türk sûfîliğinin özünde temel olarak bu anlayışın olduğu gö-
rülür. Bu noktada, tevekkül, riya ve şöhretten kaçınma, bunlara bağlı olarak, amel-
lerde gizlilik ve kişinin kendi nefsini kınaması gibi özellikler, bu anlayışı benim-
seyen sûfîlerin aşırı denebilecek şekilde hassasiyet gösterdikleri hususlardır. Bu yüz-
den bir takım kıyafet, tören, âdet, an’ane ve zikir meclisleri gibi zâhirî ve şekilsel 
özelliklerden ziyade, kişinin kendi yanlışlık ve aşırılıklarına karşı tavır alması, kendi 
nefsini suçlaması ve kendi ayıplarıyla meşgul olması gibi niteliklere daha çok önem 
verilir. Öyle ki bu doğrultuda nefse karşı savaş, nefsi aşağılamak, nefsin iyiliklerini 
gizlemek, hatta insanların yanında onların kınama ve ayıplamasına sebep olacak 
derecede dinî öğretilerin zahirine uymayan davranışlar sergilemek, oldukça önem-
lidir. Bu özelliklerinden dolayı Melâmetîlik, kurumlaşmış bir tarikattan ziyade, her 

1 H. Ziya Ülken, “Anadolu Tarihinde Dinî Rûhiyât Müşahedeleri”, Mihrab Mecmuası, XV-XVI, İst., 
1340/1924, s. 528.
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tarikatta belli ölçülerde etkileri olan ve iz bırakan bir anlayış olarak değerlen-
dirilmiştir.2

Hacı Bektaş Velî’nin İslam yorumu, genel anlamda bu hususiyetleri içermekle 
birlikte, sadece kuru bir zühdden ibaret olmayıp ilahi aşkı merkeze alan cezbeci bir 
karaktere ve dünyayı, dünyevi amaç ve değerleri de küçümseyen bir özelliğe sahipti.
Aynı neşe ve özellikleri, günümüz Anadolu Alevîliği ile Bektaşîlik’te görmemiz 
mümkündür.

2) AHMED YESEVÎ ÇEVRESİNİN FİKRÎ YAPISI VE 
DÜŞÜNCELERİ

Hacı Bektaş Velî’nin üzerinde Ahmed Yesevî ve çevresinin fikirlerinin de 
önemli bir etkisi vardı. Bu yüzden onun din anlayışını biçimlendiren esas ortam, 
tıpkı Ahmed Yesevî’de olduğu gibi, tasavvufi nitelikler taşımakta olup onun din 
anlayışının temel karakterini, bu çerçevede tasavvufî bir İslam anlayışı oluş-
turmaktaydı.3

Ahmed Yesevî’nin din ve tasavvuf anlayışı, eski Türk kültür ve inançlarının 
etkilerini taşımakla birlikte, temelde tevhid merkezli olarak Allah aşk ve muha-
bbetini esas alan bir anlayıştı. Bu yönüyle Hacı Bektaş Velî’yi ciddi anlamda etkile-
miş olduğu için ona göre Allah inancı, merkezî bir önem ve değere sahipti. Bu 
noktada Allah inancıyla bağlantılı olarak bu anlayış içerisinde, Hasan Onat’ın ifade 
ettiği gibi, İslam’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkmış mezheplerden biri olan Mür-
cie’nin iman-amel ayrımına dayanan görüşlerinin etkilerini de görmek mümkündür. 
Yine şeriat, tarikat, marifet ve hakikat şeklinde sistematik hale getirilmiş olan Yese-
vîliğin böyle bir sıralamayı gerçekleştirmesi, iman-amel ayrımına dayalı bir açılım 
olarak değerlendirilebilir.4

2 Melâmet anlayışının yaygınlaşıp gelişmesi ve değişik özellikleri için bkz., Hucvîrî, Keşfu’l-Mahcûb
Hakikat Bilgisi, (Haz. Süleyman Uludağ), Dergâh Yay., İst., 1982, s. 143-152; M. Fuad Köprülü, Türk 
Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yay., Ank., 2009, s. 49-52; Abdülbâki Gölpınarlı, Melâmîlik ve 
Melâmîler, Gri Yay., İst., 1992, s. 14-15, 22-26; Ö. Rıza Doğrul, İslam Tarihinde İlk Melâmet, Ank., 
Trz., s. 17-78; Cavid Sunar, Melâmîlik ve Bektaşîlik, AÜİF. Yay., Ank., 1975, s. 14-19; Y. Ziya İnan, 
İslâmda Melâmiliğin Tarihi Gelişimi, Bayramâşık Yay., İst., 1976, s. 39-265; Mürsel Öztürk, Anadolu 
Erenlerinin Kaynağı Horasan, Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 2001, s. 45-79; Ali Bolat, Bir Tasavvuf 
Okulu Olarak Melâmetîlik, İnsan Yay., İst., 2003, s. 33-245; Baki Yaşa Altınok, Hacı Bayram Veli 
Bayramîlik Melâmîler ve Melâmîlik, Oba Kitabevi, Ank., 1995, s. 173-269; Mustafa Kara, “Melâmetiy-
ye”, İÜİFM, XLIII/1-4, İst., 1987, s. 561-598; Osman Türer, “Melâmîliğe Dair”, Türk Dünyası Araştır-
maları, XXXIX, Ank., 1985, s. 25-51.

3 Hasan Onat, “Ahmed Yesevî’nin Din Anlayışı ve Bektaşîlikteki Bazı Yansımaları”, 2. Uluslararası 
Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, I, Ank., 2007, s. 218.

4 Onat, “Ahmed Yesevî’nin Din Anlayışı ”, s. 219-220.
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Hacı Bektaş Velî’nin İslam’ı yorumlayış tarzı, tevhid merkezli olmasının yanı 
sıra, ahlakı önceleyen ve ahlakı merkeze alan bir karaktere sahiptir. Dolayısıyla “bu-
rada esas olan öncelikle imandır; imanın da özünü tevhid oluşturur. Daha sonra da 
amel gelir; onun da özünde “doğruluk ve dürüstlük” vardır. İnsanın tâat için yaratıl-
dığına dikkat çeken Ahmed Yesevî, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak sistem-
leştirdiği tasavvuf anlayışını bütünüyle ahlaki bir zemin üzerine inşa eder”.5 Böylece 
onun benimsemiş olduğu din anlayışının, ahlak merkezli olup ahlakı öne çıkaran bir 
karaktere sahip olduğu ortaya çıkar. Bu noktada temel bir Bektaşî kaynağı olan 
vilâyet-nâme’de yer alan şu pasaj, Hacı Bektaş Velî’nin iman-ahlak ve amel bütün-
lüğünü ortaya koyması açısından son derece dikkat çekicidir: 

“Hacı Bektaş, bütün ömrü boyunca bir kerecik olsun nefsinin mura-
dını vermedi. Hiç kimsenin ayıbını görüp yüzlemedi. Abdestsiz bir an bile 
yere basmadı. Bir an bile ibadetten ayrılmadı”.6  

Vilâyet-nâme’de geçen bu ve buna benzer ifadeler, Hacı Bektaş Velî’nin din 
anlayışı ve bu bağlamda tasavvufî hüviyeti ile ilgili bize önemli bazı ipuçları ver-
mektedir. Zira bu durum, onun son derece önemli bir mutasavvıf-düşünür olduğunu
gösterir. Öyle ki o, bu anlayışın bir gereği olarak, kendisine yapılan hükümdarlık 
teklifi dahil hemen tüm dünyevi değer ve istekleri kabul etmeyecek derecede nefsinin 
isteklerine uymayıp bu tür maddi değer ve zevklerden uzak durmuş, kimsenin ayıp 
ve kusurunu yüzüne vurmamış ve ibadetlerini de düzenli bir şekilde yerine getir-
miştir.  

Yine özellikle İslam tasavvufunun özü olarak görülebilecek dört kapı kırk 
makam anlayışının Hacı Bektaş düşünce sisteminin merkezinde olması, Ahmed 
Yesevî’nin Hacı Bektaş Velî üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde göstermektedir.7

Ahmed Yesevî’nin öğretilerinin temel hedefi, bu anlayış çerçevesinde “hakikate 
ulaşmak”tır. Onun amacı, her şeyden önce, insan gönlünü ve ruhunu terbiye etmek, 
eğitmektir. Gönül denilen şey de, sadece insanda olduğu için Yesevîliğin konusu, 
insandır. Gayesi ise, insanın kalbî, ruhi yönünü eğiterek olgunlaştırmak, onun kemal 
derecesine ulaşmasını sağlamaktır.8 Bu noktada Ahmed Yesevî, “ilahi aşka, ihlas ve 
samimiyete, insan sevgisine, hoşgörüye, kadın-erkek beraberliğine, çalışmaya, iş ve 
emeği yüceltmeye, ilim ve bilgi öğrenmeye çağırmıştır”.9 Hacı Bektaş Velî de, çev-
resindeki insanları özellikle incitmeden ve kırmadan eğitip aydınlatmaya çalışmış, 

5 Onat, “Ahmed Yesevî’nin Din Anlayışı ”, s. 223.
6 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, İnkılap Kitabevi, İst., 1995, s. 4.
7 Sönmez Kutlu, Türkler ve İslâm Tasavvuru, İSAM Yay., İst., 2011, s. 177-178.
8 Dossay Kenzhetayev, “Hoca Ahmet Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri”, Türk Kültürü 

ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, XLIV, Ank. 2007, s. 24.
9 Kenzhetayev, 27.
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İslam dinini ve ahlakî güzelliklerini, etrafındaki insanların anlayacağı düzeyde, onla-
rın ruh halini de dikkate alarak, fikrî seviyelerine uygun bir dil ve üslupla anlat-
mıştır. Bu yüzden olsa gerek, Makâlât’ta çok karmaşık, derin teolojik ve felsefi ko-
nulara girilmediği görülür. Yine o, insan ve toplum hayatı açısından ciddi bir tehlike 
olarak gördüğü için, bilgisizlik ve cehaleti sürekli eleştirmiş, ilim ve doğru bilgiye 
çok önem vermiş ve insanların cahillikten kurtulması için büyük çaba sarf etmiştir. 
Ayrıca onun Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine samimi bir şekilde bağlanmaya 
titizlikle önem verdiğini görmekteyiz.10

Hacı Bektaş Velî, öncelikle insanı İslam ahlak ve tasavvufunun temel ilke-
lerinden hareketle, yeniden inşa ederek kâmil insan denebilecek, güzel ahlak sahibi 
olan insanlardan oluşan erdemli bir toplum oluşturmayı kendine hedef olarak seçmiş 
ve tüm yaşantısını bu hedef uğrunda feda etmiştir. Hacı Bektaş Velî’nin bu paradig-
mayı, hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal barış gibi önemli ahlakî ilkeler üzerinden 
gerçekleştirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu durum, Makâlât’a bakıldığında, 
hakikat makamlarından ikincisi olan yetmiş iki milleti ayıplamamak şeklinde for-
müle edilmiştir. Bu üç önemli ilkenin, Makâlât’ın bütününe bakıldığında eserin te-
mel örgüsünü oluşturduğu söylenebilir. 

Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ı dikkatli bir şekilde incelendiği takdirde, Ah-
med Yesevî’nin burada sözünü ettiğimiz fikirlerinin bazı tezahürlerini görmemiz 
mümkündür. Bu yüzden olsa gerek, Ahmed Yesevî düşüncesinde dürüst ve mütevazi 
olmaya, insanlara iyi davranmaya ve onları incitmemeye yönelik olarak yapılan 
vurgu11, Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ında Hakikat kapısının ikinci makamı olan 
yetmiş iki milleti ayıplamamak şeklinde karşımıza çıkar.12 Yine bu yüzden Hacı 
Bektaş Velî düşüncesinde tüm insanlara karşı sonsuz bir sevgi duyulmuş ve yetmiş 
iki millet, aynı gözle görüldüğünden dolayı onlara büyük bir hoşgörüyle yaklaşıl-
mıştır. Dolayısıyla Hacı Bektaş Velî düşüncesi, aynı zamanda insanı merkeze alan 
bir kültür ve medeniyet vizyonuna sahiptir. 

Hacı Bektaş Velî’nin din anlayışındaki vurgu, daha çok hoşgörü ve insan 
sevgisi üzerine olduğundan dolayı, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlara 
saygı ve hürmet gösterilmesini istemekle kalmayıp bunun yanında o, hayvanlara bile 
kötülük yapılmamasını öğütler. Bu yüzdendir ki yine, Hacı Bektaş düşüncesinde 

10 Hacı Bektaş Velî’nin Kur’an’a verdiği değer, eseri Makâlât’ta sık sık Kur’an ayetlerinden yapmış 
olduğu alıntılardan anlaşılmaktadır. Bkz., Hacı Bektaş Velî, Makâlât, (Haz. Esad Coşan, Sad. Hüseyin 
Özbay), Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 1996, s. 4-7, 8-12, 13-16, 19-20; yine bununla ilgili olarak bkz., 
Emrah Dindi, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur’an Anlayışı, İz Yay., İstanbul, 2011, s. 55-221.

11 Kemal Eraslan, Hoca Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmetinden Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 
1991, s. 57.

12 Hacı Bektaş Velî, Makâlât, s. 18.
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insana kıymak ve insan öldürmek, çok büyük bir günah olarak kabul edilir. Bu çer-
cevede cihad ya da gazâ diye tarif edilen şey, her şeyden önce insanın kendi nefsiy-
le, yani kendi içinde bulunan kin, nefret ve hırs gibi kötü düşünceler ve kötülüklerle 
yapılan mücadele olarak görülür. Bu noktada güzel ahlak, alçakgönüllülük, hoşgörü, 
insan ve tabiat sevgisi, barış ve dostluk vurgusu ile insanlara hizmet etme aşk ve 
tutkusu, Hacı Bektaş Velî’nin din anlayışı ile hayat felsefesini oluşturan en önemli 
unsurlar olarak temayüz etmektedir. Bu unsurların temelinde ise, İslam’ın engin 
hoşgörüsü ile şekillenmiş bir din anlayışı ve bu anlayışın özünü oluşturan inanç 
ilkeleri bulunmaktadır.13 İşte tüm bunlar, göstermektedir ki, Hünkâr’ın düşünceleri-
nin asıl kaynağı, hem Horasan kökenli Melâmetîlik anlayışı, hem de Ahmed Yese-
vî’nin düşünceleri ile Orta Asya tasavvuf geleneğidir. 

Hacı Bektaş Velî’nin Anadolu’ya geldikten sonra Baba İlyas’la olan ilişkisi, 
dikkat çekici bir öneme sahiptir. Bu yüzden o, muhtemelen Baba İlyas gibi, İslam 
öncesi eski Türk kültür ve inançlarıyla yoğrulmuş ve yorumlanmış bir İslam anlayı-
şını öğrencileri ile geniş taraftar kitlesine öğretmekteydi. Bu bakımdan onu, aynı 
zamanda bir Babaî şeyhi olarak düşünmek de, mümkündür. Yine aynı paralelde 
Türkmenlerin sahip olduğu geleneksel kültür yapısını, İslam’ın temel kaynakları 
olan Kur’an ve sünnetle sentezlemeye çalışıyordu. O, H. Ziya Ülken’in ifade ettiği 
gibi, “fıkıhla örfü, Oğuz töresiyle Kur’an ve Sünnet’i telife çalışmak isteyen” bir dü-
şünürdü.14 Bu şekilde geleneksel Türk kültürü ile İslam inanışı, ayrılmaz bir biçimde 
kaynaştırılıp ortaya yepyeni bir anlayış çıkarılmıştır. Bu noktada Hacı Bektaş Velî’yi 
halktan kopuk elit bir isim ya da özellikle siyasal iktidar çevrelerine yakın olarak 
yaşamını sürdüren bir düşünür şeklinde değil de, Sulucakarahöyük gibi bir yerde, 
kırsal alanda yaşayan bir halk adamı, bir mutasavvıf olduğunu düşünürsek, bu duru-
mu daha iyi anlarız. Bu yüzden o, yoksul halk tabakalarının ve güçsüz kesimlerin 
yanında yer alarak özellikle, cehalet ve zorbalığa karşı mücadele vermiş ve bu 
mücadelesini İslam’ın ilkeleri üzerinden gerçekleştirmiştir. Ayrıca onun yaşamının 
neredeyse tamamını, kırsal kesimde göçebe ve yarı-göçebe Türkmen çevreleri ara-
sında geçirdiğini göz önüne alırsak, yine bu durumu daha iyi anlarız. 

Bu çerçevede Hacı Bektaş Velî’nin sunduğu İslam anlayışının, her şeyden önce 
yaşadığı çevre icabı, sadece İslam fıkhının Sünnî kurallarıyla sınırlı bir din anlayışı 
olmayıp; özellikle Horasan Melâmetîliği’nin kuru zühd karşıtı olan cezbeci karak-
terini yansıtan bir özelliğe sahip olduğunu anlamaktayız. Nitekim bundan dolayı 
onun, bütün varlığı ile cezbe ve coşku halinde olan ve sürekli bu durumu yaşayan bir 
sûfî olduğu söylenebilir. Vilâyet-nâme’de ortaya konulan Hacı Bektaş Velî imajı da 

13 Sıddık Korkmaz, “Hacı Bektaş Velî Öğretisinde İtikadi Unsurların Menşei”, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Dergisi, LIX, Ank., 2011, s. 121.

14 Ülken, 523.
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bununla uyuşmakta, hatta bunu desteklemektedir. Yine o, hitab ettiği Türkmen kitle-
lerine İslamî inançları, -tıpkı Ahmed Yesevî gibi- karmaşık felsefi izahlardan uzak, 
basit ve anlaşılır bir dille, ahlakî bir takım öğütlerle de bunları harmanlayarak akılcı 
bir tarz ve üslupla açıklamıştır. Onun sunmuş olduğu İslam anlayışı, tasavvufî dü-
şüncenin yapısından kaynaklanan geniş bir hoşgörüye dayalı, özellikle yeni Müs-
lüman olanları birdenbire eski kültür çevrelerinden koparmadan ve bununla birlikte 
İslam’ın özünü de bozmadan, onların eski inançlarını kuşatıp kendi bütünlüğü içinde 
değerlendiren uzlaşmacı bir din anlayışıydı. Bu anlayış, özellikle yeni Müslüman 
olanlar için, geniş ve cazip bir inanç çerçevesi sunmaktaydı. Böylece o, sevgi ve 
hoşgörü anlayışını sadece mensubu olduğu çevrelerle sınırlı tutmayıp, bunu tüm 
insanlığa ulaştırmayı hedeflemiştir. O, İslam’ı tasavvufî bir maya ile yoğurup 
yaşadığı dönemin sosyal şartları içinde, hitab ettiği çevrenin psikolojik ve dinî ihti-
yaçlarını göz önünde bulundurmasını bilmiş, bu yüzden haklı olarak Anadolu’nun 
“evtâd-ı erbaa”sından biri olmuştur.15 Tüm bu yönleriyle onun, Ahmed Yesevî’nin 
Orta Asya’daki rol ve misyonunu Anadolu’ya taşıyıp burada devam ettirdiği söyle-
nebilir. 

Hacı Bektaş Velî’nin ortaya koyduğu bu din anlayışı, hem içinde bulunduğu 
Türkmen kitlelerini daha sağlam biçimde İslamiyet’e bağlamış, hem de Anadolu’da 
Türkleşme ve İslamlaşma noktasında ciddi bir rol oynayarak Müslüman Türkmenler 
ile gayri Müslim topluluklar arasında önemli bir yakınlaşma ortamının doğmasına 
yol açmıştı. Bunda onun çevresindeki insanlara, Müslüman olsun olmasın, hoşgörü-
lü yaklaşmayı ve kırıcı olmadan sürekli güzel sözler söylemeyi ve yapıcı olmayı 
öğütlemesinin ciddi bir rolü vardı. Bu şekilde onun öncülük etmiş olduğu fikirler, 
Anadolu’da yaşayan tüm toplum kesimlerine ışık tutmuş, bu nedenle sadece Müslü-
man Türkmenler değil; diğer din mensupları da bu düşünce ikliminin etki alanına 
girerek bu iklimden faydalanmışlardır. Öyle ki onun yaşadığı bölge olan İç Anadolu 
bölgesi Hıristiyanları ile iyi ilişkiler geliştirmesinden dolayı Hıristiyanlar, ona 
yakınlık duyup büyük bir sempati beslemişler, bununla da yetinmemişler, kendisini 
Aziz Haralambos adıyla takdis etmişlerdir.16

15 Bkz., E. Rûhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik Bektâşîlik, Selçuk Yay., İst., 1994, s. 161-178; Irène Mélikoff, 
Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, (Çev. Turan Alptekin), Cumhuriyet Kitapları, İst., 1998, s. 88-148; M.
Saffet Sarıkaya, Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı (XI-XIII. Asırlar), Ötüken Yay., İst., 2003, s. 
177-182; Y. Nuri Öztürk, Tarihi Boyunca Bektaşîlik, Yeni Boyut Yay., İst., 1997, s. 99-100; A. Yaşar 
Ocak, “Hacı Bektâş-ı Velî”, DİA, XIV,  İst., 1996, s. 456; ayrıca onun inanç ve ibadet kon-ularına 
yaklaşımı ile Kur’an anlayışı ve yorum yöntemi için bkz., Dindi, 55-221.

16 Bu bölgede yaşayan Hıristiyanlar, bu yüzden yıllar boyunca Hacı Bektaş türbesine girerken haç 
çıkarmışlardır. Bkz., Frederick W. Hasluck, Bektaşîlik Tetkikleri, (Çev. Ragıp Hulusi; Sad. Kamil 
Akarsu), Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ank., 2000, s. 51-52.
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SONUÇ

Hacı Bektaş Velî, İslam’ı daha çok tevhid merkezli ve ahlakı önceleyen bir 
bakış tarzı ile tasavvufî bir düşünüş ve anlayış çerçevesi içerisinde algılamış ve 
çevresine de bu şekilde anlatmıştır. Fikrî planda, onun üzerinde iki önemli eğilimin 
etkili olduğu görülür. Bunlar, yetişmiş olduğu Horasan bölgesinde etkili olan 
Horasan Melâmetîlik anlayışı ile Ahmed Yesevî çevresinin fikrî yapısı ve düşün-
celeridir. O, bu yüzden İslam düşünce ve kültür tarihinin çok yönlü ve komplike bir 
karakteridir.

Yetmiş iki milleti ayıplamamak ilkesine çok önem veren Hacı Bektaş felse-
fesinin, insanı merkeze alan bir kültür ve medeniyet vizyonuna sahip olduğu görülür. 
Bu yüzden Hacı Bektaş Velî’nin din anlayışındaki vurgu, daha çok hoşgörü ve insan 
sevgisi üzerine olduğundan dolayı, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlara 
saygı ve hürmet göstermek gibi evrensel bir mesajı yaşadığı dönemden günümüze 
ulaştırmaya çalışır. 

Hacı Bektaş Velî’nin İslam anlayışı, günümüzde de halen önem ve değerini 
koruyan pek çok ilkeyi içermektedir. Bunlar ise, merkezî önem ve değerdeki tek 
Allah inancı, güzel ahlak, insanın olgunlaşması için ibadetlere verilen değer, bu
çercevede insan ve tabiat sevgisi, doğru bilgiye verilen önem, hoşgörü ve yine bu 
çerçevede farklı anlayışlara tahammül göstererek toplumsal barışı sağlama gibi 
kültürel çoğulculuğu meydana getiren unsurlardan oluşmaktadır. Bu yönüyle o, 
günümüz dünyasında çok şey ifade etmekte ve bugünün insanına yine çok şey 
vermektedir.

KAYNAKÇA

ALTINOK, Baki Yaşa, Hacı Bayram Veli Bayramîlik Melâmîler ve Melâ-
mîlik, Oba Kitabevi, Ank., 1995.

BOLAT, Ali, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İnsan Yay., İst., 2003.

DİNDİ, Emrah, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur’an Anlayışı, İz Yay., İstanbul, 
2011.

DOĞRUL, Ö. Rıza, İslam Tarihinde İlk Melâmet, Ank., Trz.

ERASLAN, Kemal, Hoca Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmetinden Seçmeler, 
Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 1991.

FIĞLALI, E. Rûhi, Türkiye’de Alevîlik Bektâşîlik, Selçuk Yay., İst., 1994.



398 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

GÖLPINARLI, Abdülbâki,Vilâyet-nâme Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, 
İnkılap Kitabevi, İst., 1995.

Melâmîlik ve Melâmîler, Gri Yay., İst., 1992.

HACI BEKTAŞ VELÎ, Makâlât, (Haz. Esad Coşan, Sad. Hüseyin Özbay), 
Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 1996.

HASLUCK, Frederick W., Bektaşîlik Tetkikleri, (Çev. Ragıp Hulusi; Sad. 
Kamil Akarsu), Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ank., 2000.

HUCVÎRÎ, Ebû’l-Hasan Ali b. Osman, (465/1073), Keşfu’l-Mahcûb Hakikat 
Bilgisi, (Haz. Süleyman Uludağ), Dergâh Yay., İst., 1982.

İNAN, Y. Ziya, İslâmda Melâmiliğin Tarihi Gelişimi, Bayramâşık Yay., İst., 
1976.

KARA, Mustafa, “Melâmetiyye”, İÜİFM, XLIII/1-4, İst., 1987, (ss. 561-598).

KENZHETAYEV, Dossay, “Hoca Ahmet Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, 
Tarikatı ve Tesiri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, XLIV, 
Ank. 2007, (ss. 11-36).

KORKMAZ, Sıddık, “Hacı Bektaş Velî Öğretisinde İtikadi Unsurların Men-
şei”, Türk Kültürü Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, LIX, Ank., 2011, (ss. 119-
134).

KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yay., Ank., 
2009.

KUTLU, Sönmez, Türkler ve İslâm Tasavvuru, İSAM Yay., İst., 2011.

MÉLİKOFF, Irène, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, (Çev. Turan Alptekin), 
Cumhuriyet Kitapları, İst., 1998.

OCAK, A. Yaşar, “Hacı Bektâş-ı Velî”, DİA, XIV,  İst., 1996, (ss. 455-458).

ONAT, Hasan, “Ahmed Yesevî’nin Din Anlayışı ve Bektaşîlikteki Bazı Yan-
sımaları”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 
I, Ank., 2007, (ss. 213-226).

ÖZTÜRK, Mürsel, Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan, Kültür Bakanlığı 
Yay., Ank., 2001.

ÖZTÜRK, Y. Nuri, Tarihi Boyunca Bektaşîlik, Yeni Boyut Yay., İst., 1997.



399Doç. Dr. Harun YILDIZ

SARIKAYA, M. Saffet, Anadolu Alevîliğinin Tarihî Arka Planı (XI-XIII. 
Asırlar), Ötüken Yay., İst., 2003.

SUNAR, Cavid, Melâmîlik ve Bektaşîlik, AÜİF. Yay., Ank., 1975.

TÜRER, Osman, “Melâmîliğe Dair”, Türk Dünyası Araştırmaları, XXXIX, 
Ank., 1985, (ss. 25- 51).

ÜLKEN, H. Ziya, “Anadolu Tarihinde Dinî Rûhiyât Müşahedeleri”, Mihrab 
Mecmuası, XV- XVI, İst., 1340/1924, (ss. 515-530).



400 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

DEVLET ADAMI HAZRETİ ALİ’NİN                    

YÖNETİM VE ADALET ANLAYIŞI

(The Admınıstratıon And Justıce Comprehensıon 
Of The Statesman Hz. Ali) 

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE∗

ÖZET 

İslamiyet’te devlet Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde ilk biatlarla birlikte 
kurulmuştur. İslam devletinin esası Kuran-ı Kerime göre şekillenmiştir. Hz. Ali’nin, 
Hz. Muhammed’in (s.a.v) amcasının oğlu olması, onun yanında büyümesi ve Hz. 
Peygamber’in eğitiminden geçmesi kendisini farklı bir konuma getirmiş, siyasî, sos-
yal ve kültürel tarihin ön sıralarına taşımıştır. Hz. Muhammed ve sonrasında 
selefleri döneminde Hz. Ali’nin düşünceleri ve davranışları onun adalet duygusunu 
ön plana çıkmıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v) döneminde ortaya çıkan sorunlar Hz. 
Ali tarafından çözümlenmiştir. Hz. Ali, Hz. Peygamber’in gerek hayatında, gerekse 
vefatından sonra ortaya çıkan bir kısım problemlerin fıkhi çözümlerine dair içtihat-
larında isabet kaydetmiştir. Onun ortaya koyduğu çözümler, döneminin sahabeleri
tarafından kabul edilmiş, bundan sonra bütün âlimlerin önemli bir bilgi kaynağı 
olmuştur

Hz. Ali kendisinden önceki halifeler döneminde adil tutum ve davranışları ile 
ideal devlet adamı olduğunu göstermiştir. Halifelik döneminde ise bu özellikleri 
devlet idaresinde uygulamaya yansımıştır. Adil davranma, adaletli olma bir devlet 
adamında ve yöneticide olması gereken nitelikler arasında önemli bir yer tutmakta-
dır. Adaletin olmadığı bir yerde dedikodunun olacağı ve dedikodunun olduğu yerde 
ise kargaşa ve düzensizliğin olacağı muhakkaktır. Bu çalışmanın amacı; devlet ada-
mı olarak Hz. Ali’nin yönetimde adalete verdiği önemi ve uygulamalarını örnek-
lerle bir bütün halinde ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda Kuran-ı Kerim başta 
olmak üzere hadisler ve Hz. Ali ile ilgili bilimsel yayınlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Adalet, Devlet, 
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ABSTRACT

The state, in Islam, has been established with the first homages at the period of 
Hz. Muhammad. The main rules of the state have been formed according to Koran.
Hz. Ali had reduced to different position and put forward the forefront of political, 
social and cultural history because of the cousin of Hz. Muhammad and growing at 
near-by and having education from Hz. Muhammad. The thought and behavior of 
Hz. Ali had featured his sense of justice at the period of Hz. Muhammad and his 
followers. The problems had been solved by Hz. Ali at the period of Hz. Muham-
mad. Hz. Ali had achieved the judicial opinion of answering of Islamic laws about 
some problems that had come up both at the life of Hz. Muhammad and after his 
death. His solutions had been admitted by the companion of prophet and become the 
source of information of all scholars after that time.

Hz. Ali had shown that become the ideal statesman with fair attitude and beha-
vior at the period of caliphs before him. These properties had rub off on imple-
mentation of state administration at his caliph period. A fair shake and being fair 
have important subject for statesman and administrator. If there isn’t fair, there will 
be rumor and if there is a rumor there will be disorder and disarray. This study is 
aimed to reveal the implementation and the importance of fair for Hz. Ali as states-
man. To this end, notably Koran, hadith and scientific papers about Hz. Ali was 
researched

Key Words: Hz. Ali, State, Justice

GİRİŞ

Kur’an ayetlerinin Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından ilk tebliğinden itibaren 
kendisine inananların nicelik bakımından büyümesi devlet idaresini zorunlu kılmış-
tır. Özellikle Medine’ye hicret etmesiyle birlikte inananların çoğalması ve Medi-
ne’de farklı kimliklerin olması hem inananları yönetmek hem de inananlarla Medine 
şehir ahalisi arasındaki ilişkileri düzenlemek için bir otoriteye ihtiyaç duyulmuştur.
Medine’nin farklı kimliklerini bir çatı altında toplayabilmek için şehre yeni gelen 
kişilerle bir arada yaşayabilecek bir ortamı sağlayacak bir gücün olması kaçınılmaz 
olmuştur.

Devletin oluşumu ve günümüze kadar geçirdiği evreler günümüz modern 
devletini ortaya çıkarmıştır. Devletin gerek ilk dönemlerdeki tanımında gerekse de 
modern devlet anlayışında yönetilen ve yöneticiler olmak üzere temel iki grup 
bulunmaktadır. Devletle ilgili çeşitli kuramların farklı yaklaşımlarına rağmen hep-
sinde mutlaka bu iki temel grup yer alır. Yöneten azınlık ile yönetilen çoğunluğun 
olduğu bir toplumda yönetilenlerin hak ve hukukunun korunması esas olarak alın-
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malıdır. Bu husus ise “yönetimde adalet kavramı” ile özdeş olup halka eşit dav-
ranma, onların hak ve özgürlüklerini kısıtlamama anlamının tezahürüdür. 

İslamiyet’te devletin şeklen ilk zuhur ettiği dönemlerden itibaren Hz. 
Muhammed ve sonrasında ilk dört halife döneminde halka eşit davranma, adil olma 
hususları esas alınmıştır. İslamiyet’te önemli bir yer tutan adalet duygusu sonraki 
dönemlerde de İslamiyet’e kazanımlar getirmiş, fethedilen topraklardaki halk İs-
lam’ın adalet anlayışı ve hoşgörüsü karşısında kendilerini çaresizce İslam devletinin 
şefkatli yönetimlerine teslim etmişlerdir.

Bu çalışmada İslamiyet’in dördüncü halifesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) hem 
damadı hem de amcasının oğlu olan Hz. Ali’nin devlet adamı olarak yönetimde ada-
lete verdiği önemi ve uygulamalarını örneklerle bir bütün halinde ortaya çıkarmak 
ve paylaşmak amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda Kuran-ı Kerim başta olmak üzere hadisler ve Hz. Ali ile ilgili 
bilimsel yayınlar incelenmiştir. Devletin tanımı yapılarak, İslamiyet’te devletin orta-
ya çıkışı ve İslamiyet’te devlet anlayışı ele alınmıştır. Hz. Ali’nin adalet anlayışı, bir 
yönetici ve devlet adamı olarak uygulamaları örneklerle anlatılmıştır.

DEVLET

Devlet kelimesinin kökeni Latince “status” kelimesidir. Status kelimesi doğ-
rudan devlet anlamını vermemektedir. Latince’ de “hâl”, “durum”, “vaziyet” anla-
mına gelmektedir. İlk defa İtalya’da XVI’ncı yüzyılda, devleti ifade etmek için 
“stato” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Stato terimini modern anlamda devlet 
karşılığında ilk kullanan kişi Hükümdar (Il Principe) (1513) isimli eserinde Machia-
velli olduğu kabul edilmektedir. 1500 ve 1600’lerde “stato(devlet)” kelimesi Fran-
sız, İngiliz ve Alman dillerine girmiştir. İngilizce karşılığı “state”, Fransızca karşılı-
ğı “etat”, Almanca karşılığı “staat”, İtalyanca karşılığı “stato”, İspanyolca “esta-
do”’dur (Gözler, 2012: 33).

Devlet içi boş bir kavram değildir. Devletin oluşması için bazı unsurların, var-
lıkların olması gerekir. Bunların arasında en önemli olanı “insan” unsurudur. 
İnsanın olmadığı bir yerde devletten söz etmek imkânsızdır (Gözler, 2004: 43).
Çünkü devlet insanın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir olgudur. İnsan, 
toplayıcılık, avcılık döneminden itibaren ihtiyaçlarını giderebilmek için bir arada 
yaşamak zorunda kalmış ve bu zorunluluk sonucu paylaşmayı ve dayanışmayı öğre-
nirken, bunlarla eş zamanlı olarak birbiriyle çatışmayı da öğrenmiştir. İbn-i Haldun 
insanların sosyal bir yaratık olduğu ve toplum içinde bir arada yaşamak zorunda ol-
duğunu belirtmiştir. İnsanı toplum içinde yaşamaya iten nedenler arasında “eko-
nomi” ve “güvenlik” kavramları öne çıkaran İbn-i Haldun, insanların çeşitli ihtiyaç-
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larını tek başlarına gideremeyeceği için yardımlaşma ve kendilerini savunabilmek 
için dayanışma kavramlarına değinmiştir.  (Göze, 2007: 94). 

İnsanların bir arada yaşayabilmesi için bir kara parçasına ihtiyaçları bulun-
maktadır. Toprak parçasının olmadığı yerde insanların temel ihtiyaçlarını gidermesi 
düşünülemez. Dolayısıyla devletin ikinci unsuru olarak toprak parçasının yani bir 
ülkenin olmasını söylemek mümkündür(Gözler, 2012: 34). İnsan topluluğunun aynı 
değerlere sahip olması, dayanışma içinde bulunması, tek başına devletin meydana 
gelmesine yeterli değildir. Aynı değerlere sahip olup, devlet kuramayan milletler 
mevcuttur. 

Devlet olabilmenin üçüncü unsuru ise egemenliktir. İnsanların bir arada 
yaşaması kaynakların paylaşımında aralarında anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına 
neden olmuş ve çatışma kavramı ortaya çıkmıştır. Çatışmanın önlenmesi ve insan-
ların bir düzen içinde yaşaması zorunlu hale gelmiş ve bunun için de insanların bir 
arada yaşamasının yönetilmesini gerekli kılmıştır. Bu zorunluluk devletin bir diğer 
unsuru olan “egemenlik” kavramını ortaya çıkarmıştır. Egemenlik kavramı, insan 
topluluğunun yönetilmesinden başlayarak hem kendi içinde hem de dış etkenlere 
karşı bir düzenleyici otorite ve hakimlik unsurlarını barındırmaktadır. İnsan toplulu-
ğunun yönetilmesi açısından bakıldığında “otorite ve gücü” kullanan toplumun için-
den biri olacak ve bu varlık sahip olduğu özellikleri ile toplumu oluşturan bireyler 
arasında en baskın ve güçlü olan, saygı duyulan biri olacaktır. Egemen sahip olduğu 
güç ile toplum içinde huzuru, barışı ve güvenliği sağlayacaktır (Göze, 2007: 94).

Egemen, dış etkenlere karşı da toplumu korumak durumundadır. Yönettiği top-
lumun sahip olduğu toprak parçasını diğer egemenlere karşı korumak egemenin en 
önemli görevleri arasındadır. İşte bu egemen unsur “Devlettir” ve toplumdaki diğer 
tüm birlik ve grupların üzerinde mutlak bir güce sahiptir. Devletin kararları bağ-
layıcıdır ve toplum tarafından kabul görür (Heywood, 2007: 124,125)

İnsanlar kendi aralarında uyuşmazlığa düştüklerinde, anlaşmazlıklarını çözmek 
amacıyla düzenli bir işleyişe ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, kabul edilir bir 
güce ihtiyaç duyarlar. İnsanların kendileri ve ailelerinin geleceği için ihtiyaç duydu-
ğu “güvenlik ortamı” bu güç tarafından sağlanır. Bu ortama ise “düzen” adı veril-
mektedir. Düzeni sağlama görevi egemene aittir ve egemenin bu düzeni sağlarken 
insanlar arasında ayrıma gitmeden, belirli normlar çerçevesinde hareket etmesi 
gerekir. Düzenin sağlanması ile toplumdaki bireylerin korunması sağlanmış olur. 
Düzen aynı zamanda toplumdaki adalet anlayışının somutlaşmasıdır. Düzen, kanun-
lar çıkararak sağlanabilir ve toplumdaki kargaşa önlenebilir. Ancak toplum; adalet 
anlayışının, insanlar arasında eşit muamelenin olmadığı bir düzeni kısa süreli olarak 
kabul eder. İnsanların o düzene karşı bağlılığı düşünülemez, sadece boyun eğme 
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vardır. Düzenin sağlanmasında adalet kavramı önem kazanmaktadır.  Adalet hem 
devletin düzeni sağlamak için uyguladığı yöntemlerde hem de sonuçta bulunur. 
Yöntem, devletin tüm uygulamalarında adil olmasıdır. Sonuç ise tüm bireylerin ve 
grupların çıkarlarını eşit kabul etmek ve bunlar arasında bir uyum sağlamaktır. Bu 
uyum ve uygulanan adil yöntem ile toplumun devlete egemen olana boyun eğmek-
ten öteye geçer ve bağlılık artar. Bu aynı zamanda egemenin meşruluğunu da sağla-
mış olur (Lipson, 2005: 66–74).

Bu unsurlardan hareket ederek modern anlamda devleti; “belirli bir ülke üze-
rinde yaşayan, üstün bir iktidara tâbi olan, teşkilatlanmış insan topluluğunun mey-
dana getirdiği devamlı ve hukukun kendisine kişilik tanıdığı bir varlık” olarak 
tanımlamak mümkündür (Gözler, 2012: 34).

İSLAMİYET’TE DEVLET

İslam düşüncesinde insanın Allah’a olan vazifeleri yanı sıra birbirleriyle olan 
ilişkilerinin nasıl olacağı da düzenlenmiştir. Bunlar Kuran-ı Kerim’de ahlaki naşi-
hatler şeklinde belirtilmiştir. Ancak bir toplumun düzeninin sağlanması ve en değer-
li varlık olan insanın huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için bir güce ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu güç devlettir. 

İslami devletin kapsamı, modern devlet anlayışıyla esas olarak aynıdır. Mo-
dern devlet tanımında bulunan üç unsur İslami devlet tanımında da bulunmak-tadır.
Bu unsurların bir araya gelerek devletin oluşmasının ilk basamağı Miladi 620 ve 
622 yıllarında yapılan Akabe biatlarıyla başlamaktadır. 620 yılında on iki Medineli 
Müslüman Hz. Peygambere biat etmişler ve bu biatle devlet oluşmaya başlamıştır. 
Yani devletin unsurlarından biri olan insan unsuru ortaya çıkmıştır. İki yıl sonra 622 
yılında yetmiş iki kişi yine Akabe’de Hz. Peygambere biat etmişlerdir. (Niyazi, 
2010: 27–35). İnsan unsurunun varlığı nicel olarak önemli değildir. Az bir nüfusla
da devlet kurulabilir. Önemli olan bu insanları bir araya getirecek ortak değerlerinin 
olmasıdır. İslam devletinde bu değerlerin başında İslami değerler gelmektedir.

İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında hayat tarzı ve siyasal düzen kabile 
asabiyetine dayalı olmakla beraber devlet ve ordu anlayışı kabilelerle sınırlıdır. 
Bunun en önemli sebebi Arabistan’ın göçler yolu üzerinde olmamasıdır. Göç yolları 
üzerinde olmaması ve İslam’ın doğuşuna kadar kapalı bir toplum olmaları, dış dün-
ya ile ilişkilerinin gelişmesini engellemiştir. Arap dünyasının bu kapalılığı eski 
dünyada meydana gelen gelişmelerden onları habersiz kılmıştır (Çetinkaya, 2012: 
22). Ancak kabile anlayışı içindeki Arap toplulukları, İslam inancının birleştirici 
ilkeleri etrafında bir ümmet olabilme konumuna gelmiştir (Çilingir, 2009: 20).
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Devletin ikinci unsuru olan toprak parçası-ülke İslam devletinde devletin hâki-
miyeti altında bulunan topraklardır. Maddi anlamda kara, hava ve deniz sahası dev-
letin ülkesi içinde yer alır. Bu ülkelerin nüfusları içinde farklı kimliklere rastlamak 
mümkündür. Ancak burada önemli olan mevcut kurallara uymak esastır. Yani o 
ülke içinde yaşayan insan İslam’ı kabul etmemiş olsa dahi kurallara uyması halinde 
o ülkede yaşamını sürdürme hakkına sahiptir. Bunun en güzel örneğini Hz. Muham-
med (s.a.v) Medine’ye hicret ettiğinde ahaliyi bir arada yaşamaya sevk etmesinde 
görmek mümkündür. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’ye hicret ettiğinde Medine’de 
müşrik Arap, Yahudi ve Hıristiyan Araplar bulunmaktaydı. Hz. Peygamber Mek-
ke’den göç eden Müslümanlarla Medineli ahaliyi geniş bir ailenin birer ferdi haline 
getirmiştir. Hz. Peygamber’in bundan amacı Müslümanların güvenliğini sağlamayı 
amaçlamıştır (Niyazi, 2010: 28).

Medine’de dini ve siyasi lider görevini üstlenmiştir. Kuran-ı Kerim’in tebliği 
dışında, Medine’de fakirlerin durumunu düzeltmek, onları borç yükünden kurtar-
mak için zenginlere zekât mükellefiyetini getirmiştir. Kadınlarla ilgili düzenleme 
yaparak evlilik ve boşanma esaslarını belirlemiştir. Barış anlaşmaları imzalamış, 
savaşları yönetmiş ve kanunları uygulayarak, davalarda hâkimlik yapmıştır (Fazlur-
rahman, 1995: 8). 

İslamiyet’te egemenliğin kaynağı bir kimse veya zümre olarak kabul edilme-
miştir. Egemenliğin tamamen Allah’a ait olduğu belirtilmektedir. Kuran-ı Kerim’-
de egemenlik hususunda açık ayetler mevcuttur. Bu ayetlerde egemenlik şöyle belir-
tilmiştir:

“Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın (Araf 
Suresi: Ayet 2).

O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd 
O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz (Ka-
sas Suresi: Ayet 70).

Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona iba-
detten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar (Enbiya Su-
resi: Ayet 18).

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de 
düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, 
yücedir. O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar (Enbiya Su-
resi: Ayet 21,22).
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O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur.
O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir (Al-i İmran Suresi: Ayet 5).

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve 
Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve 
bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak 
da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir 
(Araf Suresi: Ayet 54).

"Siz Allah'ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere 
(düzmece ilahlara) tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. 
Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emret-
miştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Yusuf Suresi: 
Ayet 40).

Bu ayetlere göre İslamiyet’te egemenlik tamamen Allah’a aittir. İslam ve İman 
Allah’ın hukuki egemenliğini kabul ve teslimden ibarettir. Kuran-ı Kerim ‘de belir-
tilen hususlar hakkında kıyaslar, tefsirler yapılmış ve günlük yaşantının esasları 
düzenlenmiştir. Bunların hiç biri Kuran’a aykırı olmamıştır. Egemenliğin Allah’a ait 
olmasına rağmen yeryüzünde onun adına Kuran-ı Kerimin belirttiği hususların icra-
sına yönelik temsilcilerin olması muhakkaktır. Nisa Suresi 59. Ayet bu hususu en 
güzel şekilde açıklamaktadır:

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan 
ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, 
Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. 
Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir (Nisa Suresi: Ayet 59). Ayette
egemenliğin sahibi Allah olduğu açıktır. Sonrasında Peygambere itaat ve esas 
önemli olan size “sizden olan idarecilere” itaat istenerek egemenliğin İslami kurallar 
içinde bu idareciler tarafından yerine getirilebileceği belirtilmektedir. Çünkü Allah 
insanlardan uyuması gereken kuralları belirtmiştir. Bu kuralların tebliğ edilmesi ise 
O’nun resulü tarafından yerine getirilmiş ve hayatı boyunca da Hz. Peygamber 
tarafından uygulanmıştır. Ayette ulu’l-emr’e yani otoriteye Allah ve Resulüne ayrı 
bir şahsiyet ve varlık verilmiştir. Eğer müminler ulu’l-emr ile anlaşmazlığa düşer-
lerse, bu anlaşmazlığın çözümü için Allah ve Resulüne başvuracaklardır (Demir, 
1999: 67–68). 

O’nun padişah ve hâkim gibi insanlar arasından seçtiklerinin en önemli vazi-
feleri adaletli hareket etmek ve hiçbir zaman kendi şahsi arzularına kapılmamak-
tadır (Şirvani, 1965: 37). Bu hususla ilgili olarak Sad Suresi 26. Ayet şöyle belirt-
mektedir:
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"Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak 
ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın 
yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap 
vardır."(Sad Suresi: Ayet 26).

İslami devlette egemenliğin kaynağı Kuran-ı Kerim ve esas egemen ise 
Allah’tır. İslam devletinde egemenliği kullanan idareciler mevcut kaynağa göre 
gün-lük yaşantının genel akışına yön vermek ve tüm faaliyetlerinde ve kararlarında 
hak ve adaletin yanında olmak zorundadır. Egemenlik kullanılırken Allah’ın emir-
leri ihlal edilemez. Maide Suresi 44, 45 ve 47. Ayetlerde sırasıyla “Allah’ın indirdi-
ği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir” “Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerin ta kendileridir” ve “Allah’ın indirdiği ile hük-
metmeyenler, işte onlar fasıkların ta kendileridir” şeklinde buyurulmuş ve Allah’ın 
emirlerine göre hükmetmeyenlerin hem kafir, hem zalim, hem de fasık olduğu belir-
tilmiştir (Maide Suresi:Ayet 44,45,47). 

İslam devletinde içtihada başvurma çok sık olarak görülmektedir. Günlük ha-
yatın düzenlenmesinde, sorunların çözümlenmesinde ve yeniden ele alınmasında 
müçtehitlerin eserlerine bakarak çözüm bulunmakta veya otoritesi bilim çevrelerin-
ce kabul görmüş bilginlerden içtihat istenmektedir. İçtihatlar Allah iradesini bulabil-
mek, mutlak adaleti tatbik edebilmek için yapılan insani çabalardır. Ancak yanılgı-
larla dolu insan bir meselede Allah iradesini tam olarak yakalayamaz ve mutlak ada-
leti gerçekleştirdiğini savunamaz (Niyazi, 2010: 40).

İslamiyet’te devletin şekli veya teşkilatı ile ilgili herhangi bir kural yoktur. 
Kur’an-ı Kerim’de devletin şekli ile ilgili bir ayet bulunmazken, devlet şekli ve 
teşkilatı ile ilgili Hz. Peygamber’den intikal etmiş bir hadis de bulunmamaktadır. 
Hz. Peygamber dönemindeki bazı uygulamalar Hz. Ebu Bekir döneminde kaldırıl-
mış, buna karşılık Hz. Ömer de daha önce olmayan hapishaneleri ve diğer müesse-
seleri devletin bünyesine katmıştır (Niyazi, 2010: 47-50).

İslam devletinde bir başkanın olup olmayacağı konusunda farklı görüşler 
ortaya çıkmıştır. Maverdi ve Şehristani gibi hukukçular dini korumak ve dünya 
siyasetini yürütmek için devlet başkanına ihtiyaç olduğunu ileri sürmektedirler. 
Gazali de “din işlerinin düzeni, ancak kendisine itaat edilen bir imam ile hâsıl olur” 
sözlerinden sonra din ile sultan ikizdir benzetmesi yaparak, “din bir üs ve sultan ise 
o üssün bekçisidir” şeklinde görüşünü belirtmiştir (Niyazi, 2010: 52,53).

İslam geleneğinde ilk dört halife dönemi gerçek anlamda hilafeti temsil etmek-
tedir. İbn-i Haldun’un bizzat belirttiği gibi devlet ile dini liderlik arasında ayrım ilk 
dört halifeden sonra yapılmaya başlanmıştır (Çilingir, 2009: 20).



408 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

İslam’da devlet başkanı çeşitli dönemlerde farklı unvanlar almışlardır. Kuran-ı 
Kerim devlet başkanını “Halife”, “Melik” ve “İmam” unvanlarıyla anlatmıştır. Ta-
rihsel süreçte İslam devletlerinde devlet başkanı halife, sultan, emir, reis, imam, 
melik gibi değişik şekillerde adlandırılmıştır  (Niyazi, 2010: 53).

İSLAMİYET’TE ADALET ANLAYIŞI

Adalet kelimesi Arapça bir kelime olup, “adl” kökünden türemiştir. Türk Dil 
Kurumu adaleti “Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının 
sağlanması”, “Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk” 
şeklinde tanımlamaktadır (TDK, 2013). Şamil İslam Ansiklopedisi ise adalet keli-
mesini “Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, hak-
sızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve 
eşitlik” şeklinde tanımlamıştır (Şamil İslam Ansiklopedisi, 2013).

Adalet bir toplumda düzenin sağlanması için gerekli olan en önemli kavramdır. 
Adaletin olmadığı yerde düzenin olmayacağı aşikârdır. Düzenin olmadığı bir yerde 
ise kargaşa olacak ve insan güvenliği tehdit edilecektir. İnsanların en temel gereksi-
nimlerinden biri olan güvenlik ihtiyacının sağlanamaması egemene olan güven duy-
gusunun kaybolmasına ve egemenin meşruiyetinin kaybolmasına neden olacaktır. 

İslâm'da adâlet; hukuk önünde herkese eşit davranmak, kültür, bilgi ve mevki 
farklılıklarından dolayı insanlara farklı davranmamak demektir. İslâm bu anlamda 
her ferdin ve her toplumun karşılıklı olarak işlerinde değişmez bir ölçü şeklinde ye-
rini almış, istek ve heveslere yer vermemiş, sevgi ve nefretlere uymamış, akrabalık
ve yakınlık bağlarına göre ayarlanmamış, zengin-fakir ayırımı gözetmemiş, kuvvetli 
ve zayıf farkını göz önüne almış bir adalet anlayışı getirmiştir. Bunun için İslâm, 
toplum içinde yaşayan bütün kesimlerin birliğini sağlayan prensipler koymuş, üm-
metin güvenliğini garanti altına alan bir düzen kurmuştur (Şamil İslam Ansik-
lopedisi, 2013).

Adaletin tam olarak gerçekleşmesi, insanların dünya ve ahiret mutluluklarının 
güvence altına alınması, eşitliğin sağlanması, işlerin düzenli bir biçimde yürümesi 
ancak insanlarda dinsel inançların etkinliğiyle mümkündür (Rayyıs, 1990: 185). 
İslamiyet’te insanın huzuru ve iyiliği en çok değer verilen hususlar arasında yer 
almaktadır. Dolayısıyla bunların sağlanması için idarecilerde bulunması gereken 
nitelikler arasında adil olma, adaletli davranma hususları ön plana çıkarılmıştır. 

Ahmed bin Muhammed “Süluku’l Melik fi Tedbiri’l – Memalik” adlı kita-
bında ülkenin yönetici, halk, adalet ve yöntem olmak üzere dört direk üzerinde dur-
duğunu belirtmektedir (Rayyıs, 1990: 186).
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Adalet ve yönetici birbirini tamamlayan ve etkileyen esas unsurlardır. Etkile-
nen ise halktır. Adaletten maksat ise yeryüzünde Allah’ın hükmü olan dindir. Dinin 
buyruklarını belirten Kuran-ı Kerim ve onun tebliğini ve uygulamasını yaptıran Hz. 
Peygamberin hadislerinde adalet anlayışına çok sık rastlanmaktadır. Kur’an-ı Kerim 
adalet kelimesi 30 ayette geçerken, adil kelimesi ise 7 ayette geçmektedir.

Nisa suresi 58. Ayet1 yöneticilere insanlara nasıl davranmaları gerektiğini 
açıklamakta ve emanetleri ehline verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hz. Muham-
med ve sonrasındaki dört halife döneminde büyüyen İslam coğrafyasında vali ata-
malarında bu ayet esas alınmış ve ehil sahibi kişiler yönetici olarak atanmıştır. 

Maide Suresi 42. Ayette hükmetme ve adalet arasında bağ kurmuş ve adaletle 
hükmetmenin Allah tarafından hoş karşılanacağını belirtmiştir.2

Adaletle ilgili diğer ayetlerde ise adaletten ayrılmamayı ve yapılacak her işte 
adaletli davranma anlatılmakta ve adil olmanın faziletlerinden bahsedilmektedir.3

Kuran-ı Kerim’den sonra en önemli kaynak Hz. Peygamber’in hadisleridir. 
Bunların içinde yöneticiler ve adalet kavramı ile ilgili birçok hadisi bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları şunlardır:

"Zalim devlet reisi, kıyamet (hesap) gününde, nâsın en şiddetli azap görenle-
rindendir." Hadiste egemenin-devlet başkanının Müslümanların can ve mallarını 
muhafazaya memur olduğu ve bu vazifenin kendisine emanet olduğu, görevini yap-
madığı takdirde şiddetli bir şekilde cezalandırılacakları anlatılmaktadır. Ayrıca ada-
letle hükmetmeyen, layığı veçhile vazifesini yapmayan memurların da aynı akıbete 
uğrayacakları anlatılmaktadır (Berki, 1983: 39).

1 “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emrediyor” (Nisa Suresi: Ayet 58).

2 “Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” (Maide 
Suresi: Ayet 42).

3 “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik 
yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar 
(adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise 
adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahit-
likten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa Suresi: Ayet 
135).
“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir 
topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha 
yakındır.” (Maide Suresi: Ayet 8).
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve az-

gınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl Suresi: Ayet 90).
“ Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi 
aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) 
dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli dav-
rananları sever.” (Hucurat Suresi: Ayet 9).
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“Hükümdar, Allah'ın adil ve emininin yerde gölgesidir.”Bu hadiste, hüküm-
darların, insanlar arasındaki zulmü ve birbirinin hakkına tecavüzü önleyerek, adaleti 
ve düzeni temin etmeye vazifeli oldukları anlatılmaktadır (Berki, 1983: 73).

"Sizin emirlerinizin (amme hizmeti görenlerin) hayırlısı, sizin onları, onların 
sizi sevdiği ve sizin onlara ve onların size dua ettiği emirlerdir. Ve sizin emirle-rini-
zin şeriri, sizin onlara ve onların size buğz ve beddua eylediği emirlerdir."Bu hadis-
te, Müslümanların müstakil devlet hâlinde yaşamasını ve aralarında hakkı icra ve 
zulmü def ve tenkil etmek ve düşmanların tecavüzlerine karşı koymak için bir dev-
let başkanı seçmelerini emreder. Seçilen devlet başkanı kamu hizmetlerini görmek 
üzere memurlar tayin ederler. Bu münasebetle aralarında birtakım hak ve vazifeler 
belirir. Başta kamuya adaletli davranmaları ve fertlerin, bunların meşru emirlerine 
itaat etmeleri gelir. İşte, devlet idaresinin istenilen yönde icrası için birinci şart 
budur.(Berki, 1983: 119).

Yönetimde biri kuvvet diğeri emanet olmak üzere iki temel unsur bulunmak-
tadır. Kuvvet her vilayette cesaret, harp tecrübesi gibi değişik biçimlerde görülür. 
İnsanlar arasında hükmetmekte ise kuvvet; Kitap ve Sünnet ’in gösterdiği kanunu, 
adaleti bilme ve hükümleri infaz etme kudretiyle ilgilidir. Emanet ise Allah korku-
sudur (Teymiye, 1999: 39).

Emaneti koruyanlar, Allah korkusu olanlar ve Allah korkusu ile adil hareket 
edenler mükâfatını alacaklardır. Abdullah İbnu Amr İbn’l-As bununla ilgili olarak 
şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur;

“Adil olanlar, kıyamet günü, Allah’ın yanında, nurdan minberler üzerine Rah-
man’ın sağ cihetinde olmak üzere yerlerini alırlar” (Müslim, İmaret 18).

"Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah'ın yüce lütfuna ve 
himâyesine mazhar olacakların öncüleridir." (Buhârî, Edep, 36).

"Kıyâmet gününde insanların Allah'u Teâlâ'ya en sevgili olanı ve Allah'a en 
yakın bulunanı adil devlet başkanıdır. " (Tirmizî, Ahkâm, 4).

HZ. ALİ’NİN YÖNETİM VE ADALET ANLAYIŞI

Hz. Ali, İslamiyet’in Hz. Peygamber’den sonra gelen dördüncü halifesidir. An-
cak çocukluğundan itibaren Hz. Peygamber’in yanında bulunması ve onun yanında 
büyümesi, onun terbiyesini alması sebebiyle Müslümanlar arasında önemli bir 
konuma sahiptir. Hz Ali, Hz Peygamber’in amcası Ebu Talibin oğludur. Bi’setten 
on sene önce Mekke’de dünyaya gelmiştir. Hz. Ali’nin, Kureyşlilerin Kâbe’yi yeni-
den inşa etmelerinden birkaç sene evvel dünyaya geldiği, bu sırada Hz. Peygam-
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berin de otuz beş yaşlarında olduğunu zikreden kaynak olduğu gibi, Hz. Peygam-
berin nübüvvetle görevlendirildiğinde, Hz. Ali sekiz ile on yaşlarında olduğu ifa-
desini zikreden kaynaklar da bulunmaktadır. Bu bilgilere göre Hz. Ali muhtemelen 
M. 600–602 yıllarında dünyaya gelmiştir (Bıyıklı, 2011: 7).

Hz. Ali, küçük denecek yaşta Hz. Peygamber’in himayesine girmiştir. O’nun 
saadethanesinde ve O’nun taht-ı terbiyesinde bulunmuştur. Hz. Ali, Hz. Peygam-
ber’in yanında büyümüştür. Çocukluğundan itibaren O’nu örnek alarak almış, O’na 
layık olmayı hayatının biricik gayesi olarak görmüş, Hz. Muhammed peygamber 
olarak gönderilinceye kadar O’ndan hiç ayrılmamıştır (Kaplan, 2007: 14). 

Hz. Peygamber Hz. Ali’ye çok önem vermiş ve onu en iyi şekilde İslami kural-
lar çerçevesinde yetiştirmiştir. Hz. Peygamberin Hz. Ali ile ilgili hadislerinin en 
bilineni ve Peygamberin onunla ilgili düşüncesini en iyi açıklayan hadisler şöyledir:

“ Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır”, “Ben kimin mevlası isem, Ali onun Mevla-
sıdır”, “Ali bendendir, ben Ali’denim” (Yaman, 2012: 199).

“Ali insanların raiyet (idaresi altındaki insanlar) hakkında en adil olanıdır”
(Sabiri: 2004:71).

Hz. Peygamberin vilayetlere gönderdiği ilk kadı Hz. Ali’dir. Hz. Peygamber 
(s.a.v) onun hakkında; “Aranızda hüküm ve kazada en üstününüz, Ali’dir” buyur-
muştur. Bu yüzden Hz. Ali, kendisinden evvelki üç halife devrinde sürekli olarak, 
“Baş Kâdılık/Kâdiyü’l-Kudât’lık” görevini üstlenmiştir (Algül, 2010). Hz. Peygam-
berin bu davranışı Hz. Ali’ye verdiği önemi, onun adaletli davranacağına olan inan-
cını göstermektedir.

Hz. Peygamber onu Necran bölgesine kadı tayin ettiği zaman, Hz. Ali, böyle
bir görevi hiç icra etmediği için heyecanlanmış ve “Ey Allah’ın Resulü, beni her 
yönden bilgili bir topluluğa hakim tayin ediyorsun. Hâlbuki ben gencim ve adli ida-
re ve muhakeme usulü hakkında yeterli bilgim yoktur.” demiştir. Hz. Peygamber ise 
önce elini göğsüne koymuş ve: “Allah’ım, bu gencin dilinin belağatini artır, kalbini 
hidayetten ayırma ve gayesine ulaştır” diyerek, ona cesaret ve metanet vermiştir. 
Ayrıca “İki tarafı da dinlemeden aralarında hükmetme. Bu, alınması gerekli kararı 
tayin etmede, sana daha elverişlidir” şeklinde tavsiyede bulunmuştur (Ayar, 1997: 
91). 

Hz. Ali, Hz. Peygamber’in gerek hayatında, gerekse vefatından sonra ortaya 
çıkan bir kısım problemlerin fıkhi çözümlerine dair içtihatlarda bulunmuştur. Hz. 
Ali’nin ortaya koyduğu çözümler, hem kendisiyle aynı dönemde olan sahabiler 
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tarafından kabul görmüş; hem de müteakip zamanlarda gelen bütün müçtehit 
fakihlerce önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmiştir (Erdem, 2011: 20).

Hz. Ali’nin fıkhi çözümlerde verdiği kararlarla ilgili örnekler şöyledir:

Bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabeden bir grup ile otururlarken, 
biri diğerinden şikâyetçi olan iki kişi gelmiş. Biri; Ey Allah’ın Resulü! Benim bir 
merkebim, bunun da bir ineği var. Bunun ineği benim merkebimi öldürmüştür. (Bu 
adamın, merkebimin kıymetini ödemesini istiyorum). Orada bulunanlardan biri söze 
karışıp “ Hayvanların verdikleri zararlar tazmin edilmez.” demiştir. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) ise (Hz. Ali’ye teveccüh ederek): “Ey Ali! Bu ikisinin arasında hüküm ver 
bakalım” buyurmuştur. Hz Ali, onlara dönerek: “Hayvanlar bağlı mıydı, serbest 
miydi?” diye sormuş. Onlar: “Merkep bağlıydı, inek serbestti, ama sahibi, ineğin ya-
nındaydı.” şeklinde cevap vermişler. Bunun üzerine Hz. Ali: “inek sahibi merkebin 
kıymetini ödemelidir” diye hüküm vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali’nin bu 
kararını tasdik etmiş ve “En doğru yargılayıcınız Ali’dir” diye buyurmuştur (Erdem, 
2011: 25).

Yine bir rivayete göre, Hz. Ali, Yemen’e gittiğinde, oldukça karmaşık bir ceza 
davasını çözmek durumunda kalmıştır. Taraflar bu davayı Hz. Ali’ye getirdiler. Hz. 
Ali onlara şöyle demiştir: “Ben aranızda hüküm vereceğim, razı olursanız problem 
halledilmiş olur; razı olmazsanız, Hz. Peygamberin yanına gidip onun vereceği ka-
rarı öğreninceye kadar birbirinizle görüşmenizi yasaklayacağım. Şimdi iyi dinleyin! 
O kuyuyu kazan kabilelerden, bir adet dörtte birlik diyet, bir adet üçte birlik diyet, 
bir adet yarım diyet, bir adet de tam diyet alın. Dörtte birlik diyeti, kuyuya ilk düşen 
kişinin yakınlarına verin. Çünkü o, diğer üç kişinin ölümüne sebep olmuş ve tam 
diyetin dörtte üçünden mahrum kalmıştır. Üçte birlik diyeti ikinci kişinin yakınları-
na verin, çünkü o iki kişinin ölümüne sebep olmuş ve tam diyetin üçte ikisinden 
mahrum olmuştur. Yarım diyeti üçüncü kişinin yakınlarına verin, çünkü o bir 
kişinin ölümüne sebep olmuş ve bir diyetin yarısından mahrum olmuştur. Tam 
diyeti ise dördüncü kişinin yakınlarına verin. Zira o, kimsenin ölümüne sebep 
olmamış ve tam diyeti hak etmiştir.” 

Taraflar, Hz. Ali’nin bu çözümüne razı olmadıkları için, durumu anlatmak ve 
kararı öğrenmek üzere o sıralarda Mekke’de bulunan Hz. Peygamber’in yanına 
gitmişler. Mescid-i Haram’daki Makam-ı İbrahim’in yanında oturmakta olan Hz. 
Peygamber’in huzuruna çıkarak durumu anlatmışlar. Hz. Peygamber (s.a.v.) elbise-
sini toparlayarak “Tamam aranızda hüküm vereceğim” şeklinde buyurmuştur. Bu 
esnada, gelenlerden biri hadiseyi ve Hz. Ali’nin verdiği hükmü etraflıca anlatmış.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali’nin verdiği hükmü tasvip etmiştir
(Erdem, 2011: 26).
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Nisa Suresi 59. Ayette idarecilere itaat etmek buyurulmuş, herhangi bir anla-
şmazlığa düşüldüğünde ise Allah’a ve O’nun resulüne başvurun şeklinde belirtil-
miştir. Bu ayetin en güzel uygulaması Hz. Ali’nin Yemene gittiğinde karşılaştığı bir 
anlaşmazlıkta görülmektedir.

Hz. Ali’nin gerek fıkhi çözümlerde gerekse de devlet idaresinde ve kendi hali-
felik döneminde vilayetlere gönderdiği valiler ve yöneticilere verdiği öğütlerde ada-
let kavramı daima ilk sırayı almıştır. Hz. Ali idare ve yönetim konusunda hem ken-
dinden önceki idarecilerden etkilenmiş hem de kendine has yeni yöntemler geliş-
tirmiştir. İdareye geçer geçmez öncelikle eski idarecileri yenileriyle değiştirmiş, 
dirayetli valileri savaş meydanlarında görevlendirmiş ve idarecilik hakkında akra-
baları ile Ensâr’a öncelik tanımıştır. İdarecilerini denetlemiş ve onlara yönelik tavsi-
yelerde bulunmuştur.

Hz. Ali, vilayetlere çok liyakatli, bilgili ve halkın takdirini kazanmış kişileri 
kadı olarak göndermiştir. Vazifesinde başarılı olanlar ise terfi ettirilerek ödüllen-
dirilmiştir. Hz. Ali, kadıları imtihana tabi tutmuş, diğer devlet memurlarından daha 
ziyade denetlemiştir. Devletin çeşitli vilayetlerinde görev yapan valiler hakkında en 
ufak bir şikâyet duyduğunda hemen onlara bir mektup yazarak doğruluktan ayrılma-
malarını ve insanlara karşı adaletli olmalarını tavsiye etmiştir (Bıyıklı, 2011: 149).

Hz. Ali yöneticilere pek çok öğütlerde bulunmuş, onlara nasihatler etmiş, mek-
tup ve emirler göndermiştir. Bunlar içinde en önemlisi Mısır’a vali olarak tayin 
ettiği Malik b. Eşter’e gönderdiği emirnamedir.

Hz. Ali emirnamede şöyle buyurmaktadır: “Allah’a itaat etmeni, kulluktan 
ayrılmamanı, Kuran-ı Kerim’de buyrulduğu üzere farzlara ve sünnetlere uymanı 
emrediyorum. Ancak bu farzlara ve sünnetlere uyanlar saadete ulaşır, uymayan-
larsa hüsrana uğrar. Allah yolunda elinle, dilinle ve kalbinle hizmet et. Çünkü Allah, 
dinine yardım edene yardım eder ve dinini yükselteni yükseltir. Sonra iştahın 
kabardığı zaman nefsine hakim ol ve asileştiğin zaman dizginlerini çek. Zira Allah 
rahmetiyle muhafaza etmezse nefis insanı helak eder” (Mete, 2011: 17).

“En değerli azığın iyiliktir. Halkını sev ve onlara merhametli davran, alçak 
gönüllü ve dengeli ol. Adaletli ol, ister kendinle ilgili, ister yakınlarınla ilgili, ister 
halktan sevdiğin, kayırdığın kimselerle ilgili bir mesele olsun asla Allah’a ve kulla-
rına karşı adaletten ayrılma. Eğer böyle yapmazsan zulmetmiş olursun. Kullarına 
zulmedenlerin karşısında mazlumların koruyucu ise Allah’tır. Allah birinden davacı 
olunca, o kişini kendini savunacağı bütün deliller çürür. Böyle biri, ölene veya töv-
be edene kadar yüce Allah ile savaş halindedir. Dünya üzerinde rahmetini kaldıra-
cak ve azabını çekecek zulmetmek kadar hızlı bir şey yoktur. Zira Cenab-ı Hak 
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zulümle inleyenlerin sesini duyar, zalimlerin üzerinden ise gözünü hiç ayırmaz
(Mete, 2011: 21).

“Öyle işleri tercih et ki bu işler hem orta yolu koruyan hem de adaleti yayan 
işler olsun ve halkın genelini memnun etsin. Ayıpları araştırma, senden önceki 
yöneticilerin suçlarına ortak olmuş, onları zulme yöneltmiş kimselerle yapılan isti-
şare en kötü istişaredir. İstişareden ayrılma, istişare tedbirli olmanın gereği-
dir.”(Mete, 2011: 25–27).

“Hâkim olarak atayacağın insan halk içinde en beğendiğin kişi olsun. Ata-
yacağın hâkim şüphelerini iyice giderip delillerinden emin olmadan hüküm verme-
sin. Her şey açıklığa kavuşana kadar sabırla beklesin. Adil karar versin.”(Mete, 
2011: 28, 29).

“Halktan uzaklaşma, ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle ilgilen, darda kalanlara el 
uzat, kalkınmaya önem ver. Memurlarına çok dikkat et, onları güzel seç. Sırlarını 
söyleyeceğin, mektuplarını ve emirlerini yazdıracağın kâtiplerinin asil ve ahlaklı 
kişilerden olmasına özen göster.” (Mete, 2011: 32–35).

SONUÇ

İslâm Tarihinde en önemli şahıslardan biri hiç şüphesiz Hulefâ-i Râşidîn’in
sonuncusu olan Hz. Ali’dir. Onun, kendisinden önceki halifeler dönemindeki olay-
lar karşısındaki tutum ve tavrı, İslâm toplumunu oluşturan diğer Müslümanlar 
üzerinde etkili olmuştur. Hz. Peygamber’e olan yakınlığı, yüksek seviyedeki ilmi ve 
tutarlı görüşleri dolayısıyla karizmatik bir kişiliğe sahip olan Hz. Ali, İslâm 
toplumunda önemli yere sahip olmuştur. İlk üç halife dönemindeki, siyasî, sosyal ve 
dini etkisiyle İslâm tarihinde, üzerinde en çok konuşulan bir şahsiyet olmuştur. Hz. 
Ali her hassas Müslüman gibi tutarlı ve yerinde itirazlarda bulunmuş, tüm faali-
yetlerinde ve kararlarında adaleti ön plana koymuş ve adil davranmıştır.

Hz. Ali, Hz. Peygamber’in çizgisinden ayrılmamış, onun sünnetini kendisine 
örnek alarak yolunu tayin etmiş; muhalifleri de olsa Hz. Peygamber’in hadislerini 
hatırlatarak onları doğru yola davet etmeyi son ana kadar elden bırakmamıştır.

Hz. Ali, bir devlet adamı olarak devletin her alanında, bulunmuş olduğu şartla-
rın elverdiği kadarıyla yeniliklere gitmiş, nevi sahsına münhasır bir idareci örneği 
sergilemiştir

Halifeliği döneminde tayin ettiği vali ve kadılara verdiği öğütler ve gönderdiği 
emirnameler adeta bir ibret vesikası halinde olup, günümüz yöneticileri tarafından 
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dikkate alınması, defalarca okunması ve uyulması ve uygulanması gereken hu-
suslardır. 
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‘KIRKLAR CEMİ’: PSİKOMİTOLOJİK 
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Prof. Dr. M. Bilgin Saydam∗

Masallar, mitler, destanlar, halk öyküleri, bilincin bilinçdışı ile karşılıklı etkile-
şim içinde yapılandırdığı ortak (kollektif) ürünlerdir; binyıllar boyunca yaşanagel-
miş, sınanmış zihin modellerini, iç ve dış gerçeklikle bağlantı içinde sahnelerler. 
Mitoloji bu çalışmada tüm bu ortak ürünleri kapsar ve 'mitos'un Yunanca ilksel söz-
lük anlamı olan 'öykü'yü karşılar şekilde -sosyal bilimlerdeki özgün tanımından fark-
lı bir yelpazede- en geniş sözcük anlamıyla ele alınmaktadır: İç ve dış gerçeklik ara-
sında bağlantının; yansıtma, yansıtmalı özdeşim, içe atma gibi psikodinamik yön-
temlerle sağlandığı metaforik öykülerin alanı olarak… Mitlerde iç ve dış gerçeklik
karşılıklı olarak birbirini doğrular; yani tanımlar ve anlamlandırır. Bu sembol-yoğun 
öyküler, bireysel psikoloji düzleminde rüyalara benzerler ve rüyalar gibi, elbette ki
tarihi, coğrafi ve sosyokültürel çerçeveleri içinde, ele alınabilir, yorumlanabilirler
(1).

C.G. Jung’a göre mitlerde arketipsel dinamikler yansımasını bulur. Dolayısıyla,
mitler ve bağlantılı ritler yoluyla arketipler harekete geçirilebilir; nitekim beklenen 
tesirleri de budur. Arketipler ruhsal güçlerin temsilcileridir; harekete geçmeleri bi-
linçdışımızdan kaynağını alan bu güçlerin ve bağlantılı niteliklerin (cesaret, sevgi, 
merhamet, intikam vb.) aktive olması anlamına gelir (2).

Mitoloji, son tahlilde, kavranılamayanı 'kavrama' ve özne-nesne ayrımına he-
nüz izin vermeyen, her şeyi saran bütünün, benlik dışında kalan öğelerini 'nesne-
leştirme' çabasının ürünüdür. Bu da zaten bilincin (insanın) gelişim serüveninden 

∗ İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu, www.psikomitoloji.com
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başka bir şey değildir. Psikomitoloji, mitolojiyle psikolojinin hep aynı materyali
farklı yorumlamalarla ele aldığı savından yola çıkar. Mitlerde dış dünyanın nesne-
lerine ve olaylarına yansıtılan, insan zihninin gelişim ve eyleşim öyküsünü, gerisin 
geriye, içsel dünyaya doğru takip etmek, psikolojiyle buluşmaktır. Gerek birey ve 
gerek kültür olarak insanı anlamak, mitlerin müziğine kulak vermekten geçer. Yara-
tılış mitlerinden kahramanlık mitlerine, evrenin ve insanın oluşum/gelişim süreci, 
anlamlı nedensellik bağlantısında seyreden aşamalarla öykülenir (1).

Mitler, ritleri ve bütün insan davranışlarını, örnek oluşturacak ilksel modellere 
atıfta bulunarak anlamlandırır. İnsanın yürüttüğü tüm sorumlu etkinlikler için tanrı-
lar, atalar ve kahramanlar gibi kurucu addedilen varlıklar tarafından oluşturulduğuna 
inanılan ‘gerçek’ paradigmalar, örnek modeller mitlerde kurgulanır, korunur ve akta-
rılır, ritlerde ise sergilenir. Tarihsel zamanlarda insanların yapması gereken, mitolo-
jik zaman-ötesinde, kurucu varlıkların yapmış ve /veya telkin etmiş olduklarını tek-
rarlamaktır; zira inanılır ki onların vâ’z ettiği ve ilk kez uyguladıkları davranış kalıp-
ları hakiki, dolayısıyla ezelî ve ebedî olandır (1).

Bu bağlamda ele alındığında, Alevî-Bektaşî kültürünün temel ibadet ritüeli 
olan ‘Âyn-ül Cem’, dünyevî zaman ve mekânın ötesinde yaşanmış olduğuna inanı-
lan orijinal ‘Kırklar Cemi’nin bu dünya ve zamandaki tekrarıdır. Alevî-Bektaşîliğin 
kurucu mitosu olarak değerlendirebileceğimiz ‘Kırklar Cemi’, her cem âyininde –
yeniden/bir kez daha- temsil edilir, yaşanır ve yaşatılırken, paradigmatik bir ilk-olay 
olarak Alevî-Bektaşî kültürünü ve toplumunu da her defasında tekrardan kurar ve 
günceller. Bu çalışmada ‘Kırklar Cemi’ miti ‘Miraç’ kavramı ile birlikte psikomi-
tolojik açıdan ele alınmaktadır.

Doğaya ve kendine dair bilgi insana verili değildir. Söz konusu durum, insanı 
madde-dünyanın ve kendi bedensel-ruhsal mevcûdiyetinin etkileri karşısında çaresiz 
kılar. Nitekim insan tamamlanmış ve tamamlanmaya programlı doğmaz. Tamamlan-
mak için sosyal ve kültürel bir bağlama gereksinim duyar; annenin ‘maddi rahmin’-
den ‘sosyal rahim’e doğar ve tüm hayatı boyunca insan ilişkileri üzerinden kendini 
orada tamamlamaya çalışır. Referansı birlikteliğin dinamikleridir artık.

Tüm hayvan türlerinin yavruları, az veya çok, eksik doğar ve eksikliğini çev-
reyle, özellikle, yaşamın ilk başlarında, anne işlevi gören yetişkinin desteğiyle gider-
meye çalışır. Hayvanın yaşamda kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu “hayat bilgisi” 
önemli ölçüde genetik kodlarında zaten bulunsa da öğrenmenin ve ilişkiselliğin 
belirlediği sosyal çevrenin katkıları uyum için gerekli psiko-fizyolojik yapının olu-
şumunda önemli bir rol oynar. Varoluşsal eksiliği tayin eden genetik bilgi boşluğu ki 
bir bakıma ‘genetik cehalet’ olarak nitelenebilir- sosyal çevrenin yardımıyla ta-
mamlanmaya çalışır. 
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İnsan tüm hayvan türleri arasında en eksik doğan türdür. Bu nedenledir ki 
insanın ‘hayat bilgisi’nde genetik determinasyonun payı da en azdır. Zira evrimsel 
geçmişinin sonucu olarak, içgüdüsel uyaranlara tâbi, genetik olarak tayin edilmiş 
tepki/davranış kalıplarının yokluğu ve/veya eksikliği insanı, hayvana malûm olan, 
bu dünyaya nasıl uyum sağlayacağına dair ‘hayat bilgisi’nden mahrum bırakmıştır. 

Doğaya ve kendine dair bu –deyim yerindeyse- ‘genetik cehalet’ nedeniyle in-
san doğanın, maddenin sunmadığını telafi edebilmek için dünyaya ve kendine dair 
anlam yaratmakla mükelleftir. Verili maddesellik/bedensellik, madde ve bedenin 
sınırlılıklarından kaynaklanan kısıtlılık ve engellenme, acz ve yok olma riskini taşır.
İnsanda ‘ego/ben’ gelişimi işte bu nedenle aşkınlaşma üzerine kuruludur. Çözüm 
ayrışmada, özerkleşmededir; çare ötede, dışarıda kurgulanır. Bu bağlamda ele alındı-
ğında miraç, insanoğlunun maddenin tahakkümünden kurtulmak için kurguladığı ve 
dışarıda konumlandırdığı aşkın güce doğru bir yolculuktur; maddeye aşkınlaşma 
gayreti içinde maddenin dışında ve giderek maddenin hâkimi olarak tasarımlanan 
‘Büyük Aşkın’a doğru bir yükselmeyi temsil eder. Her ‘kültürel miraç’ ‘bireysel 
miraç’ların kapısını aralar.

Keza mitoloji, din, ideoloji,  bilim vb. tüm insani pratikleri içeren aşkınlaş-ma 
hamlesi insanın bedenselliğinde ve etrafında tecelli eden maddî doğanın karşısın-
daki yetersizliğini, eksikliğini, fâniliğini gidermeye çalışan simgesel-kültürel bir 
ikinci doğayı, ‘doğa(msı)’yı yaratır ve şekillendirir. İnsan(lık) optimal koşullardaki
bireysel ve tarihsel gelişiminde, aşkın olana, maddî-tensel olandan manevî-tinsel 
olana, doğadan kültüre doğru seyahat/”miraç” eder. Bireysel ölçekte ‘ben’ gelişimi, 
türsel ölçekte ise kültürel gelişim, insanın bu seyahatini/”miracı”nı örnekler. İnsan,
aşkınlaşmanın ürünü olan ’ben’ ve ‘kültürel doğa’ sayesinde hayata tutunabilir. Aş-
kınlık onda –eksikliği nedeniyle- içkin bir nitelik taşır; insan olmanın gereği ve 
nedenidir zira. Bireysel aşkınlaşma serüveni içinde insan, doğada verili olmayan, 
kültürel içerikli hayata tutunma deneyimlerini biriktirirken giderek kendini ve in-
sanlığı artırır, zenginleştirir.

İnsanoğlunun bedensel ve ruhsal gereksinimlerini tatmin edebilmekte yaşadığı 
zorluklar ve çektiği acılar dünyevî yaşamın değerini zedeler. Hayatın, eksikli, ku-
surlu, idealden uzak olması, insanın arzularının tatmin bulacağı ideal ve uzak bir 
durumu hayal etmesine yol açar. İnsan, son tahlilde, “mut”lu değil ama “u(z)mut”lu 
bir varlıktır; “uzakmut”a, “uzmut”a, “umut”a meyillidir. Denebilir ki, asıl olan eksi-
kliktir; eksiklik paradoksal biçimde doğanın insanı insan yapan hediyesidir.

Freudcu psikanalitik kurama göre insan ruhunun işleyiş mekanizması acı veren 
ve/veya tatminden yoksun varoluş durumundan, haz ve tatmini içeren tamlık durum-
una meyleden fanteziler oluşturmaya ayarlıdır; geçmişten bugüne mitolojik ve dini 
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tüm cennet tasvirleri ve birçok ideolojik ütopya da bu arzu dolu hayali içerir; açlığın, 
yoksunluğun, kaybın, hayal kırıklığının, tatminsizliğin, mutsuzluğun, emniyetsiz-
liğin ve nihayet ölümün olmadığı fantastik bir dünya tasavvuru. Acıdan hazza, ek-
siklikten tamlığa, yetersizlikten yetkinliğe meyleden ruhsal güdülenmenin ürettiği bu 
yanılsama sayesinde dünyevî varoluş, hayali kurulan ideal varoluştan ayrışır; verili 
ve zâhiri olan yanılsamaya tenzil olurken, fantastik ideal, hakiki ve gerçek olana 
terfi eder. Açıkta aşikar olan yalancı, gerçek olan ise gizlidir bu öznellik içinde.

Spritüel-dinsel inanışlarda aslî gerçek, varlıkların zâhirî dünyadaki suretlerinin 
orijinalleri, nesnelerin ideaları, insanın zâhirî dünyada kaybolmaması için takip ve 
taklit etmesi gereken atasal/tanrısal yaşam kılavuzları, perdenin ardındaki hakikat 
“bâtın”da yer alır: “Kutsal”ın alanındayızdır artık.

İnsan, zâhirde yaşadığı olaylar karşısındaki cehaletini ve çaresizliğini, zâhirîn
ötesine geçerek (miraç ederek) “bâtın”da giderebilir ancak. Nitekim, mitolojik öykü-
lerdeki ve kutsal kitaplardaki göğe yükselme ve miraç eylemleri dünyevî alandan 
kutsal alana, zâhirden bâtına, eksiklikten tamlığa, cehaletten bilgiye, ölümlülükten 
ölümsüzlüğe, maddeden tine yönelik “yukarıya” doğru bir devinimi temsil eder. 
İnsanoğlunun hakiki ve mutlak özellik atfedilen “kutsal”la teması yükselme ve mi-
raç eylemi sayesinde mümkün olur. Zâhirî âlemdeki sorun ve sorunsallar diğer in-
sanlar adına, öncülüğünü mitolojik öykülerde, örneğin bir kralın/kahramanın, kutsal 
metinlerde peygamberlerin/ermişlerin yaptığı “kutsal”la temas sonucunda çözüme 
kavuşur. Kutsalla olan bu temas dünyevî, eksik ve zâhirde kaldığı sürece cahil de
kalan insanoğlunun inisiasyon (erişme) ritüelidir bir bakıma. İslam’daki “Miraç”
olayı da vahiy yoluyla hali hazırda kutsalla temas içindeki Hz. Muhammed’in kut-
salla doğrudan temasının, bâtıni âlemle aracısız tanışmasının, bir bakıma, inisias-
yonun öyküsüdür. Bunu Jung’un tabirleriyle “bireyleşme süreci” olarak nitelemek 
mümkün. Zira, Jung’un kullandığı anlamda bireyleşme süreci, ”bütün psişenin içe-
riklerinin ve fonksiyonlarının ve bunların ego üzerindeki etkilerinin aşamalı bir 
şekilde keşfedilmesi” ve “kişinin kendilik (self) ile teması”dır. (2). Bir başka deyiş-
le, bireyleşme süreci, ben (ego) bilincinin kendilik arketipinin merkezine, madde ve 
mananın bir ve aynı olduğu hakikate doğru yönelimidir. 

Alevî inanç sisteminin kökeninde yatan “Vahdet-i vücûd” felsefesine göre her 
şey Hakk’ın görünüşünden ibarettir ve her şey aslı itibariyle Bir’dir; gayrı bir şey 
yoktur. Bu bilgiye “hakikat bilgisi” denir. Hakikat bilgisi, ancak deneyimle elde edi-
lebilen bir bilgidir ve bu bilginin deneyimine de “cem” denir. Cem sözcüğü, “toplan-
ma” anlamına gelir. Cem deneyimi yaşayan kişi de Vahdet-i vücûd anlayışına kavu-
şan; tüm varlığı tek bir “nokta”da toplayan kişidir. Alevî-Bektaşî geleneğinde ibadet 
olarak yapılan törenine “Ayn-ül cem” denmesi de bu anlamla ilgilidir. “Ayn” sözcü-
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ğü varlık, gerçek, öz; “Ayn-ül Cem” de “cem’in varlığı”, “cem’in gerçeği” yani 
“gerçek bir’leşme”, “birliğin özü” anlamlarına gelir. (2).

Bedri Noyan Dedebaba ayn-ül cem töreniyle ilgili şunları söyler: “Ayn-ül cem 
töreni, haşr ve neşirden sonra insanın Tanrı’ya kavuşmasını, benliğini O’nda yok 
etmesini simgelemektedir. Ayn-ül cem; yaratılışın, kıyametin, Sur-ı İsrafil’in, haşr-
neşir ve Arafat Meydanı’nda toplanmanın, hesap gününün, hakikat erenlerinin dos-
doğru yoldan (sırat-ı müstakim’den geçerek) Cennet’e girmesinin, tüm bunların 
sonunda sonsuz yaşam gizine erişmesinin bu dünyada yinelenmesidir” (3). O halde 
diyebiliriz ki Ayn-ül Cem, Alevî inancına göre hakikat bilgisinin yani “varlığın 
bir”liğinin deneyimlenmesi amacıyla yapılır.

Alevî- Bektaşî inancına göre ilk Ayn-ül Cem, Kırklar Meclisi’nde yürütülmüş-
tür ve tüm semahlar da özünde kırklar semahıdır (4). Alevî canlar cem ederek kutsal 
ataları olan “Kırklar”ın ilksel cem ayinlerini taklit ve tekrar ederken, kutsalla ve 
bâtınla temasa da geçmiş olurlar.

YAZILI İSLAM KAYNAKLARINDA “KIRKLAR CEMİNİN” 
ANLATIMI 

Klasik İslami düşünce sisteminde “kırklar cemi”nin anlatımına rastlanmaz; 
buna karşın Kırklar Cemi’ni önceleyen Miraç yolculuğu vardır ve bu olay somut 
olarak gerçekleşmiş bir olay, olgu, mucize olarak yorumlanır (6). Miraç, Arapça 
“yukarıya çıkma, yükselme” anlamlarına gelen “uruc” sözcüğünden türer (6); Arap 
dilinde de alet ismi olarak “merdiven” ve “asansör” için kullanılır (7). 

Miracın iki türlü tasarımı vardır: Ortodoks (kitabî) tasarım ve heteredoks (bâtı-
nî) tasarım (6). Ortodoks düşünce sisteminde, miraç, Hz. Muhammed’in bedeniyle 
katıldığı bir Tanrı yolculuğu üzerine yapılandırılır. Bâtıni düşünce sisteminde ise 
“ham ervahlıktan” “kâmil (olgun) insan” durumuna gelmenin yolculuğu olarak yo-
rumlanır (6). Bu bağlamda, miraç ederek aşkınlığa ulaşma yetisi her insanda potan-
siyel olarak mevcuttur; herkes miraç edebilir. Ayn-ül Cem de hakikatlere yapılan bir 
miraç yolculuğudur. Namaz ibadeti de için de “namaz müminin miracıdır” denmiş-
tir; her vakit namazında namaza duran mümin kişi “peygamber atası”nın miracını 
tekrarlar ve kutsalla doğrudan, aracısız iletişime geçer; bâtıni ve kutsal olanla temas 
eder. 

KLASİK İSLAM’DA MİRAÇ  

Klasik İslami kaynaklara göre Hz. Muhammed, peygamberliğinin 10. yılında 
Receb aynın 27. Gecesi evinden alınıp önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülür; 
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sonra da göklere yükseltilir. Mucizenin Kudüs’e kadar olan ilk bölümü “İsra” adını 
alır. “İsra” sözü, sirayet’ten gelir ve “geceleyin yürütme, yürütülme” anlamlarına ge-
lir. Miraç olayının Kudüs’e kadar olan bölümü Kuran’da kesin olarak bildirilmekle 
birlikte göklere yükselme aşamaları hadislerde yer alır. Hadislerde Hz. Peygam-
ber’in miracında, ‘arş’ı, ‘cennet’ ve ‘cehennem’i ve buralarda bulunanların durum-
larını gördüğüne dair ifadeler bulunur (6, 8).  Hadislerde verilen bilgilere göre miraç
şöyle gerçekleşir (6): 

Hz. Muhammed evinde ya da Kâbe avlusunda uyurken Cebrail yanına gelir; 
göğsünü yararak kalbini yıkar; sonra Burak’a bindirerek bir anda Kudüs’e götürür. 
Hz. Muhammed burada birçok peygamberle karşılaşır ve Mescid-i Aksa’da onlara 
imamlık yaparak iki rekât namaz kıldırır. Miracın en kritik aşamasının İbrahimî din-
lerin kadîm kutsal mekanı, dünyanın kutsal merkezlerinden biri olan Mescid-i Aksa 
üzerinden başlaması İslam peygamberinin kutsal silsilenin içinde yer aldığını işaret-
lerken, inisiasyon süreci içinde peygamberliğine önemli bir meşruiyet de kazandırır. 
Namaz bittikten sonra Cebrail ile birlikte Miraç denilen bir araçla Birinci Göğe 
yükselir. Buradan Yedinci Göğe kadar meleklerin yardımıyla; Sidret-ül Münteha’ya 
kadar Cebrail’in yardımıyla; daha öteye ise Refref adlı bir araçla gider. Sonunda 
Refref’ten de ayrılarak tek başına Allah’ın huzuruna ulaşır. Bu gecede Hz. Muham-
med’in ümmetine üç armağan sunulur: 1-Bakara suresinin son iki ayeti sunulur;1 2-
Hz. Muhammed’e, Tanrı’ya ortak koşan ya da O’nun varlığını tanımayanların dışın-
da kalan ümmetinin Cennet’e gireceği müjdelenir, 3- Beş vakit namaz bu gece farz 
kılınır. 

ALEVÎLİKTE MİRAÇ VE KIRKLAR CEMİ 

Alevî-Bektaşî anlayışta ve tasavvuf geleneğinde Miraç çoğunlukla bâtınî anla-
mıyla yorumlanır. Kitâb-ı Dâr’da İsrâ olayı anlatılarak olayın önemine binaen kişi-
nin bağışlanması istenir: “Hak Teâlâ Hazretleri, dünya ve ahiretin efendisi Muham-

1 Öztürk,Y.N. Kur’an-ı Kerim Meali. Yeni Boyut Yayınları, 2000 sayfa:57 “Resul, Rabbinden kendisine 
indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inan-
mışlardır. Allah’ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir: “Dinledik, boyun 
eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır.”. “Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin 
üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük 
kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için 
kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı 
aleyhinedir.“Ey Rabbimiz!Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.Ey Rabbimiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de 
yükleme. Affet bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevla’mızsın. Küfre sapanlar topluluğuna karşı yardım 
et bize!”
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med Mustafa’nın, onun sırrı olan Aliyyü’l Murtaza’nın çıktıkları miracın ve giydik-
leri tacın hakkı ve hatırı için, (Muhammed Mustafa’nın) miraca çıkarken bindiği bu-
rağın, burağı getiren Cebrail’in, ayağının altında yukarıya doğru yükselen ve havada 
duran taşın hakkı ve hatırı için…” Ayrıca miraçta beş vakit namazın farz olduğuna 
dair bilgilere de yer verilir (8). Görüldüğü üzere buradaki anlatım, Sünni İslam gele-
neğindeki anlatımla paralellikler taşır.

Bedri Noyan Dedebaba’da ise miraç şöyle anlatılır: “İkrar töreni de bir miraç-
tır. Nitekim peygamber, miraca bir rehber eşliğinde gitmiş ve onun yol göstermesi 
ile amaca ulaşmıştır –yani yükselmiştir-. Bu nedenle, ayn-ül cemde de rehber istekli-
yi, aydınlatıcı (mürşid) katına ulaştırır. Keza, bu törene girerken dâr denilen yerde 
pay-ma-çan’da (peymançede) durur. Alevîler bu duruşun Hz. Muhammed’in arslana 
rastlayınca yaptığı duruşa benzediğini savlarlar. “Meydandaki post Arslan’ın; içilen 
şerbet ise Kırklar Meydanı’ndaki üzümün simgesidir” diye söylenir. Niyaz, Tanrı 
didarını gören Hz. Muhammed’in secdeye kapanışının temsilidir. Miraçta Cebrail, 
Muhammed’i Sidretü’l-münteha’da bıraktı ve “daha ileri geçemem” dedi. Cebrail 
akıl demektir. Akıl ise maddede yani vücutta bulunduğundan yine madde ile ilgili
düşünce üretebilir. Bu nedenle akıl, maddî varlığın sınırını aşamaz. Muhammed, 
seyranını maddî aklının son sınırına dek yaptı. Fakat daha ileri gidemedi. Ancak 
daha ileri gitmek ve Hakikat’i tümüyle kavramak istiyordu. Bunu yapmak amacıyla 
aklını bırakıp ruhuna (tinsel varlığına) sarıldı ve ruh (tin) yolu ile kalp yoluyla, sevgi 
ve sezgi yolu ile seyrana başladı. Muhammed ruhu ve aşkı ile seyranda iken, karşısı-
na güya bir Arslan çıktı ve nereye gittiğini sordu. Ona Hakk’a gittiğini ve birlikte 
gitmelerini önerdi. Böylece Hakk’a, Hakikat’e birlikte gittiler” (3).                  

Alevîler için miraçtaki en önemli olay Kırklar Cemi olarak kabul edilir. Kırklar 
Ceminin, Miraç olayına entegre edilmiş olması dikkate değerdir.

İMAM CAFER SADIK BUYRUĞU’NDA “KIRKLAR CEMİ” 

Yazılı Alevî kaynaklarından biri olan İmam Cafer Sadık Buyruğunda “Kırklar 
Cemi” şöyle anlatılır (9): “Hz. Muhammed bir sabah erken Miraç’a gidiyordu. Ansı-
zın yoluna bir aslan çıktı. Aslan, üzerine kükremeye başladı. Muhammed ne yap-
acağını şaşırdı. Birden bir ses duydu: “Ey Muhammed, yüzüğünü aslanın ağzına 
ver!”. Muhammed söylenileni yaptı. Yüzüğünü aslanın ağzına verdi. Aslan nişanı 
alınca sakinleşti. Muhammed yoluna devam etti. Göğün en yüksek katına erişti. 
Orada dostuna kavuştu. Onunla doksan bin söz konuştu. Bunu otuz bini şeriat üzeri-
ne idi, inananlara idi. Kalan altmış bini ise Ali’de sırroldu. 



425Uzm. Psk. Elif ERSOY - Uzm. Psk. Hakan KIZILTAN - Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM

Cennette Hz. Muhammed’e bal, süt ve elmadan oluşan bir yemek geldi. Bunlar 
özellikle seçilmiş yiyeceklerdi. İnsan için sütün yüz yararı, balın yüz yararı vardı. 
Elma da kalıtınca bu üç yiyeceğin bin bir yararı bulunuyordu. Balın peteği, insanın 
mayası; sütün memesi, ana rahmi; elmanın kabuğu, derisi sayılırdı. Tanrı, süte sev-
giyi, bala aşkı, elmaya dostluğu bağışladı. Üçünü de cennet ürünü olarak insanlara 
yolladı. 

Muhammed, Miraç’tan dönerken şehirde bir kubbe gördü. Bu kubbe ilgisini 
çekti. Yürüyüp onun kapısına vardı. İçeride birileri sohbet ediyordu. Hz. Muham-
med, içeri girmek için kapıyı vurdu. İçeriden bir ses geldi: “Kimsin, ne için geldin?” 
diye sordu. Hz. Muhammed: “Ben peygamberim. Açın, içeri gireyim. Erenlerin gü-
zel yüzlerini göreyim!” diye karşılık verdi. İçerden: “Bizim aramıza peygamber sığ-
maz. Var peygamberliğini ümmetine yap” dediler. Bunun üzerine Muhammed kapı-
dan çekildi. Tam gideceği sırada Tanrı’dan bir ses geldi:“Ey Muhammed, o kapıya 
var” buyurdu.  Tanrı’nın bu buyruğu üzerine Muhammed, yeniden o kapıya varıp 
kapıyı çaldı. İçerden: “Kim o?” diye sordular. Hz. Muhammed:  “Ben peygambe-
rim. Açın, içeri gireyim, mübarek yüzlerinizi göreyim” dedi.  İçerden: “Bizim ara-
mıza peygamber sığmaz, ayrıca bize peygamber gerekli değil” dediler. Tanrı’nın 
elçisi, bu sözler üzerine geri döndü. Oradan uzaklaşacağı sırada Tanrı yeniden bu-
yurdu: “Ey Muhammed, geri dön. Nereye gidiyorsun? Var o kapıyı arala” buyurdu. 
Tanrı’nın Elçisi yine o kapıya vardı. Kapının tokmağını çaldı. İçerden: “Kimsin?” 
diye ses geldiğinde Muhammed: “Yoktan var olmuş bir yoksul oğluyum  (Şeyh Safi 
Buyruğunda “yoksulların hizmetçisi” olarak geçer) Sizi görmeye geldim. İçeri gir-
meme izin var mı?” diye karşılık verdi. Yeniden geri dönüp geldiğini bildirmedi. O 
anda kapı açıldı. İçerdekiler: “Merhaba, hoş geldin uğur getirdin; gelişin kutlu
olsun ey kapılar açarı!” diye karşılayarak içeri çağırdılar. O mecliste Kırklar otur-
muş, aralarında söyleşiyorlardı. 

Peygamber:“Kutsal kapı, hayırlar kapısı açıldı. Bismillahirrahmanirrahim” 
diyerek, önce sağ ayağını içeri atıp o kapıdan içeri girdi. İçeride otuz dokuz inanmış 
can oturuyordu. Muhammed bakınca bunların yirmi ikisinin er; on yedisinin bacı 
olduğunu gördü. “Muhammed peygamber geldi” diye gaipten bir ses geldi. Muham-
med’in içeri girmesi için inananlar ayağa kalktılar. Tümü ona yer gösterdi. Hz. Ali 
de o mecliste idi. Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin yanına oturdu. Ama onun Hz. Ali ol-
duğunu anlamadı. Hz. Muhammed’in aklında birtakım sorular belirdi. “Bunlar kim-
ler? Tümü aynı düzeyde. Büyükleri hangisi, küçükleri hangisi?” diye düşündü. Soru 
sormayı gereksiz görüyordu ama dayanamadı: “Sizler kimlersiniz? Size kimler der-
ler?” diye sordu. İçerdekiler: “Biz Kırklar’ız” diye karşılık verdiler. Hz. Muham-
med: “Peki, sizin ulunuz kim, küçüğünüz kim, ben anlayamadım” dedi. Kırklar:
“Bizim ulumuz da uludur, küçüğümüz de uludur. Bizim kırkımız birdir, birimiz kırk-
tır, birimize neşter vursan kırkımızdan kan akar” diye karşılık verdiler. Hz. Muham-
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med:“Ama biriniz eksik o biriniz ne oldu?” diye sordu. Kırklar: “O birimiz Sel-
man’dır. Taşraya çıktı. Pars’a (İran’a) gitti. Ama niçin sordun? Selman da bura-da. 
Onu aramızda say” dediler. Hz. Muhammed, Kırklardan bunu göstermelerini istedi. 
O zaman Hz. Ali kutsal kolunu uzattı. Kırklardan biri “Destur” diyerek Hz. Ali’ni 
koluna bir neşter (bıçak) vurdu. Hz. Ali’nin kolundan kan akmaya başladı. Bu sıra-
da tüm Kırkların bileğinden kan akıyordu. O an pencereden bir damla kan gelip 
ortaya damladı. Bu kan, taşrada bulunan Selman’ın kanıydı. Sonra Kırklardan biri 
Hz. Ali’nin kolunu bağladı. Öbür Kırklar’ın da kanı durdu.

O sırada Pars’tan Selman-ı Farisî’nin geldiğini gördüler. Selman bir üzüm
tanesi getirdi. Kırklar bu üzümü getirip Hz. Muhammed’in önüne koydular: “Ey 
yoksulların hizmetkârı, bir hizmet et de bu üzüm tanesini bize paylaştır” dediler. Hz. 
Muhammed duruma baktı. “Bunlar kırk kişi, üzüm tanesi bir tane. Ben bu üzümü 
nasıl böleyim?” diye düşünceye daldı. O anda Tanrı Cebrail’e: “Sevgilim (Muham-
med) zorda (darda) kaldı. Tez yetiş, cennetten bir nur tabak al, ilet. O üzümü bu ta-
bak içinde ezip şerbet eylesin. Kırklara verip içsin” diye buyurdu. Ceb-
rail, cennetten, nurdan yapılmış bir tabak alıp, Tanrı’nın Elçisi’nin karşısına geldi.
Tanrının selamını ileterek o tabağı Muhammed’in önüne koydu. “Şerbet eyle ey 
Muhammed” dedi. O sırada Kırklar, Hz. Muhammed üzümü ne yapacak diye seyre-
diyordu. Birden, Hz. Muhammed’in önünde nurdan tabağın belirdiğini gördüler. 
Tabak güneş gibi ışık veriyordu. Hz. Muhammed, tabağın içine bir damla su koydu. 
Sonra parmağı ile o üzüm tanesini o nurdan tabak içinde ezip şerbet eyledi. Tabağı 
Kırkların önüne koydu. Kırklar o şerbeti içtiler. Tümü ilk yaratılıştaki gibi sarhoş 
oldular. Oturdukları yerden ayağa kalktılar. Bir kez “Ya Allah” diyerek el ele 
verdiler. Üryan büryan semaha girdiler. Muhammed de bunlarla birlikte semaha 
girdi. Kırkların semahı ilahi bir nur içinde sürdü. Semah ederken Hz. Muhammed’in
başından mübarek imamesi düştü. İmame kırk parça oldu. Kırkların her biri bir 
parçasını aldı. O parçayı etek yapıp kuşandılar. Hz. Muhammed pirlerini ve rehber-
lerini sordu. Kırklar: “Pirimiz Şah-ı Merdan Ali’dir; kuşkusuz, tartışmasız ve reh-
berimiz Cebrail Aleyhisselam’dır” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Hz. 
Ali’nin orada olduğunu anladı. Hz. Ali, Hz. Muhammed’in yanına doğru yürüdü. 
Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin geldiğini görünce, saygı ve sevgi ile eğilerek Hz. Ali’ye 
yer gösterdi. Kırklar da Hz. Muhammed’e katılarak, Hz. Ali karşısında saygı ile 
eğilerek, yol açıp yer gösterdiler. Bu sırada Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin parma-
ğında nişan-ı mührü gördü.”

Kırklar Cemi’nin anlatımında ilk karşılaşılan motif “Miraç” motifidir. Esasında 
tüm mistik anlayışlar ve yöntemler, göğe çıkış yani “miraç” motifini kullanır (10).

Mircea Eliade’nin de belirttiği gibi her “yükselme” belli bir seviyeden kopuş-
tur; öteki dünyaya geçiştir; dindışı mekân ve insanlık durumunun aşılmasıdır. Kimi 
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inanışlara göre kişinin “öteki dünya”ya geçtiği yaşantılardan biri “ölüm” yaşan-
tısıdır; ölüm, insan olma durumunu aşma ve “öteki dünyaya” geçmedir. Öteki dün-
yanın gökte/yüksekte bir yerde olduğuna inanılan inanç sistemlerinde, ölünün ruhu-
nun dağ patikalarını tırmandığına, ağaca çıktığına ya da ipe tırmandığına inanılır.
Kimi zaman bir ip, kimi zaman bir ağaç ya da bir merdiven aracılığıyla “göğe 
yükselme” motifi, beş kıtada da karşımıza çıkar. Ruhların erginlenme inisiasyonla-
rında ya da ölümden sonra, göğün üst katlarına kadar yükselme temasının kökleri
tüm kadîm kültürlerde tespit edilir. Çeşitli inanışlarda kahramanın, bir geyiğe bine-
rek, bir Hindistan cevizi ağacına, bir ipe, bir dağa, bir örümcek ağına ya da bir 
gökkuşağına tırmanarak göğe çıkmasına rastlanır. Özellikle göğe merdivenle yüksel-
mek, eski Mısır’da, Afrika’da, Okyanusya’da ve Kuzey Amerika’da çok kullanılır. 
Hindu kutsal metinlerinden olan Taitiriya Samhita’da “ayini düzenleyen rahip göğe 
yükselmek için bir merdiven ve bir köprü yapar” denilir ve rahip de merdivene 
tırmandıktan sonra “göğe, tanrılara ulaştım; ölümsüz oldum!” der. Göğe tırmanma 
ayini, “dürohana” yani “zorlu bir tırmanış”tır; çeşitli Veda metinlerinde de buna 
benzer deyişlere rastlanır. Merdivenle göğe ulaşma ayini, Orpheus ve Mithra erişme
törenlerinin de bir parçasıdır. Mithra geleneğinde tören merdiveni 7 basamaktan 
oluşur ve her basamak farklı bir madenden yapılmıştır. Ural-Altay halklarının şa-
manları göğe yolculuklarında ve şaman erginleme törenlerinde aynı ayini tekrar 
ederler; şaman, tören ağacının basamaklarını yavaş yavaş tırmanarak göğün dokuz 
katını çıkar ve gördüğü her şeyi ve göğün her katını tüm ayrıntılarıyla anlatır; 
sonunda dokuzunca katta Bay Ülgen’in önünde diz çöker. Yakub peygamber rüya-
sında ucu gökyüzüne ulaşan bir merdiven görür, “Tanrı’nın melekleri merdivenden 
çıkıp iniyorlardı” der. Yakub’un uyurken başını dayadığı taş bir beytel’dir ve “dün-
yanın merkezinde” bulunur; burası tüm kozmik bölgelerin birleştiği yerdir.  İslam 
geleneğine göre de Hz. Muhammed Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da göğe kadar yükse-
len bir merdiven görür (tam bir “merkez”dir); merdivenin sağında ve solunda melek-
ler bulunur ve iyi insanların ruhları bu merdivenden Tanrı’ya çıkar. “Basamak” , 
“merdiven”, “yükselme” simgeciliğine Hristiyan mistisizminde de rastlanır; Aziz 
Pavlus da göğün üçüncü katına kadar yükselir. (10).

Yükselme, dağlara ya da basamaklara tırmanma, gökte uçma vb. her zaman 
insanın en üst kozmik seviyelere ulaşmasını simgeler; “İnsanın yerden yükselmesi” 
kutsanmakla ve tanrısallaşmakla birdir. “Yüksek”, “Yüksekte olan”, “aşkın” ve 
“kutsal” olanın yeridir. Göksel simgeler pek çok ayinin (yükselme, tırmanma, ergin-
leme, krallık vb.), mitin (kozmik ağaç, kozmik dağ, oklardan zincir vb.) ve efsane-
lerin altyapısını oluşturur. “Merkez” simgeleri de açık ya da örtülü olarak göksel 
ögelerden oluşur. Merkez, üç kozmik bölgenin kesişim yeridir ve bir kozmik bölge-
de diğerine geçiş ancak “merkez”den mümkün olabilir. Göğe çıkarak başka bir koz-
mik âleme geçecek birinin yolu mutlaka “merkez”e uğrar ve “merkez”den geçer. 
(10). 
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Mutasavvıflar, “Gök” sembolünün, insanın zekâ ve fikir âleminin yüksek sevi-
yelerine işaret eden bir sembol olduğunu; yükselmenin, miraç etmenin de insanın 
fikirlerinin yükselmesi, yücelmesi olduğunu ifade ederek, Miraçta Hz. Muham-
med’in görüştüğü peygamberlerin de onun geçtiği mertebeleri temsil ettiğini belir-
tirler (11). Ünlü mutasavvıf Arabî de miraç boyunca geçilen her bir mertebenin ken-
disinden evvelki mertebeye göre zâhir ve kendisinden sonraki mertebeye göre de 
bâtın olduğunu belirtir (12). Bu cümle de miraç yolculuğunun zâhirden bâtına doğru 
olan bir yolculuk olduğu düşüncesini destekler niteliktedir.

Dünyevî yaşamı açısından baktığımızda, tarih boyunca insanoğlunu etkileyen 
ve dolayısıyla güç ve yücelik atfetmiş olduğu doğal varlıklar ve doğa olayları göksel 
ve yukarısıyla ilişkilidir daha ziyade; güneş, ay, dağlar, yağmur, yıldırım, gök gü-
rültüsü vb. Keza, maddi nitelik taşıyan yeryüzünden bağımsızlaşma arzusu, göğün 
doğaya karşı hiyerarşik üst konumda yer alması, yerden göğe doğru yükselme moti-
finin oluşumunda önemli rol oynar. Yine örneğin, gök tanrıları göksel konumlarına 
paralel olarak, panteon hiyerarşisinin her zaman en üstünde yer alırlar. Tek Tanrı 
hep gökte tasavvur edilir.

Miraç edilen âlemin gökte ve yukarılarda temsil edilmesi bireysel psikoloji açı-
sından da tesadüfî değildir. Gelişimsel süreçte çocuk açısından, anne-baba fiziksel 
ve ruhsal, maddî ve manevî büyüklük olarak yukarıdadır. Çocuğun dünyası, gerek-
sinimleri, yukarıdan anne-baba tarafından tanzim ve terbiye edilir. Muhtaç olduğu 
güçlü figürler olarak anne-baba, çocuk açısından özdeşleşmeye çalıştığı varlıklardır. 
Çocuğun en büyük arzusu büyümektir, yükselmektir. “Aciz ve cahil” dünyasında 
çocuk için de yetişkinlik âlemi “bâtın”dadır; yetişkinlik sırlarını merak eder ve bu 
sırlara sahip olmak ister. Anne-babaya yaklaşmak, onlarla göz göze gelmek ve niha-
yet büyüyüp onlarla özdeşleşmek, yetişkinlik âlemiyle tanışmak ve yetişkin olmanın 
sırlarına vakıf olmak insanoğlunun “gelişimsel miracı”dır.  

Alevî-Bektaşî anlatıda miraç olayına entegre edilmiş olan Kırklar Cemi moti-
finde peygamber daha farklı bir inisiasyondan geçer; bâtın alemde yalnızca Allah’la 
değil, Kırklarla ve onların başı Ali ile tanışacaktır. Peygamberin bu yolculuğunda 
karşısına ilk çıkan bir aslandır ve öykü, Hz. Muhammed’in aslanın ağzına verdiği 
yüzüğü Ali’nin parmağında görmesiyle de sona erer. Böylece aslında öykünün 
başına dönülmüş olur; zira Hz. Muhammed başlangıçta yüzüğü aslanın ağzına ver-
mişti ve sonunda da yüzüğü “Allah’ın aslanı” lakaplı Ali’nin parmağında gördü. O
halde Hz. Muhammed’in kendi bâtını ile tanışması, bir anlamda Ali ile tanışmasıdır 
diyebiliriz. 

“Kırkı bir, biri kırk olan” kırkların piri, birliğin temsili Ali’dir. Ali zâhirde 
bedenen tezahür etmiş olsa da asıl tecellisi “bâtın”dadır; evvel ve ahir olan “kutsal 
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daire”de ikamet etmektedir. Hz. Muhammed Ali’yi salt dünyevî âlemdeki zâhirî
tezahürü ile tanımaktadır. Nitekim Ali’nin bâtındaki suretlerini gördüğünde tanımaz. 
Vahiy yoluyla bâtınla bağlantı içinde olsa da Hz. Peygamber sonuç itibariyle zâhir 
âlemde yaşamaktadır ve oraya aittir; miraç olayıyla beraber bâtınla doğrudan tanış-
maktadır. Oysa Ali hem zâhirî ve hem bâtını doğrudan bilmektedir; zâhirde tezahür 
etmiş olsa da asıl olarak bâtında yer alır. Tamlık ve egemenlik sembolü yüzüğün
sahibi zâhirde Hz. Muhammed iken hakikat ve kutsalın teolojik coğrafyası olarak 
nitelenebilecek bâtında yüzük Ali’nin parmağındadır. Ali zaten ve aslı olarak bâ-
tında yer alır; bâtınla tanışmasının tarihi yoktur, o hep oradadır. Alevî-Bektaşî anlatı-
sında Ali’nin konumu tam da burasıdır. Nitekim, Alevi-Bektaşi mitolojisinin çözüm-
lemesi, zahiri âlemin nebisi olarak Hz. Muhammed’in nesnelerin esasına, hakikatine 
doğrudan vakıf olmadığını; nesnelerin gerçekte ne olduğunu ilkin bilmediğini, özüne 
başlangıçta yabancı olduğunu düşündürür.

Nesne zahiri âlemde bâtınî hakikatini gizleyerek tezahür ederken Hz. Peygam-
ber zahirde ancak nesnenin kendine gösterdiğini görebilmekte, görebileceği de zahiri 
tecellisi olmaktadır. Ali nesnelerin zahiri olduğu kadar öz hakikatine, batıni gerçek-
liğine de vakıftır. Alevi-Bektaşiliğin temel kurucu miti “Kırklar Cemi” temel İslam 
inancındaki miraç olayına dâhil edilirken temel teolojik kurguya esaslı bir müdaha-
lede bulunur. Alevi-Bektaşi söyleminde sıklıkla rastlanan “Müslümanlığın özünü biz 
yaşıyoruz” diskuru, bu özgüvenli iddiayı, inancını temellendirdiği “Kırklar Cemi” 
mitosuna dayandırmaktadır bir bakıma. Alevi-Bektaşi can diğer Müslümanların va-
kıf olmadığı sırra, neslerin içsel, batıni hakikatine vakıf olmakla gönenir. Bu sapta-
malar Hz. Ali ve Hz. Muhammed’in temsili bakımından klasik İslami anlatı ile 
Alevî-Bektaşî anlatı arasında temel bir farklılaşmaya işaret eder.

Hz. Muhammed’in yolcuğunda karşı karşıya geldiği ilk nitelikler aslanın sem-
bolize ettiği niteliklerdir. Mitolojide aslan figürünün, “hayvanların/ormanların kralı” 
olması hasebiyle, hüküm verme, irade, cesaret, kudret, koruyuculuk niteliklerini 
temsil ettiği, bunların yanı sıra güneş sembolü olarak da kullanıldığı için aynı za-
manda yaşamın, sıcaklığın, ateşin, aşkın, daireselliğinde bütünlüğün temsilcisi oldu-
ğu düşünülür. Aslan, Hz Muhammed’in yoluna çıkar ve Muhammed yüzüğünü asla-
nın ağzına atar. Zimmer, yüzük sembolü için şöyle der: “Yüzük, kişiliğin bir simge-
sidir ve yüzüğü başkasına vermek, varlığını o kişinin ellerine temsil etmek demektir. 
İnsanın yüzüğünü sunması, kendisi adına söz söyleme ve hareket etme kudretini ve 
yetkisini başkasına devretmesi anlamına gelir. Bu nedenle bir kral, yüzüğünü kendisi 
adına buyruklar vermeye ve antlaşmalar imzalamaya yetkili kılınan görevlisine ema-
net eder ve bir leydi yüzüğünü kendisinin şövalyesi olan şövalyeye verir” (13). Mu-
hammed’in, varlığının bütüncül bir simgesi olan yüzüğünü aslana vermesi, kendi 
varlığında aslanın sembolik olarak temsil ettiği nitelikleri uyandırması, harekete ge-
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çirmesi olarak yorumlanabilir. Muhammed bunu daha yolun başında yapar ve yol-
culuğuna aslanın sembolik olarak taşıdığı niteliklere kavuşmuş olarak yoluna devam 
eder. 

Hz Muhammed göğün en yüksek katında söylenceye göre “dostuna kavuşur”.
Bu kısım bazı anlatımlarda “Tanrı’ya kavuştu” olarak geçer. Muhammed ulaştığı 
bilginin bir kısmını paylaşır; bir kısım bilgi ise Ali’de yani bâtınında, iç dünyasında 
kalır. 

Hz Muhammed yükselerek çıktığı miraç kısmında Tanrı ile karşılaşmasının 
ardından miracın iniş kısmında ‘Kırk’lar ile tanışması olgunluğa ermesi olarak yo-
rumlanabilir çünkü 40 sayısı bir bütünlüğü, tamlığı temsil eden bir sayıdır (14).
Muhammed’in ‘Kırk’lar ile tanışması, kendinde potansiyel halinde bulunan tüm
niteliklerin uyandırılması, aktive olmasıdır diyebiliriz.  Bu 40 niteliğin insanda var 
olan tüm ruhsal-psikolojik niteliklerin hepsinin üst başlıkları olduğu; 17 kadının 17 
dişil niteliği, 23 erkeğin de 23 eril niteliği temsil ettiği düşünülebilir.  Bu niteliklerin 
neler olduğu ise orada bulunan kişilerin temsil ettiklerinin sembolik dil yoluyla 
yorumlanmasıyla keşfedilebilir. 

Kırk sayısı, olgunluğun, kemâlin, bütünleşmenin sembolüdür. Eski Ahit’te İs-
railoğlu krallarının çoğu 40 yıl hükümdarlık yapar, Hristiyan yorumcularına göre 
tufan 40 gün sürer, İsrailoğulları çölde 40 yıl dolaşır, Musa dağda 40 gün geçirir, İsa 
İblis tarafından 40 gün sınanır, büyük perhiz 40 gün sürer, Muhammed ilk vahyini 
40 yaşında alır, Allah Âdem’in çamurunu 40 gün yoğurur, beş vakit namaz 40 rekât-
tır, Ali Baba 40 haramiyle savaşır. 40 sembolü özellikle İran ve Türkiye’de yaygın 
biçimde kullanılır. Kadim Babil’de Ülker (Süreyya yıldızı) 40 gün boyunca gözden 
yok olur; “sürgün”den döndüğünde ise Babilliler Yeni Yıl Şenliği yaparlar. 

Stonehenge’deki 40 büyük taş sütunun 40 basamak çağında kutsal bir daire 
içinde düzenlenmiş olması, kültün astronomik kökenli olduğunu düşündürmektedir. 
Bu sayının biyolojik bir rolü de vardır: Hamilelik 7x40 günlük dönemlere bölünür.
Talmud ve Katolik kilisesi 40 yaşı zekânın bütünüyle geliştiği bir dönem olduğunu 
söyler, modern psikoloji de bir insanın 40’ından hemen önce yaşamında önemli 
değişimler gözlediğini vurgular. Yahudilikte ve İslam’da 40 gün arınma dönemidir,
40 gün çile çekilir. Doğumdan sonra da lohusalık 40 gün sürer. Augustine’e göre 40,
zamanın geldiğine işaret eder yani artık meyve olgunlaşmış, dalından koparılmaya 
hazırdır. Muhammed’in adının başında ve ortasında bulunan mim harfinin sayı de-
ğeri 40’tır. Adındaki mim’ler atıldığında Ahad sözcüğü kalır ki bu da “Bir” anlamı-
na gelir. Bir ile 40 arasındaki fark, insanın gelişiminde geçilmesi gereken 40 basa-
mağa işaret eder. (14). 
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Muhammed’in kapıyı iki kez çalışında peygamber olmasına ve peygamber 
olduğunu söylemesine rağmen içeri alınmamasında ‘Kırk’larla tanışması yani 
kemâle ermesi başka bir deyişle olgunlaşma inisiasyonuna alınabilmesi için, kendin-
de büyüklenmeye yani ego şişkinliğine sebebiyet verebilecek her türlü unvanı,
görevi vb. bir kenara koyması ve tevazu göstermesi gerekliliğini görebiliriz. Anado-
lu erenleri bu durumu “tenezzül denilen miracımız var” sözüyle de anlatırlar. Psiko-
loji paradigmasından bakarsak bu durumun narsisistik şişkinliğin bireyin kişilik 
gelişimindeki ketleyici rolüne gönderme yaptığını düşünebiliriz (5).

Peygamber içerde 39 kişi sayar. Selmân-i Farisî dışarıdadır. Ayrıca Ali de içer-
dedir. Muhammed 40’lara, “sizin ulunuz kim, küçüğünüz kim” diye sorduğunda 
“Bizim kırkımız birdir, birimiz kırktır. Birimize neşter vursan kırkımızdan kan akar”
diyerek aslında tek bir vücudu, tek bir varlığı oluşturduklarını anlatmış olurlar. 
Muhammed, bu söylemlerini ispat etmelerini istediğinde, Ali’nin kolu kanayınca 
hepsinin kolunun kanaması, Ali’nin kanaması durunca da hepsinin kanamasının 
durması, burada Ali’nin yine 40’ların tümünü, bütünlüğünü temsil ettiğine işaret ola-
rak yorumlanabilir. 40’ının bir olduğunun Muhammed’e deneyimletilmesinin ardın-
dan içeriye Selmân-ı Fârisi girer. Öyküde Selmân-ı Fârisi’nin şahsında kadim İran 
mistik öğretileriyle de bir bağlantı sezilir. Selman’ın kelime anlamı “barış içinde 
bulunma, huzur, erinç”tir. Muhammed isbat istedikten ve isbatın yapılmasının ardın-
dan içeriye barış ve huzur girer. Muhammed, “büyüğü küçüğü nedir?” diye sorunca 
da tüm varoluş niteliklerinin yani huylarına ait özün bir olduğunu görür. 

Selman içeri bir üzüm tanesi ile girer. Literatürde üzüm suyu, hikmeti, sırrı, ila-
hi aşkı, aynı zamanda bolluk, bereket ve verimliliği temsil eder. (15). Selman, üzü-
mü yani bereketi, hikmeti, sırrı, aşkı getirir. Üzümün suyunu içenler ilahi aşkla ken-
dinden geçerek semah etmeye başlar. Semah, döngüsel bir biçimde akıp giden, var-
lığı “hareket” olan, insanların toplandığı her yerde oluşabilen merkezin etrafında,
Kırklar Cemi’ne öykünerek yapılan, yaşamın kutlama dansıdır. (4). Esasında yeni-
den doğumun kutlanışıdır. Zira her inisiasyon, merkezdeki kutsala temasla bir “yeni-
den doğuş”u mümkün kılmaktadır.
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AKLÂK FELSEFESİ AÇISINDAN MAKÂLÂT

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU∗

Bu tebliğde gerek genel anlamda İslâm ahlâk anlayışı gerekse Alevi-Bektaşi 
düşünce ve ahlâk geleneği içerisinde oldukça önemli bir yer edinmiş olan Hacı Bek-
taş Velî’nin Makâlât adlı eserini ahlâk felsefesinin temel meseleleri açısından incele-
meye çalışacağız.

Konuyu iki başlık altında incelemeyi düşünüyoruz. Bunların birincisinde,
Makâlât’ın Alevî-Bektaşi kültürü açısından önemi ve Alevîliğin dayandığı temel 
yazılı kaynaklar açısından yerini ana hatlarıyla ifade etmeye çalışacağız. Ahlâk 
felsefesinin konusu ve metoduyla ilgili olarak bazı açıklamalar yaptıktan sonra,
Makâlât’a yönelik ahlâk felsefesi bağlamında bir bakışın imkânını tartışmayı düşü-
nüyoruz. Böyle bir imkân tartışmasının, konunun daha iyi bir şekilde temellen-
dirilebilmesi açısından gerekli olduğu inancındayız. İkinci bölümde ise çalışmamızın 
omurgasını oluşturacak temel meseleleri ele alacağız.  Bu bölümde, bir yandan ahlâk 
felsefesinin başat konuları olarak kabul edilebilecek olan din-ahlâk, iman-ahlâk 
ilişkisi gibi konuları ele alırken diğer yandan bireysel ya da toplumsal ahlâka dair 
değerlendirmeler yapacak ve bu bağlamda, klasik veya modern ahlâk teorilerinde 
rastlanılan bir takım görüşleri Makâlât açısından incelemeye çalışacağız. 

1. MAKÂLÂT’IN AHLÂK FELSEFESİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİNİN İMKÂNI

Hacı Bektaş Veli’nin hayatı ve eserleri incelendiğinde, İslâm’ın inanç, ibadet 
ve ahlâk öğretisinin hâkim rolü açıkça görülebilir.1 Hacı Bektaş hitap ettiği kitlelere 
İslâm ahlâk öğretisini basit ve anlaşılır bir üslupla açıklamıştır.2 Alevî-Bektaşi 
geleneği açısından kullanılması zorunlu bir kaynak olan Makâlât’ta3 o, Kuran ve 

                                                            
∗ Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Trabzon/Türkiye, topaloglu37@hotmail.com
1 Hulusi Arslan, “Hacı Bektaş Veli’de İman-Ahlâk İlişkisi”, 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempoz-

yumu, C. 1, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, , Ankara, 2011, s. 66.
2 Saffet Sarıkaya, “Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri”, Türkler Ansiklo-

pedisi, C. 5, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, s. 953.
3 Makâlât’ın Hacı Bektaş’a aidiyeti hususunda elimizde kesin bir bilginin olmadığı bazı araştırmacılar 

tarafından ifade edilmiştir. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 
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sünnetten kaynaklanan İslami düşünce ile bu iki kaynağa ters düşmeyen Türk hassa-
siyeti, duygu ve bir ölçüde töresinin bir kompozisyonunu sunmuştur.4

Makâlât’ın Alevî-Bektaşi düşüncesi açısından önemini ifade eden bu ön 
bilgilerden sonra asıl konumuz olan ahlâk felsefesi açısından incelenmesine geçebi-
liriz. Bu noktada cevabını arayacağımız soru, Makâlât’ın böyle bir açıdan incelen-
mesinin mümkün olup olmadığıdır. Öncelikle, meseleye ahlâk felsefesinin neliği 
hakkında genel bir tanımlamayla başlayalım. Ahlâk felsefesi en genel hatlarıyla 
ahlâkî hayat hakkında sistemli bir biçimde düşünme, soruşturma veya araştırma,
şeklinde tanımlanabilir. Buna göre, ahlâk felsefesi ahlâkî bir davranışın tasvirinin 
ötesinde, onu iyi-kötü, doğru-yanlış gibi ölçütlerle değerlendirmeye çalışır.5 Peki, 
Makâlât açısından durum nedir? Acaba Makâlât’ta ahlâkî konular böyle bir bakış 
açısına göre değerlendirilebilecek bir mahiyette mi işlenmiştir?

Burada hemen şunu ifade edelim ki, geleneksel olgu veya olaylara ait kavram 
ve düşünce şekilleri veya uygulamalar, modern bilimlerden herhangi birisinin metot 
veya yaklaşımlarıyla incelenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, değe-
rlendirmenin ‘geleneksel’in kendi anlam dünyası içinde yapılması konusunda gere-
ken hassasiyetin gösterilmesidir. Bunun aksi bir tutum, ciddi anlam kayıplarına veya 
yanlış anlamlandırmalara neden olabilir. Sözgelimi Hacı Bektaş’ın insan anlayışının
hümanistik olduğu6 ya da Hacı Bektaş felsefesinin Aydınlanmacı bir nitelik arz 
ettiği söylemi, çoğu zaman farklı zaman ve şartlar altında ortaya çıkmış felsefî bir 
takım kavramların içinin boşaltılması ya da bağlamından kopartılması suretiyle Hacı 
Bek-taş’a izafe edilmesi anlamına gelmektedir. Hâlbuki Hacı Bektaş’ın insan 
anlayışı, hümanizmin insanı sadece fiziksel veya zihinsel yetilerinden dolayı 
yücelten veya adeta onu bu yönleriyle tabulaştıran anlayışının çok ötesinde, 
Yaradan’ıyla olan ilişkisi yönüyle varoluşuna manevi bir boyut katmak suretiyle onu
anlamlandıran bir yapı arz etmektedir.7 Hacı Bektaş, içinde bulunduğu dönemin 
tasavvufî düşünce çizgisini devam ettirmek suretiyle, bireyi insan-ı kâmil kılmayı 
hedefleyen bir bakış açısının, netice itibariyle toplumu erdemli bir toplum haline 
getireceğini düşünmek-tedir. İfade etmeliyiz ki, ahlâk felsefesi açısından sosyal 
unsurun varlığı inkâr olu-namaz.8 Dolayısıyla ahlâk, salt bireysel değil, toplum 

                                                                                                                                            
2011, s. 173 vd. Bu tartışma başka bir çalışmanın konusu olup, burada meselenin farklı bir bağlamda 
değerlendirileceğini belirtmek isteriz.  

4 Y. Nuri Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşilik, Yeni Boyut Yay., İstanbul, 1995, s. 97.
5 Mehmet Aydın, Ahlâk Felsefesi (Basılmamış Ders Notları), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, s. 3 

vd.
6 Örnek bir çalışma için bkz. Gıyasettin Aytaş, Hacı Bektaş Velî ve Thomas More’da Hümanizm, Türk 

Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, C. 55, Ankara, 2010.
7 Hümanizmle ilgili eleştirel bir çalışma için bkz. Hakan Gündoğdu, “Hümanizm Bir Din midir?”, Dinler 

Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, C. 2, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara, 2000.
8 Nurettin Topçu, Ahlâk, Dergâh Yay., İstanbul, 2010, s. 18.
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içerisinde kazandığı işlevsellik ile anlam ifade eden bir olgudur. Bir dünya içinde 
“oluş”la alakalı bu durum, dünyadan el etek çekip asetik bir hayat yaşamak ve 
sadece birtakım içsel deneyimler şeklinde bir hayat sürmek değil,9 toplumsal ve 
bireysel yaşamı şekillendiren ilahi kaynaklı ilkelerin özünün nasıl temellendirilmesi 
gerektiğini açıklayan bir davranış modeli ortaya koymayı hedeflemektedir. Hacı 
Bektaş, birlik ruhunu ve dayanışmayı oluşturan nedenleri toplumsal ve insani 
pratikle izah etmeye çalışarak, hayrı, iyiliği toplumda inşa etmeye çalışır.10

Diğer yandan Makâlât’ta ahlâk felsefesinin diğer önemli problemlerinden birisi
olan ahlâkın kaynağı hakkında açıklamalar mevcuttur. Açıkçası bu durum, Makâ-
lât’la ilgili böyle bir çalışmanın imkânını ortaya koymak adına oldukça önemlidir. 
Hacı Bektaş Makâlât’ta, ahlâkî davranışı, Tanrı’nın varlığı düşüncesinden hareketle 
temellendirmektedir. Bir sonraki bölümde örneklerle daha ayrıntılı bir şekilde ince-
leyeceğimiz gibi,  sadece Tanrı inancını değil, birçok inanç esasını, ahlâkî davranışın 
ortaya çıkması için motive edici birer unsur olarak kullanmaktadır. Bu durum, tam 
da ahlâk felsefesinde ahlâkî davranışın kaynağı bağlamında ele alındığı şekliyle,
eylemin ilkeselliği prensibini gündeme getirmektedir. Bu ilkeye göre, bir davranışın 
“ahlâkî” olarak nitelendirilebilmesi ve ahlâk felsefesinin ilgi alanına girebilmesi 
için, bu eylemin bir ilkeye bağlı olarak ortaya çıkmış olması gerekir.11 İşte bu ilke 
Makâlât’ta inanç esasları olarak belirlenmiştir. 

Bu bölümde değinmek istediğimiz son nokta, Makâlât’ta ahlâkî konuların 
işleniş yöntemiyle ilgili olacaktır. Zira ortada işleyen bir sistem olduğundan bahse-
diyorsanız, bu sistemin çalışma esaslarıyla ilgili bir yöntem ve metot tartışmasına 
girmeniz kaçınılmaz olacaktır. Burada ifade edelim ki, bir davranışın ahlâk felsefesi 
bağlamında incelenmiş olduğunu iddia etmek, o davranışın metin içerisinde bir öğüt 
veya tavsiyeyi aşan bir bakış açısıyla ele alındığını iddia etmektir. Her ne kadar 
ahlâkî konuların ele alındığı eserlerde çoğunlukla bu türden pratik konulara zaman 
zaman yer verilse de, o eserin geneline hâkim olan üslup, normatif bir değerlen-
dirmeye imkân tanıyan, teorik bir araştırmanın ürünüdür. Orada genel-geçer olduğu-
na inanılan ahlâkî ilkelerin üzerinde durulur ve genel kurallara ulaşılmaya çalışılır. 
Buna göre, Makâlât’ta ahlâkî ilkelerin belli bir sistematik çerçeve içerisinde ele alın-
dığı rahatlıkla söylenebilir. Bu sistematik çerçeveden kastımız, Bektaşilik erkânının 
da temelini oluşturan “dört kapı, kırk makam” ilkesi olarak bilinen yapıdır.12 Bu

                                                            
9 Kenan Gürsoy, Etik ve Tasavvuf-Felsefî Diyaloglar, Sufi Kitap, İstanbul, 2008, s. 69.
10 Cengiz Gündoğdu, Hacı Bektaş-ı Veli - Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yakla-

şım,Aktif Yayınevi, Ankara, 2007, s. 191.
11 Aydın, Ahlâk Felsefesi, s. 7.
12 Ömer Faruk Teber, “Bektaşi Erkânnâmelerinde Mezheplerüstü Yaklaşım:Ahlâk Merkezli Din Anla-

yışı”, 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, C. 2, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, , Ankara, 2011, s. 661.
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yapı içerisinde şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ana başlıkları altında sıralanan kırk 
farklı davranış şeklinin ahlâkla ya doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu 
görülmektedir. Bu durum Makâlât’taki temel kavramlar üzerine yapılan bir çalış-
manın son bölümüne konulan bir tabloda açıkça gösterilmiştir.13

Bütün bunlardan hareketle Hacı Bektaş’ın Makâlât’ta Yaradan-yaratılan iliş-
kisine dayandırmak suretiyle ortaya koyduğu ahlâk anlayışının sistemli, makul ve 
temelli bir anlayış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

1. MAKÂLÂT’IN AHLÂK FELSEFESİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİ

Bu bölümde ahlâk felsefesinin temel problemleri bağlamında meseleyi incele-
meyi düşünüyoruz. Burada geçen “problem” ifadesini genel kullanım açısından 
ifade etmiş olduğumuza özellikle dikkat çekmek isteriz. Zira bu kavram, Batı felsefe 
geleneğinde ve özellikle 17. Yüzyıldan sonra bitip tükenmez felsefî tartışmaları kar-
şılamak üzere kullanılmış olan, dönemin düşünce yapısına hâkim bir kavramdır. 
Hâlbuki burada yapacağımız değerlendirmelere göre, ne Hacı Bektaş ne de İslâm 
ahlâk anlayışı açısından mesele kesinlikle problematik bir çerçevede ele alınma-
mıştır. Daha açık bir ifadeyle, Hacı Bektaş düşüncesinde bu konular, “batılı” anlam-
da bir problem değildir. O, ahlâkı diyalektik bir yaklaşımla ele almamış, konuya asla 
tartışmacı bir üslupla yaklaşmamıştır. Önemli gördüğümüz bu giriş açıklamasından 
sonra asıl konuya geçebiliriz.

Bilindiği gibi ahlâk felsefesinin temel problemi, ahlâkî yargının kaynağı prob-
lemidir. Burada, iyi ve kötü şeklinde ifade edilen yargıların, hangi kıstas veya kriter-
lere göre yapıldığı söz konusu edilmektedir. Makâlât’ın hemen birinci bölümünde 
Hacı Bektaş, bu konudaki görüşünü açıklamakta ve “helal-haram, temiz-pis her 
şeyin”14 Tanrı buyruğu ile bilinebileceğini açıkça ifade etmektedir. Ancak burada 
kanaatimizce dikkat edilmesi gereken husus, Hacı Bektaş’ın bu yargısını dayandır-
dığı epistemolojik temeldir. Buna göre o, Kuran’da iyi ve kötüye dair kapsayıcı 
bilgilerin bulunduğunu bildirmekte, müminleri bilgisizliğe düşmemeleri konusunda 
uyarmakta ve “marifet” kavramına önemle vurgu yapmaktadır. Bu anlamda Hacı 
Bektaş’ın meseleye fideistik bir çerçevede değil, aklı ve bilgiyi de işin içine katan 
çok daha geniş bir açıdan baktığı rahatlıkla söylenebilir. Hacı Bektaş bu tavrını,
Makâlât’ın ileriki bölümlerinde akıl-iman ilişkisi bağlamında daha açık bir şekilde 

                                                            
13 Bahsedilen çalışma için bkz. Ünal Zal, “Kutadgu Bilig ve Makalat’taki Bazı OrtakTemel Kavramlar 

Üzerine”, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi 
Yay.,Ankara, 2010.

14 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2007, s. 44.
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şöyle ifade etmektedir: “İman akıl üzeredir ve akıl sultandır. İman hazinedir, akıl 
bekçi”, bir başka yerde ise “iman koyundur, akıl çoban” demektedir. Burada özetle 
Makâlât’ta bilginin ve aklın önemini ihmal etmeyen bir yaklaşımla ortaya konulmuş 
ancak temelde dinî bir ahlâk anlayışı olduğu söylenebilir.

Şimdi ele alacağımız diğer bir konu ise, iman-amel ya da konumuz açısından 
daha pratik bir şekilde ifade edebileceğimiz din-ahlâk ilişkisidir. Acaba Makâlât’ta 
böyle bir ilişkiden bahsedilmekte midir? şeklinde sorulacak bir soruya yanıtımız,
şüphesiz olumlu olacaktır. Ancak ifade etmeliyiz ki, Hacı Bektaş konuyu Makâlât’ta
kelâmî ya da felsefî tartışmaları aşan bir boyutta söz konusu etmiştir. Ne var ki,
konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar15ın birçoğunda Makâlât’tan böyle bir 
tartışma çıkarma çabası göze çarpmaktadır. Hacı Bektaş’ın bazı ifadeleri, ameli 
imanın bir parçası olarak gördüğü şeklinde yorumlanmıştır. Sözgelimi, “Buyruğun 
dutmak imandur ve yığlığın didüginden yığlınmak, Tanrı’ya inanmakdur.”16 ifadesi 
bu bağlamda değerlendirilmektedir. Diğer yandan bazı başka ifadeler ise tam tersi 
bir görüşü ifade ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Özellikle “Amma taât imandur, iman 
taâtdur. Birbirinden ayrı olmaz. Değme taat imana irmez ve giremez, masiyetdür; 
değme masiyet küfre irmez.”17 ifadesi, ameli imanın bir parçası olarak görmediği 
şeklinde yorumlanmış ve bu yorum doğrultusunda Hacı Bektaş Hanefî- Maturidî 
anlayış ile ilintilendirilmeye çalışılmıştır. Peki, Makâlât’ta aynı bölüm içerisinde 
ifade edilen bu görüşler arasında bir çelişkiden bahsedilebilir mi? Ya da bu ifadeler 
bir arada nasıl açıklanabilir? 

Kanaatimizce burada geçen ifadeleri iman-amel ilişkisi bağlamında ele almaya 
çalışmak, Makâlât’ta konuların işlenişiyle ilgili genel yaklaşıma uymamaktadır. Fığ-
lalı’nın da ifade ettiği gibi, Makâlât felsefî birtakım izahlar yerine bütünüyle geniş 
halk kitlelerinin kolayca anlayabileceği bir üslupla yazılmış bir eserdir.18Ancak 
burada hemen ifade edelim ki, bu genel yaklaşımın doğru olduğunu kabul etmekle 
birlikte, Makâlât’ın kendi sistematiği içerisinde iman-ahlâk ilişkisi konusunda ahlâk 
felsefesi açısından önemli bilgiler verildiği kanaatini taşıyoruz. Öncelikle klasik 
tartışmaların ötesinde imanla ahlâk arasında çok sıkı bir ilişkinin kurulmaya çalışıl-
dığı aşikârdır. 

                                                            
15 Bu konudaki farklı görüşler için bkz. S. Hayri Bolay, "Makalat’a Göre Hacı Bektaş Veli'nin İman An-

layışı”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1995, Y. Nuri Öztürk, 
Tarih Boyunca Bektaşilik,Temel Yeşilyurt, “Alevi-Bektaşi Düşüncesinde İman”, Fırat Üniversitesi 
İlah-iyat Fakültesi Dergisi, C. 8, Elazığ, 2003.

16 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 71.
17 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 68. 
18 Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara, 1990, s. 164.
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Bu anlamda, özellikle teistik ahlâk teorilerinde önemli bir yer tutan, imandan 
ahlâka ulaşma ameliyesine göre temel inanç esasları ahlâkî davranışa yol açıcı nite-
likte ele alınmaktadır. Sözgelimi meleklere iman ile kişinin yapıp ettikleri arasında 
ahlâkî bir ilişki kurulmaktadır.19 Yine kitaplara iman konusundan bahsedilirken, ah-
lâkî arınmaya vurgu yapılmakta ve haset, cimrilik, kibir, açgözlülük gibi duygularla 
kitaplara imanın bir arada bulunamayacağı ifade edilmektedir.20Bu nitelikte başka 
bir ifade ise, şeytanın kötülüğü anlatılırken, bu kötülüğün gerekçesi insanı ahlâkî 
açıdan olumlu davranışlardan uzaklaştırmak şeklinde açıklanmaktadır. Makâlât’ta 
bir yandan iman temelinde ahlâkî tutum ve davranışları artırmak hedeflenirken (bu 
yaklaşımı imandan ahlâka şeklinde ifade edebiliriz) diğer yandan ahlâkî davranış-
ların imanı koruyucu ve gözetici niteliğinden (bu yaklaşım da ahlâktan imana 
şeklinde ifade edilebilir) bahsedilmektedir. Buna göre kalbin sağ tarafında bulunan 
yedi kale; ilim, cömertlik, hayâ, sabır, aşırı isteklerden yüz çevirme, korku, edep şe-
klinde sıralandıktan sonra bunların hepsinin imanın bekçisi olduğu ifade edil-
mektedir.21 Yani Hacı Bektaş Veli’nin Makâlât’ta kurduğu ahlâkî sistemin, gerek 
imandan ahlâka gerekse ahlâktan imana yol açıcı nitelikte oldukça fonksiyonel ve
orijinal bir yapı arz ettiği söylenebilir.

Makâlât’ta “dört kapı, kırk makam” şeklinde ortaya konulan dinî-tasavvufî 
ahlâk sistemi, insanı dünya ve ahirette mutlu kılmayı amaçlayan ve bu amaca ulaş-
mak için ona bir takım ferdî ve sosyal erdemler kazandırmak isteyen bir anlayışa 
sahiptir. Bireyin öncelikle kendini bilmesi22 ve kendini ahlâken temizlemesi suretiy-
le başlayan bu süreç, aşk ve Tanrı’ya ulaşmakla nihai hedefine varacaktır.23Ahlâkî 
davranış, insanı fanilikten kurtarmakta, ebedi olana ulaştırmakta ve kâmil bir insan 
haline getirmektedir. Bu süreçle, insanın bir yandan iman, ilim, ibadet gibi unsurlar-
la bireysel açıdan ahlâkî olgunluk seviyesine gelmesi öngörülürken, diğer yandan
iyiliği emretmek, sabır, cömertlik, edep vb. davranışlarla da toplumun erdemli 
kılınması amaçlanmaktadır.

Buna göre, Makâlât’ın ahlâk anlayışı, İlkçağdan beri felsefi zeminde tartışılan 
ve egoizm, hedonizm, pragmatizm vb. görüşler çerçevesinde ortaya konulan, iyi ola-
na karar verme çabasında, İslâm ahlâk anlayışını orijinal bir şekilde temsil etmek-
tedir. Daha açık bir ifadeyle, bu anlayış içerisinde ne bireysel hazzı yücelten hedo-
nist görüş, ne insanı yalnızca kendi yararını düşünen bir varlık olarak kabul eden 
egoist anlayış ne de fayda ve menfaat temelli pragmatist anlayış kendine yer bula-
bilir. Buradan yola çıkarak, Hacı Bektaş düsturunu temel felsefe olarak benimseyen 

                                                            
19Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 71.

20 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 71.
21 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 85.
22 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 55.
23 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 72.
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Alevî-Bektaşi toplumu hakkındaki ahlâkî kayıtsızlık iddialarının kabul edilemez 
olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Bunun en önemli kanıtı, “Eline, beline, diline 
hâkim ol” prensibini kendine şiar kabul etmiş bir toplumun, bu tebliğde geçen ahlâk 
esaslarına göre şekillenen adap, erkân ve uygulamalarıdır. Özellikle bu bağlamda 
görgü erkânı, hizmet görme erkânı, düşkünlük erkânı gibi bireysel ve toplumsal 
ahlâkı geliştirici davranışlardan bahsedebiliriz.24

SONUÇ

Sonuç olarak şunu ifade edelim ki, İslam dinini samimi bir şekilde benim-
semekle birlikte bir takım sosyo-kültürel ve tarihî nedenlerle İslamiyet’in kitabî 
yönünden uzak kalan Aleviliğin, her ne kadar bu dinin inanç ve ibadet yapısıyla 
arasında bazı mesafeler oluşmuş olsa da, sahip olduğu ahlâkî prensipler itibariyle,
İslam ahlâkından beslendiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeğin daha vurgulu bir 
şekilde ifade edilmesinin, toplumumuzun bir arada yaşama pratiğine katkıda bulu-
nacağı kanaatindeyiz.
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ALEVİLİĞİN DAYANDIĞI                                      

ETNİK KİMLİK/LER ÜZERİNE 

Doğan KAPLAN∗

C.kardeşlerle 1995 yılında Batı Avrupa’nın bir şehrinde karşı-
laştım. Çok az Türkçe konuşabilen bir Dersimli anne ve baba-
nın, 33 ila 45 yaşları arasındaki dört erkek çocuğuydular. Kar-
deşlerden en büyüğü, hararetli bir şekilde asıllarının Türk oldu-
ğunu söylemekteydi. Sonradan tanıştığım çocukları ise 10 yıl 
öncesinde Kürt gecelerine ilk kez babaları tarafından götürül-
düklerini ve şimdi de kendileri bu tür etkinliklere katılmaya 
devam ettikleri için onunla büyük sorunlar yaşadıklarını anlat-
maktaydılar. İkinci kardeş, kendisini herhangi bir etnik kökene 
bağlamayı tercih etmiyordu. Anne ve babasının Kürt olduğunu 
belirtiyor ama bunun kendisi için bir şey ifade etmediğini söy-
lüyor, başkalarının kendisini “solcu bir dünyalı” olarak tanı-
malarını istiyordu. Kardeşlerden üçüncüsü, Kürt olduklarını 
savunuyor ve diğer kardeşlerini inkârcılıkla suçluyordu. En kü-
çük C. ise “Alevi” olduğunu belirtiyor ve bunun kendisine bir 
millete bağlı olmanın ötesine bir bütün olarak yeterli “yaşam 
felsefesi” sunduğunu söylüyordu.1

GİRİŞ
Aleviliğin ya da tarihsel adıyla Kızılbaşlığın dayandığı temel etnik kimlik 

Türk/men ağırlıklı olsa da Alevilik’te Kürt kimliğinin varlığı da yadsınamaz. Zira 
kimi batılı araştırmacılara göre toplam Kürt nüfusunun %30’u Alevidir. Ancak kimi 
araştırmacılar ise Alevilikteki Kürt etnik kimliğin özellikle de Zaza-Alevilerin 
Kürtleştirilmiş Türkler olduğu konusunda ısrarcıdırlar. Esasen 16. yüzyılda yaşanan 
Osmanlı-Safevi siyasi mücadelesinin biraz da din alanına taşınmasıyla ortaya çıkan 
Kızılbaşlık farklılaşmasında etnik kimlik hiçbir zaman inancın önüne geçmemiştir. 
Zira Aleviler nezdinde Türk-Alevi bir Sünni-Kürt’ten her zaman bir adım önde 
                                                            
∗ Yrd. Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi, Konya, dogakaplan@gmail.com
1 Erdal Gezik, Dinsel, Etnik ve Politik Sorunlar Bağlamında Alevi Kürtler, İstanbul, İletişim Yayınları, 

2012, s.105.
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görülmektedir. Bu bildirinin hedefi ister Zaza ister Kurmanç olsun Kürt Aleviliğinin 
dayandığı tarihsel referanslar üzerinde durmak ve bahsedilen tartışmaları analiz 
ederek Alevilikteki etnik kimlik tartışmalarına bir katkı sağlamaktır.

1. TARİHSEL SÜREÇTE KÜRTLER: DİN, MEZHEP VE 
ALEVİLİK

İlk dört halife döneminde Müslüman olmaya başlayan Kürtlerin bazısı Harici-
lerin, bazısı Emevilerin yanında yer almış ve bazısı da Şii olup hatta “Mehdi”lik
iddiasında bulunmuş olsa da zaman içerisinde büyük çoğunluğunun bağlı olduğu 
mezhep Sünni-Şafii ekol olmuştur. Kürtlerin tarihiyle ilgili önemli bir eser olan 
Şerefnâme’nin yazarı Şerefhan Bitlisi (ö.1012/1603)’ye göre Kırmanç, Lor, Golhor 
ve Goran olmak üzere dilleri birbirinden farklı dört gruptan oluşan Kürt topluluk-
ların -Yezidi olan birkaç aşiret hariç- tamamı Şafii mezhebinden olup dinlerine sıkı 
sıkıya bağlı ve namaz, zekât, hac, oruç gibi ibadetleri eda etmede son derece has-
sastırlar.2

Kürtlerin taassup derecesine ulaşan mezhebi bağlılıkları Safeviler döneminde 
de açıkça görülmektedir. Şah İsmail (ö.1524) zamanında tarihinin en geniş sınırları-
na ulaşmış Safevi Devleti’nin egemen olduğu bölgede yaşayan Kürtler, pek tabii 
olarak ister istemez İsnâaşeri Şiiliğini benimseyen bu Şii devletin egemenliği altında 
yaşamışlar, ancak Şiiliği benimsememişlerdir. Safeviler döneminde İran’da bulunan 
Venedikli (İtalyan) bir tacirin “Bütün Kürtler, İran’ın diğer yerlilerinden daha çok 
dindardırlar. İranlılar, Safevi inancını kabul ettikleri halde Kürtler bunu kabul etme-
mişlerdir. Onlar kırmızı kaftan giymelerine rağmen kalpleri onlara karşı nefretle 
doludur” cümleleri 3 bölgedeki bütün Kürtlerin, Safevi doktrinini benimsemedik-
lerini gösterir. 

Keza Kürtlerin Çaldıran Savaşı’nda (1514) Osmanlı’nın yanında yer alıp sava-
şın onlar lehine sonuçlanmasında büyük pay sahibi oldukları yine savaş sonrası 
Safeviler yanında yer alan birçok Kürt Beyinin Osmanlı’ya sığındığı bilinmektedir.4

Ancak meseleye Kürtler ve Alevilik açısından bakmak gerekirse, Alevi-Kürtlerin 

                                                            
2 Şerefhan Bitlisi, Şerefnâme, (neşr. Ferecullah Zeki el-Kürdî, Mısır, 1930) s.26.
3 Browne, A Literary History of Persia -Modern Times (1500–1924)-, IV, (Cambridge: Cambridge 

University, 1930), s.58.
4 Minorsky, “Kurds, Kurdistân” V, EI2 (Leiden: E.J.Brill, 1986), s.457. Şerefhan Bitlisi’nin yukarıda 

anılan kitabı Şerefnâme’de de bölgedeki Kürt Beylerinin bazen Safevilerin bazen de Osmanlı’nın 
yanında oldukları anlatılmaktadır.
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varlığı inkâr edilemeyecek bir olgudur. Zira daha önce de ifade edildiği üzere bazı 
modern araştırmalara göre Türkiye’deki toplam Kürt nüfusun %30’u Alevi’dir.5

Kürtlerin benimsediği bir anlayış olan Alevilik’ten kısaca bahsetmek gerekirse; 
Alevilik, şemsiye bir kavram olup Alevilerle ilgili Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 
kullanılan Elçi, Tahtacı, Nalcı, Sıraç, Çepni, Işık, Torlak, Abdal, Kızıldeli, Talibi, 
Arapgirli vb. yerel veya mesleki adlandırmaların tamamını içermektedir. Esasen bu 
kavram 19.yüzyılın sonlarına doğru “Kızılbaşlık” yerine kullanılmaya başlanmıştır.  
Siyasi bir terim olarak Safevi Şahları ve taraftarları için kullanılan “Kızılbaş” terimi 
ilk defa Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail’in babası Şah Haydar (ö.1488) 
zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Zira Şah Haydar, müritlerini diğerlerinden 
ayırt etsin (alâmet-i fârika olsun) diye on iki dilimden oluşan kırmızı bir başlık 
tasarlamış ve bu başlık onların Kızılbaş olarak anılmalarına sebep olmuştur. 16.yüz-
yılda yaşanan Osmanlı-Safevi siyasi mücadelesinde Safevilerin yanında yer alan 
Kızılbaşlarla ilgili olarak Osmanlı toplumunda ortaya çıkan olumsuz ve pejoratif 
değerlendirmeler bu kavram değişikliğini doğurmuştur.6

Kızılbaş devleti olarak da bilinen Safevi Devleti, köken olarak 14. yüzyılda 
Erdebil’de ortaya çıkan Erdebil Tekkesi’ne dayanmaktadır. Tekkenin kurucu şeyhi 
Şeyh Safiyüddin Erdebili (ö.1334) başta olmak üzere Şeyh Cüneyd’e (ö.1460) kadar 
Sünni-Şafii çizgide olan tekke, Cüneyd’le birlikte politize olmaya başlamış ve Şii 
eğilimler göstermiştir. Şeyh Cüneyd’le başlayan Şah Haydar’la devam eden bu 
süreç, Şah İsmail’le zirveye ulaşmış ve nihayet 1501’de Tebriz’de Şii-Safevi Devle-
ti’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.7

Kızılbaşlığın doğurduğu Safevilik, “Başı İran’da Gövdesi Anadolu’da” bir dev-
let olarak tanımlanır, zira devletin kurucu unsurları çoğu Türkmen olan Anadolu ve 
Suriye kökenli göçmen aşiretlerdir ki bunların en büyükleri Şamlu, Rumlu, Ustaca-
lu, Tekelü, Dulkadir, Afşar ve Kaçarlardır.8 Bu büyük Türkmen aşiretlerinin dışında 
yine Safevileri destekleyen Hınıslu ve Çemişgezeklu gibi bazı aşiretler de Kürt 

                                                            
5 Andrews, Peter Alford. Türkiye’de Etnik Gruplar, (çev. Mustafa Küpüşoğlu, İstanbul: Ant Yayınları, 

1992), s. 72, 96, 161-174. Adı geçen çalışma her ne kadar alanında yapılan ilk çalışmalardan olsa da, P. 
Andrews’in savlarını birebir alan araştırması yerine 1965 Genel Nüfus Sayımı’na dayandırmış olması 
kitabın ortaya koyduğu iddialara temkinli yaklaşmayı gerekli kılmaktadır.

6 Osmanlı yazılı literatüründe Kızılbaşlarla ilgili kullanılan olumsuz ifadelerin bir listesi için bkz. Kaplan, 
Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, s.29-40; Ali Sinan Bilgili, “Osmanlı Tarih Yazarlarının Algısıyla 
Türkiye-İran İlişkilerinde Siyasi Karakterin Dinî Söylemi: Kızılbaşlık” HBVAD, (Güz 2003/27), s.35.

7 Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, s.12-15.
8 Bu göçebelerle ilgili olarak bkz. Faruk Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu 

Türkleri’nin Rolü, (Ankara: TTK Yayınlar, 1992), s.43-100; Kemal Seyyid, Nuşû’ ve Sukûtu’d-Dev-
leti’s-Safeviyye, (Kum: Mektebetu Fedek, 2005), s.26-27; Richard Tapper, İran’ın Sınır Boylarında 
Göçebeler, (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), s.83.
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kökenlidir.9 Baştan beri Safevileri destekleyen Hınıslı ve Çemişgezekli aşiretlerinin 
16.yüzyılda bugünkü Tahran’ın güneyinde yaşadıklarını ve daha sonra Özbek saldı-
rılarına karşı İran’ın kuzeydoğu sınırını korumak üzere Şah Abbas tarafından Hora-
san’a gönderilmiş oldukları bilinmektedir ki Minorsky bu Kürtlerin sayısının 15 bin 
olduğunu söyler.10

Ünlü Kürdolog Mehmet Bayrak’a göre Safevi Şahı I.Şah Abbas döneminde 
17.yüzyıl başlarında Dersim eyaletinden binlerce Kürt aileyi Horasan’a sürmüş veya 
iskân ettirmiş; 1639’daki Kasr-ı Şirin Antlaşması’ndan sonra bu ailelerin büyük bir 
bölümü Dersim’e geri dönmüştür. Safeviler, Kızılbaş Kürt kimliğinden dolayı, Der-
simlileri özellikle kuzeydeki Sünni Özbek ve Türkmen akınlarını engellemek üzere 
bilinçli olarak Horasan’a yollayarak sınır muhafazasında görevlendirmiştir. Kasr-ı 
Şirin’den sonra Dersim, Osmanlı’ya geçince Horasan’a gidenlerin büyük bir kısmı 
eski topraklarına geri dönmüştür. Hatta geri dönen bu aşiretlerin bir bölümü ile yine 
daha önce Dersim bölgesinde yaşayan Sinemilli vb. başkaca Kızılbaş Kürt aşiret-
lerinin 17.yüzyıldan itibaren Anadolu içlerine doğru göç etmişlerdir.11

2. KÜRT ALEVİLİĞİ: KÜRTLER VE ZAZALAR 

Aleviliğin daha çok Türkmenler arasında egemen olması Aleviliğin bir tür 
Türk-İslam anlayışı olduğu ve Türk kökenli bir inanış olduğu görüşlerini doğurmuş-
sa da günümüzde var olan Alevi Kürtler olgusunun yanı sıra Hınıslı ve Çemişkezekli 
gibi Kürt kökenli Safevi taraftarı Alevi/Kızılbaş aşiretlerin varlığı Alevi/Kızılbaş 
Kürtler olgusunun tarihsel arka planı olduğunu göstermektedir.

Yukarıda da işaret edildiği üzere, Kürtlerin büyük bir çoğunluğu tarihsel olarak 
Sünni-Şafii çizgiyi benimsemiş olsalar da Alevilik, onların benimsediği diğer bir 
dini yapılanma olmuştur.

Aleviliğin daha çok Türkmenler arasında egemen olması Aleviliğin bir tür 
Türk İslam anlayışı olduğu ve Türk kökenli bir inanış olduğu görüşlerini doğurmuş, 
Kürt kökenli Alevilerin özellikle de Zazaların -Kürtlüğün Osmanlı’da geçer akçe 
olması sebebiyle-Kürtleştirilmiş Türkler olduğu iddia edilmiştir.12 Her ne olursa ol-
sun Türklerle Kürtlerin yüzyıllarca yan yana yaşadıkları ve bunun doğal sonucu 
                                                            
9 Faruk Sümer, Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü s.53. Sümer, Hınıs-

lı aşireti beylerinin adlarının Ayğut, Kara Güne ve Deli Budak gibi Türkçe isimler olması nedeniyle bu 
aşiretin en azından Türkleşmiş olabileceği üzerinde durur. Bkz. Sümer, a.g.e., s.53.

10 Minorsky, V, 457.
11 Mehmet Bayrak, Alevilik, Kürdoloji-Türkoloji Yazıları, s.82-83. Bayrak, bu bilgiden hareketle bazı 

Alevilerin “Bizim aslımız Horasan’dandır”, “Biz Horasan’dan gelen Türkleriz” söyleminin yerini 
bulduğunu, ancak burada Horasan’dan gelmenin Türklükle eşdeğer olmayacağı düşüncesini dile getirir.

12 Bkz. Şener, Alevilerin Etnik Kimliği, s.9-223.
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olarak her iki etnik kimliğin birbiriyle etkileşimde bulunduğu unutulmamalıdır. 13

Saha araştırmalarına dayalı yapılan çalışmalara göre Aleviliği etnik kimliklerine 
göre şöyle sınıflandırmak mümkündür: Türk-Alevi (Yörük-Alevi, Türkmen-Alevi, 
Tahtacı-Alevi, Abdal-Alevi), Kürt-Alevi (Kürt-Alevi, Zaza-Alevi).14

Yaşadığımız coğrafyada varlıklarını müşahede ettiğimiz Kürt Alevi olgusunu 
niceliksel olarak mevcut Kürt nüfusunun %30’una tekabül ettiği kimi araştıracılarca 
tespit edilmiştir. Örneğin Andrews’in 1980’lerde yaptığı saha araştırmasına göre
Kürtlerin %70’i Sünni, kalan % 30’u ise Alevi’dir.15

 
Andrews, 1989 yılında yayımladığı anılan çalışmasında Kürt Alevilerin Türki-

ye’deki dağılımını şu şekilde verir: Bingöl (özellikle Karlıova ve Kiğı ilçelerinde), 
Tunceli, Erzincan, Sivas, Yozgat, Elazığ, Malatya, Kahraman Maraş (özellikle El-
bistan ve Pazarcık’ta), Kayseri (Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ilçelerinde), Çorum (Ala-
ca’da). Buralarda Alevi nüfus birbirine uzak olmayan köylerde toplanmıştır. Adıya-
man, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Nevşehir, Samsun ve Tokat illerinde ise dağınık 
gruplar halindedirler. 16Van Bruinessen ise ister Kurmanci ister Zazaca konuşsun 
tüm Kürt Alevilerin merkezinin Dersim (Tunceli, Erzincan’ın Kemah ve Tercan 
ilçele-riyle Bingöl’ün Kiğı ilçesi) olduğunu söyler.17

Kürtlerin Aleviliğiyle ilgili bir tartışma noktası da Kürtler içerisine dâhil edilen 
Zazalarla ilgili olanıdır. Zira Türkiye’deki sayıları 1,5 ila 2 milyon arasında olduğu 
tahmin edilen Zazaların, Kürtçenin (Kurmanci/Kırdaşki) bir lehçesini (Zazaca/Kır-
mançki) konuşan Kürtler olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan dilbi-
limsel çalışmalar neticesinde bu dilin İrani kökenli müstakil bir dil olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Siverek, Erzincan ve Varto üçgeninde yaşayan Zazaların yarısı Sünni 
diğer yarısı da Alevidir. Sünni olanların büyük bir kısmı Şafii fıkıh ekolüne bağ-
lıdırlar.18

                                                            
13 Mélikoff, Uyur İdik Uyardılar, s.35.
14 Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, s.72-96, 161-174. Cevdet Türkay’ın Osmanlı arşivlerinde 

Mühimme defterleri ve diğer arşiv belgelerine dayalı olarak ortaya koyduğu çalışmada (Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar, 2001) her ne kadar inançsal yönlerine temas 
edilmemiş olsa da Kürtlerin yaşadığı yerlerde geçen oymak veya aşiret isimleriyle ilgili olarak ilgili 
belgelerde geçen “Ekrâd Taifesinden, Türkmân Ekrâdı Taifesinden, Konar-Göçer Ekrâd Taifesinden, 
Göçer Ekrâd Ulus Taifesinden, İran Ekrâdı Taifesinden, Yerli Ekrâd Taifesinden, Göçer Evli Ekrâd 
Tâifesinden, Göçebe Ekrâd Tâifesinden, Ekrâd Yörükânı Tâifesinden” ifadeleri dikkate değerdir. 

15 Andrews, s.161.
16 Andrews, a.g.e., s.161-162.
17 Van Bruinessen, Kürtlük, Türklük, Alevilik –Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri- (İstanbul: İletişim 

Yayınları, 1999), s.88.
18 L.Paul, XI/491.
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Bildirimizin başında dile getirdiğimiz epigrafın da işaret ettiği üzere bizzat 
Zaza Alevilerin kendisi etnik kimlikleriyle ilgili büyük bir çelişki içerisindedirler. 
Nitekim Tunceli, Elazığ, Erzincan ve Bingöl illerini kapsayan ve 823 denek üzerinde 
gerçekleştirilen güncel bir alan araştırmasında “Zaza Aleviler olarak kendinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz?” sorusuna deneklerin % 70’i (560) Zaza-Alevi, %20’si (160) 
Türk-Alevi, %10’uysa Kürt-Alevi cevabını vermiştir.19

Sonuç olarak Alevilikte egemen etnik kimlik ve kültür Türkmenlik olsa da 
Kürt Aleviliğinin varlığı yadsınamaz. Bir olgu olarak kabul edilmesi gereken Kürt-
Aleviliğinin ise çeşitli noktalardan incelenip bu konuda çok çalışma yapılması 
gerektiği de izahtan varestedir. Bu meselelere Hacı Bektaş Veli’nin “İlimden gidil-
meyen yolun sonu karanlıktır” veciz sözünün fehvasıyla yaklaşılıp ideolojik yakla-
şımlar bir tarafa bırakılarak bilimin bizi götürdüğü yere teslim olmak durumundayız. 
Vesselam!
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CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE ALEVÎLİĞİN 

DİNÎ, EDEBÎ VE SİYASÎ BOYUTU

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İLHAN ∗

ÖZET

1954’ten sonra ilk ürünlerin verilmeye başlandığı bir şiir hareketi olan II. 
Yeni’nin öncü şairlerinden Cemal Süreya, bir şairin iyi bir şiir yazabilmesi için 
özgünlüğün, kişilik sahibi olmanın ve hayatın metne taşınmasını gerekli bir şart 
olarak görmekle, poetikasının da ana hatlarını belirlemiş olur.  Bu çerçevede Cemal 
Süreya, şiirinde kişiliğini ve özgünlüğünü büyük bir oranda hayatıyla bağlantı kura-
rak ortaya koymuş bir şairdir. Onun şiirinde hayatından gelen bir etkiyle Alevîlik;  
dinî, edebî ve siyasî boyutuyla poetikasında önemli bir dinamiği oluşturur. Cemal 
Süreya Alevî bir aile çevresinde büyümesi sebebiyle, Alevîliğin dinî ve edebî ürün-
leriyle küçük yaşta beslenerek ileriki yıllarda bu kaynağı şiirlerine yansıtmıştır. 
Şiirinde özellikle ehl-i beyte dair yaptığı göndermeler, Alevîliğin dinî-tarihsel gö-
rüntüsü olarak belirirken, kimi zaman da şair, bu göndermelerle Ortadoğu coğraf-
yasına ilişkin eleştiride bulunarak mezhep kavgalarına dikkati çekmiştir. Küçükken 
annesinden dinlediği halk edebiyatı ürünleri ise, onun Alevî şairlerini tanımasına 
yardımcı olarak onlardan ses ve anlam bakımından etkilenmesi ve bu şairlerin isim-
lerinin şiirinde geçmesiyle Alevîliğin edebî yansıması olarak kendini göstermiştir. 
Cemal Süreya, bu şairlerden özellikle Pir Sultan Abdal’ı edebî bir bağlamda ele alır-
ken kimi zaman da şairin muhalif duruşunu siyasal bir çerçevede değerlendirmekle 
kendi muhalif duruşu arasında bir ortaklık kurmuştur. Bu çalışmada öncelikli olarak 
Cemal Süreya’nın çocukluğunda içinde bulunduğu Alevî aile çevresi değerlendirile-
cek, sonrasında da Alevîliğin şiirlerine dinî, edebî ve siyasî bağlamda yansıması 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Poetika, Şiir, Şair, Cemal Süreya

∗ Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, YOZGAT,                         
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GİRİŞ

1954’ten sonra ilk ürünlerin verilmeye başlandığı ve eleştirmenlerin modern 
bir şiir hareketi olarak adlandırdığı II. Yeni’nin önde gelen isimlerinden Cemal 
Süreya, gerek şiiriyle gerek poetik yazılarıyla dikkat çeken bir şairdir. Onun şiiri ve 
poetikası, birbirini destekler şekilde oluşmakta ve böylece teori ile pratiğin uyumunu 
takip etmek bakımından bir değer taşımaktadır. Poetikasında, iyi bir şiirin genel 
özelliğini özgün imgeler, konuşma dili, şairin kişiliği ve hayatıyla ilişkilendiren Ce-
mal Süreya, bu bağlamda sözünü ettiği poetik düşüncelerini şiirinde uygulayarak 
kendi deyişiyle “cins şair” olmayı başarmıştır. Şiirin, şairin hayatında yer edinen 
kelimelerden oluşması gerektiğini düşünen ve şiiri de otobiyografik bir metin olarak 
yorumlayan Cemal Süreya, “şairin hayatı şiire dâhildir” (1992: 61-64) diyerek şiir-
hayat ilişkisine vurgu yapmaktadır. O, küçüklüğünden başlayarak duygu ve düşünce 
dünyasında etki bırakan kişi ve olaylara şiirinde yer vermekle, hem bireysel hem de 
toplumsal bir şiir yazdığını ortaya koyar. Bu çerçevede onun şiirinde Alevî bir aileye 
mensup olması nedeniyle, Alevî inancında önemli yer edinen kişi ve olayların 
yansıması da kaçınılmaz olmuştur. Şiirinde Alevîliğin işlenişine geçmeden önce, 
çocukluğunda aldığı Alevî inancını ve bu inancın hayatının ileriki aşamasında kendi-
ni nasıl belirgin kıldığına bakmak gerekmektedir. 

Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, Pülümür’den Erzincan’a göç 
eden ve sözlü kültürü oldukça güçlü olan varlıklı bir Alevî ailesine mensup şairdir. 
Çocukluğunda, annesinden dinlediği Alevî ve halk kültürüne ait masal, hikâye ve 
şiirler onun bilinçaltında önemli bir yer etmiş, söz konusu kültürlerin ses ve anlam-
larını öğrenmesine zemin hazırlamıştır. O, bu kültürlerin ilerde şair olmasında öncü 
bir rol üstlendiğini kendisiyle yapılan bir röportajda “[a]nnem fazla öğrenim görmüş 
biri değildi. Ancak, bütün halk edebiyatını ezbere bilirdi. Çok küçükken bana bir 
bardak süt içirebilmek için eşiğe çömelip bütün Kerem ile Aslı hikâyesini ezbere 
anlattığını anımsarım. Ben Alevî çevresinde yetiştim. O çevrede şiir duygusu çok yo-
ğundur” (Süreya, 2002: 113) sözleriyle dile getirerek Alevîliğin onda öncelikli ola-
rak edebiyatla kendini gösterdiğine vurgu yapar. 

Çocukluğunun bu masal dönemi, Türkiye’de Alevî tarihi içerisinde zihinlerde 
derin iz bırakan 1938 Dersim Olayları ve ardından da ailenin Bilecik’e sürgün edil-
mesiyle sona erer. Bilecik’e bir yük vagonunda ve bir jandarma nezaretinde götürül-
meleri, şairin dünyasında büyük bir kırılmaya neden olur. Yusuf Alper’in narsisistik 
bir örselenme olarak değerlendirdiği bu durum (2008: 44) onun hem özel hayatında 
hem de şiirinde etkisini göstermekte gecikmeyecektir. Ömrü boyunca unutamaya-
cağı bu sürgünlük, onun aynı zamanda devlet-birey ilişkisini sorgulamasına ve uzun
bir dönem Alevî, Kürt ve sürgün kimliğini de gizlemesine neden olacaktır.
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Annesini kaybetmesinin ardından okula başlayan Cemal Süreya, burada oku-
mayı sökmekle annesinin kendisine anlattığı hikâyeleri bu sefer kitaplar aracılığıyla 
hatırlayarak, hem bu hikâyeleri hem de bunların anlatılma anını unutulmaz kılmıştır. 
Özellikle bu dönemde aile çevresinde bulunmasından hareketle defalarca okuduğu 
Cenk Hikâyeleri, onun başucu kitapları arasında yer almıştır. Daha sonraki yıllarda 
da bu hikâyeleri okumaktan vazgeçmeyerek, piyasada bulunanları değerlendirmiş ve 
böylece söz konusu hikâyelere olan ilgisinin bitmediğini ortaya koymuştur. 

O, hikâyelerdeki Hz.Ali figürüne dikkat çekerek, bu hikâyelerin “Hz.Ali’nin 
insancıl ve bilge yönünü yansıtmadığı[nı], gerçek hayatından hemen hiçbir ayrıntıyı 
kapsamadığı[nı], ayrıca o dönemin hayat sahnelerinden çizgiler taşımadığı[nı]”
(Süreya, 2005a: 115) ileri sürerek bunların tekrar bir gözden geçirilmesi gerektiğine 
vurgu yapar. Nitekim kendisi de bu işe soyunarak “Övünme” başlıklı şiirinde “En 
büyük telif hakkını okuduğun kitaplardan aldın, Kan Kalesi” (Süreya, 2005b: 329) 
dizesinde belirttiği gibi Cenk Hikâyeleri’nin içerisinde bulunan Kan Kalesi’ni dü-
zenleyerek yapmıştır. Onun ehl-i beyte olan sevgi ve ilgisi kitaplarda kalmayıp ede-
biyat dünyasında yazıları çıkmaya başladıktan sonra kullandığı müstearlarla da ken-
dini göstermiştir. 

Ali Fakir, Dr. Hüseyin Suat, Dr. Ali Hakir ve Hüseyin Karayazı gibi müstear-
ları aynı zamanda bu isimlerin onun dünyasında nasıl bir karşılık bulduğunu ortaya 
koyar. Tarihsel bir süreç içerisinde gerek Hz. Ali ve oğullarının gerek Alevîlerin tra-
jik muamelelere maruz kaldığını değerlendiren Cemal Süreya, bu bakış açısını bil-
hassa II.Yeni şiirinin poetikasını açıklarken kullandığı Osman Mazlum müstearın-
daki Mazlum’u Alevîlerin mazlumluğuyla ilişkilendirmekle gösterir (Tekkanat, 
1998:121). Böylece, Alevî inancını aynı zamanda edebî dünyasına taşıyarak, nasıl 
bir duruş ve tavır içerisinde olduğunun ipuçlarını isimlerle göz önüne getirir.

Cenk, dinî ve halk hikâyelerinin tesiriyle şiire başlayan Cemal Süreya, Türk 
edebiyatında imgeye verdikleri önem ve anlaşılır bir şiir dilini öteledikleri gerekçe-
siyle “kapalı”, anlamsız” ve “soyut” gibi bir takım eleştirilere maruz kalan II.Yeni’-
nin “muhalif” ve “sivil” duruşuyla, Alevî halk şairlerinden gelen bir etkiyle iktidar 
karşıtlığını da şiirinde birleştirmiştir. Şairi sadece şiir yazan biri olarak değil de, 
dünyayı değiştiren biri olarak yorumlamasıyla şaire büyük bir misyon yükleyen 
Cemal Süreya, böylece bu misyonun Alevî halk şairlerinde görüldüğünü sezdirir. 

Bilhassa, Pir Sultan Abdal’ın gerek şiirindeki imgeleri gerek iktidarın karşı-sın-
da sergilediği tavrı söz konusu ederek, en sevdiği halk şairi sıralamasında onu başa 
koyar. Aynı zamanda Pir Sultan’ın ismine birçok şiirinde atıfta bulunması, çocuk-
luğunda edebî kimliğiyle ve sonrasında da siyasal duruşuyla önem verdiği şairin 
onun dünyasında bulduğu karşılığın bir sonucu olarak düşünülebilir. 
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Bu çalışmada Cemal Süreya’nın şiirindeki Alevîliğin boyutlarını dinî, edebî ve 
siyasî olmak üzere üç boyutta ele almak mümkündür. 

1. DİNÎ-TARİHÎ BİR BOYUTLA ALEVÎLİK YA DA EHL-İ 
BEYT

Hz. Peygamberin hem amcasının oğlu hem de damadı olan dördüncü halife Hz.
Ali’nin şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan; Hz. Ali’yi sevenler ve Hz. Ali taraf-
tarı manasına gelen Alevîlik, Hz. Ali, On İki İmam ve Kerbela kültü üzerine kurul-
muş bir düşünce, bir inanç sistemi, bir toplumsal hayat tarzıdır. Bilhassa Hz. Ali, 
Alevî inanç ve kültüründe önemli bir dinamiği oluşturarak, tarihsel bir kimliğinin 
yanı sıra daha çok menkıbeler ve semboller yoluyla efsaneleşmiş bir figür olarak ka-
bul görmüştür. Savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlıklar, bilge kişiliği ve 
halifelik döneminde adaleti esas alan ve halkçı bir eğilim gösteren uygulamaları Hz.
Ali’nin şehâdetinden sonra taraftar toplamasında ve nesilden nesile anlatılarak sözlü 
kültürde yer edinmesinde etkili olan yönleridir. Aynı zamanda Hz. Ali’yle birlikte 
ehl-i beyti oluşturan Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’de örnek kişiler olarak 
kabul edilmiş ve onlara yapılan haksızlık ve zulümler de her zaman hatırlanmıştır. 

Cemal Süreya’nın ehl-i beyte dair yaptığı ilk gönderme birçok temayı içinde 
barındıran ve yapı olarak dörtlük, düzyazı ve serbest dizelerden oluşan “Kişne Kira-
zını ve Göç, Mevsim” başlıklı şiirinde görülür. Erotik göndermelerle başlayan, son-
rasında, kendi kişisel tecrübesi olan 1938 Dersim Olayları neticesinde Bilecik’e 
sürgün edilme hadisesine değinen ve ardından da düzyazı bölümünde yer verdiği 
inanç, coğrafya ve edebî eksenli çağrışıma dayalı isimlerde “İkili diyordu bir ses, 
ikili olsun; ikişer ikişer yan yana getirdik sevdiğimiz adları: Hasan ile Hüseyin’i, 
Üsküdar ile Kadıköy’ü, Nâzım ile Hikmet’i, Harp ve Sulh ile Kelile ve Dimne’yi, 
Kızılırmak ve Yeşilırmak’ı, Oğlak ve Yengeç’i, Adilcevaz’daki usta ile Stradivardi-
yüs’ü… ”(2005b: 82) sözleriyle yan yana gelen yahut da yan yana gelmesi bir hoş-
nutluk oluşturan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i bir araya getirerek, birlikte düşünül-
mesine ve aynı zamanda sevilmesine işaret eder. 

Yüzyıllar boyunca acı, kan ve gözyaşının eksilmediği bir coğrafya olan Orta-
doğu’yu Cemal Süreya, kardeş kavgaları bağlamında değerlendirirken ehl-i beytten 
Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın şehit edilme hadisesine göndermede bulunarak, bu coğraf-
yayı kardeş kavgasının eksik olmadığı bir dünya olarak tanımlar. Hz. Peygamberin 
vefatıyla İslam dünyasında başlayan siyasî ihtilaf, dört büyük halife Hz. Ömer, Hz.
Osman ve Hz. Ali’nin ve ardından da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmesiyle 
yoğunlaşır. Siyasî ihtilafın zamanla, bir inanca ardından da Sunnî ve Şiî gibi (Ana-
dolu’da da Alevîlik) İslam dünyasını bölen bir mezhep ayrılığına dönüşmesi kardeş 
kavgalarına neden olmuştur. Şiirde bu kardeş kavgasının, Ortadoğu çıkışlı olmakla 
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birlikte bütün dünyada yaşayan Müslümanları kapsadığı vurgulanarak, Müslümanla-
rın trajedisine dikkat çekilir:

Biz kırıldık daha da kırılırız

Doğu’dan Batı’ya bütün dünyada

Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer

İki ciğer arasında bağlantı kurar

Büyür, bir gün, zenginleşir orada,

Çünkü Ali’yi dirilten iksirde saklı

Hasan’a sunulmuş ağuda,

Granitin de olur bir okyanus diriliği (2005b: 112) 

“Biz kırıldık daha da kırılırız” dizesiyle tarihsel bir süreç içerisinde Müslü-
manların mezhepsel ayrılıklar yüzünden birbirini öldürmesine değinilerek, bu ölü-
mün nihayete er[e]meyeceği ima edilir. Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın şehit edilişinin vur-
gulandığı şiirde, Hz. Ali’nin unutulmadığı simya âleminde ölümsüzlük sembolü ola-
rak nitelenen iksir’le Hz. Hasan’ın da zahirde zehirlenip şehit oluşu ancak batında 
ölmediği ve inanan kalplerde yaşadığı üzerinde durulur. Bütün bunlarla birlikte şair, 
bu ölümlerin bir gün Müslümanlara kardeş olduklarını hatırlatarak sonlanacağı ümi-
dini de taşır. Ortadoğu’nun akıbetini “granitin kendisini bir okyanus diriliğine bırak-
masıyla” özdeşleştirip umutlu olduğunu da hissettirir. Maddesi taş olan dolayısıyla 
bir ruha sahip olmayan granit, okyanus gibi içinde birçok canlıyı barındıran ve bes-
leyen; sonsuzluğu ve genişliği temsil ettiği düşünülen bir nesneye dönüşmesiyle acı-
dan hayata geçişin bir safhası olarak düşünülmüştür. Bütün bunlardan sonra bu coğ-
rafya, ehl-i beyte birbirinin kanını akıtarak değil, birlik ve beraberlik içinde sahip 
çıkarak yaşanılır hâle gelecektir. 

Yukarıda Ortadoğu coğrafyasına ait içinde bir iyimserliği taşıdığını dile getir-
mekle birlikte bu coğrafyadaki mezhepsel ihtilafı ve dünya görüşünü Sunnî ve Şiî 
yahut Alevîlik bağlamında bir analize tabi tutan Cemal Süreya,  Sunnî ve Şiî dün-
yanın birbirinden farklı olduğunu ve İslâm tarihini yorumlamasını mevlit ve mersiye 
gibi türler aracılığıyla dikkat çeker. “Kerbela yası hemen her zaman/ Görünmez 
kılardı Mevlit sevincini” (2005b: 198) dizelerinde Şiî inancından ziyade daha çok 
Osmanlılar zamanında Sunnî inançla birlikte ortaya çıkan Hz. Peygamber’in doğu-
munu kutlamak maksadıyla yazılan mevlid türüyle, Şiî ve Alevî inancında Hz. Hüse-
yin’in Kerbela’da şehit edilmesiyle birlikte bir ağıt ve acının dillendirilmesi olan 
mersiye türü karşı karşıya getirilir. Hz. Peygamberin doğumu ve Hz. Hüseyin’in 
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şehit oluşu sadece bu edebî türlerle kalmayıp mevlid kandili ve muharrem ayı gibi 
bir zaman dilimlerine de yansıyarak, her yıl hatırlanması söz konusu edilir. Bilhassa 
Kerbela hadisesinin Alevî inancında hatırlanması, “kolektif bir vicdanın sembolü hâ-
line gelerek bir acı, ıstırap, ezilmişlik, zulüm ve haksızlığa uğramakla” (Ocak, 2011: 
55) eşdeğer görülmüştür. Şiirde Cemal Süreya, Kerbela yasının daha yoğun oldu-
ğunu ifade ederek, mevlid sevincinin bu yas karşısında sönük kaldığına işaret eder.

Cemal Süreya, Alevî-Bektâşî inancında daha çok menkıbeleriyle yer edinen, 
ehl-i beytin ve on iki imamın başı Hz. Ali’ye, Vakit Var Daha şiirinde bir menkı-
beden hareketle atıfta bulunur. Bir tasvirle başlayan şiirin bu bölümünde Hz. Ali’nin 
öldükten sonra deveye, deveciye ve tabut içindeki ölüye dönüşen suretiyle ilgili 
menkıbeyi hatırlatır:

Deve, devenin üstünde tabut, biri çekiyor deveyi

Üçü de Ali: deve, deveyi çeken ve tabutun içindeki,

Çılgın gibi koşuyorum köylerden şehirlere

Başını kayalara vura vura ilerleyen bir insan seli (2005b: 101)

Anlatılmakla kalınmayan ve aynı zamanda da bir resmi yapılan bu menkıbe 
kaynaklarda şöyle geçmektedir: Hz. Ali, oğullarına, ölümünden kısa bir süre sonra 
bir adamın deve güderek geleceğini söyler, tabutunu ve kılıcını deveye yükleyip 
onun ardından gitmelerini buyurur. Kehaneti doğru çıkınca oğulları Hasan ile Hüse-
yin deveyle esrarengiz adamın peşine düşerler; çölde yola koyulurlar; nihayet adam 
peçesini sıyırıp yüzünü gösterince Hz. Ali’nin ta kendisinin dirilmiş olduğunu görür-
ler (Alıntılayan Schick, 2011: 69-70). Şiirde menkıbenin ardından anlatıcı, endişe ve 
korku hâli içerisinde bir kaotik atmosferi sezdirerek, köyden şehre doğru yol aldığın-
da gördüğü insan manzarasını betimler. Bu insanların başını kayalara vura vura 
ilerlemesi, Alevî edebiyatında özellikle Kerbela hadisesini “Hadikatü’s Süedâ” adlı 
eseriyle işleyerek önemli bir yer edinen Fuzulî’nin “Su Kasidesi”ni hatırlatmak-
tadır. 

2. EDEBÎ BOYUTUYLA ALEVÎLİK

Edebiyata annesinden dinlediği Alevî ve halk edebiyatına ait şiir ve hikâ-
yelerle başlayan Cemal Süreya, bu şairlere olan ilgisini “Yunus Ki Süt Dişleriyle 
Türkçenin” başlıklı şiirinde ortaya koyar. Şiirde, çoğu Alevî kaynaklarında Alevî bir 
şair olarak kabul edilen Yunus Emre’nin bir edebiyat dili olarak Türkçenin 
gelişimine yaptığı katkı vurgulanarak, sonraki dönemlerde gelen çoğu Alevî şairle-
rinin hayatlarında öne çıkan özelliklere, menkıbelerine ve unutulmayan dizelerine 
değinilir. Yunus Emre’nin ardından şiirde, Hacı Bektaşî Veli’den sonra yaşayan ve 
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Bektaşîliği bir ekol, bir mektep hâline getiren ve Bektaşîlik’te ikinci pir olarak kabul 
edilen asıl adı Hızır Balı olan Balım Sultan; (Aktaş, 2005: 68) Emir Sultan ve Hacı 
Bektaşî Veli’nin tek oğlu olan Kızıl Deli silsilesi içerisinde verilir. Cemal Süreya, 
“Tuttu aynasında Kızıl Deli’yi” (2005b: 95) dizesinde Alevî inancında aynaya bakan 
insanın Tanrı’nın bir yansıması olarak kendisini görmesine bir gön-dermede bulu-
nur. 

Alevîlikte, Tanrı suretinin insanda tecelli ettiğine inanıldığından (hulûl, incar-
nation) insanın kutsal kabul edilmesi bu inancın temelini oluşturmaktadır. Tanrı’nın 
insan olarak, en mükemmel şekli olarak da Esedullah ve Vechullah sıfatlarıyla nite-
lenen Hz.Ali olduğu düşünülmüş ve “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi istedim”
kutsi hadisinin Hz.Ali’de zuhur ettiği inancı hâkim olmuştur. İnsanın özelde de 
Hz.Ali’nin Tanrı olarak Alevî inancında yer edinmesini İréne Mélikoff, İslâmiyet 
öncesi Türklerin Gök Tanrı inancının İslâmiyet sonrasında Hz. Ali’ye dönüştürülme-
siyle ilişkilendirmektedir (2008: 148). Bu bağlamda, XX. yy şairlerinden Mehmet 
Ali Hilmi Dede Baba’nın “Âyine tuttum yüzüme/ Ali göründü gözüme/ Nazar 
eyledim özüme/ Ali göründü gözüme (Eyuboğlu, 1991: 312) dizelerinde de ayna-
Tanrı-Ali-insan bileşeni somutlaştırılmaktadır. Nitekim, Alevî-Bektaşî kültürüne ait 
resimlerde insanın kaş, göz ve yanak kısmı Hz. Ali’nin ismindeki “ayn”, burun kıs-
mı “lam” ve bıyık kısmı da “ye” ile gösterilmesi dikkati çeker.  

Cemal Süreya, Kızıl Deli’den sonra Âşık Garip ve Köroğlu’nun hayat hikâ-
yelerine ait bir kesite de şiirinde yer verir; ardından Alevî edebiyatında gerek edebî 
gerek siyasî duruşuyla önemli bir figür olan Pir Sultan Abdal’a geçer. “Pir Sultan 
Abdal, yalnızca şiirleri kolayca ayırt edilebilen kalıcı vasfıyla belirgin ve tanınmış 
büyük bir şair değil, yaşamı söylencelerle çevrili ve başkaldırması dolayısıyla 
renkli, yüksek kişilik” (Mélikoff, 2007:75) olmasıyla bu bağlamda birçok şaire ilham 
olmuştur. Şiirde Cemal Süreya da “ustam” dediği Pir Sultan’ın Sivas’ta yaşadığını 
vurgulayarak, iktidara karşı duruşu yüzünden darağacına asılması üzerinde durmak-
tadır.  

Niye mi koşarsın böyle ufka doğru/ Pir Sultan mı ısmarlardı seni/ Kızılır-
maktan öte Sivas’a doğru/ Yeryüzü gökyüzü ve sabah vakti/ Bilece uçarsınız hasta-
nız ulu/ Alnında göğsünde parmak uçlarında/  Kan pıhtısının ısrarlı bakışı/ Siyaset 
meydanı hıncahıç dolu/ Ustamın gözlerindeki son damla mavi/ Takılıp kalmış kir-
piklerine,/ Perçemi uysalca dolanmış darağacına ( 2005b: 96)  

Bir zamanlar müridi olan Hızır Paşa tarafından darağacına asılan Pir Sultan’ın 
bu asılma anındaki dik duruşu ve umudu “Ustamın gözlerinde son damla mavi/ Ta-
kılıp kalmış kirpiklerine ” dizesinde imgesel bir dille ortaya konulur. Hayatı boyunca 
siyasî erkten uzak duran, saraydan nemalanmayan ve halkla iç içe yaşayan Pir 
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Sultan’ın bu yönü, Cemal Süreya’nın poetikasında ısrarla vurguladığı “şiir anayasa-
ya aykırıdır” sözünün Pir Sultan’ın şiirlerinde bir karşılığını gösterir. Şiirin deva-
mında ise Halk edebiyatı şairlerinden ve özellikle de tuyuğlarıyla adından söz ettiren 
Kadı Burhanettin’in sonrasında da diğer halk ve Alevî-Bektaşi şairlerinden Zehir 
Kazak, Zıkkım Gedayi, Karacaoğlan, Dertli Boran, Kayıkçı Kul Mustafa, Bayburtlu 
Zihni, Dadaloğlu, Gülşehri, Şems Banu ve Süleyman Çelebi’nin ismi menkıbe ve 
onlara ait kimi dizelerle hatırlatılır.  

Alevî Bektaşi edebiyatının omurgasını teşkil eden Hacı Bektaşi Veli’de Cemal 
Süreya şiirinde, adı doğrudan geçmese de Aleviler ve Bektaşiler arasında güvercin 
donuna (ornitofani girerek başta Anadolu olmak üzere çeşitli coğrafyalarda görün-
düğü inancından hareketle güvercin donu menkıbesiyle atıfta bulunulan bir isim 
olarak dikkati çeker. Hz.Ali ve Ahmet Yesevi’nin turna ve Hacı Doğrul’un da şahin 
kuşuna dönüşme inancı, Hacı Bektaşi Veli’de barış ve sakinliğin bir temsili olarak 
düşünülen güvercinle kendini göstermiştir (Ocak, 2012: 222). Menkıbeye göre, Hacı 
Bektaşi Veli sırasıyla Mekke, Medine, Şam ve Halep’i ziyaret ettikten sonra Antep, 
Elbistan ve Kayseri’ye geçer. Dervişler birden bire kendilerini yerlerinden edeceği 
düşüncesine kapılırlar ve bu yüzden onu içeri sokmamak için sınırları kapatırlar. O 
ise, sıçrayarak Allah’ın tahtının tepesine çıkar ve burada ona meleklerce ışıktan olu-
şan bir kubbe-i elif giydirilir. Hacı Bektaşi Veli, hemen bir güvercin suretine bürü-
nerek dünyaya süzülür ve Sulucakarahöyük’te bir kayanın üzerine konar. Ünlü 
muta-ssavıf Bayazıd-ı Bestamî’nin bir halifesi, bir şahin şekline girip güvercini 
bulur. İşte tam bu sırada güvercin, insana dönüşerek şahini yakalar. Bu şahin, derviş-
leri Hacı Bektaş’a davet etmek için yollanan bir haberci olur. Bir dizi kerametten 
sonra, özellikle de Allah katından gelen ve yeşil bir arma taşıyan kutsal heyetin in-
mesinden sonra, dervişler onun manevi alandaki üstün gücünü ve otoritesini kabul 
ederler (Aktaş, 2005: 45) “Seviş Yolcu” başlıklı şiirin 3. beytinde ise “Barış demiştir 
ve güvercin tıkmışlardır boğazına/ Bu yüzden edep kuralı gözetmez Anadolu ermişi”
(2005b: 136) dizesinde Hacı Bektaşi Veli’nin öğretisinde önemli bir kavram olan 
barışa vurgu yapılarak, Anadolu ermişinin Hacı Bektaşi Veli’den bu barış, sevgi ve 
hoşgörüyü devraldığı söz konusu edilir. 

Cemal Süreya, Alevî ve Bektaşi edebiyatının şiirindeki yansımasını sembol 
isimlere ve bu isimlerin hayat ve menkıbelerine atıfta bulunarak gösterirken, halk 
şiiri içerisinde bilhassa da Alevî Bektaşî şiirinde önemli bir tür olan şathiyeye de 
üslûbunun temel özelliği olan ironinin içerisinde yer vermiştir. Batı kültüründe Tan-
rı’yı ulvî bir varlık olmaktan çıkarıp insani bir varlık konumuna getirme ve onu 
yakında bulunan insan ve eşyayla betimleyerek evcilleştirme düşüncesine dayanan 
barok mimari anlayışı (Wellek, Varren, 2001: 174), Türk halk edebiyatında Tanrıyla 
şakalaşma ve insanlaştırma eğilimi olarak şathiyeyle kendini belirgin kılmıştır. II. 
Yeni şiirinde de yaygın olan bu eğilimi Cemal Süreya, hem Batı kültüründen hem de 
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Türk halk edebiyatından gelen bir tesirle göz önüne getirmiştir. Birçok şiirinde şathi-
ye üslûbunu ortaya koyan Cemal Süreya’nın bu bağlamda en dikkat çekici şiiri, 
ölmeden önce yayımladığı son şiiri Üstü Kalsın adlı şiiridir. Yaşlılık psikoloji içerin-
de yazılan şiirde, ölüme yaklaştığını anlayan şair, kalan ömrünü Tanrı’ya bir bahşiş 
olarak sunmakla onu insani varlık/ insan-biçimci (anthropomorphic) konumuna 
getirir: 

Ölüyorum tanrım/ Bu da oldu işte// Her ölüm erken ölümdür/ Biliyorum 
tanrım.// Ama, ayrıca, aldığın şu hayat/ Fena değildir..// Üstü kalsın (2005b: 302)

Yaşama sevinci içerisinde olan ve yaşadığı güzelliklerin bitmesini istemeyen 
şair, ölümün yaşama sevincine gölge düşürdüğüne inanır. Ölümü bir metafizik bir 
düşünceyle yorumlamak yerine, bu hakikati hafifletmek için ironik bir üsluba 
başvurarak, ölüm ve Tanrı karşısında duyulan korku ve endişenin onda kendini ka-
yıtsızlığa bıraktığı görülür (İlhan, 2011: 482). Böylece, ölüm ve Tanrı sıradanlaşarak 
yahut barok mimaride olduğu gibi evcilleştirilerek ve şathiyelerde de görüldüğü gibi 
kutsalla mesafenin ortadan kaldırılarak ironik bir tonla dile getirilmesi gözlem-
lenmiştir. 

3. SİYASÎ BOYUTUYLA ALEVÎLİK

Sunnî devlet anlayışı içerisinde daha çok sindirme politikaları çerçevesinde bir 
zulme uğradıklarını düşünen Alevîler, bu bağlamda mevcut olan siyasî erkten uzak 
durmuşlar ve kendi inanç ve kültürlerini çoğu kez de gizli yaşamaya çalışarak kapalı 
bir toplum hâline gelmişlerdir. Ancak devletin kimi zaman baskıcı tutumları netice-
sinde bir zorlukla karşılaşmaları, onları isyana sürükleyerek, devletle karşı karşıya 
gelmelerine neden olmuştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar Alevîlerin 
yaşadıkları yerlerde görülen bu isyanlar ölümle, idamla, sürgünle ve göçle bastı-
rılmış ve sonlandırılmıştır. Cemal Süreya, Alevî siyasî ve edebî tarihinde önemli bir 
yere sahip olan Pir Sultan Abdal’ı siyasî erke karşı verdiği mücadeleden dolayı 
yücelterek, onu bir bakıma muhalif bir şair olarak kabul etmekle üzerindeki etkisini 
göstermiştir. 

Gerek Pir Sultan Abdal’ın gerek Cemal Süreya’nın şiirlerinde mevcut olan 
iktidar hiçbir zaman övgüye mazhar olmamıştır. Bu noktada Cemal Süreya, cum-
huriyet döneminde yaşayan ve Alevî bir şair olan ancak iktidara methiyeler düzen ve 
muhalif bir tavır sergilemeyen Aşık Veysel’in gerçek bir halk şairi olmadığını 
düşünür. Ona göre halk şairi, devletin yanında değil halkın yanında olan, devletin 
diliyle değil halkın diliyle şiir yazan bağımsız, sivil ve muhalif bir kişidir. Bu 
çerçevede Pir Sultan Abdal’ı gerek yazılarında överek gerek şiirine taşıyarak örnek 
bir halk şairi olarak göstermiştir. Pir Sultan Abdal’a birçok şiirinde gönderme yapan 
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Cemal Süreya, şiirinde Pir Sultan’ın ölümü hiçe sayan yaşantısına, Banaz köyünde 
karşılaştığı bağnaz tutuma, idam edilmesine ve iktidarın idamından sonra bile onun 
fikirlerinin dolaşmasına müsaade etmediğine yer verir. Nazım Hikmet üzerine yaz-
dığı ve onu iktidara karşı verdiği mücadeleden dolayı Abdal silsilesi içinde değer-
lendirdiği Kalın Abdal şiirinde, Pir Sultan Abdal, sözlü kültürde hem acının hafifle-
tilmesinde hem de nesilden nesile aktarılarak unutulmamasında önemli bir işlevi 
olan ağıt türü içerisinde ele alınır. 

Pir Sultan benim ağıtım/ ben de senin ağıtınım/ uzar gideriz bu yolda/ sen 
nereye uçuyorsun/ gökyüzüne kan kana (2005b: 122).

Pir Sultan Abdal, daha idam edilmeden efsaneleşmiş ve ağıtı söylenmiş bir 
şairdir. İdamıyla birlikte nesilden nesile anlatılan Pir Sultan, bu şekilde Alevî şairleri 
içinde unutulmaz bir şair yer edinmiştir. Şiirde ölüm’le uçmak’ın aynı bağlamda 
kullanılması da ebedî bir dönüşün ve göçer yaşamın başka deyişle yeniden bedenlen-
menin (réincarnation) bir simgesi olarak turnayı çağrıştırmaktadır (Mélikoff, 2011: 
122). Alevî Bektaşi kültüründe Hz.Ali’yi temsilen kullanılan turna, şiirde Pir Sultan 
Abdal’ın sonraki kuşak şairleri üzerinde etkisini ve dirilişini göstermektedir. Bu 
şekilde Pir Sultan’la başlayan, Nazım Hikmet’le devam eden ve şairin de kendisini 
eklemlediği siyasî erkle mücadele süreci, turna misali her dem kendini yenile-
mektedir. 

Cemal Süreya “Hükümet” başlıklı şiirinde ise, Pir Sultan Abdal’ın, Yunus 
Emre’nin ve Karacaoğlan’ın şiirlerinin okunmasında iktidar tarafından konulan ya-
sağın ironisini yapar: “Bu Hükümet/ Pir Sultan’a pasaport vermiyor/ Onu anladık” ( 
2005b: 299) dizelerinde mevcut hükümetin Pir Sultan Abdal’ın şiirleri yahut fikir-
lerinin kendi toprağı dışında yayılmasını önlemek amacıyla koyduğu yasağı eleştirir. 
Bu yasak şiirde Pir Sultan’ın şiirlerine karşı gösterilmekle birlikte aslında onun gibi 
düşünen yahut şiir yazan entelektüellerin düşünce özgürlüğünün kısıtlanması olarak 
da düşünülebilir.  “Yunus Emre’ye de/ Basın kartı vermiyor/ Onu da anladık” (2005
b: 299) dizelerinde Yunus Emre’nin şiirleri gazeteci bir kimlikle nitelendirilerek, 
hükümetin bu şiirlerin serbestçe okunmasına izin vermediği ve “Ama bu hükümet/ 
Ferman çıkarmış/ Karacaoğlan’ı/ Otobüse bindirtmiyor” (2005b: 299) dizelerinde 
ise, hükümetin Karacaoğlan’ın şiirlerinin otobüs gibi sivil yahut gündelik bir yaşan-
tının içerisinde yer almaması için yaptığı müdahalenin eleştirilmesi söz konusudur. 
Sonuç olarak Cemal Süreya, iktidarın doğrularının şairlerin fikirleriyle uyuşmadığı-
nı, bunun neticesinde de iktidarın gücünü kullanarak farklı düşüncelere sahip kişi 
yahut fikirleri yasak ve müdahalelerle sindirmeye çalıştığını göz önüne getirir. 

Alevî siyasal tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan 1938 Dersim Olayla-
rı’da Cemal Süreya’nın şiirinde kendi yaşantısından bağlantı kurularak hatırlanır ve 
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bir bireyin üzerinde bıraktığı tesirle ele alınır. 1938 Dersim Olayları sırasında 7 
yaşında olan Cemal Süreya’nın zihninden, bir gece bütün ailenin yük vagonuna bin-
dirilip bilinmeyen bir yere götürülmesi hiç çıkmamıştır. Nitekim yıllar sonra eşi Zu-
hal Tekkanat’a yazdığı bir mektubunda bu götürülme anını şöyle anlatır: “Tüfekli bir 
erin nezaretinde. Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular. Günlerce yolculuktan 
sonra bir köye attılar. Tarih öncesi köpekler havlıyordu. Akılımdan hiç çıkmaz o yol-
culuk, o havlamalar, polisler. Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besle-
niyor belki. Anam sürgünde öldü, babam sürgünde öldü.” (Süreya, 2005c: 85). “Kiş-
ne Kirazını ve Göç, Mevsim” başlıklı şiirinin dördüncü dörtlüğünde yük vagonunda 
gözlerini açtığını dile getirerek, bir mağduriyet hissini sezdirmeye çalışır: 

Ben bir yük vagonunda açtım gözlerimi

Firavun’un ekinlerini yöneten Yusuf da

Arkadan yırtılmış gömleğiyle 

Kanatları dökülmüş kuşa benzerdi. (2005b: 81)

Siyasî erk tarafından sürgüne yollanan ve bir çaresizlik içinde bırakılan şair, bu 
sürgün hadisesiyle firavunun ekinlerini yöneten ve gömleği arkadan yırtılan Hz. Yu-
suf’la mazlumluk bağlamında bir ilişki kurmaya çalışır. Her ikisi de memleketlerin-
den ayrılmak zorunda ve bilmedikleri bir yerlere gitmeye mecbur bırakılan kişiler-
dir. Bu bağlamda şair, Hz. Yusuf’un masumiyetini, kuyudan Mısır’a ve sonra da hü-
kümdarın hanımı karşısında iffetini korumak için gömleğinin arkadan yırtılmasıyla 
öne çıkarırken, 1938 Dersim Olayları neticesinde zulme maruz kalanların da aynı 
şekilde mazlum ve iffetli olduklarını sezdirdiğini görmek mümkündür.

SONUÇ

İyi bir şiirin; şairin hayatından, çevresinden ve toplumdan beslenerek yazılma-
sını gerektiğini belirten Cemal Süreya, Alevî bir aile ortamında büyümesinden hare-
ketle bu inancın çeşitli unsurlarını şiirine taşıyarak, poetikasında önemli bir dinamiği 
oluşturan şiir-hayat birlikteliğini göstermiştir. Bu noktada küçükken annesinden din-
lediği Alevî ve halk edebiyatına ait şiir ve hikâyeler, onun hem edebiyata ilgi duy-
masına, hem de bu kültürleri şiirine taşımasında etkili bir yöntem olmuştur. Anne-
sinden sonra bu kültürleri, ilkokul yıllarında özellikle Cenk Hikâyeleri çerçevesinde 
devam ettirerek, Alevîliğin dinî ve edebî unsurlarını pekiştirmiştir. Bu pekiştirme 
daha sonraki yıllarda kullandığı müstearlar ve şiirinde ehl-i beyt olarak kabul edilen 
Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e atıfta bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Hz. Ali 
menkıbe, şehâdeti ve çeşitli sembollerle, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’de şehâdetiyle 
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ele alınarak, söz konusu şahadetler yoluyla Ortadoğu coğrafyasındaki mezhepsel 
farklılıklara ve acının dinmeyişine vurgu yapılmıştır. 

Alevî-Bektaşî edebiyatında Tanrı’yı insanlaştıran, onunla şakalaşma eğilimine 
yer veren şathiye türüne ve bu edebiyatın temelini oluşturan isimlere de dize ve 
menkıbeler yoluyla göndermede bulunan Cemal Süreya, özellikle Pir Sultan Abdal’ı 
siyasî erke karşı verdiği mücadeleden dolayı yücelterek, onu gerçek bir halk şairi, 
gerçek bir muhalif olarak önemsediğini şiirlerine yansıtarak göstermiştir. Alevî-
Bektaşî edebiyatında çok önemli bir isim olan Hacı Bektaşî Veli’yi de-adını doğru-
dan belirtmese de- “güvercin donu menkıbesi”yle hatırlayarak, onun Anadolu’daki 
etkisini ortaya koymuştur. Alevîliğin siyasal boyutunu da Pir Sultan Abdal’ın fikir-
leri ve idamı ve 1938 Dersim olayları ekseninde ele alan Cemal Süreya, siyasî erkin 
Alevîleri mazlum konumuna düşürdüğüne ve ötekileştirdiğine dair vurgu yapmıştır. 
Bütün bu isim ve olayların dışında şiirinde çağrışım yoluyla yer verdiği Alevî kültü-
rüne ait bazı isimleri de burada anmak gerekir. Hz. Hüseyin’e Kufe’ye gitmemesini 
söyleyen ve dördüncü imam Zeynelabidin’e kaside yazan şair Ferezdak, Abbasi 
döneminde 869’dan 883’e kadar süren Alevî Al Basri namıyla Ali bin Muhammet 
önderliğinde gerçekleştirilen büyük zenci-köle işçi ayaklanmasında isyana destek 
veren zenci Zurayk, İran’da bir Şiî devleti kuran ve Anadolu’daki Alevîlerle yakın 
temasa geçen şair-devlet adamı Şah İsmail ve sevgilisi Gülperi de Cemal Süreya’nın 
atıfta bulunduğu diğer isimler olarak dikkati çekmiştir. 
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ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILAN “RİSALE-İ 
EHL-İ DERVÎŞ” ADLI ESERDEKİ ALEVİ - BEKTAŞİ 

İNANCI VE KÜLTÜRÜNE AİT UNSURLAR

Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER*1

ÖZET 

Çağatay Türkçesinin son dönemlerinde yazılan ve 1929 yılında Doğu Türkis-
tan’ın Yarkent şehrinde İsveçli müsteşrik Gunnar Hermansson tarafından bulunan 
“Risâle-i Ehl-i Dervîş” “Dervişler Risalesi” adlı eserde, Alevi – Bektaşi inancı ve 
kültürü içinde değerlendirilebilecek birçok unsur tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada, tespit edilen bu inanç ve kültür unsurlarının neler olduğu ortaya 
konmuştur. Sünni geleneğin hâkim olduğu bir sahada yazılan eser, Anadolu’daki 
Alevi – Bektaşi geleneğiyle yazılan eserlerle büyük benzerlikler göstermektedir. Bu 
durum, Alevi ve Sünni geleneğin başlangıçta birbirine benzer nitelikler taşıdığını (en 
azından tasavvufi açıdan) ancak sonradan sosyal, kültürel ve siyasi nedenlerle bir-
birinden uzaklaştığını düşündürmektedir. Tespit edilen unsurların tasavvufî gelenek 
içerisinde Sünni gelenekle ortak olması doğaldır. Ve bu unsurları sadece Sünni ya 
da Alevi inancına mal etmek de doğru görünmemektedir. Bu unsurlar büyük Türk 
coğ-rafyasında oluşup gelişen bütün tasavvufî hareketlerin özünü teşkil etmektedir. 
Bu çalışmada daha çok Alevi inancı ve kültürüyle özdeşleşmiş olan birtakım inanç 
unsurlarının Çağatay Türkçesiyle ve Sünni geleneğin hâkim olduğu bir sahada yazıl-
mış eserdeki biçimleri ortaya konmuştur. Bu yapılırken Hacı Bektaş Veli’nin bilin-dik 
eseri Makalat’tan alıntılar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Bektaşilik, Çağatay Türkçesi, Çağatayca, Risale-i 
Ehl-i Derviş.

1. GİRİŞ

1.1.  Eserin Genel Özellikleri 

Risâle-i Ehl-i Dervîş [Derviş Ehillerinin Risalesi] adlı eser 15 varak ve son 

* Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. umiteker@gmail.com



462 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

sayfası boş olmak üzere 30 sayfadan oluşmaktadır. Eser, İsveç Lund Üniversitesi 
Kütüphanesinde “A manual of the people of the dervishes” adıyla ve “Eastern Tur-
kistan (Yarkand) ca, 1929” yayım yılı bilgisiyle kayıtlıdır. Eserin kütüphanedeki ka-
yıt numarası şudur: “Jarring Prov 7, Jarring Handwritten Catalogue, prov no: 7 of 557. 
Go to: 1… 45678910…557. 

Yukarıdaki katalog bilgilerinde eser, “Dervişlerin El Kitabı” olarak işaretlen-
miş olmasına rağmen yazmanın baş kısmında “Risale-i Ehl-i Dervîş” ismi açıkça 
okunmaktadır. Bu yanlışlığa “ehl” kelimesinin “el” olarak yanlış okunması yol aç-
mıştır. 

Eserin sayfa boyutları, 200 X 165 olup fiziki durumu iyidir. Kayıtlarda, muhte-
melen 1920 yılı sonlarında Yarkent’te İsveçli misyoner Gunnar Hermansson için 
kopya edildiği bilgisi vardır. Aynı zamanda eserle ilgili kütüphane kayıtlarında eser-
deki dilin Uygurca olduğu ifade edilmiştir. Ancak eserin dil özelliklerine bakıldı-
ğında Çağatay Türkçesinin daha hâkim karakterde olduğu göze çarpar. 

Risâle-i Ehl-i Dervîş [Dervişlerin El Kitabı] adındaki eser Çağatay Türkçesiyle 
kaleme alınmıştır. Eserin yazarı belli değildir. Eserde genel olarak bir dervişte olma-
sı gereken özellikler, dervişin günlük ve sûfîlik hayatında uyması gereken kurallar, 
tasavvufî bir üslup içerisinde anlatılmıştır. Eser bu yönden tasavvufî olduğu kadar 
didaktik özelliklere de sahiptir. Eser Doğu edebî geleneğinin tezahürü olarak Allah’a 
hamd, Muhammed (a.s.) ve ashabına salat u selam ile başlamıştır. Ardından eserin 
yazılış amacı olan dervişlik, sûfîlik ve diğer tasavvufî konularda bilgiler verilmiştir.

Eser üzerinde ayrıntılı çalışmalar Upsala Üniversitesi misafir öğretim üyesi 
Ünal Zal tarafından hâlen yürütülmekte olup bunların yakın zamanda yayımlanması 
beklenmektedir.  

2. ALEVİLİK İNANCI VE KÜLTÜRÜYLE İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAVRAMLAR2 

2.1. Dört Kapı 

Alevilik inancı ve kültüründe önemli bir yere sahip olan “dört kapı”, Hacı 
Bektaş Velî’nin Makâlât adlı eserinde somutlaşmıştır. Bu eserde dört kapı, şeriat, 
tarikat, marifet ve hakikat olarak ifade edilmiştir (Yılmaz vd. 2007: 28). Buna 
göre bu kapılardan şeriat, eserin üçüncü bölümünde, tarikat, dördüncü bölümünde, 

2  Alevilik inancı ve kültürüyle ilgili tanımlamalara gidilmeyecektir. Bu konudaki bilgi için bk.; 
Çetinkaya 2005; Ocak 2009.
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marifet, beşinci bölümünde ve son olarak da hakikat altıncı bölümünde ele alınmıştır 
(Yılmaz vd. 2007: 28).  Birinci kapı şeriat kapısıdır. Bu kapı, bütün insanlar içindir. 
İslamiyet’in başlangıç noktasını ifade eder. İkinci kapı tarikat kapısıdır. Bu, Kur’an’ın 
gerçek manasına erişebilmek için girilen yolun adıdır. Bu yol, şeriatı aşarak daha 
derinlere dalmayı ifade eder. Üçüncü kapı marifettir. İnsanın hem dış hem de iç 
bilgiyle donanması ve bu bilgiye uygun davranması sürecidir. Kur’an’ın gerçek 
anlamına ulaşma kapılarından sonuncusu hakikat’tir. Bu kapı, insan-ı kâmile işaret 
etmesinin yanı sıra insanın toprağa dönüşünü sembolize eder. Yani insanın aslına 
dönüşüdür (Zelyut 2012: 70, 71). 

Bu dört kapının her birinin içinde de onar makam bulunmaktadır. Sonraki bölüm 
olan “Kırk Makam” bölümünde incelenecektir. Aşağıda, inceleme metninde tespit 
edilen dört kapıyla ilgili bölümler görülmektedir:

Çevriyazı

A. Ey dervįş! Aĥvālimiz neçük bolġay. Ey der-vįş pilgil ve āgāh 
[bol] evvel kelįme şerįǾat, ikinci kelime ŧarįķat, üçünci kelįme maǾrifet, 
törtinci kelįme ĥaķįķatlarnı pilmek kerekdür. Śūfį bolub bu kelįmelerni 
pilmese ol śūfį imes. Kelįme-i şerįǾat bu turur: Lā ilāhe il’l-allāh 
Muĥammedü’r-Resū-lu’l-lāh Kelįme-i ŧarįķat bu turur: Lā ilāhe il’l-allāh 
śaffen śaffen Muĥammedü’r-Resūlu’l-lāh Kelįme-i maǾrifet: Lā ilāhe il’l-
allāh Ǿažmetü Muĥamme-dü’r-Resūlu’l-lāh ħalķahū. Kelįme-i ĥaķįķat 
bu turur: Lā ilāhe il’l-allāh bi-ķudretihį Muĥamme-dü’r-Resūlu’l-lāh 
risāletehū. [2b]

Türkiye Türkçesi

“Ey derviş! Halimiz ne olacak? Ey derviş! Bil ve haberdar ol! İlk 
kelime ‘şeriat’, ikinci kelime ‘tarikat’, üçüncü kelime ‘marifet’, dördüncü 
kelime ‘hakikatleri bilme gerekliliği”dir. Sufi olan bir kimse bu kelimeleri 
bilmiyorsa o sûfî değildir. Kelime-i Şeriat şudur: Lâ ilâhe il’l-allâh 
Muĥammedü’r-Re-sûlu’l-lâh [Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed 
Allâh’ın elçisidir.] Kelime-i tarikat şudur:  Lâ ilâhe il’l-allâh śaffen śaffen 
Muĥammedü’r-Resûlu’llâh [Allah’tan başka ilah yoktur. Allah’ın Resulü 
Mu-hammed Peygamberlerin sonuncusudur]. Kelime-i marifet şudur: Lâ 
ilâhe il’l-allâh azametü Muĥam-medü’r-Resûlu’l-lâh halkahû [Allah’tan 
başka ilah yoktur. Allah’ın Resulü Hz. Muhammed, onun ya-rattıklarının 
en yücesidir]. Keli-me-i Hakikat şu-dur: Lâ ilâhe il’l-allâh bi-ķudretihî 
Muĥammedü’r-Resûlu’llâh risâletehû [Allah’tan başka ilah yoktur. 

A.
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Allah’ın Resulü Hz. Muhammed Onun kudretiyle gönderilmiştir]”

Çevriyazı

B. Maķām –ı aślı 43’dür. Evvel, maķām-ı şe-rįǾat turur. İkinci 
maķām-ı ŧarįķat turur. Üç maķām-ı maǾrifet turur. Törtinci maķām-ı 
ĥaķįķat turur. Evvelki, maķām-ı mülkūt-ı şerįǾat turur. 2, maķām-ı 
ceberūt-ı ŧarįķat-ı maķām. 3, maķāmü’l-maĥviyyet–i maǾrifet turur. 
Törtinci maķām, ĥaķįķat-i nāsūt turur [12a]. 

Türkiye Türkçesi

“Gerçek makam dörttür. İlki şeriat makamıdır. İkincisi tarikat maka-
mıdır. Üçüncüsü marifet makamıdır. Dördüncüsü hakikat makamıdır. 
İlki, şeriat mülklerinin makamıdır. İkincisi ceberut makamıdır. Üçüncüsü 
mahviyyet makamıdır. Dördüncüsü, nāsūt4 makamıdır”

Metinden alınan bu bölümler, dört kapı unsurunun çok geniş bir coğrafyaya 
yayıldığını göstermektedir.   

2.2. Kırk Makam

Kırk makam, dört kapının içerisindeki onarlı aşamaları ifade eder. Buna göre 
her kapının onar alt makamı bulunur. Bunlar Makâlât adlı eserde şu şekilde yer alır: 
Şeriatın makamlarından ilki iman getirmek, ikin   cisi ilim öğrenmek, üçüncüsü İs-
lâm’ın şartlarına uymak (namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, gücü yetince 
hacca gitmek, seferberlikte kaçmamak, cünüplükten temizlenmek), dördüncüsü helâl 
kazanmak ve fai  zi haram bilmek, beşincisi nikâh kıymak, altıncısı hayz ve loğusalıkta 
cinsi münasebeti ha ram bilmek, yedincisi sünnet ve cemaat (ehl-i sünnet ve’l cemaat) 
ehlinden olmak, sekizincisi şef   kat, dokuzuncusu temiz yemek ve temiz giyinmek, 
son olarak onuncu makam ise, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehyi’ani’l-münker, yani iyiliği 
emredip yaramaz işlerden sakın  mak tır (Yılmaz 2007: 29, 30). 

Makâlât’ın dördüncü bölümünde “tarikat”ın makamları anlatılmaktadır. Buna 
göre tarikat kapısı içerisinde şu makamlar bulunur: tövbe etmek, mürit olmak, saç 
kesmek, nefsi olgunlaştırmak için mücahede etmek, hizmet etmek, korkmak, ümi-
dvar olmak, hırka, zenbil, makas, seccade, sub  ha (yüz taneli tesbih) gibi emanetlere 
sahip olmak ve onlardan ibret alarak hidayete ermek, nasihat ve muhabbet sahibi 

3  Asıl metinde sayılar çoğunlukla Arap rakamlarıyla gösterilmiştir. Çevriyazıda bu rakamlar, Lâtin 
imlasıyla fakat sayıyla ifade edilmiştir. 

4  Maddî ve biyolojik evren, dünya.

B.
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olmak, aşk, şevk ve Allah’ın zenginliği karşısında insanın kendini fakir hissetmesi 
(Yılmaz vd. 2007: 30).

Eserin beşinci bölümünde marifet yani bilginin makamları anlatılır. Bunlardan 
ilki edep, ikincisi korku; üçüncüsü perhizkârlık, dördüncüsü sabır ve kanaat, beşin-
ci si  utanmak, altıncısı cömertlik, yedincisi ilim, sekizincisi miskinlik, dokuzun cu su  
marifet, onuncusu da kendini bilmektir (Yılmaz vd. 2007: 31).

Eserin altıncı bölümünde hakikatin makamları bulunmaktadır. Buna göre 
birinci maka m toprak gibi mütevazi olmak, ikinci makam herkese aynı gözle bakıp 
onları ayıplamamak, üçüncü maka m elin   den gelen her iyiliği yapmak, dördüncü 
makam dünyada yaratılmış bütün her şeyin ve herkesin ken di   sinden emin olması, 
beşinci makam mülk sahibi olan Allah’a karşı itaatkar olmak ve ona olan muhab-
betini göstermek, altıncı makam soh bet    etmek ve hakikat sırlarını söylemek, yedinci 
makam seyri süluka girmek, sekizinci makam sır saklayabilmek, do  ku zuncu makam 
Allah’a yalvarıp yakarmak, onuncu makam Allah’ın varlığını müşahede etmek ve ona 
ulaşmak (Yılmaz vd. 2007: 31, 32).

İncelenen eserde de kırk makama yer verilmiştir. Ancak bunlar Makâlât’taki 
makamlarla karşılaştırıldığında birtakım farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 
Metindeki şu ifadeler bunu ortaya koymaktadır:

 
    Çevriyazı

A. Ĥażret-i ǾAli keremu’l-lāhi veçhehū rivā-yet ķılurlar ki 
dervįşlıķ maķāmları ķırķ maķām turur. Eger pilib Ǿamel ķılsa dervįşlikni 
pāk turur ve eger örgenmese dervįşlıķ maķāmı aña ĥarām turur. Ol maķām 
naśįb bolmas, ol cāhil turur. Meźkūr bu ķırķ maķāmnıñ on maķām[ı] 
şerįǾatdedur ve yene ol on maķām[ı] ŧarįķatte turur ve yene on maķām[ı] 
maǾrifetde turur ve yene on haķįķat turur. Ol maķām ol onnı şerįǾatde 
irdi. Evvel Ħudāy’nıñ birliknige įmān kėltürmeklikdür ve śıfatıġa ve 
zāttıġa. 2, namāz ötemeklik turur. 3, rūzeni tamām tutmaklık turur. 4, 
zekavāt birmeklik turur. 5, ĥac ziyāreti ķılmaķlıķ turur. 6, her sözde 
yumşaķ sözlemeklik turur. 7, Ǿilm örgenmeklik turur. 8, Resūl Ǿaley-
hi’s-selāmnıñ sünnetlerini becā kėltürmeklik turur. 9, emr-i maǾrūfnı becā 
kėltürmeklik turur. 10, nehy-i münker ķılmaķlıķ turur. Ol on ŧarįķatde irdi. 
Evvel tevbe ķılmaķlıķ turur. 2, pįrġa ķol bermeklik turur. 3, ħavf turur. 
4, recā turur. Ĥudā-yı TaǾālā’-nıñ raĥmetiden ümidvār bolmaġlıķ turur. 
5, vird-i evķāttını becā kėltürmeklik turur. 6, pįrniñ ħizmetide bolmaķlıķ 
turur. 7, Pįrniñ icāzeti birle sözle-meklik turur. 8,  naśįĥat tıñlamaġlıķ turur. 
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9, tecrįd turur. 10, tefrįd turur ve yene ol maķām-ı maǾrifetde irdi. Evvel 
fenā bolmaķlıķ turur. 2, dervįşlıķnı ķabūl ķılmaķlıķ turur. 3, her işķa śabr 
taĥammül ķılmaķlıķ turur. 4, ĥelāl ŧayyib ŧaleb ķılmaķlıķ turur. 5, maǾrifet 
turur. 6, şerįǾat ŧarįķatnı perpā tut-maķlıķ turur. 7, dünyānı terk ķılmaķlıķ 
turur. 8, Āħiretni iħtiyār ķılmaķlıķ turur. 9, vücūd maķāmını pilmeklik turur. 
10, ĥaķįkāt esrārını pilmeklik turur ve ol on maķām-ı ĥaķįķatde irdi. Evvel 
ħāk-i rāh bolmaķlıķ turur. 2, yaħşi yamannı tonumaķlıķ turur. 3, ħalķdın 
mihmāndın ilgeri loķmaġa ķol sunmak-dın özini toħtatmaķlıķ turur. 4, āzġa 
ķanāǾat ķılmaķlıķ turur. 5, ķażāġa rāżı bolmaķlıķ turur. 6, kişi-ge āzād 
ŝenām bir şeyni terk ķılmaķ turur. 7, faķrı münker nekir bolmaġay. 8, seyr-i 
sülūķnı ķılmaķlıķ turur. 9, her kimdin sırrın pünhān tutmaķlıķ turur. 10, 
şerįǾat ve ŧarįķat maķamlarını maǾrifet ve ĥa-ķįķat maķāmını pilmeklik 
ve Ǿamel ķılmaķlıķ turur [3b – 5a).

Türkiye Türkçesi

“Hz. Ali (k.v.) şöyle rivayet ederler: Dervişlik 40 makamdır. Eğer 
bunları bilip yerine getirirse dervişliği iyi ve sağlam olur. Ancak, bunları 
öğrenmez ise dervişlik makamı sana haram olur, o makam sana nasip olmaz. 
O kişi cahildir. Dile getirilen bu kırk makamın onu şeriattadır. On makamı 
tarikattadır. On makamı marifettedir. On makamı da hakikattedir. İlk makam 
olan şeriatın içindeki on makam şunlardır: Birincisi, Allah’ın birliğine iman 
etmektir. İkincisi namaz kılmaktır. Üçüncüsü orucu tam olarak tutmaktır. 
Dördüncüsü zekât vermektir. Beşincisi haccetmektir. Altıncısı her sözde 
kırıcı olmamaktır. Yedincisi, ilim öğrenmektir. Sekizincisi Hz. Muhammed 
(a.s.) sünnetlerini yerine getirmektir. Dokuzuncusu Allah’ın emirlerini 
yerine getirmektir. Onuncusu Allah’ın yasakladıklarından uzak durmaktır. 
Diğer on makam “tarikat”ın içindedir. İlki, tevbe etmektir. İkincisi şeyhine 
intisap etmektir. Üçüncüsü, Allah korkusudur. Dördüncüsü, Allah’tan 
ümidini kesmemektir. Allahu Teala’nın bağışlamasından her daim ümidvar 
olmaktır. Beşincisi belli zamanlarda okunan duaları okumaktır. Altıncısı, 
şeyhinin hizmetinde olmaktır. Yedincisi pirinin izniyle konuşmaktır. Seki-
zincisi nasihatleri dinlemek ve bunlara uymaktır. Dokuzuncusu tecrįd 
olmaktır. Onuncusu halktan ayrılmaktır. Ve on makam da marifettedir. 
İlki kendi benliğinden vazgeçmektir. İkincisi dervişliği kabul etmektir. 
Üçüncüsü her işte sabırlı ve tahammüllü olmaktır. Dördüncüsü helal ve 
temiz rızık talep etmektir. Beşincisi Allah’ı bilmek ve tanımaktır. Altıncısı 
şeriat yolunda sağlam ve dik durmaktır. Yedincisi dünyayı terk etmektir. 
Sekizincisi ahireti tercih etmektir. Dokuzuncusu kendi varlığını bilmektir. 
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Onuncusu hakikat sırlarını bilmektir. Ve on makam hakikattedir. İlki toprak 
gibi olmaktır. İkincisi iyi ve kötüye aynı gözle bakıp kusurlarını gidermektir. 
Üçüncüsü lokmaya el uzatmak hususunda misafirlere ve halktan insanlara 
öncelik vermektir. Dördüncüsü az ile yetinmektir. Beşincisi kazaya razı 
olmaktır. Altıncısı kişiye özel (onun sevdiği) bir şeyi terk etmektir. Yedincisi 
fakirliği sorgulayıcı olmamaktır. Sekizincisi tasavvuftaki ruhani yolculuğu 
yapmaktır. Dokuzuncusu her kimin sırrını biliyorsa onu gizli tutmaktır. 
Onuncusu tüm bu şeriat, tarikat, marifet ve hakikat makamlarını bilmek ve 
eylemlerini bu doğ-rultuda gerçekleştirmektir.” 

İncelenen metinden alınan yukarıdaki bölümde dört kapının içindeki makam-
lar açıklanmıştır. Bu makamların Makâlât adlı eserden birtakım farklılıklara sahip 
olduğu görülmektedir. Buna göre şeriat kapısının içindeki makamlar şunlardır: 
Allah’ın birliğine iman etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, haccetmek, 
sözlerinde kırıcı olmamak, ilim öğrenmek, Peygamber (a.s.)’ın sünnetlerini yerine 
getirmek, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, Allah’ın yasaklarından sakınmak. On 
makam da tarikatın içindedir. Bunlar şunlardır: tevbe etmek, pirine el uzatmak (ona 
tabi olmak), Allah’tan korkmak, ümidvar olmak, belli vakitlerde dua okumak, pirinin 
hizmetinde olmak, pirinin izniyle konuşmak, nasihatleri dinlemek, tecrįd olmak, tefrįd 
olmaktır. On makam da marifettedir. Bunlar şunlardır: Kendi benliğinden vazgeçmek, 
dervişliği kabul etmek, her işte sabırlı ve tahammüllü olmak, helal ve temiz olanı 
talep etmek, marifetli olmak, şeriat yolunu da ihmal etmemek, dünya işlerini terk 
etmek, ahireti seçmek, kendi varlığını bilmek, hakikat esrarını bilmektir. On makam 
hakikattedir. Bunlar şunlardır: Toprak gibi mütevazi olmak, iyiye kötüye hep aynı 
gözle bakarak halkı, misafirleri doyurmak, azla yetinmek, kazaya razı olmak, kişiye 
özel bir şeyi terk etmek, fakirliği sorgulam-amak, seyr-i süluku yerine getirmek, sır 
saklamak, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat makamlarını bilip uygulamaktır.

Çevriyazı

B. Ve şermende āħiret bolur ve her derviş bu ķırķ maķāmnı 
pilmese ve pilip Ǿamel ķılmasa anıñ yaħşiliķnı şeyŧān turur [12a]. 

Türkiye Türkçesi

“Dervişler bu kırk makamı bilmez ya da bilip de uygulamazsa onlar 
utanç duyulacak bir ahiret hayatına sahip olur; ayrıca onun yakışığı şey-
tandır.” 

Yukarıdaki örnekte de kırk makamın dervişler için önemi vurgulanmıştır. Buna 
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göre dervişler mutlaka bu kırk makamı bilmeli ve uygulamalıdır. Aksi hâlde onlar 
kötü bir ahiret hayatına sahip olurlar. Ayrıca onlara yakışan şey de şeytan olur.

2.3. Kızıllık 

Alevi inancı ve kültüründe kızıl sarık, kızıl başlık önemli bir yere sahiptir. 
Bugün genel olarak kızıl başlığın, Safevi döneminde Şeyh Haydar’ın Türkmenlere 
giydirdiği ifade edilen on iki dilimli, “Tac-ı Haydarî” denilen kırmızı başlıkla ortaya 
çıktığı iddia edilse de esasen bu olgu Türkmenlerin eski bir Türk geleneğinin devamı 
olarak “Kızıl Börk” giymelerinden gelişmiştir. Türkmenlerin gelenekleri ve inançları 
gereğince giydikleri Kızıl Börk sonraları siyasi bir mana kazanmış yani Safevilerle 
özdeşleşmiştir. Yani “Kızıl Başlık” siyasi manada Safevi yanlısı, itikadi olarak da şiî 
manasıyla yaygınlaşmıştır5 (Çetin-kaya 2005: 418).

Aşağıdaki metinden alınan örneklerde kızıl rengin önemi açıkça görülmektedir:

Çevriyazı

Ehl-i sālik ķıladurġan Ǿibādetniñ cāy-ı sükūnet tapadurġan yirlerini 
ve ķaysı feyġam-ber-niñ źikri ve nūrı aynı pilmeklik tola żarūr lazım-
dur. Evvelķına zikr-i ķalb dirler. Anıñ nūrı sarıġ dib ayturlar. Ve baǾżı 
insānlarnıñ taǾlimide ķızıl-ġa māyil sarıġdur dib ayturlar. Bu ķalb-i 
ādemniñ çab ŧarafda emcekniñ iki ilik miķdārıdur töbin turur. Ĥażret-i 
Ādem Ǿaleyhi’s-selāmnıñ źikr-i nūrıdur. Āña müteveccih bolmaġlıķ turur. 
2’sine rūĥ dirler. Anı źikr, rūĥ-ı nūr-ı ķızıl turur. Ve baǾżı insānlar rūĥnı 
faķat nārencį ķızıldur dib taǾlįm berürler. Bu rūĥ Ĥażret-i İbrāhįm Ǿaley-
hi’s-selāmnıñ nūr-ı źikridur. Bu meźkūr ādemniñ ilik ŧarafıda emcekdin iki 
ilik miķdārı töbin turur. Ānġa müteveccih bolmaķlıķ turur [12b – 13a].

Türkiye Türkçesi

“Tasavvuf erbabı kişilerin ibadet ettikleri meskûn yerler ile peygam-
berin zikrinin nurunu aynı kabul etmek gerekir. İlkine kalbin zikri derler. 
Onun nuru sarıdır. Ve bazı insanların eğitiminde kızıla çalan sarıdır, derler. 
Bu, insan kalbinin ters tarafında memenin iki ilik miktarı üstündedir. Hz. 
Âdem (a.s.)’ın zikrinin nurudur. Ona yönelmek gerekir. İkisine ruh (nefes) 

5  Kelimeye sonraları alevî-sünni çatışmasının bir tezahürü olarak birçok olumsuz anlamlar istinat 
edilmiştir. Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmaz ve maksatlıdır. Bu nedenle kelimenin kökeni ve nereden 
geliştiği dikkatle değerlendirilmeli, bunun dışındaki her türlü taraflı yargıdan uzak durulmalıdır. 
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derler. Onu zikretmek kızıl nurun ruhudur. Bazı insanlar ruhu, turuncu 
kızıldır diye öğretirler. Bu ruh Hz. İbrahim (a.s.)’ın nurunun zikridir. Bu 
mezkûr insanın ilik tarafında memenin iki ilik miktarı üstündedir. Ona 
yönelmek gerekir.”  

Burada da “kızıla çalan sarımsı nur” ile “kızıl nur” ifadelerinin ne mana ihtiva 
ettiği ve bunların insan bedenindeki yerleri ifade edilmiştir. Buna göre kalbin zikrinin 
nuru kızıla çalan sarıdır ve bunun bedendeki yeri insan kalbinin ters tarafında meme-
sinin iki ilik miktarı üzeridir. İkincisi kızıl nur ise Hz. İbrahim’in nurudur ve bunun 
bedendeki yeri de insanın göğsünün ilik tarafında ve memesinin iki ilik miktarı 
üzerindedir. Bu örnekte kızıl rengin manevi anlamdaki önemi görülür.   

3. ALEVİLİK VE SÜNNÎLİKLE İLGİLİ ORTAK 
ŞAHSİYETLER

3.1. Hz. Ali 

Hz. Ali, Alevi felsefesinde önemli bir yer tutar. Aynı zamanda İslam’ın dör-düncü 
ve son halifesidir. Hz. Ali, Hz. Muhammed (a. s.)’ın amcası Ebu Talip’in oğludur. Hz. 
Ali’nin annesi Hz. Peygamber’in atası Haşim’in oğlu Esed’in kızı Fat-ma’dır. Hz. Ali, 
Miladi 598 yılında kâbe içerisinde doğmuştur. 

Hz. Ali’nin annesi Fatıma, Hz. Muhammed’e analık etmiştir. Bu nedenle bütün 
hayatı Hz. Peygamber ile birlikte geçmiştir. Hz. Ali, HZ. Fatıma’nın vefatına kadar 
başka bir kadınla evlenmemiş, erkek – kız toplam otuz üç çocuğu olmuştur. Bunlar-
dan Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm Fatıma’dan olan çocuklardır. Aynı 
zamanda 623 yılında Hz. Peygamber, kızı Fatimatüzzehra’yı Hz. Ali ile evlen-
dirmiştir. 

Hz. Ali, yiğitliği ve cesaretiyle İslam edebiyatı, düşüncesi ve felsefesinde önemli 
bir yer tutmuştur. Bu durum, inceleme metninde de görülmektedir:   

Çevriyazı

Cevān merdliķ Ĥażret-i ǾAlį’din ķaldılar [11b]. 

Türkiye Türkçesi

“Yiğitlik Hz. Ali’den kaldı.” 
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Çevriyazı

A. Ve Ĥażret-i Şeyħ-i Ĥasan-ı Baśrį raĥmetu’l-lāhi Ǿaleyh-din 
rivāyet ķılıbdur kim Ĥażret-i Resūl Ǿaleyhi’s-selāmdın Ĥaż-ret-i ǾAli 
keremu’l-lāhi vechehū aydılar: MiǾrāc kicesi Ĥaķ TaǾālā emri birle 
Ĥażret-i Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selām Buraķ kėltürdi. Yette ķat āsumāndın 
aşurdı. Teñri Ǿazze ve celle ķud-retleri birle Ǿacāyiblerni kördi. Ĥażret-i 
Rabbe’l-Ǿālemįn selām ķıldı. Ĥaķ TaǾālā’nıñ habįbi cevāb selām aldı. 
Rabbü’l-erbābdın nidā keldi: Yā seyyide’l-mürselįn! Yuķarı nažar ķıl. 
Ĥażret-i Re-sūl Ǿaleyhi’s-selām yuķarı nažar ķıldılar irse Ǿacāyib ve 
ġarāyib śūretlerni kördi. Anıñ şerħi yer ü köge sığmaz. Anda ĥayrān bol-
dılar. Bį-hūş bolub yene hūşlarıġa keldiler. Aydılar: Yā Rab! Ol śūret ne 
śūret irdi ki kördüm Ǿaķl başumdın kettim. Ĥażret-i Rab-bü’l-Ǿizzetdin 
nidā kėldi ki ol śūret faķįrlıķ śūretidür. Ey Mu-hammed! Eger meni tileseñ 
faķįr u tecrįd ve tefrįd bolġıl. Eger dįdār tileseñ riyāżat tartġıl. Tā ki 
cemāllerim müşerref bolġay. Sen ve her kim dįdār tilese ġayr-ı Ĥaķ aña 
ĥarāmdur [5a – 5b). 

Türkiye Türkçesi

“Hz. Şeyh-i Hasan-ı Basrî, şöyle rivayet eder: Hz. Ali (k.v.), Hz. 
Peygamber (a.s.)’in şöyle dediklerini ifade ettiler: Hz. Cebrail (a.s.), 
Miraç gecesi Allahu Teâlâ’nın emriyle Burak getirdi. Yedi kat gökyüzünü 
aştılar. Allahu Teâlâ’nın kudretiyle mübarek suretlerini gördü. Âlemlerin 
Rabbi Allahu Teâlâ selam verdi. Allahu Teâlâ’nın habibi [Hz. Muhammed 
(a.s.)] selamını aldı. Allahu Teâlâ şöyle söyledi: Ey gönderilenlerin 
efendisi! Yukarı bak! Hz. Resul (a.s.) yukarı baktıklarında [Allahu Teâ-
lâ’nın acayip ve garayip suretlerini gördü. Bunun izahı yere göğe sığmaz 
[bu sözle ifade edilemez]. Hz. Peygamber hayranlıktan kendinden geçti. 
Bir müddet sonra kendine geldi. Söyle söyledi: Ey Rabbim! O suret, nasıl 
bir surettir ki gördüğümde aklım başımdan gitti. Allahu Teâlâ şöyle dedi: 
O suret, fakirlik suretidir. Ey Muhammed! Eğer beni istersen [benim rızamı 
kazanmak istersen] fakir, tecrįd ve tefrįd ol. Eğer yüzümü görmeyi dilersen 
dünya nimetlerine yüz çevir. Böyle yaparsan cemalimle müşerref olursun. 
Sen ve ümmetinden herhangi bir kimse yüzümü görmeyi isterse Allah’tan 
başkasına meyletmesin. Allah’tan başkası ona haramdır.”

Bu bölümde Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye miraç hadisesini anlattığı ifade 
edilmiş ve bu olay özetlenmiştir. Metinde hadiseyi nakleden Şeyh Hasan- Basrî’dir. 
Buradan, Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’in en yakınındaki kişi olarak en önemli hadi-



471Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER

selere tanıklık ettiği ve onun her daim Hz. Peygamber’in yanında olduğu kolaylıkla 
çıkarılabilir.      

3.2. Hoca Ahmed Yesevî

Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’ın Sayram (İsficâb) şehrinde doğmuş, yedi 
yaşındayken Yesi şehrine göç etmiştir. Şiirlerinde kullandığı “Yesevî” mahlası, “Yesi 
şehrine ait” anlamındadır.

XI. yüzyılın sonlarında doğduğu düşünülen Ahmed Yesevî’nin babasının adı 
İbrahim, annesinin adı Ayşe’dir. Henüz yedi yaşındayken babasını kaybeden Yesevî, 
ilkin Yesi şehrinde Arslan Baba’nın hizmetine girmiş, onun vefatı üzerine de bir kısım 
araştırmacılara göre Buhara’ya giderek Yûsuf-ı Hemedânî’ye intisap etmiştir. Ancak 
Yûsuf-ı Hemedânî’ye intisabı hakkında ihtilaflar söz konusudur. Bazı araştır-macılar 
Şâfiî âlim ve sûfî Yûsuf-ı Hemedânî’ye değil, aynı adı taşıyan Harezmli Hanefî fakih 
Yûsuf Sekkâkî ya da başka bir kişiye intisap ettiğini belirtirler (Ocak 2005: 70). Yesevî 
tarikat şeyhliğine kadar yükselmiş ve 1166 yılında Yesi’de vefat etmiştir. 

Ahmed Yesevî’nin dönemin önemli bir bilim ve kültür merkezi Buhara’da iyi 
eğitim gördüğü bilinmektedir. Devrin hâkim dilleri Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği 
İslâmi ilimler konusunda kendini çok iyi yetiştirdiği bilinmektedir.

Hoca Ahmed Yesevî’nin en önemli tarafı kurduğu Yesevîlik tarikatı aracılığıy-la 
İslâmı göçebe Türk halkına en güzel ve özlü şekilde anlatmasıdır. Türklerin İslâmı 
taassuptan uzak, en doğru ve özlü bir şekilde algılayıp yaşayabilmelerinde onun ve 
talebelerinin büyük payı vardır. O yazmış olduğu hikmetli şiirleriyle Orta Asya’da 
Alevi ve Sünni bütün herkesin kabul ettiği ve hürmet gösterdiği bir kişi olmuştur. 

Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetleri Orta Asya, Anadolu, İran, Balkanlar kısa-
cası Türk boylarının ulaştığı her yere yayılmıştır. Bu yüzden o Türkler arasında “Pîr-i 
Türkistan” olarak bilinmektedir. 

Divân-ı Hikmet yazmaları XVI. Yüzyıldan sonra istinsah edildikleri için Kara-
hanlı Türkçesinin değil, Çağatay Türkçesinin özelliklerine sahiptir. Şiirlerde işlenen 
konular, genellikle dinin esasları, tasavvuf adabı, cennet-cehennem, kıyamet ahvali, 
peygamber sevgisi, dünya işlerinden yakınma, çeşitli menkıbelerdir (Ercilasun 2007: 
332 – 334).     

Aşağıdaki inceleme metninden alınan örneklerde Hoca Ahmed Yesevî’nin 
yüceltildiği görülmektedir:
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Çevriyazı

A. Ħoca Aĥmed Yesevį andaġ rivāyet ķılıb-durlar kim pizdin 
soñra āħirü’z-zemān yaķīn bol-ġanda andaġ meşāyiħlar peydā bolġay ki 
iblįs Ǿaleyhi’l-laǾne ulardın sebk alġay ve ħulķlar nece muĥib bolġay ve 
mürįdlerini başķar almaġay [1b].

Türkiye Türkçesi

“Hoca Ahmed Yesevî şöyle rivayet etmiştir: Bizden sonra kıyamet 
gününe yakın öyle şeyler ola-caktır ki Şeytan (a.l.) onları esir alacak, 
mürįd-lerini dikkate almayacaklardır.”  

Çevriyazı

B. Sulŧānü’l-meşāyıħ Ħoca Aĥmed Yesevį raĥmetu’l-lāhi Ǿaleyh  
aydılar. Yetmiş 7. ādābnı pilmegünce yetmiş maķām yolını ŧāy ķılıb kezme-
günce her kim şeyħlıķ maķāmlarını daǾvāsını ķıl-salar ol hemān büt perest 
bolġay [9b – 10a].

Türkiye Türkçesi

“Şeyhlerin sultanı Hoca Ahmed Yesevî (r. a.) şöyle söylediler: yetmiş 
yedinci adabı bilmeyen, yetmiş makam yolunu aşmayan bir kimse, şeyh 
olduğunu iddia etse de o putperesttir.” 

Çevriyazı

C. Şeyħ Aĥmed aytur: Faķr, bir tāc-ı devlet turur. Her kim başı-
ġa kiydi sulŧān-ı ebedį boldı [10a]

Türkiye Türkçesi

“Şeyh Ahmed [Yesevî] şöyle söyler: Fakirlik bir devlet tacıdır. Kim 
onu başına giyerse ebedi olarak sultan olur.”

3.3. Şeyh Şakîk-i Belhî 

Asıl ismi Ebû Alî Şakîk b. İbrâhîm el-Ezdî el-Belhî’dir. Belh’te doğdu. Doğum 
yılı tam olarak bilinmemektedir. Şakîk-i Belhî’yi Alevi inancı çevresinde görül-
mesini sağlayan hadise onun on iki imamdan altıncısı olan İmam-ı Ca’fer-i Sâdık ile 
görüşmesi ve ondan feyzlenmesidir. Şakîk-i Belhî ayrıca Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve 
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İmam Züfer’den de dersler almıştır. 

Ş. Belhî başlangıçta Irak re’y ekolüne mensupken sonraları hadis alanında iler-
lemiştir. Aynı zamanda o, Mâveraünnehr bölgesindeki savaşlara katılmış, Kûlân sava-
şında (M. 810) şehit olmuştur. 

Ş. Belhî, tevekkülün özelliklerini, sebeplerini, hikmetlerini, tevekküle ulaşma 
yollarını inceleyerek bunun müridin sülûkuna yapacağı etkiler üzerinde durmuştur.

O, Horasan’da tasavvufî hâllerden bahseden ilk kişidir. Ayrıca fütüvvetin 
tasavvufî bir mana kazanmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Onun tasavvuf 
anlayışının temelini Allah’ın iradesine aykırı hareket etmeme, şöhretten sakınma, 
sükut etme, az yeme, uzlet, havf ve fakr kavramları oluşturur. Ona göre zahid kendi 
kusurlarıyla ilgilenmekten başkasının kusurlarını görecek fırsat bulamaz. Bunun aksi 
bir tavır içinde olan kimse zahid değildir. Onun yaptığı ancak zahitlik taslamak olur. 

Şakîk-i Belhî, fakr konusunu marifet anlayışının bir parçası olarak değerlen-
dirir. Ona göre kişi zenginliğini kaybedeceğinden korktuğu gibi fakirliğini kaybede-
ceğinden de korkmadıkça gerçek anlamda fakir olamaz. Marifet Allah’ın kudretini 
bilmektir (Bolat 2010: 305, 306).     

Aşağıda inceleme metninde Şakîk-i Belhî’nin fakirlikle ilgili görüşleri bulun-
maktadır: 

Çevriyazı

Şeyħ Şaķįk-i Belħį raĥmetu’l-lāhi aleyh aytur: Faķr, bir ot turur. Her 
kimniñ köñliġa tüşse vücūdı altun boldı [10a – 10b].

Türkiye Türkçesi

“Şeyh Şakîk-i Belhî (r.a.) şöyle söyler: Fakirlik, bir ateştir. Kimin 
gönlüne düşse o kişinin vücudu altın olur.” 

3.4. Şeyh Kutbüddin Haydar

İran’da Meşhed’in 140 km. güneyindeki Zave kasabasında doğmuştur. Doğum 
yılı bilinmemektedir. Babası Şâhver, Türkistan hanlarındandır. Annesi meczuptur ve 
adı bilinmemektedir. Kendisine nispet edilen “Haydariyye” tarikatı çok tanınmasına 
rağmen,  kaynaklarda kendisiyle ilgili etraflı bilgi yoktur. 
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Bazı kaynaklara göre Haydarîler sünni sayılmakta, bazılarınca da şiî–bâtınî 
inanca sahip bir mutasavvıf olarak değerlendirilmektedir. Kutbüddin Haydar’ın 110 
veya 140 yıl yaşadığına 597, 601, 603 veya 628 yıllarından birinde öldüğüne dair 
çeşitli farklı kayıtlar varsa da onun genellikle Moğol istilasından önce 618’de doğum 
yeri Zâve’de vefat ettiği kabul edilir. Türbesi Zâve’dedir ve burası “Türbet-i Haydarî” 
olarak bilinmektedir (Yazıcı 1998: 24, 25).  

Aşağıda metinden tespit edilen Kutbüddin Haydar ile ilgili bölümler bulun-
maktadır:   

Çevriyazı

Şeyħ Ķutbü’d-dįn Haydarį aytur: Fa-ķįr, cezbe-i Ħudā turur. Her kim 
ki tikse iki cihānda murādı ĥāsıl boldı [10b].

Türkiye Türkçesi

“Şeyh Kutbüddin Haydarî şöyle söyler: Fakirlik, Allah’ın cezbesidir. 
Kim ona değse iki cihanda istekleri yerine getirilir.”

3.5. Şeyh Mansur-ı Hallâcî

Asıl adı Hüseyin bin Mansur el–Hallâc’dır. H. 224 / M. 858 yılında Beyza’da 
doğmuş ve Irak’ın Vasıt şehrinde yetişmiştir. Orada önceleri Sehl bin Abdullah el-
Tüsterî ile Ahvazdaki Türster’de temasta bulunmuş ve onun on iki yıl hizmetini gör-
dükten sonra Basra’daki Amr Mekkî’ye bağlanmıştır. Hallac daha sonra Bağdad’a 
giderek Cüneyd’in müridleri arasına girmiştir. Hallac “Enel Hak” sözü yüzünün küfre 
delalet ettiği gerekçesiyle H. 309 / M. 922 yılında idam edilmiştir. 

Hallac’ın “Enel Hak” yani “Hak Benim” sözü aslında tasavvufî bir içeriğe sa-
hiptir. O bu sözle Allah’a ulaştığını, Allah ile bütünleştiğini anlatmak istiyordu. Ancak 
devrin hâkim kişileri tarafından bu anlaşılamamıştır. 

Hallac hakkında ölümünden sonra inancı ve mezhebi üzerine ihtilaflar oluş-
muştur. Bazılarına göre Hallac kâfirdir yahut Kur’an ve sünnete karşı gelen zın-dıktır. 
Bir kısmına göreyse kâfir değil, Allah’ın veli kullarındandır (Doğrul 1948: 80 - 86). 

Hallac-ı Mansur hem Alevi hem de sünni çevrede saygıyla yâd edilmektedir. 
Aşağıda ona atfedilmiş bir söz görülmektedir:  
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Çevriyazı

Şeyħ Manśūr-ı Ĥallācį aytur: Faķr, dį-dār-ı Ĥaķ TaǾālā turur [10b].

Türkiye Türkçesi

“Şeyh Mansûr-ı Hallâcî şöyle söyler: Fakirlik, Allahu Teâlâ’nın 
mübarek yüzleridir.” 

4. SONUÇ

 Çağatay Türkçesiyle kaleme alınmış “Risale-i Ehl-i Derviş” (Derviş Ehillerinin 
Risalesi) adlı eserde hem Alevilik hem de Sünnilik ile ilgili unsurlar tespit edilmiştir. 
Bunlar Alevi inancı ve kültürüyle sünni sahanın inanç ve kültür değerlerinin 
ortaklığına işaret eder. Eserin özellikle tasavvufî nitelikte oluşu bu ortaklıkları 
artırmaktadır. Bu ortaklıklar özetlenecek olursa “dört kapı”, “kırk makam”, “kızıl 
renge vurgu yapılması”, “Hz. Ali, Hoca Ahmed Yesevî, Şeyh Şakîk-i Belhî, Şeyh 
Kutbüddin Haydar, Şeyh Mansur-ı Hallacî”’dir. Bu ortaklıklar Alevi ve Sünni inancı 
ve kültürünün tasavvufî boyuttaki ortaklıklarını göstermektedir.     
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NEHCÜ’L-BELÂGA ÇERÇEVESİNDE HZ. ALİ’DEN 

TAVSİYELER VE HİKMETLİ SÖZLER

Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN*

GİRİŞ

Sayın başkan, değerli ilim adamları ve kıymetli misafirler!

Her şeyden önce Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyu-
mu’nu düzenleyen tertip heyetine teşekkür ederek konuşmama başlarken; asırların 
biriktirdiği sorunların ağırlığını taşıyan böylesi bir konunun ilim adamları tarafından 
farklı yönleriyle tekrar tartışmaya açılmasına öncülük eden Bingöl Üniversitesi’nin 
değerli akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı hocamıza ve Alevi De-
desi Hazır Ali Beyazyıldırım beyefendiye şükranlarımı sunmak istiyorum.

Konuşmama Hz. Ali’den alıntıladığım ve Hz. Peygamber’in konuşmasındaki 
ölçüyü anımsatan sözleriyle başlamak istiyorum: “Övgüyü nimetlerle, nimetleri de 
şükürle birleştiren Allah’a hamd olsun. O’na belaları için hamd ettiğimiz gibi nimet-
lerine de hamd ederiz. Emredildikleri konularda ağır davranan, nehyedildikleri şey-
lerde ise acele eden nefisler için O’ndan yardım dileriz. İlminin ihata ettiği ve kita-
bının tek tek saydığı şeyler hususunda O’ndan bağışlanma dileriz. Şehadet ederiz ki 
Allah’tan başka ilah yoktur; birdir, O’nun ortağı da yoktur; Muhammed (a.s.) O’nun 
kulu ve Resûlüdür.”1

1. HZ. ALİ VE NEHCÜ’L-BELÂGA

Hz. Ali, İslâm kültüründe hiç şüphesiz Hz. Peygamber’den (a.s.) sonra ismin-
den en çok bahsedilen şahsiyetlerden biridir. Sahâbe arasında da cesareti ve Kur'an 
bilgisiyle öne çıkmış olup ilk üç halifenin sürekli kendisine danıştığı bilge bir 
insandır.

* Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
1 Şerif er-Radî, Nehcü’l-belâga, (nşr. Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd), I-III, Kahire, ts. [Matbaatü’l-

istikâme], s. 221.
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Hz. Ali yiğitliği, cesareti ve şecaati ile yer edinmiş karizmatik2 kişiliği yanında 
ibadete olan düşkünlüğü, hikmet anlayışı ve dinin ahkâmına olan vukûfiyetinden 
ötürü “hikmet kapısı”3 olarak nitelenmiştir. Bunda hiç şüphesiz Hz. Ali’nin Hz. 
Peygamber’in yanında büyümüş ve nebevî eğitim altında yetişmiş olmasının etkisi 
göz ardı edilemez.

Hz. Ali, Resûl-i Ekrem’in İslâm’ı tebliğ mücadelesine bilfiil katılmıştır. Bu
mücadelenin cefakar halkasının ilk teşekkülünde yer almış ve cennetle müjdelenmiş 
sahâbe grubu içinde yer edinmiştir.

Mücadele adamı olarak da Resûlullâh tarafından birçok seriyyeye komutan 
olarak atanmış4 ve yapılan antlaşmaların bazılarında da antlaşma metnini kaleme 
alan sahâbî olmuştur.5

Hz. Ali, ayrıca günümüzde dahi varlığını sürdüren kimi siyasî ve itikadî 
ihtilafların konusu yapılmış temel şahsiyetlerinden biridir. Ehl-i sünnet kaynakları 
Hz. Ali’yi tarihî şahsiyetiyle algılamaktan yanadır. Dolayısıyla Sünnî anlayış Hz. 
Ali’ye ulûhiyet izafe eden yaklaşımların karşısındadır. Nesîmî’nin (v. 812/1418) 
Divân’ında, Vîrânî’nin (v. XVI. yy) şiirlerinde, Şah İsmail Hatayî’nin Divân ve 
Dehnâme’sinde yer alan ve bir anlamda Hz. Ali’ye ilahlık yükleyici vasıflardaki 
deyişleri kabul etmediği gibi bu şairlerin çizgisinin giderek hafifleyen devamı olan 
Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet’in “velâyet” anlayışına6 da mesafelidir.

Sünnî gelenekte Hz. Ali, duygusallığın efsaneleştirdiği tarih dışı bir kişilik 
yerine tarihsel bir kişilik7 olarak algılanmıştır. Buna göre o, İslâm’ı daha çocuk 
yaşta kabul etmiş bir sahâbî olup Resûlullâh’a iman eden ilk üç kişi arasında yer alır. 
Aynı zamanda Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, damadı, Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin’in babasıdır. Resûlullâh’ın nesli, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın evliliğinden 
dünyaya gelen çocukları vasıtasıyla devam etmiştir.8 Bu durum, Hz. Ali’yi ve 
çocuklarını ümmet içinde büyük sevgiye mazhar kılmış; farklı unvanlarla
anılmalarını sağlamıştır.9 Nitekim Hz. Peygamber’in Hz. Ali ile Fâtıma’dan doğan 

2 İslâm Mezhepler Tarihi’nde Hz. Ali’nin karizmatik kişiliği etrafında oluşan inançlar için bkz. Şahin 
Ahmetoğlu, “İslâm Mezhepleri Tarihi’nde Karizmatik Liderlik Anlayışı: Hz. Ali Örneği”, Milel ve 
Nihal, cilt: 7, sayı: 3, 2010, ss. 167-188.

3 Tirmizî, “Menâkıb”, 20 [hadis no: 3723].
4 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, (çev. Salih Tuğ), Ankara 2003, I, 536, 597.
5 Hamidullah, a.g.e., I, 512, 605, 609.
6 Bkz. İlyas Üzüm, “Şâh-ı Merdân Murtazâ Alî: Kültürel Alevî Kaynaklarına Göre Hz. Ali Tasavvuru”, 

İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 11, 2004, ss. 75-104.
7 Mehmet Özdemir, “Endülüs Emevileri Döneminde Hz. Ali İle İlgili Yaklaşımlar”, Hz. Ali Sempozyumu 

Tebliğ ve Müzakereleri, Bursa 2005, s. 255.
8 Hamidullah, a.g.e., II, 677.
9 Hamidullah, a.g.e., II, 677.

                                                           



479Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN

torunlarından Hasan’ın neslinden gelenlere şerif, Hüseyin’in neslinden gelenlere ise 
seyyid ünvanı veril-miştir.10

Hz. Ali, Resûlullâh’a nesep açısından yakınlığı yanında ayrıca, Hulefâ-yi Râşi-
dîn’in dördüncüsü ve ashâb-ı kirâmın önde gelenlerindendir.

Fesahati ve üstün hitabeti ile de tanınan Hz. Ali'nin güzel ve hikmetli sözleri 
kaynaklarda nakledilegelmiştir; bazı hitabe ve mektupları ise Nehcü’l-belâga adlı 
eserde bir araya getirilmiştir.11 Nehcü’l-belâga, şair ve edip Şerif er-Radî (v. 406/-
1015) tarafından derlenen ve Hz. Ali’ye nispet edilen çeşitli metinlerden oluşmuş bir 
antolojidir. Eser hutbeler, hitabeler ve emirnâmeler, resmî ve özel mektuplar, vecî-
zeler ve öğütler olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Ağırlıklı olarak İslâm dininin 
iman, ibadet, ahlâk ve ahkâm konuları ile çeşitli içtimaî ve iktisadî meseleler, İslâm 
dininin insanî yaklaşımları, bazı savaşlarla tarihî olayların sebep ve sonuçları, inşa-
nın Allah’la ve diğer insanlarla olan münasebetleri ve siyaset gibi konularda bil-gi-
lendirici hususları ihtiva etmektedir.12 Gerek muhteva gerekse üslûp açısından Arap 
dili ve edebiyatının çok değerli parçalarını ihtiva etmesi13 açısından ayrı bir öneme 
sahiptir. Şiîler bu eserdeki sözlerin Hz. Ali'ye ait olduğunda şüphe etmedikleri halde 
Sünnîler bunları tereddütle karşılamakta ve bu rivayetlerin çoğunun onunla bir ilgisi 
bulunmadığını kabul etmektedirler. Nehcü’l-belâga’da bir araya getirilmiş hitabe ve 
mektupların Hz. Ali’nin düşünce ve hitabetine has özelliklerden yoksun olduğu14

tezinin haklılık derecesini test etme ayrı bir araştırma konusu olduğu için, ilgili tar-
tışmayı uzmanlarına bırakarak, eserde Hz. Ali’ye nispet edilen bazı tavsiyeleri ve 
hikmetli sözleri15 belirli başlıklar altında tasnif ederek üzerinde tefekkür etmek isti-
yoruz:

2. İMAN

İman kavramı, dinin şüphesiz en temel kavramlarından biridir. Hz. Ali, imanın
dört esas üzerine inşa edildiğini bildirmektedir: “İman, dört esas üzerindedir: Sabır, 

10 Mustafa Öz, “Ali Evlâdı”, DİA, İstanbul 1989, II, 393.
11 Kandemir, “Ali (İlmî Şahsiyeti)”, DİA, II, 375.
12 İsmail Durmuş, “Nehcü’l-belâga”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 538.
13 Durmuş, “Nehcü’l-belâga”, DİA, XXXII, 539.
14 Kandemir, “Ali (İlmî Şahsiyeti)”, DİA, II, 375.
15 Bu çalışma Nehcü’l-belâga’nın Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd neşri (I-III, Kahire, ts. 

[Matbaatü’l-istikâme]) esas alınarak hazırlanmıştır. Bunun yanında, Türkçe tercümelerin ikisinden de 
(trc. Beşir Işık v.dğr., Birleşik Yay., Ankara 1990; trc. Adnan Demircan, Beyan Yay., İstanbul 2013)
istifade edilmiştir.
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yakîn, adalet ve cihad.”16 Bu esaslar, Kur’an’ın iman anlayışının, sorumluluk bilin-
cini gerekli kıldığını hatırlatması açısından önemlidir. İman bir inşa faaliyetidir:
Ruhu arındırmak, dünyada adaleti tesis etmek ve sabretmek.

İman aynı zamanda bir teslimiyettir:“Allah’ın azametini bilen kişinin büyüklük 
taslamaması gerekir. O’nun azametini bilenlerin yüceliği, ancak O’na tevazu göster-
meleriyle mümkün olur. O’nun kudretini bilenlerin selameti, O’na teslim olmala-
rıdır.”17 Kâinat kitabını okuyup Allah’ın kudreti karşısında acze düşenin, benliğinin 
kitabını okuyarak O’na karşı tevazu göstermesi ve teslim olması, insanları en şerefli 
varlıklar kategorisine yükselten iman halidir.

Mümin kimse, yalnız Allah’a yönelir ve yalnız Allah’a kulluk eder. O’ndan 
başkasına baş eğmeyeceği gibi yaratılmış hiçbir varlığı ilahlaştırmaz. Bu yönüyle 
Allah’a teslimiyet, kulu özgürleştirir ve eşyanın bir müessirin eserinden öte, kutsal 
olmadığı şuuruna erdirir. Teslimiyetin sonucunda kulun yapacağı yegane amel 
itaattir: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kullarının kendisine itaat etmesidir.”18

3. İSLÂM 

Hz. Ali, İslâm’ın yegane din ve nizam olduğunu “İslâm, selametin adıdır, yüce-
liğin bir araya geldiği yerdir.”19 sözüyle dile getirir. Din olarak başkasını aramanın 
neticesi ise hüzün ve ahiretteki karşılığı şiddetli azaptır: “’Kim İslâm’dan başka bir 
din ararsa’ (Âl-i İmrân, 3/85) azar; kurtuluş bağları kopar, tökezlemesi büyük olur.
Dönüşü de, derin bir hüzne, şiddetli bir azabadır.”20

Allah’a ve Resûlü’ne iman etmenin yanında cihadı da Allah’a yakınlaşmada en 
temel vesilelerden kabul eden Hz. Ali, ayrıca cihadın İslâm’ın zirvesi ve Kelime-i
şehâdet’in fıtrat olduğunu vurgulayıp namaz kılmanın dinin esası, zekat vermenin 
bir farîza, Ramazan ayında oruç tutmanın azap için bir kalkan olduğunu, hac farî-
zasını yerine getirmenin ve umre ziyaretinde bulunmanın yoksulluğu giderdiğini ve 
günahtan alıkoyduğunu belirtir.21 Amellerin insan davranışları üzerinde farklı tesir-
ler icra edeceğini ise şu sözleriyle beyan etmektedir: “Sıla-yı rahimde bulunmak,

16 Şerif er-Radî, Nehcü’l-belâga, (nşr. Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd), I-III, Kahire, ts. 
[Matbaatü’l-istikâme]), s. 630.

17 a.g.e., s. 266-267.
18 a.g.e., s. 439.
19 a.g.e., s. 276-277.
20 a.g.e.,s. 297.
21 a.g.e.,s. 213.
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malı artırıp ömrü uzatır. Gizli verilen sadaka, günaha kefaret olur;açık verilen sada-
ka, kötü ölümü def eder. Marufu işlemek, değersiz ölümden korur.”22

4. KUR’AN VE SÜNNET 

Hz. Ali için, Kur’an ve Resûlullâh’ın sünneti iki temel referans kaynağıdır. 
“‘Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah’a ve Resûlüne götürün’ (en-
Nisâ, 4/59) Allah’a götürülmesi, O’nun Kitabıyla hükmetmemiz; Resûlullâh’a götü-
rülmesi ise, O’nun sünnetine uymamızdır.”23 Bir Müslüman için Allah’ın varlığını 
kabul, ancak Kur’an’a teslimiyetle ve Hz. Peygamber’in sünnetine tabi olmayla 
anlam kazanır. Allah’ın hiç kimseye Kur’an gibi bir şeyle öğüt vermediğini belirten 
Hz. Ali, Kur’an için “O, Allah’ın sağlam ipi ve güvenilir vasıtasıdır.” demiştir.24

Kur’an’dan, ancak onu okuyan yararlanır. Hz. Ali de müminlere Kur’an’ı öğ-
renmelerini ve okumalarını tavsiye etmektedir: “Kur’an’ı öğrenin; zira Kur’an sözün 
en güzelidir. Kur’an’da anlayışınızı derinleştirip kavrayışınızı genişletin; zira o,
gönüllerin baharıdır. Onun nuruyla şifa arayın; zira göğüslerin şifasıdır. Onu güzel 
okuyun; zira o, kıssaların en faydalısıdır.”25 Kur’an’a bir şifa kaynağı olarak bakan 
Hz. Ali, onu öğütlerin en faydalısı olarak değerlendirmektedir:

“Şanı Yüce Allah ‘Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık’ (el-En’âm, 6/38) 
buyuruyor. Onda her şeyin açıklaması vardır. Kitabın bir kısmının diğer kısmını 
tasdik ettiğini, onda çelişki bulunmadığını zikrediyor. Yüce Allah ‘Eğer o, Allah’tan 
başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı’ (en-Nisâ, 4/82) 
buyuruyor. Gerçekten de Kur’an, zahiri hayrete düşürecek kadar güzel; batını ise
derindir.”26

Kur’an’ı nasıl anlamalı sorusuna Hz. Ali’nin bir usûl ilkesi tesis eden şu sözü, 
Kur’an’ın anlaşılmasını sağlayan temel bir prensip vazifesi görmektedir: “Kur’an 
âyetlerinden bazıları diğerleriyle konuşur; bir kısmı da diğerlerine şahitlik eder.”27

Hz. Ali, ümmetin önündeki muhtemel tehlikelerden biri olan inanç temelli kao-
sun önüne geçmek ve esasla teferruat olanın birbirine karışmasına engel olmak için,
müminleri yine Kur’an’a çağırmaktadır: “Tutunulacak sağlam bir ip, apaçık bir nur
ve susamışların susuzluğunu giderici şifalı bir kaynak olan Allah’ın kitabına sarılın. 
O yaşayanı temizler, ona sarılıp tutunanı kurtarır. Eğrilmediği için düzeltilmesi 

22 a.g.e.,s. 213.
23 a.g.e.,s. 239-240.
24 a.g.e.,s. 331.
25 a.g.e.,s. 213.
26 a.g.e.,s. 56-57.
27 a.g.e.,s. 251.
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gerekmez. Çok okumaktan, çok dinlemekten yıpranmaz. Onunla konuşan doğru 
konuşur; onunla amel eden kazanır.”28

Kur’an bir toplumun ıslahını sağlamış bir kitap olarak barışın, kardeşliğin tesisi 
için istifade edilecek bir kaynak, yardımına başvurulacak bir hüccettir: “Siz, Al-
lah’ın kitabıyla bakıyor, onunla konuşuyor ve onunla işitiyorsunuz. Eski kinleriniz 
üzerinde merada ot bitti de aranızdaki düşmanlığı Allah’ın kitabıyla unuttunuz. 
Ümitleri sevme hususunda aranızda anlaşma sağladınız. Mal kazanmada birbirinizle 
yarıştınız. Oysaki önceleri, şeytan sizi yoldan çıkartmış, gurur yolunuzu şaşırt-
mıştı.”29

Kur’an’ın küfür, nifak, azgınlık ve sapıklık gibi büyük hastalıklara şifa oldu-
ğunu söyleyen Hz. Ali, Kur’an’ın öğüdünün aldatmayan, saptırmayıp doğru yolu 
gösteren, sözünde yalan olmayan bir nasihat olduğunu30 belirterek “Onu kendinize 
nasihatçı yapın ve onu ölçü alarak kendi görüşlerinizi itham edin.”, demiştir.31

Hz. Ali için Kur’an şer’î ve aklî her hakikatin ilk prensibidir: “Kur’an hem em-
reden hem men eden; hem susan hem konuşandır. O, Allah’ın mahlukâtı üzerindeki
bir hüccetidir. Allah insanlardan misakını almış, misaklarına karşılık da nefislerini 
rehin almıştır; nurunu tamamlamış, dinini Kur’an’la kemale erdirmiş ve Peygambe-
rini katına çıkarmıştır.”32

Resûlullâh, bizim için bir kılavuz; O’nun sünnetine tabi olmak bizim için veci-
bedir. Hz. Ali, bu hakikate işaret etmek için “Allah, doğru yola götüren bir Peygam-
ber’i, konuşan bir Kitap’la ve dosdoğru bir işle gönderdi.”33 Diyerek Resûlullâh’ın 
dindeki aslî konumuna dikkat çekmiştir.

Kur’an-ı Kerîm ve Resûlullâh’ın sünneti, her Müslümanın, İslâm’ın ahkâmını 
öğrenmede ve ihtilafları sona erdirmede başvurulacak iki temel kaynaktır. Hz. Ali, 
müminlerin Allah’ın kitabı ve Resûlullâh’ın sünnetiyle amel etmeleri hususunda 
şöyle buyurmuştur: “Bizim Allah’ın Kitabıyla amel etme ve Resûlü’nün yolundan 
gitme, hakkını yerine getirme ve sünnetini yüceltme sorumluluğumuz vardır.”34

28 a.g.e.,s. 284.
29 a.g.e.,s. 251-252.
30 a.g.e.,s. 347.
31 a.g.e.,s. 329.
32 a.g.e.,s. 347.
33 a.g.e.,s. 317.
34 a.g.e.,s. 318.
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5. RESÛLULLÂH 

Kur’an ahlakına sahip olan ve “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 
68/4) âyetiyle ahlakın kemal derecesinde olduğu bildirilen Hz. Peygamber (s.a.), Hz. 
Ali için örnek bir insan, tabi olunması gereken bir resûldür: “Allah, O’nu peygam-
berlerin gönderilmediği ve dillerin birbiriyle çekiştiği bir zamanda gönderdi. O’nu
peygamberlerin peşinden gönderdi ve vahyi onunla sona erdirdi.”35

Hz. Ali, Resûlullah’a karşı takınılması gereken tutumun ne olması gerektiğini 
şu veciz ifadelerle açıklamaktadır: “Allah’a gösterdiğiniz gibi O’na da saygı gösteri-
niz. Çünkü O, size Allah’ın dininden hiçbir şeyi gizlemedi.”36 Bir peygamberin risâ-
let hayatı boyunca yüklendiği en büyük görev, tebliğdir. Hz. Ali’nin bu sözü ise, Hz. 
Peygamber’in dinde hiçbir şeyi gizlemediğini ve bu mevzuda daha sonra çıkmış bazı 
ihtilafların yersiz olduğunu hatırlatması açısından dikkat çekicidir.

6. KENDİNE KARŞI TAKINILMASINI İSTEDİĞİ TUTUM 

Hz. Ali’nin bu konudaki sözlerini aktarmadan önce, Peygamber Ehlibeyti’ne 
karşı takınılması gereken tavrı hatırlatan şu âyet üzerinde düşünmek gerek: “De ki, 
ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.” (eş-
Şûrâ, 42/23). Bu buyruğa uymak Peygamberimize minnet ve şükran borcumuzu 
yerine getirmektir. İslâm tarihinin ilk döneminden hemen sonra, maalesef Peygam-
ber Ehlibeyti’ne karşı zulüm çemberi kurulmuş, ümmetin onlardan hakkıyla istifade 
etmesinin önüne geçilmiştir. Bu konuda ya sevgide ifrat ya da zulüm ve ihanete 
uğrama çelişkisini aynı anda yaşayan Hz. Ali “Benden dolayı iki kişi helak olmuş-
tur: Beni aşırı seven ve benden aşırı nefret eden.”37 diyerek yaşanacaklara karşı şu 
uyarılarda bulunmuştur: “Benden dolayı iki sınıf helak olacak: Biri sevginin haktan 
uzaklaştırdığı ifrat derecede, beni aşırı sevenler; diğeri de nefretin haktan uzaklaştır-
dığı ifrat derecede, benden aşırı nefret edenler. Davranış olarak insanların benim 
hakkımdaki en hayırlıları, orta yolu seçenlerdir. Orta yoldan ve cemaatten ayrılma-
yın. Zira Allah’ın eli, cemaatle beraberdir.”38

Hz. Ali, Kur’an’ın yolunu takip ettiğini ve Resûlullâh’ın sünnetine tabi oldu-
ğunu vurguladığı bir konuşmasında “Ben, Allah hususunda, kınayıcının kınamasına 
aldırış etmeyen, simaları sıddıkların siması, sözleri iyilerin sözleri olan bir topluluk-
tanım. Onlar, Kur’an’ın ipine sımsıkı sarılmışlardır; Allah’ın kanunlarını, Resû-

35 a.g.e.,s. 251.
36 a.g.e.,s. 347.
37 a.g.e.,s. 652.
38 a.g.e.,s. 242.
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lü’nün sünnetini ihya ederler.”39 diyerek ifrat ve tefrit sarmalında kaybolmuş grup-
ların değil; mümin ve muttakilerin yolunda olduğunu beyan etmiştir.

7. BİR HAYAT TARZI OLARAK TAKVÂ 

Hz. Ali’nin konuşmalarında ve tavsiyelerinde ön plana çıkan kavramlardan biri 
de takvâdır. Cürcânî’nin “Kişinin Allah’a itâat ederek O’nun vereceği cezalardan 
kendini sakınması; insanın kendisini, yaptığı veya terk ettiği şeyler yüzünden müsta-
hak olacağı ukûbattan yine Allah’a itâat ederek korunması”40 şeklinde tanımladığı 
takvâ konusunda Hz. Ali şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Ey Allah’ın kulları! Sizi 
hedefe götürecek azık olan ve sığındığınızda sizi kurtaracak bir sığınak olan takvâya 
sarılmayı tavsiye ediyorum. En duyarlı davetçi, takvâya davet etmiş, en güzel anla-
yıp belleyen de takvâyı anlamış ve bellemiştir. Takvâya çağıran, gerçek tebliği yap-
mış; takvâyı anlayan da gerçekten kurtulmuştur.”41

Kur’an-ı Kerîm takvâyı bir hayat tarzı olarak gördüğü gibi onu insanı değer-
lendirmede biricik ölçü olarak takdim eder: “Muhakkak ki Allah yanında en değerli 
olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır.” (el-Hucurât, 49/13). Öteki ölçüler ise üstün-
lük için bir araç olarak görülmez: “Kim kalbini takva ile örterse, hayrını öne geçirir; 
ameli başarıya ulaşır. Takvânın en hayırlısını isteyiniz.”42 Takvâ ile şuurlanma çağ-
rısında bulunan Hz. Ali bunun koruyucu bir kalkan, sağlam bir zırh olduğunu belir-
tir: “Takvâ sapasağlam bir kaledir. Dalâlet ise zelil, berbat bir kaledir; ehlini koru-
yamaz, kendisine sığınanları saklayıp, barındıramaz. Takvâ ile hataların ibiği kopa-
rılır, yakîn ile de uzak emellere varılır.”43

Takvânın en temel fonksiyonunu da şu sözlerle dile getirmiştir: “Takvâ, Allah
dostlarını haram kıldığı şeylerden korumuş; kalplerini, Allah korkusuyla devamlı 
beraber kılmıştır. Öyle ki bu takva onların geceleri uyanık, öğlenleri de oruçla susuz 
geçirmelerine sebep olmuştur.”44 Takvâ aynı zamanda Hakk Teâla’nın rızasını ka-
zanmanın en üst basamağında yer alır: “Takvâyı rızasının zirvesi kılmıştır.”45

Takvâ yolcularının en temel vasıflarını anlatırken onların Kur’an ahlakıyla 
bezendiklerini şu sözleriyle tasvir etmektedir: “Muttakiler, konuştuklarında Hakk’ı 
söylerler; giyimlerinde iktisatlıdırlar; yürüyüşleri tevazuyladır. Gözlerini Allah’ın 
kendilerine haram kıldığı şeylerden sakınırlar; kulaklarını kendilerine faydalı olan 

39 a.g.e.,s. 397.
40 Ali b. Muhammed eş-Şerif el-Cürcânî, et-Tarîfât, Beyrut 1985, s. 68.
41 Nehcü’l-belâga, s. 221.
42 a.g.e.,s. 249-250.
43 a.g.e.,s. 286.
44 a.g.e.,s. 221.
45 a.g.e.,s. 347.
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ilme vakfederler. Kötülüklerinden herkes emin, bedenleri tertemiz, ihtiyaçları az, 
kendileri iffetlidirler. Dünya onları ister; onlar dünyayı istemez. Geceleri ayakları 
üzerinde saf tutup ibadet ederler; Kur’an âyetlerini anlamını düşünerek ağır ağır 
(tertil üzere) okurlar; onunla hüzünlere dalar, dertlerinin çaresini onda bulurlar.”46

Takvânın Kur’an’la hemhâl olma, onu tefekkür etme, onda hüzünlere dalma, insanı 
ilgilendiren tüm problemlerin çözümünde çare olarak yine onu görme hali olması, 
bu kavramı Hz. Ali’nin dilinde hayat tarzı vazifesi gören bir üstünlük ölçüsü olarak 
tanıtmaktadır.

Muttakilerin, içinde bulundukları anın hakkını verememe kaygısını yaşadık-
larını dile getiren ve bunu, “Az amel işlemeye razı olmazlar; çok ameli de fazla say-
mazlar”47 sözüyle dile getiren Hz. Ali, insanlara sürekli bir nefis muhasebesi yapma-
ları gereğini hatırlatarak, “Biliniz ki kendi içinizde sizi gözetleyenler var. Azalarını-
zın gözleri ve dosdoğru yazan yazıcılar var; yaptıklarınızı kaydedip niyetlerinizi 
sayıyorlar. Simsiyah bir gecenin zifiri karanlığı bile, sizi onlardan koruyamaz.”48

Sözleriyle müminlerden sürekli bir teyakkuz halini yaşamalarını ister. Onun için tak-
vâ dinin özü, kurtuluş reçetesi ve korunup arınma aracıdır: “Takvâ ile gaflet uyku-
sundan uyanın, gününüzü onunla geçirin, kalplerinizi onunla şuurlandırın, günahla-
rınızı onunla yıkayın, hastalıkları onunla tedavi edin, ölümü onunla karşılayın, onu
kaybedene ibret nazarıyla bakın.”49

Takvâlı olma bir anlamda Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır: “Takvâ Allah’ın
sizin üzerinizdeki hakkı, Allah’a karşı bir görevdir. Takvâ üzere Allah’tan yardım 
dilemek ve takvâyla Allah’a (yani dinine) yardım etmeyi istemek bir görevdir.”50

Allah’ın, kulların çağrısına icabette bulunması ve kullarına yardım etmesi yine kul-
ların takvâyı önemsemeleri ve yaşamların takvânın gereklerine göre tanzim etmesine 
bağlı kılınmıştır. Bu hakikati dile getirmiş olan Hz. Ali’nin “Takvâyı koruyun ve 
takvâyla korunun.”51 sözünden, şerden ve masiyetten korunmanın biricik vasıtasının 
takvâ olduğu anlaşılmaktadır.

8. FARZLARA RİAYET  

İslâm, Kur’an’ın ve Resûl-i Ekrem’in bildirdiği hükümler, prensipler, emir ve 
yasaklardır. Farz ibadetlerin başında ise namaz, oruç, zekat ve hac gelir. İbadetlere 
düşkün olduğu bilinen Hz. Ali, halife seçildiği ilk günlerde yaptığı bir konuşmasında 

46 a.g.e.,s. 398-399.
47 a.g.e.,s. 400.
48 a.g.e.,s. 287.
49 a.g.e.,s. 371-372.
50 a.g.e.,s. 371.
51 a.g.e.,s. 372.
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“Farzlara dikkat edin. Onları edâ edin ki Allah sizi cennete yöneltsin.”52 Buyur-
muştur. Gerçek iman hali kişinin bunları edâ etmesiyle bilinir: “Allah’ın huzuruna 
size farz kıldığı haklarını ve açıkladığı vazifelerini edâ ederek çıkın.”53

9. DÜNYA HAYATI, ZÜHD VE SÂLİH AMEL  

Dünya hayatına karşı insanın teyakkuz halinde bulunmasını tavsiye eden Hz. 
Ali, dünyanın verdiği sevincin baki olmadığını, dünyayı elde etmekle mutlu olaca-
ğını sananların da bu arzularına kavuşsalar bile “Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz 
bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karış-
mış; arkasından rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir.” (el-Kehf, 18/45) 
âyetinin muhatabı olduklarını şu ifadelerle dile getirmiştir: “Dünya kendine güvenen 
nicelerine acı vermiş; nicelerini yere vurmuş; nice kibir sahiplerini hakir kılmış; nice 
azamet sahibini zelil hale dönüştürmüştür.”54 Bu güven, itminan, tekebbür ve benlik 
davasının sonucunda inkıraza uğramış kadim medeniyetlerin bıraktığı kalıntılar da,
yaşayanlar için güzel bir öğüttür: “Ipıssız harabelere ve bomboş kalmış memle-
ketlere bir baksaydın; onların sana çok güzel öğütler ve dersler verdiğini görür-
dün.”55

Dünya hayatı, aslında ahiret için bir basamak rolünü görmekte olmasının
ötesinde sadece tüketilecek ve tükenmeyi sağlayacak bir hayat olarak görülmemesi 
gereği, bir Müslümanın hareket tarzını belirleyen en temel bilinç seviyesini oluş-
turur. Olmayacak emeller peşinde koşarak dünya hayatını bir hüsranın ve bozgunun 
mahalli kılan nice nesillerin ve medeniyetlerin bu bilinçten uzak gayr-ı âdil yaşam 
ve yönetimleri, Hz. Ali’ye göre dünyaya aldanmışlığın eseri olarak okunmalıdır. 
İbret alınacak hadiselerin yükü altında yaşlanan dünyada, insanların, aldanmışlığın 
verdiği gururla, dine ve dinin emrettiği zühd ve sâlih amele sırt çevirmeleri aslında 
dünya hayatına olan bakışlarının eseridir. Bu meyanda geçmiş milletlerin akıbetini 
hatırlatan Hz. Ali “Sizden önce yaşayıp eser bırakanların, olmayacak emeller peşin-
de koşanların, yardımcıları hazır, orduları çok olanların yurdunda değil misiniz? 
Onlar da dünyaya taptılar, nasıl da dinlerini bırakıp dünyaya aldandılar! Dünya 
onlara ancak ölümle yardım etti. Ebediyyen ayrılıp gittikleri zaman kendisini seçip 
uyanları, kendisine dayananları tanımadığını mutlaka görmüşsünüzdür. Dünya 
ondan korkarak yaşamayan, mustazaf olmayan kimse için ne kötü bir yurttur.”56

diyerek dünyanın, kendini tercih edenleri bu seçimleriyle baş başa ve yalnız bırak-
tığını hatırlatmaktadır. Hz. Ali’nin geçmiş ümmetler ve insanlar hakkındaki

52 a.g.e.,s. 315.
53 a.g.e.,s. 329.
54 a.g.e.,s. 215.
55 a.g.e.,s. 457.
56 a.g.e.,s. 216-217.
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“Dünyadan göçebeler gibi çadır kurdular, sonra konaklarını bırakıp göçtüler.”57 sözü 
dünya hayatının faniliğinin en dramatik sahnesini göstermesi açısından sarsıcı ve 
sarsıcı olmanın ötesinde, dünyaya tutkun olmanın hazin sonunu göstermesi yönüyle
anlamlıdır. 

Hz. Ali, “Zâhidler, dünyada gülseler bile gönülleri ağlar, rahata erseler bile hü-
zünleri artar; halkın kendilerine gıpta edeceği kadar lütufa erseler de az kulluk ettik-
leri için kendilerine kızarlar.”58 sözüyle zühd hayatına dikkat çekip “Dünya göçüle-
cek yerdir, konaklanacak değil.”59diyerek dünyaya gerçek bir makam ve baki bir 
yurt olarak değil de yitirildiğinde üzülmeye değmeyecek bir mekan olarak görülme-
sini tavsiye etmektedir.

Hz. Ali, zühd elbisesine bürünmeye mütemayil olan kibre set çekmek için 
önlem olarak müminlere zahitliklerini saklamalarını tavsiye etmektedir: “Zahitliğin
en üstünü, zühdü gizlemektir.”60 Zira zühd, kibrin boyasıyla boyandığı an bir fitneye 
dönüşebilir.

Hz. Ali’nin bakış açısına göre imanın yaşaması için ilmin gerekli olduğu âdeta 
bir kaziyye-i muhkemedir. Sâlih amel ise imanın varlık işaretidir, yani sâlih amelin 
kendisinden südur ettiği kişide mutlaka iman vardır. İman etmiş kimse de sâlih 
amelde bulunmak için mutlaka bir arzunun içinde olur: “Sâlih amel imana; iman, 
sâlih amellere delalet eder. İlim, imanla yaşatılır.”61

Bu dünyanın yokluk ve zorluk, aldatıcılık ve keder dünyası olduğuna dikkat 
çeken Hz. Ali, Müslümanlara sâlih amelde bulunmalarını tavsiye ederken özellikle 
faniliğe vurguda bulunur: “Sâlih amel işleme konusunda acele edin. Ölümün ansızın 
gelip çatmasından korkun. Çünkü rızkın geri gelmesi ümit edilebilir, ama ömrün geri 
verilmesi umulamaz. Bugün elden giden bir rızkın, yarın artmış bir şekilde geri 
gelmesi ümit edilebilir. Oysa, dün ömürden geçenin bugün geri dönmesi umulamaz. 
Ümit gelenle, yeis geçenle beraberdir. Öyleyse ‘Ey iman edenler! Allah’tan, O’na 
yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.’ (Âl-i İmrân, 
3/102)”62

“Nefsine galip gelen, şehvetine engel olan ve aklıyla bakan kimseler gibi 
kaygılanın.”63Dünya ve ahiret karşılaştırmasında aradakifarkın her ikisinin 

57 a.g.e.,s. 328.
58 a.g.e.,s. 220.
59 a.g.e.,s. 219.
60 a.g.e.,s. 630.
61 a.g.e.,s. 283.
62 a.g.e.,s. 223.
63 a.g.e.,s. 298.
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barındırdığı neticede saklı olduğunu “İki amel arasında ne kadar da fark var! Birinin 
lezzeti gider, yorgunluğu kalır (dünya); diğerinin, zahmeti geçer, ecri kalır (ahi-
ret).”64 sözüyle hatırlatarak dünyanın başat vasfının yorgunluk, ahiretin ise kalıcı 
mükâfat olduğunu belirtir.

Zühd hayatının ve sâlih amel çabasının uzağında yaşayanlara “Ey âdemoğlu,
yiyeceğinden fazla kazandığın şeyde başkaları için bekçisin.”65 hitabında 
bulunurken her insanın bildiği ama kabullenemediği bir hatırlatmada bulunmaktadır. 
Bu kabul-lenmenin, insanın eleminin şiddetini artıracağı muhakkak olmakla beraber 
zühd ha-yatı ve sâlih amelin ihtiyaçtan fazla olanı yine hakka kanalize etmede Hak 
Teala’nın insana lütfettiği iki nimet olduğunun hatırlanması gerekir.

10. YÖNETİCİNİN VASIFLARI VE HZ. ALİ’NİN 
TAVSİYELERİ

Önderlik tahammül ve sabır işidir. Yönetme kabiliyetinin ilk basamağını oluş-
turan bu haslet, Hz. Ali’nin dilinde “Önderlik işi, gönül genişliği ile mümkündür.”66

sözleriyle hikmetin yönetime hakim olmasının zeminini oluşturmuştur.

Hikmetle yönetmek, yönetimde şûrayı esas almayı gerekli kılar. “Onların 
işleri, aralarında şûra iledir.” (eş-Şûra, 42/38). Şûranın bir yönetim ilkesi olarak 
verildiği Kur’an’da bu ilke, “İş hakkında onlara danış.” (Âl-i İmrân, 3/159) âyetinin 
zımnında da ifade edildiği gibi denetleme ve kontrolü ifade eder. Bu konuda Hz. Ali,
yönetici olan kişinin namus, kan, ganimet ve kanunlar üzerinde dilediği gibi tasarruf 
etmesinin doğru olmadığını savunur. “Cimri, cahil ve zalim kişinin, Müslümanlara
önderlik etmesi de doğru değildir. Cimri, halkın malına göz diker; cahil, onları 
yoldan çıkarır; zalim, onları canlarından eder.”67 derken bu kontrol mekanizmasının 
gerekliliğinin sebebine işaret etmiştir. Ayrıca şûra ilkesi cimri, cahil ve zalim kişinin 
yönetimde yer almasının önünde bir bent vazifesi görür.

Bazı kumandanlarına yaptığı tavsiyede askerlerin kendilerine itaat etmelerini 
sağlamalarını buyurarak, savaşa katılma isteğini izhar etmeyen askerlere aldırmama-
larını, gelenlerle harekete geçmelerini söylemiştir. Çünkü ordu yönetiminde disiplin 
önemlidir, bu disipline riayet etmeyen askerler için “Onların savaşa gelmemeleri, 
hazır bulunmalarından; oturmaları, hücumlarından daha hayırlıdır.”demiştir.68

64 a.g.e.,s. 653.
65 a.g.e.,s. 669.
66 a.g.e.,s. 667.
67 a.g.e.,s. 248.
68 a.g.e.,s. 481-482.
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Azerbeycan valisi Eş’as b. Kays’a (v. 40/661) bazı tavsiyelerde bulunurken 
valiye sorumluluğunu hatırlatarak heva ve hevesine uymamasını hatırlatmış ve 
“Emrindekilere karşı zorbalık ve istibdatta bulunmaya hakkın yoktur. Delil olmadan 
iş yapma.”demiştir.69

Başka bir konuşmasında valiye hitaben şöyle buyurmuştur: “Tebaanın üzerine 
kanat ger, onlara güler yüzlü davran, şefkatle muamele et. Bakışında, görünüşünde, 
işaretinde ve selamında onlar arasında eşit davran ki büyükler, zayıfların hakkını 
çiğnerken senin korkundan güvende olmasınlar; zayıflar da adaletinden ümit kes-
mesinler.”70

Malik b. Hârisel-Eşter’i (v. 37/657) Mısır’a vali tayin ettiği zaman gönderdiği
emirnamede dikkat çeken şu ilkeler ve tavsiyeler, yönetimin esaslarını ve ahlakî 
dayanaklarını vaaz etmesi açısından dikkat çekicidir:

“Halkına merhametle muamele etmeyi kalbine şiar, onları sevmeyi ve onlara
lütfetmeyi kendine huy edin. Onlara karşı yiyeceklerini ganimet bilen yırtıcı bir 
canavar gibi olma.”71

“Bir kimseyi affetmiş olmaktan dolayı pişman olma, cezalandırmadan dolayı 
da sevinme. Öfkene kapılıp ceza vermekte acele etme.”72

“Allah’ın azametiyle boy ölçüşmeye; gücünü, onun yüce kuvvetine benzetme-
ye kalkışma. Çünkü Allah, her zaman zorbayı ezip zelil eder; her kibirlenip büyük-
lük taslayanı alçaltır.”73

“Danıştığın kişiler arasına, seni cömertlikten vazgeçiren ve fakirlikle korkutan 
hiçbir cimriyi, işlerde zayıf olmana neden olan herhangi bir korkağı, açgözlülüğü 
süslü gösteren herhangi bir hırslıyı dâhil etme. Cimrilik, korkaklık ve hırs, Allah 
hakkında kötü zannın bir araya getirdiği farklı huylardır.”74

“İdaren altındaki ülkenin salahı ve senden önceki insanların yaptıkları doğru-
ları ikame etmek için daima âlimlerle görüş, hikmet ehliyle beraber ol.”75

69 a.g.e.,s. 482.
70 a.g.e.,s. 570.
71 a.g.e.,s. 569.
72 a.g.e.,s. 569-570.
73 a.g.e.,s. 571.
74 a.g.e.,s. 573.
75 a.g.e.,s. 575.
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Hz. Ali ordusuna hitap ettiği bir konuşmasında da savaş hukukunu hatırlatarak 
şöyle buyurmuştur: “Hezimete uğrarlarsa kaçanı öldürmeyin, size sığınanı vurma-
yın, yaralıyı katletmeyin. Liderlerinize veyahut şahsınıza sövseler bile kadınlara ezi-
yet etmeyin.”76

11. İNSANLARI AYIPLAMAK  

Müminler alçak gönüllü ve birbirlerine karşı merhametlidirler. Resûlullâh 
“Müminlere alçak gönüllü ol.” (el-Hicr, 15/88)âyetiyle merhametli olmakla emro-
lunmuştur. Merhametin belirtilerini ise Hz. Ali şu konuşmasıyla dile getirmiştir: 
“Bir kimseyi günahından dolayı ayıplamakta acele etme; belki onun bu günahı
bağışlanmıştır. Küçük günah nedeniyle kendini güvende sayma; belki de bu küçük 
günahtan dolayı azap göreceksin. İçinizden bir başkasının ayıbın öğrenen kimse, 
kendi ayıbını bilmekten dolayı, onu söylemekten kaçınsın. Başkalarının imtihan 
edildiği şeylerden muaf tutulduğu için kendisini şükür meşgul etsin.”77

Bir kusuru kendinde barındıran kimsenin başkalarını ayıplaması ise bir taşkın-
lık halidir: “Ayıbın en büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.”78 Çün-
kü bu ayıp, mümin kimseye sevgide, merhamette ve şefkatte ortak olmamanın 
sonucudur.

Sözün gücüne dikkat çeken Hz. Ali muttakilerin en bariz vasfının dillerini zapt 
etmeleri olduğunu belirterek “Müminin dili, kalbinin arkasında; münafığın kalbi ise 
dilinin arkasındadır.”79 demiştir. Bu vasıflara sahip mümin, münafık kimsenin aksi-
ne “Bir söz söylemek istediğinde düşünür, hayırsa söyler, şer ise vazgeçer.”80

12. GÜNAH  

En büyük afet, kişinin günahları küçümsemesidir. İnsan iman ile kemale erer. 
Kemal yolunda günahtan kaçınmak, ondan kaçmak gerekir. Yine de insan nisyanın 
verdiği meşguliyetle günaha duçar olur. Günahın kiri, muhakkak ki tövbe gibi bir 
rahmet suyuyla yıkanabilir. Ama insanı günaha sürükleyen süreçleri terk etmek 
velev küçük bile olsa tüm günahlardan sakınmakla mümkündür: “Günahların en 
şiddetlisi, sahibinin önemsiz gördüğüdür.”81

76 a.g.e.,s. 492.
77 a.g.e.,s. 258.
78 a.g.e.,s. 704.
79 a.g.e.,s. 330.
80 a.g.e.,s. 330.
81 a.g.e.,s. 703.
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Günaha yenilmek de onları basite almakla başlar. “Günahın kendisine galip 
geldiği kişi galip olmaz. Kötülükle galip gelen gerçekte mağluptur.”82 Zafer ve gali-
biyet, meşru vasıtalarla gerçekleştirilince o zaman Hakk’ın rızasına uygun düşer. 
Aksi halde günahla gelen zafer, hüsrandır; şerle gelen galebe neticede bozgundur.

13. BİD’ATE SAPMAK  

Bid’at, dinden sayılmadığı ve nasslar tarafından emredilmediği halde, dinin bir 
parçası olarak kabul edilip sevap umularak yapılan ve dine sokulan hususlardır. 
Nehcü’l-belâga’da Şeriat’in zıddı olarak yerilen ve zemmedilen bid’at kavramı için 
Hz. Ali “İnsanlar, iki kısımdır: Şeriata tabi olanlar ve bid’ata sapanlar. Bid’ate sa-
panların ne delil olacak bir ışıkları, ne de yol gösterecek bir kılavuzları vardır.”83

buyurmuştur.

Bid’atlerin kaldırılması ancak Şeriat’in kurallarına ve Nebevî Sünnet’e tabi 
olmakla mümkündür. Bu durumu “Bir sünnet terk edilmeden çıkan hiçbir bid’at 
yoktur. Bid’atlerden sakının, azmedilecek işlerinin en efdali olan apaçık hidayet 
yoluna yönelin. Bid’atler ise işlerin en şerlisidir.”84 sözleriyle dile getiren Hz. Ali, 
bid’atler için, “iyi” ve “kötü” ayırımında bulunmamaktadır. Hz. Ali, her bid’atin 
mutlaka dinin bir emrini veya bir kuralını unutturacağı ve çiğneteceği kanaatini taşı-
maktadır. Bu görüşünde esasen ne kadar isabetli olduğunu, bid’atlerin unutturduğu 
sünnetleri ihya etmeye çalışan Gazzâlî, İbn Teymiyye, İmâm Rabbânî85 gibi âlim-
lerin mücadelelerinde görmek mümkündür.

Bid’at ihdas etme, apaçık, Allah’a iftira niteliğine sahip bir eylem tarzıdır. Esa-
sen, bu hususun farkında olan Hz. Ali, bid’at ihdas etmenin bir âfet olduğuna,
neticesinde ise helak olmanın yattığına dikkat çekmektedir: “Din kılıfı giydirilmiş 
işler ve bid’atler, Allah’ın koruduğu kimseden başkasını helak eder.”86 Bid’at, sebep 
olduğu netice düşünüldüğünde fitne kavramıyla beraber anılmayı hak eden bir 
niteliğe sahiptir. Fakat, asıl fitne sünnetlerin unutulması ve terk edilmesidir. Çünkü 
bu durum, bid’atlerin yayılmasının zeminini oluşturmaktadır. Sünnetler unutulursa o 
boşluğu bid’atler dolduracaktır.87 Mümine yakışan bid’ate tâbi olmamaktır. Bid’atin 

82 a.g.e.,s. 699.
83 a.g.e.,s. 331.
84 a.g.e.,s. 263.
85 İmâm Rabbânî’nin bid’at hakkındaki paralel görüşleri için bkz. Hayreddin Karaman, İmâm-ı Rabbânî 

ve İslâm Tasavvufu, İz Yay., İstanbul 2003, s. 55-57.
86 Nehcü’l-belâga, s. 317.
87 Sünnetlerin unutulması ve bid’at konusu için bkz. Mustafa Karataş, İbadetlerde Ruh ve Şekil, İstanbul

2005, s. 175 vd.
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bayrağı olmak ise dalâletin öncülüğüne soyunmakla eş anlamlıdır: “Fitnelerin 
işareti, bid’atlerin bayrağı olmayın.”88

14.ZALİMİN VE MAZLUMUN HALİ 

“Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka 
dostlarınız yoktur. Sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz.” (Hûd, 11/113) âyetinde 
beyan edildiği gibi zulme eğilim göstermemek imânî bir görevdir. Bu şuurla hareket 
eden Hz. Ali “Allah’a yemin ederim ki mazlumun hakkını zalimden alacağım, zali-
min burnuna halka takıp gem vuracağım, istemese bile hakkın kaynağına zorla sürüp 
götüreceğim.”89 diyerek zulme karşı aktif mücadele vermenin gereğine işaret etmiş-
tir. Zulmün ahlakîlikten en uzak olanına  “Zulmün en aşırısı, zayıflara yapılandır.”90

Diyerek bir ilkeyi hatırlatan Hz. Ali başka bir konuşmasında “Mazlumun zalimden 
hakkını alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.”91 buyurarak
zalimlerin ahiretteki durumunun daha çetin olduğuna vurguda bulunmuştur. Zulüm 
hiçbir şartta kabul edilemez; zalim olmanın ise tercih edilecek hiçbir yanı yoktur: 
“Allah’a zalim olarak değil, mazlum olarak varmaya çalışın.”92

15. HELAL VE HARAM 

“Karnınıza haram lokma sokmayın.”93 Diyen Hz. Ali, helal ve haram çizgisine 
uyulması gerektiğine ve bu konuda temel referansın da Kitap ve Sünnet olduğuna 
dikkat çekerek “İnsanların ortaya çıkardığı bid’atler, size haram kılınmış şeylerden 
herhangi bir şeyi helal yapmaz. Helal, Allah’ın helal kıldığı; haram da Allah’ın ha-
ram kıldığıdır.”demiştir.94 Hz. Ali’nin bu sözlerinden onun insanların yapay haram-
lar icat etmelerinin önüne geçmek istediği anlaşılmaktadır. Çünkü, haram kılma 
yetkisine sahip tek kişi Allah’tır.

16. ÖFKEYİ YUTMAK 

Kalpte bulunan öfkeyi tamamen silip atmak mümkün değildir ve insanın fıtra-
tına aykırıdır; ama onu kontrol etmek mümkün olabilir. Bunu hatırlatan Hz. Ali, 

88 Nehcü’l-belâga, s. 275.
89 a.g.e.,s. 253.
90 a.g.e.,s. 531.
91 a.g.e.,s. 701.
92 a.g.e.,s. 275.
93 a.g.e.,s. 275.
94 a.g.e.,s. 331.
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öfkenin kontrol edilmesinin neticesini şu veciz ifadelerle dile getirmektedir: “Öfkeni 
yut; ben, onun kadar sonucu tatlı, akıbeti haz verici başka bir yudum görmedim.”95

17. CEHALET 

Kur’an “Cahillerden yüz çevir.” (el-A’raf, 7/199) diye emreder. Hayatı çirkin-
leştiren bir körlük olarak nitelenen cahillik, her şeyden önce sahibini hikmetten uzak 
bırakır. Bunun için Hz. Ali, muhataplarına “Cahilin irtibatı kesmesi, akıllının ilişki 
kurmasına denktir.”96 derken cahilin dostluğunun, kişiye hikmetsizlik ve irfandan 
uzak düşme olarak geri döneceğini ihsas etmektedir.

18.VAKAR 

Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in tavsiye ve uygulamalarıyla şekillenen İslâm 
ahlakının övdüğü en temel hasletlerden biri de vakardır. İnsanın, insan olma maz-
hariyetinin farkında olması olarak da tanımlanabilen vakar, insanlık haysiyet ve 
şerefini önde tutan bir tavır içinde olmaktır. Bazı haller kişinin vakarına delalet eder. 
Bunlardan biri de mizahın aşırısından kaçınmak ve ciddi olmaktır. Bu konuya dikkat 
çeken Hz. Ali efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Başkasından bahsederken bile,
güldürecek söz söylemekten sakın.”97

19. CÖMERTLİK 

Peygamberlerin ahlakından olan cömertlik, nimet ve imkanları başkalarının 
yararına seferber etmektir. Sosyal çevrede sahibine itibar kazandıran bu meziyetin 
en temel ahlakî kriterini hatırlatan Hz. Ali, “Cömertlik, istenmeden vermektir; 
istendikten sonra vermek ise utançtır.”98 diyerek bu imtihanda kazananların buna 
riayet edenler olduğunu anlatmaktadır.

20.SABIRLI OLMA 

“And olsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden 
biraz azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ 
geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler. İşte Rablerin-
den bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.”
(el-Bakara 2/155-157) âyetlerinde, insanın hayatı boyunca her safhada çeşitli musi-
betlere duçar olacağı haber verilmektedir. Musibetin anında ya isyan ya da sabır 

95 a.g.e.,s. 533.
96 a.g.e.,s. 534.
97 a.g.e.,s. 535.
98 a.g.e.,s. 638.
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vardır. Hoşlanmadığımız şeylere karşı sabretmenin anlamı açık olmasına mukabil 
sevdiğimiz şeylere karşı sabretmenin ne anlama geldiği için biraz tefekküre ihtiyaç 
vardır. Hz. Ali, “Sabır iki türlüdür: Biri hoşlanmadığın şeye karşı sabır; diğeri sevdi-
ğin şeye karşı sabır.”99 diyerek bu konuda tefekkür etmeyi adeta bir vazife olarak 
bize telkin etmektedir.

21. İNSANA AİT BAZI HASLETLER 

Müminlere ait hasletler, derin iman ve üstün terbiye ile kemale erer. Mümin 
kişi, akidesi sağlam olduğu kadar, ahlakı da olgun numûne bir insandır. Hz. Ali, 
kişinin kendini düzeltmesi ve kişisel zaaflara karşı teyakkuz halinde bulunması 
sadedinde şu tavsiyede bulunmuştur: “Acizlik afettir, sabır şecaattir, zühd servettir, 
vera’ ise sığınaktır. Rıza, ne güzel arkadaştır!”100

Oğlu Hasan’a hitaben “Zenginliğin en büyüğü akıl, fakirliğin en büyüğü ise 
ahmaklıktır. Kişinin kendisini beğenmesi, en büyük yalnızlıktır. En asil soy ise güzel 
ahlaktır.”101 nasihatinde bulunarak, aklın zenginlik, ahmaklığın ise yoksulluk, ken-
dini beğenmenin korkunç bir felaket olan yalnızlık, güzel ahlakın ise en büyük asalet
olduğunu hatırlatmakta ve bu güzel hasletlerin ziynetiyle bezenmeyi tavsiye etmek-
tedir.

Hayâ, insanı hassasiyet sahibi kılan bir haslettir. Kişi hayâ ile ince şuurlu olur. 
Bu şuur onun iyi işlerden etkilenmesine ve kötü işlerden kaçınmasına sebebiyet 
verir. Hayâ sahibi insanın, halkın yanında mertebesinin yükseleceğine dikkat çeken 
“Kim hayâ elbisesine bürünürse, insanlar onun ayıplarını görmez.”102 sözü, bu 
elbiseye bürünen insana karşı halkın müsamahakar olacağını anlatmaktadır.

İnsan olmanın sırrı himmet, insanlık, utanma ve kıskançlık hasletlerinde sa-
klıdır. “Kişinin kıymeti, himmetinin ölçüsü kadar; doğruluğu, insanlığı kadar; şe-
caati, yaptığı kötülükten utandığı kadar; iffeti, kıskançlığı kadardır.”103 sözü, bu sırrı 
ifşa ederken kamil insan olabilme yolunda hikmetle hareket etmeyi hatırlatmaktadır.

Zafere giden yolun ilk şartı mücadelenin tüm kademelerinde ihtiyatlı olmaktır: 
“Zafer kararlılıkla; kararlılık, düşünüp taşınmakla; bu da sırları gizlemekle olur.”104

Düşünüp taşınmadan savaşa soyunan, maddî ve manevî hayatın ahengini bozar. İhti-

99 a.g.e.,s. 638.
100 a.g.e.,s. 626.
101 a.g.e.,s. 635.
102 a.g.e.,s. 674.
103 a.g.e.,s. 637.
104 a.g.e.,s. 637.
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yat, savaşın öncesinde ve sonrasında ordunun sırlarını ifşa etmeyerek en az zayiatla 
zafere kazanma düşüncesini gerçekleştirmektir.

Dilin afetleri kısmında anılabilecek olan düşünmeden konuşmak, akıldan uzak 
düşmenin alametidir. Konuştuklarının muhasebesini yapmayanlar, Hz. Ali’nin de 
hatırlattığı gibi “Ahmağın kalbi, ağzında; akıllının dili ise kalbindedir.”105 sözünün 
muhatabı olurlar.

Toplumun iki kutbunu oluşturan yüce insan ve aşağılık kişi konusu, hikmet 
ehlinin her zaman telmihte bulunduğu iki alan olmuştur. Hz. Ali, “Aç kaldığı zaman 
asil kişinin, doyduğu zaman aşağılık kişinin saldırısından sakının.”106 sözüyle, aşağ-
ılık sıfatını hak etmiş kişilerin beşeri ihtiyaçları giderildiğinde kendinde saklı olan 
habis hasletleri dışa vurduğunu ve zaten buna da meyyal olduğunu beyan etmek-
tedir.

Hayat ibret alınacak hadiselerin saklı olduğu bir sahnedir. Geçmiş ümmetlerin, 
yıkılmış medeniyetlerin ve yaşanmış hayatların her biri imtihan olacak insanın 
uyanması için dersler ve yığınla ibretlerle doludur. Ama “İbret alınacak şey ne kadar 
çok, ibret alan ise ne kadar az.”107

İmtihan dünyasında kimileri fakirlik ve kimileri zenginlikle sınanmaktadır. 
Özünde bir fazilet olmayan fakirlik ve zenginlik bazı hasletlerle rahmetin kapısını 
açar: “İffet, fakirliğin ziyneti; şükür, zenginliğin ziynetidir.”108 Fakirlik iffetle, zen-
ginlik ise şükürle tezyin edilirse, bu iki durum kulluk için kazanca dönüşür. İffetten 
uzak fakir ve şükrü hatırlamayan zengin, çirkinliğin ancak basit bir vesilesi olur.

İnsanoğlunun kendi ayıbı gibi bir noksanı dururken başkasının ayıbıyla, güna-
hıyla meşgul olmanın kazancı bu dünyada kınanmak, ahirette ise rahmetten uzak 
düşmektir. “Kendi ayıbını gören başkalarının ayıbıyla meşgul olmaz.”109 Her daim 
kendi ayıbıyla beraber duran, kulların ayıbı kendisini meşgul ediyorsa bu, nebevî 
hikmetten ırak düşmektir. Başkalarının ayıbını görmeğe çok istekli olup “Acele eden 
nice insan var, acele ettiği şeye ulaştığında keşke ulaşmasaydım, der.”110

105 a.g.e.,s. 636.
106 a.g.e.,s. 638.
107 a.g.e.,s. 695.
108 a.g.e.,s. 701.
109 a.g.e.,s. 703.
110 a.g.e.,s. 270.
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SONUÇ 

Nehcü’l-belâga’dan hareketle inşa edilecek Hz. Ali tasavvurunda, Hz. Ali 
mümin bir portre ve hikmet ehli bir sahâbîdir. İslâm hikmet geleneğinin kendisinden 
olabildiğince beslendiği bir şahsiyet olarak Hz. Ali’nin Kur’an’a ve Sünnet’e bağlı-
lığında asla taviz vermediği, ayrıca düşüncesini bu iki temel esas üzere inşa ettiği
görülür. İlk üç halife döneminde halifelerin kendisine sürekli danışmaları, onun 
yönetimde ve sosyal ilişkilerdeki birikimin derinliğine işaret etmektedir. Mezhep-
lerin temel kaynaklarında içtihatlarının etraflıca yer almış olması da fıkhî bir donanı-
ma sahip olduğunu göstermektedir. Nehcü’l-belâga’nın ise Hz. Ali’ye isnadının 
sıhhati konusuna kaynaklar her ne kadar tereddütle yaklaşıyor olsalar da, devrin 
soysal ve politik hadiselerine ışık tutmasının ötesinde Hz. Ali’nin hikmet anlayışının 
okunması açısından önemlidir.

Hz. Ali’nin, İbn-i Mülcem tarafından saldırıya uğrayıp yaralandıktan sonraki 
son sözleriyle tebliği sona erdirmek istiyorum: “Sizlere vasiyetim, Allah’a hiçbir şey 
ortak koşmayın ve Muhammed’in sünnetini kaybetmeyin. Bu iki esası ayakta tutun. 
Bu vasiyeti yerine getirdikten sonra, bütün yerme ve kınamalar, sizlerden uzak 
olur.”111
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BİR “HAZRETİ ALİ CENKLERİ” METNİNDE  
ŞAHIS İNCELEMESİ

Arş. Gör. Necmiye ÖZBEK ARSLAN1*

 

ÖZET

Tam ismi Ali bin Ebî Tâlib el Kureyşî el Hâşimî olan Hz. Ali, bilindiği gibi Hz. 
Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı olup aynı zamanda dördüncü halifedir. Beş 
yaşından itibaren Hz. Muhammed’in yanında olan ve ona ilk iman edenlerden biri 
olarak bilinen Hz. Ali, Hz. Muhammed’in sancaktarlığını yapmış ve savaşlarda da bü-
yük kahramanlıklar göstermiş bir tarihi figürdür. Savaşçı kimliğinin yanı sıra, ashab-ı 
kirâm arasında Kur’an, hadis ve özellikle de fıkıh alanlarındaki bilgileriyle adından 
söz ettiren Hazret-i Ali büyük bir âlim olarak kabul edilmektedir. İslâmiyet’in yayıl-
ması aşamasında büyük kahramanlıklar gösteren Hz. Ali hakkında bu nedenlerle des-
tanların ve cenknâmelerin yazılması da kaçınılmaz olmuştur. Hz. Ali’nin destâni ve 
târihi kimliğinin ön planda olduğu cenknâmelerde, Hz. Peygamber başta olmak üzere, 
Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin gibi ehl-i beyte mensup kişiler ve Hz. Peygambe-
rin eşi Hz Ayşe ve dört halife öncelikli yer teşkil ederek İslamiyet’in yayılmasında rol 
oynayan pek çok din büyüğünün adına rastlanmaktadır. Tarihi gerçekliği su götürme-
yen kişilerin yanı sıra, devler ve ifritler gibi efsanevî şahıslar ile Hz. Ali’nin savaştığı 
padişahlar ve vezirler başta olmak üzere devlet adamlarının da ismi anılmaktadır. Bu 
çalışmada öncelikli olarak cenknâmeler hakkında kısa bir bilgi verilecek ve bir nüsha 
örneği temel alınarak bu metindeki şahısların sınıflandırmasına ve hangi fonksiyonda 
kullanıldığına dair bir inceleme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Hazret-i Ali, Cenknâme, Şahıs, Fonksiyon, Ehl-i beyt

GİRİŞ

Müminlerin Emiri (Emirü’l-Müminîn), Allah’ın güçlü aslanı (Esedullah’il-Gâ-
lib), Toprak Babası (Ebû Turâb) Ali İbn Ebî Tâlib, Allah’ın peygamberlerinden sonra 
insanlığa bağışladığı, ölmemek üzere doğmuş olan kullarındandır 2.

*  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, ozbeknecmiyears-
lan@hacettepe.edu.tr 

2 Ethem Ruhi Fığlalı, İmam Ali, Diyanet Vakfı Yay. Ankara 2012.
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Hem Sünniler hem de Aleviler tarafından çok sevilip sayılan Hazret-i Ali, İs-
lamiyet’in ortaya çıkmasından 12 yıl önce dünyaya gelmiştir. Hz. Peygamber’in 
amcasının oğlu ve kızı Fatıma’nın eşidir. Daha küçük yaşlarda Hz. Peygamber tara-
fından alınıp himaye edilmiş ve yüzünü hiç puta dönmediği için de “Kerremallahü 
veche” unvanını almıştır. Allah’ın hükümlerine gösterdiği rızadan dolayı “Mürtezâ” 
adı verilmiştir.3

Asr-ı Saadet döneminde fütüvvet denilince ilk aklan gelen, yiğitliği dillere des-
tan olan Hazreti Ali, İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerindendir. Fedakârlık, yiğit-
lik, yardımseverlik, alçak gönüllük, adillik, âlimlik gibi birçok üstün vasfı üzerinde 
toplamıştır. İslam ordusunun bir kere bile yenilgi görmemiş kahraman savaşçısı ol-
muştur. Bu yüzdendir ki o, “Allah’ın aslanı” olarak tanınmıştır.

Çalışmamızın temelini teşkil eden cenknâmeler Arap ve Fars kültür çevrelerin-
den, İslam geleneğinden gelerek edebiyatımıza geçmiştir. Cenknâmeleri gazavatnâme 
ve Ali hikâyeleri olarak adlandırmak da mümkündür.

Cenknâme, başta Hz. Ali olmak üzere, Hz. Muhammed, sahabeler ve müellifle-
rin kendi uydurdukları kişiler etrafında dönen; genellikle Müslümanlarla, Hıristiyan-
lar ve dine inanmayanlar arasında cereyan eden hadiseleri, mübalağalı, mucizevî ve 
gerçeklemesi mümkün olmayan olaylarla anlatan edebî bir türdür.4

13. yüzyıldan itibaren Anadolu Türk sahasında görülmeye başlayan, devrin top-
lum yapısı, hayat tarzı ve dünya görüşüne uygun olarak Anadolu’nun en hareketli 
dönemlerinden birinde birer kültür kaynağı olarak birtakım tarihi gerçekleri içerisinde 
barındırmayı başaran, ideal insan tipini işleyerek toplumun karizmatik lider ve örnek 
insan arayışına cevap veren ve tam anlamıyla mezhebi taassup olmaksızın yaygın İs-
lâmi anlayışla paralellik arz eden toplumun ortak kültürü olan ve devrin aydınlarınca 
tercüme, adapte ve telif yoluyla kültürümüze kazandırılan eserlerdir.5

Yıllarca Anadolu’nun pek çok yerinde okunmuş olan cenknâmelerdeki olaylar 
bazen değişikliğe uğrayarak bazen de kısaltılarak yayılmıştır. Ancak bütün olaylar Hz. 
Muhammed döneminde geçmektedir ve cenknâmeye konu olan hikâyeye göre ortaya 
çıkan sorunu çözmek için Hz. Ali ya kendi isteğiyle ya da Hz. Peygamber’in isteğiyle 
seyahate çıkar ve olay örgüsü başlar. Bu problemleri Hz. Ali ilmiyle, yiğitliğiyle ba-
zen keramet gücüyle çözer, kahramanlıklar gösterir. Bu olayların tarihsel gerçeklikle 
ilgisi olanlar olduğu gibi tarihle ilgisi olmayan, hayal ürünü olarak yazılmış olanları 

3  Şemsüddin Sivasi, Hazret-i Ali, Ailem Yay. İstanbul 2012.
4  Jean-Louis Mattei, Hz. Ali Cenknâmeleri, İstanbul 2004, s.19-20. 
5  Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970, s 97. Ayrıca bkz., İsmet 

Çetin, Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1997, s.43,166,453.
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da bulunmaktadır.

Hz. Ali daha küçüklüğünden beri Hz. Peygamber’in yanında yetişmiş ve ona 
şeksiz şüphesiz iman etmiş ve onun her isteğini yerine getirmiş bir kişidir. Bu özellik 
onu, cenknâmelerde Hz. Peygamber’e koşulsuz şartsız itaat eden bir karakter olarak 
karşımıza çıkarmaktadır. Hz. Ali cenknâmelerde Şah-ı Merdân, Şîr-i Hudâ, Şîr-i Yez-
dân, Hz. Emir, Haydâr, Seyfü’d-dîn, Esedu’llâh gibi isimlerle zikredilmektedir.

Şekil bakımından cenknâmeler manzum yazılabildiği gibi, mensur ve manzum- 
mensur karışık olarak da yazılmış olabilir. Bizim çalışmamızı oluşturan cenknâme, 
mensur olarak kaleme alınmıştır. Ancak içine muhtemelen metnin sıradanlığını önle-
mek için beyitler yerleştirilmiştir. 

Hz. Ali Cenklerinde kullanılan dil, genel olarak sade ve herkes tarafından anla-
şılabilecek bir söz varlığına hâkimdir. İçerisinde geçen Arapça ve Farsça sözcükler 
halkın yabancı olmadığı kelimeler olduğu için okunması kolaydır. İslâmiyet’i yay-
mak maksadıyla kaleme alınan cenknâmelerde anlaşılması zor kelimenin kullanıl-
maması ve uzun-sanatlı cümlelere yer verilmemesi gerektiği düşünülmüş olmalıdır.  

“Hazret-i ‘Ali Hazretleri âhir Zemîni Feth İdüp Ve Beş Sahabe-i Kirâmun Beş 
Bölük Yola Gidüp Ve Yedi Padişâhı İmâna Getürüp Ve Kubbe-i Mıknatıs Yıkup Andan 
Kûh-ı Billûr’a Çıkup Nice ‘İfritler Ve Divler Helâk Eyledigidir.”bölümüyle başla-
yan cenknâmemizde şahıs kadrosu oldukça zengindir. Diğer cenknâmelerde olduğu 
gibi özellikle Hz. Muhammed, dört halife, Hz. Ali’nin oğulları Hasan ve Hüseyin, 
Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe ve kızı Hz. Fâtıma, sahabe-i kirâm ve İslâmiyet’in 
yayılmasında önemli rol üstlenmiş olan hemen bütün büyük şahsiyetler çalışmasını 
yaptığımız cenknâmede de ön plana çıkmışlardır. 

ŞAHIS KADROSUNUN SINIFLANDIRILMASI

Bu çalışmanın yapıldığı Cenknâme6; “Hazret-i ‘Ali Hazretleri âhir Zemîni Feth 
İdüp Ve Beş Sahabe-i Kirâmun Beş Bölük Yola Gidüp Ve Yedi Padişâhı İmâna Getü-
rüp Ve Kubbe-i Mıknatıs Yıkup Andan Kûh-ı Billûr’a Çıkup Nice ‘İfritler Ve Divler 
Helâk Eyledigidir, Gaza-yı Feth-i Kal’a-ı Hayber, Tarih-Kal’a-i Kan Hazret-i Ali,-
Hazâ Gazavât-ı İmâm-ı Ali Kal’a-i Berber Bâ Gazanfer Kâfir, Hazâ Gazavât-ı İmam-ı 
Ali Keremellâhu Vechehu Bâ- Ejderhâ-yı Der Magrib, Gazavât-ı Muhammed Hane-
fiyye, Hazâ Gazâvât-ı İmâm-ı Hasan Rebi’ İbni Mâlik Hazâ Gazâvât-ı İmâm Hüseyin 
ve Mucizâtü’l Nebi”başlıkları altında on bölümden oluşmaktadır. Her bölümde esas 

6  Prof.Dr. Necati Demir, Yrd. Doç. Dr Mehmet Dursun Erdem, Hazret-i Ali Cenkleri, Destan Yay. Ank. 
2007
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kahraman, Hz. Ali olmak üzere, genel olarak Hz. Peygamberin bir sohbeti ile başlayan 
ve her hikâyede Hz. Ali’ye yardımcı olan bir ikinci kahramanın temele oturtulduğu 
bir olayla başlar.

Bu çalışmada temele alınan cenknâmedeki kahramanların tamamını burada zik-
retmek mümkün olmadığından, gerek Sünni kahramanlardan gerekse Sünni olmayan 
kahramanlardan en belirgin olanların özelliklerine değinilerek sınıflama yapılmaya 
çalışılacaktır.

1. ERKEK KAHRAMANLAR

1.1. Müslüman Olan Erkek Kahramanlar

1.1.1. Peygamberler

1.1.1.1. Hz. Muhammed

Hz. Ali Cenklerinde ismine en çok rastlanılan peygamber, Hz. Muhammed’dir. 
İlk hikâyeden itibaren övgü dolu sözcüklerle tanıtılıp anlatılmaya başlayan Hz. Pey-
gamber’in fiziksel özelliklerine çok fazla yer verilmemiştir. “…Sadr-ı bedrü’l ‘âlem 
veled-i âdem mefhâr-ı mevcûdât ve şefi’ i ümmet-i ‘arasât ya’ni ol sadr-ı suffe-i safâ 
ve ol bedr-i mâh kubbe-i vefâ Ahmed Muhammed Mustafâ- aleyhi’s-salavâtu ve’s-selâ-
mu- mescid içinde…”7, “Fahr-i Kâ’inât ‘aleyhi ekmel’üt-tehiyyat Efendimiz”8

Onun için yazılan bu övgü dolu sözcüklerle birlikte Hz. Peygamber;daha çok-
mucizeleri, imâmeti, liderlik özelliği, hatipliği gibi peygamberliğine has özelliklerin 
vurgulanmasıyla anlatılmıştır. Ancak bunların hiçbiri hikâyelerin asıl kahramanı olan 
Hz. Ali’nin özelliklerinin anlatıldığı kadar yer bulamamış ve arka planda kalmıştır. 

Hz. Peygamber Cenknâmede en çok Cebrâ’il –‘aleyhi’s-selâm- ile olan diyalog-
larıyla karşımıza çıkmaktadır:

“…Fi’l-hâl tebâreke ve ta’âlâ tarafından Cibrîl-Emîn gelüp eyitdi:

- Yâ Resûlallâh! Tanrı ta’âlâ selâm idüp buyurdı ki:

- Habîbim gam çekmesün…”9

“…Hz. Resûl –aleyhi’s-selâm- siyâh emâme sarındı ve ashâb gâyet melûl ol-

7   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 2a/ 4-5-6 
8   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 2b/  4
9   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  4a / 5,6,7
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dı-lar. Resûl –aleyhi’s-selâm- yedi gün taşra çıkmadı. Sekizinci gün Cebrâ’il 
‘aley-hi’s-selâm” gelüp iytdi:

- Yâ Resûlallâh! Hakk ta’âlâ sana selam eyledi. Var habibime söyle, iyt ki; İslâm 
askeri câzû şerrine ve avrât mekrine ugradılar…”10

Hikâyelerin hemen hemen hepsinin giriş bölümünde Hz. Peygamber’in asha-
ba nasihat veren bir manzarası çizilir: “…Ahmed Muhammed Mustafâ- aleyhi’s-sa-
lavâ-tu ve’s-selâmu- mescid içinde mübârek arkasın mihrâba virüp ashâb-ı güzîn –
rıdvânullâhi aleyhim ecmâ’in- cümlesi karşusında oturup mübârek lafz-ı dürerlerin 
dinlerler idi…”

“… Efendimiz Hazretleri bir gün irte namazın kılup mübârek arkasın mihrâba 
söykeniüp oturdı ve cümle ashâbı- rıdvânullâhi ta’âlâ ‘aleyhim ecma’în- katında otu-
rulardı.Meger ol güneş yüzli ve hak sözli sultânın ‘âdetleri bu idi ki subuh namâzın 
kıldıktan sonra bir mikdâr oturup ashâba nasîhat iderlerdi…”11

Hz. Peygamberin vurgulanan özelliklerinden bir tanesi de onun sözlerinin güzel 
oluşu ve dinleyende hayranlık uyandırmasıdır:

“…Anın fesâhat ve belâgatına hayran olup otururlardı.”12

“…Ashâb anın şeker sözine kulak urup dinlerlerdi…”13

Hikâyelerin hemen hepsinde ismi zikredilen Hz. Peygamber sevinciyle, merha-
metiyle, üzüntüsüyle de gözler önüne serilmiş, içini acıtan her halde ağlamaklı göz-
leri okuyucunun gönlüne sunulmuştur. Onun ağlamasına bütün ashap ağlatılmıştır, 
üzüntüsüyle bütün gök âlemi üzülmüştür. Öyle ki Allah u Teâlâ onun üzüntülü halle-
rine razı olmamış ve Cebrail’i göndermiştir:

“ Yâ Resûlallâh! Şöyle ma’lûm ola ki Beytü’l- Mukaddes begleri seksen kâfir 
ile gelüp Mekke-i Mükerreme şehrin yağma eylediler ve çok mü’minleri şehîd eyledi-
ler…deyü haber eylediler. Pes Hazret-i Resûlullâh-sallallâhu ta’âlâ ‘aleyhi vesellem- 
efendimizin bu haberden mübarek hâtır-ı şerifi gayet perîşân oldı. Andan mübârek 
yüzini Hakk dergâhına tutup münâcât eyledi… melûl tururken nâgâh Cebrâ’il –‘aley-
hi’s-selâm- geldi, iyder:

- Yâ Muhammed! Hakk ta’âlâ sana selâm itdi,iyder, ‘Habîbim gussa çekme-

10  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  119b/ 5,6,7,8,9
11  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  2b/ 6,7,8,9,10
12  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  2b /12
13  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  109b /24 – 144b/ 22
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sün…”14

“…Fi’l-hâl Cenâb-ı ‘İzzet tarafından Cebrâ’il gelüp iytdi:

- Yâ Muhammed! Hakk ta’âlâ sana selâm idüp ,iytdi: ‘Habîbime söyle, melûl 
olmasun. Arslanım ‘Ali sagdır.”15

“… ol yigit içerüye girdi, Hazretin mübarek cemâlini gördi. Bildi ki Resûl -‘aley-
hi’s-selâm- oldur. Hemân-dem âh idüp agladı. Resûl -‘aleyhi’s-selâm- agladı. Çün 
aglamakdan farig oldı,remizle selam virdi. Meger dilsizmiş, işâret ider…”16

1.1.1.2. Diğer Peygamberler

Hz. Ali Cenkleri Hz. Peygamber döneminde geçtiği için önceki peygamber-lerin 
ya sadece ismi anılmış ya da bir olayda Hz. Ali’ye yol göstermek için anlatılan örnek 
hikâyeler arasında zikredilmişlerdir. Ancak onların fiziksel vasıflarına yer verilmediği 
gibi diğer özellikleri üzerinde de durulmamıştır.

On bölümden oluşan cenknâmemizde Hz. Nûh, Hz. Süleymân ve Hz. İlyâs’ın 
ismi geçmiştir. Hz. Nûh’tan bahsedilen bölümde onun Nûh tufanı sırasında bir balığa 
Hz. Ali’nin geleceğini söylemesi olayından ve bu bölümde Hz. Ali’nin bir balıktan 
bunu öğrenmesi anlatılır. Bu bölüm hikâye içinde Hz. Ali’ye yardım amacıyla eklen-
miş, Hz. Nûh’ a ya da Nûh tufanına ait detaylar anlatılmamıştır:

“Nâgâh gördi ki denizden bir balık çıkup Hazret-i ‘Ali’ye fasih lisân-ıla selâm 
virdi.Şâh-ı Merdân dahı selâmın aldı. Andan balık iytdi:

- Yâ Ali! Şol zamanki Nûh tûfânında sefineye binüp deryâ yüzünde gezerken 
ba-na iytdi: ‘Falan vakıtda hazret-i Muhammed’in ‘emmisi oglı Hz. Ali falan 
yere gele-cek. Sen anı denizden geçür, didi. İmdi yâ Ali, ol zamandan berü sana 
müştâkım ve seni beklerdim…”17

1.1.1.2.1. Hz. Süleyman

Cenknâmede Hz. Muhammed’den sonra ismi en çok anılan peygamberdir. Onun 
ismi genellikle devlerden, cinlerden, saray ya da benzeri bir binadan, tahtlardan bah-
sedilirken telmih yoluyla zikredilmiştir. Nûh Peygamber’in anlatıldığı gibi Süleymân 
Peygamber’in de özelliklerine çok fazla değinilmemiş ve Hz. Ali’nin yaşadığı olayla-

14  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  116a / 4,5,6,7,
15  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  171a /15,16,17
16  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  111b /1,2,3,4,5
17  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  166a /5,6,7
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ra renk katan küçük olaylar içinde yer almıştır:

“…Andan Hz. Ali içerü girdi. Gördi ki bir ‘azîm sarây, dört tarafını Süleymân-
vârî tertîb eylemişler.Ortada la’l-i yakutdan ve zebercedden ve firûzdan muras-
sa’ taht eylemişler ki vasfı mümkin degil…”18

“…-Aslım Ehremendir ve neslim dîvdir. Şol zaman ki Süleymân Peygamber bu-
raya geldikde ol zamandan berü üç bin yıl oldı, burada eglenürem, didi”19

“… - Yâ Ali! Bu divi niçün halâs eyledin? Sen bunı bilmez misin? Şimdi aşa-
ğıda bir dîv komaz, cümlesini helâk ider. Gâyet yavuz mel’ûn oldıgından anı 
Süleymân –‘aleyhi’s-selâm- habs eylemişdir…”20

1.1.1.2.2. Hz. İlyâs

Cenknâmede ismi geçen bir diğer peygamber Hz. İlyâs’tır. Hz. Ali’ye yardım 
için gelen boz atlı bir yiğit olarak tanıtılan İlyâs Peygamber, Hz. Ali’nin etrafında ge-
lişen temel olay içine yerleştirilmiş, Hz. Ali’ye hizmet için sunulmuş bir lütuf olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Diğer peygamberlerin anlatımında olduğu gibi onun da fizik-
sel özelliklerine, karakter yapısına ait detaylara değinilmemiştir:

“…Bir de Hz. Ali gördi ki deryâ yüzinde bir boz atlı, karada yürir gibi koşup gel-
di. Ebû’l-Muhsin’i sudan çıkarup bir tahta üzerine kodı. Hz. Ali çağırup iytdi:

- Ey kişi! Yerleri ve gökleri yaradan Hakkı-çün togrı söyle sen kimsin, didi. Ol 
dahı iytdi:

- Yâ Ali! Ben İlyâs’ım. Bugün Zengibâr’da idim.Kulagıma bir âvâz geldi ki ‘ Yâ 
İlyâs!Tiz yetiş. Ali’nin yârânları gark olmasun’ didi. Ben dahı bi-izni Hudâ gelüp 
hıdmata yetişdim, didi…”21

Hz. Muhammed, Hz. Süleyman, Hz. Nuh ve Hz. İlyâs’tan başka peygamber 
hikâyelere konu edinilmemiş ya da motif olarak sunulmamıştır. Ancak Hz. İsâ’dan 
bahsedilmemesine rağmen Cenknâme’de Müslüman olmayanların ancak İncil’den 
Hz. Muhammed’i tanıyıp imân edenlerin yardımcı kahraman olduğu iç hikâyelerde 
İncil kelimesi geçmiştir:

“…Şimden gerü ‘ömrüm oldukça hıdmatında oluram ve İncil’de senin fazlın 

18  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  7a/ 7,8,9
19  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  59a/ 10
20  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  169a/ 16,17,18
21  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  191a/ 4,5,6,7,8
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gördigim vakıt îmâna geldim. İşte iki yıldır ki sana îmân ideli, didi…”22

“… Adına Tay’ûn dirler, ulu râhibdir…Ve ben andan İncil okurdım. Bir gün 
okurken bir yere irişdim ki senin mu’cizâtın yazılmış…Âhir İncil’den usandım. 
İslâm muhabbeti gönlime toldı… ”23

1.1.1.2. Halifeler

Cenknâmede dört halifenin hepsinin ismi zikredilmektedir. Ancak halifeler an-
latılırken onların en belirgin vasıflarına yer verilmemiş ve var oluş nedenleri yine Hz. 
Ali’nin onlardan daha üstün olduğunu anlatmak olmuştur. 

1.1.1.2.1. Hz. Ebû Bekir

İslâmiyeti kabul eden dördüncü kişi olan Hz. Ebû Bekir dört büyük halifenin de 
ilkidir. Âshâb-ı Kirâm ve aşere-i mübeşşerenin de en üstü olarak bilinir. Hz. Muham-
med peygamber olmadan önceki dönemden itibaren onun en sadık dostu olmuştur. 
Kur’an-ı Kerîm’i ilk defa bir araya toplayan kişidir.24

Cömertliği, tevazu sahibi oluşu, sadıklığı gibi özellikleriyle Müslümanlar ara-
sında sevilip saygı gösterilen Hz. Ebû Bekir, Cenknâme’de genellikle Hz. Ali’nin 
yiğitliğini yüceltmek için vardır. “Gazâ-yı Feth-i Kal’a-ı Hayber” bölümünde ismi 
geçen Hz. Ebû Bekir’e Hz. Peygamber Hayber’i fethetme görevini diğer halifelerden 
sonra üçüncü olarak vermiş ancak o ve diğer halifeler bu görevi yerine getirememiş-
lerdir. Onların kaleyi fethedememeleri bu kaleyi alacak kişinin Hz. Ali olmasındandır. 
Tarihi gerçeklerle de eşleşen bu fetihte olay şu şekilde anlatılmaktadır:

“…Resûl –‘aleyhi’s-selâm-eytdi:

- Yarın bize bir pehlivân gerekdir.Râyet-i İslâm Hayber Kal’asına ilete, dedi. 
Ebû Bekir hazreti gelüp;

-Yâ Resûlullah , ‘âlemi Hayber kapusına iletmege emr idin, bu bendeniz ilete-
yim, didi.

Pes İslâm leşkerinin içine âvâzedüşdi kim yarın İslâm sancağını Ebû Bekir Hay-
ber kapusına ilete… Çün sabah oldı, leşker atlanup yine saf bağladılar… Nakkâreler 
çalındı, meydân-ı harbe geldiler. Hazret-i Resûl –‘aleyhi’s-selâm-, alemi Ebû Bekir 
eline virdi. Ebû Bekir ‘alemi omzuna urdı. Leşker birbiri ardınca cümle yukarıdan 

22  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası   112 b/ 18,19
23  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  111b/ 22,25,35
24  İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2008. Sh. 131
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ceng itmek ardınca oldılar.İki cânibden ol kadar ceng oldı ki harb âvâzı âsumâna 
çıkdı. Kan yerinde ceyhûn oldı. Resûl –‘aleyhi’s-selâm- bir zaman tevakkuf eyledi. 
Gördi ki kan yeryüzine seyl gibi akdı. Ashâb şehid oldı ve nice ashâb yaralı oldılar. 
Hiç nusret bulmaga çâre olmadılar ki Hayber’i feth ideler. Çün ahşam oldı leşker yine 
döndi, firâr itdiler.Resûl–‘aleyhi’s-selâm- yine gâyet melûl oldı… ”25

Anlatılan Hayber Kal’esi Fethi dışında Hz. Ebû Bekir’den Hz. Ali cenklerinde 
bahsedilmemektedir. Görüldüğü gibi burada da onun fiziksel özelliklerine yer veril-
memiş sadece Peygamber Efendimizin sancaktarı olma görevini severek kabul eden 
bir ashâb olarak okura sunulmuştur.

1.1.1.2.2. Hz. Ömer

İslâm’ın ikinci halifesi olup hayatında cennetle müjdelenen on kişiden biridir.26 
Dini meselelere hassasiyet gösteren, adaletini tevhid inancıyla bütünleştiren ve 
İslam’ın bütün güzelliklerini, faziletlerini insanlara ulaştıran Hz. Ömer’in halifeliği 
döneminde; emniyet teşkilatı, mahkeme kurulması, imam ve müezzinlere maaş bağ-
lanması, dîvan ve kadılık teşkilatının kurulması gibi pek çok idari yenilik getirmiştir.27

Cenknâmede Hz. Ömer ilk olarak Hayber Kalesinin fethi bölümünde karşımı-
za çıkar. Hz. Peygamber ona önce elçilik görevi vermiştir: “…Hayber kal’asınınn 
yedi kapusı vardır. Her bir kapuda bir beg turırdı. Hazret-i Resûl –‘aleyhi’s-selâm- 
‘Ömer’i da’vet idüp;

- Yâ ‘Ömer! Yüri, var bu din düşmanlarına iyt ki, bu gelen İslâm leşkeridir ve 
begi, âhir zamân peygâmberi Muhammed Mustafâ’dır…Eger kabul ider hoş it-
mezlerse cenge hâzır olsunlar,didi.’Ömer’i elçiliğe gönderdi…”28

Hayber Kalesi için cenk yapılmasına karar verildiğinde her ne kadar başarısız-
lıkla sonuçlanmış olsa da bu görevi ilk olarak büyük bir yüreklilikle üstlenen yine 
Hz. Ömer’dir: “Resûl –‘aleyhi’s-selâm- ol mübârek azgından ve şeker sözinden fasîh 
kelâm-ıla ashâbına söyledi ki:

- Ey ashâbım! Sizden kimdir ki dîn gayretin yerine getürüp yarın İslâm sancagın 
Hayber’e ilete tâ görevüz Hakk’dan ne fermân olur. Pes Hazret-i ‘Ömer yerin-
den turı gelüp;

25  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  YK7b /9-21 arası, YK8b/ 1,2
26  İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2008. Sh.367
27  Sahabiler Ansiklopedisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2013 Sh.63
28  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 4b/ 28-37
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- Yâ Resûlullâh! Bana destûr vir, yarın İslâm sancagın ben götüreyim. Senin 
yolına cânımı fedâ ideyim, senin ‘aşkınla meydâna gireyim, didi.

Çün Resûl –‘aleyhi’s-selâm- bu sözi ‘Ömer’den işidince şâd oldı. Ol leşkeri 
ârâm kıldı ”

Bu bölüm dışında Cenknâmede Hz. Ömer’in ismine rastlamıyoruz. Diğer hali-
felerin anlatımında olduğu gibi Hz. Ali’nin kahramanlıklarını ön plana çıkarmak için 
kullanılan şahıslardan biri olarak kullanıldığı için detaylı bilgi bulunmamaktadır.

1.1.1.2.3. Hz. Osman

Peygamber Efendimizin üçüncü halifesi, hayâ ve edeb numûnesi Hz. Osman ha-
yatta iken cennetle müjdelenen bahtiyarlardan biridir.29 İslamiyet’i kabul eden beşinci 
kişi olduğu bilinir. Hz. Peygamberin iki kızı ile evlendiği için Zü’n-Nureyn unvanıyla 
anılır. Utangaç, hayâ ve ilim sahibidir.30 Malını mülkünü İslam yolunda harcamış ve 
Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuştur. Hz. Osman’ın en bilinen özelliği 
ise Kur’an-ı Kerim’i çoğaltıp dağıtan kişi olmasıdır.

Cenknâmede ismi birkaç defa geçen Hz Osman’a ilk olarak Billûr-ı Azâm bölü-
münde rastlıyoruz. Ancak burada belli bir şahsiyet olarak değil onun Kur’an-ı Kerîm’i 
yazıya geçirmesine atıfta bulunmasına tanık oluyoruz. Hz. Peygamber’in, Kubbe-i 
Mıknâtıs’ta Tanrılık davasında bulunan bir ifritle cenk eden Hz. Ali’ye tılsımın bo-
zulması için gönderdiği bir nüshada “hatt-ı Osman”ı kullandığını görüyoruz: “…Pes 
Hazret-i ‘Ali nüshâları mütâla’a eyledi. Gördi ki hatt-ı Osmân-ıla yazılmış biri İnnâ 
fetehnâ leke sûresi ve biri dahı Hazret-i Resûl’in ahvâlini tahrîr eylemiş…”

 Hz. Osman’ı gördüğümüz bir başka bölüm ise diğer halifelerle karşılaştığımız 
Hayber Kalesinin Fethidir. Bu kalenin fethi için görevlendirilenlerden biri de Hz. Os-
man olmuştur: “…Çünki irte namâzın kıldılar, ta ‘am yendikten sonra Resûl –‘aley-
hi’selâm- eyitdi:

-Yarın kim ola, İslâm sancagın Hayber kal ‘asına ilete? Hazret-i Osmân yerinden 
kalkup eyitdi:

-Yâ Resûlullâh! Bana destûr vir, yarın İslâm sancagın ben götürüp meydâna gi-
rem, Senin yolında kurbân olam, didi. Resûl –‘aleyhi’selâm- şâd oldı.”31

29  Sahabiler Ansiklopedisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2013 Sh.64
30   İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2008 Sh.365
31  Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası,YK8 /30-38
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Burada görüldüğü gibi Hz. Osman’ın açıkça ifade edilen vasıfları söz konusu 
değildir. Hayber Kalesi Fethi Bölümünde halifelerle ilgili vurgulanan konu her 
birinin Hz. Peygamber’in yolunda severek canlarını feda edecek kadar İslam’a bağlı 
olduğunu göstermesidir.

1.1.1.2.4. Hz. Ali

“Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ Zülfikar: Ali’nin üstüne yiğit, Zülfikar’ın üstüne 
kılıç yoktur”32 diyerek onu taltif eden Hz. Muhammed’in hadisine binaen olmalı ki 
üstüne en çok kahramanlık hikâyesi söylenen kişi olmuştur Hz. Ali.

Bütün cenklerde en ön safta yer alan yiğittir. Eser boyunca kendisinden ‘Aliy-
yü’l-Mürtezâ, İmâm-ı Ali,Ebî Turâb,Haydar-ı Kerrâr,Haydar, Şîr-i Yezdân, Şâh-ı 
Merdân, Esedullah gibi lakaplarla söz edilir. Hz. Ali gerçek bir tarihi kimliğe sahip 
olmakla birlikte cenknâmeler vesilesiyle efsanevi bir kimliğe de sahip olmuştur. Bü-
tün hikâyelerde kurgu onun üzerinedir ve asıl kahraman odur. Olaylar onun etrafında 
gelişir ve darda kaldığında müracaat ettiği kaynak Allah ve himmet dilediği kişi sade-
ce Hz. Peygamber’dir.

Kıssaların hemen hepsinde yenilmez bir yiğit olması özelliğinin yanında cö-
mertliği, yardımseverliği, düşmana korku salması, olağanüstü haller yaşaması, İslâm 
dinini yaymaya yardım etmek için her türlü fedakârlığı gösterdiği, âlimliği gibi özel-
likleri de anlatılmaya çalışılmış ve halkın gözünde örnek alınacak bir sembol haline 
getirilmiştir.

Hz. Ali cenk hikâyelerinde savaşmaya başlayınca yorulmaz, art arda yüzlerce 
binlerce kâfir askerini kırar geçirir: “…Şâh-ı Merdân dahı hamlesin men’ eyledi. Geldi 
kim geçüp gide, Şâh-ı Merdân mübârek elin uzadup kâfiri kuşağından kapdıgı gibi 
yere urdı…Cân cehenneme ısmarladı. Andan bir mel’ûn dahı meydâna girdi. Ana 
dahı göz açdırmayup iki pâre eyledi. Ve’l- hâsıl birbiri ardınca iki yüz pehlivânı helâk 
eyledi…”33

“… Bu tarafdan Şâh-ı Merdân: Tevekkeltü ‘ala’llâh,deyüp ol yüz pehlivâna 
hamle kıldı. Bir dem içinde yetmiş kâfirin başını kesdi. Kalan kâfirler bu hâli 
göricek her biri bir tarafa kaçdı… ”34

İslam’ı yayma konusunda o kadar hassas davranır ki bir kâfiri öldürmeden önce 
onu İslâm’a davet eder, eğer kabul etmezse onu öldürür: “Pes Hz. Ali Ey la’in;

32   Müslim, Fezâlilü’s-Sahabe,Sh.33-34
33   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası, 148a/15-21 arası
34   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası149a/ 10,11
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- Ey la’în! Eger bilmedinse şimdi bil, Emir’il-Mü’minin ‘Ali’yem.Geldim ki bu 
kal’ayı alam. Kavmını dîn-i İslâm’a da’vet ve imâna geleni âzâd eyleyem ve 
gelmeyenlerini kılıçdan geçürem,didi… Sen dahı îmâna gel,yok dirsen şöyle bil 
ki seni dahı karındaşın gibi …”35

Hz. Ali cenklerde sıradan bir kahraman değildir. O bilgedir ve kerâmet sahibidir: 
“…Hz. ‘Ali bakdı ki gözcinin benzi sarı ve karnı dizinden aşağı inmiş. İytdi:

- Ey gözci! Gel Müslimân ol,didi.Gözci iytdi:

- Bir kerâmet göster, Müslimân olayım didi.

- Hz. Âli bir kez Fâtiha sûresin okuyup üstüne üfürdi. Gözcinin ‘illeti ve zahmeti 
gitdi…”36

Hikâyelerin hemen hepsinde Hz. Peygamber’e itaat eder, onun sözünü geri çe-
virmez ve hemen yerine getirir. Öyle ki Hayber Kalesi Fethi hadisesinde gözlerinden 
rahatsızdır. Hz. Peygamber’in gösterdiği mucize ile iyileşir ve Hayber’in fethini ger-
çekleştirmek için yola koyulur: “Resûl-‘aleyhi’s-selâm-;

- Yâ ‘Ali ilerü gel, didi. İlerü geldi. ‘Ali’nin başını, dizi üzerine aldı. Mübârek 
ağzı yarından bir pâre tükrük alup İmâm-ı ‘Ali’nin gözlerine sürdi. Bi-iznillâh-ı 
ta ‘alâ açıldı…PesResûl –‘aleyhi’s-selâm- mübârek eliyle kendi silâhını Hz. 
‘Ali’ye kuşatdı ve Düldül’ine süvâr eyledi… ”

Hz. Ali bütün cenklerinde mutlaka dua eder. Özellikle İsm-i A’zâm duasını sıkça 
okur. Darda kaldığında ya da bir cenge başlamadan önce ayetler okur, Allah’tan yar-
dım diler. Nefesi kuvvetlidir ve birinin hastalığı için okuduğunda onu Allah’ın izniyle 
iyileştirir: “…Tevekkeltü ‘ala’llâh,deyüp ol yüz pehlivânahamle kıldı… ”37

“…Pes Hazret-i ‘Ali İsm-i A’zamı okuyup sag elini tagın üzerine kodı.Şol hamûr 
gibi eli billûra batdı.Pek yapışup tutdı ve bir eliyle kalkanı başı üzerine kodı.ol 
yağmur ve tolu ve zulumât sakin oldı…”38

“…Şâh-ı Merdân dahı yoklatdı. Bin iki yüz gâzi şehîd olmış; 

- İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci’un! Şâh-ı Merdân eyledi…”39

35   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası14b/10-16 arası
36   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 175b/ 13-18 arası
37   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 149/a 10
38   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  203a/6-9 arası
39   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası  229a/ 13,14
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Cenklerimizin en önemli kahramanı olan Hz. Ali’nin hikâyelerde pek çok özel-
liğine dikkat çekilmiştir. Ancak Hz. Ali’nin cenknâmelerde anlatılışına dair pek çok 
çalışma olduğu için biz burada birkaç tanesini kullanmayı uygun bulduk.

1.1.1.3 Sahabe-i Kirâm

Kelime anlamı olarak “”sohbet” ve “sahip” kelimelerinden türeyen sahabe, İsla-
mi literatürde; Resûl-i Ekrem Efendimizi mümin olarak gören ve mümin olarak vefat 
eden kişiye verilen isim olarak kullanılır.40 Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar ol-
muş ashap için Kur’an-ı Kerim’de de onları öven ve Allah’ın rızasına nail olduklarını 
kanıtlayan pek çok ayet mevcuttur: “İslâm’da önceliği olan Muhacirler ve Ensar ile 
onları güzellikle takip ederek örnek alanlar ve onları hayırla yâd edenlere gelince… 
Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar…41” 

Bizim çalışma konumuz olan Cenknâme’de pek çok sahabenin ismini görmek-
teyiz. Hz. Ali etrafında dönen olaylarda ortaya çıkan ashabın görevi Hz. Ali’ye yar-
dım etmekten başka bir şey değildir. Ashabın ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasına, fiziki 
özelliklerine ya da karakter özelliklerine dair bilgiler bulunmamaktadır. Ancak ismine 
yer verilen sahabe, genellikle İslam dünyasında ismi -Halid bin Velid gibi- cenkler-
le, kahramanlıklarla anılmış, İslamiyet için pek çok hizmette bulunarak öne çıkmış 
kişilerden seçilmiştir. Hz. Ali Cenklerinde gerek Hz. Ali’ye yardım etmek için gerek-
se telmih yoluyla ona ait olaylardan birini hatırlatmak için ismi anılan pek çok sahabe 
vardır. Bunlardan bir kısmına cenklerde çok fazla yer verilmişken bir kısmının sadece 
ismi geçmektedir. Bu çalışmada bu isimlerden cenklerde en fazla yer verilenlerine 
değineceğiz.

1.1.1.3.1. Hâlid bin Velîd 

Müşriklerle yapılan hemen her savaşta en ön safta savaşan sahabilerdendir. 
Cenknâme içerisinde adına en fazla rastladığımız kişidir. Hz. Ali gibi at biner, kılıcı 
iyi kullanır, Hz. Ali gibi yiğittir. Bütün bu özellikleri onu yiğitlik destanına yakışır bir 
isim yapmış ve Hz. Ali Cenklerinde yerini almıştır. 

Kendisini hikâyelerde “pehlivân” ve “Hz. Muhammed’in sancaktarı” olarak 
tanıtmaktadır: “’Ömer iytdi: Yâ yigit! Sen ne kişisin? Adın nedir? Bu diyâra ne için 
geldin?Bizebildir, didi. Hâlid iytdi:

- Benim adım Hâlid bin Velîd pehlivândır. Muhammed’in ‘alemdârıyam… ”42

40   Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2000 Cilt 4 Sh.2410
41   Tevbe Suresi,100. Ayet
42   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası,45b/ 12,13,14,15,16
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Cenklerde Hz. Ali’ye yardım için gidecek şahıslar genellikle Cebrâil aleyhis-
selâmın Hz. Peygamber’e ismini bildirmesiyle ya da Peygamber Efendimizin Hz. 
Ali’den bir haber getirmek için görevlendirmesiyle yola çıkarlar. Halid bin Velid’in 
yola çıkması da bu şekilde meydana gelir. “…Hazret-i Ali bunda yok ve Mâlik-i Ejder 
dahı yok, deyüp melûl tururken nâgâh Cebrâ’îl –‘aleyhi’selâm-”geldi, iyder:

- Yâ Muhammed! Hakk ta ‘âlâ sana selâm itdi,iyder, Habîbim gussa çekmesün. 

- Hâlid bin Velîd’i serdâr eyleyüp ‘asker ile kâfirlerde yana göndersin…”

Hz. Peygamber’den görevi alır almaz silahını kuşanıp, elbisesini giyip, atına at-
layıp, Hz Peygamber’in elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra yola revân olur. Hâlid 
bin Velid öyle kahraman bir askerdir ki on bin Müslüman askerin başında yetmiş bin 
kâfiri helâk edebilecek kuvveti vardır. “…Beytü’l-Mukaddes kâfirleri şehrin önünde 
hâlid ve Mikdâd bin Esved on bin mü’min çerisiyle yetmiş bin kâfire karşu turmış 
cengi derler idi, biz dahı yetişdik. Cümlesini helâk eyledik.”43

Hâlid bin Velîd’in savaşlardaki kahramanlıkları halkın diline destan olmuş ol-
malı ki hemen bütün cenklerde ismine rastlanmaktadır. Berber, Huneyn, Kahkaha, 
Mukaffa gibi pek çok cenkte Hz. Ali ile birlikte savaştığına tanık oluruz.

1.1.1.3.2. Amr bin Ümmiyye

İlk olarak Billûr-ı ‘Azam cenginde karşımıza çıkan ‘Amr bin Ümmiyye Hz. 
Ali’ye yardımcı olarak kullanılan şahıslardandır. Bir şahsın Hz. Ali cenginde yar-
dımcı olabilmesi için Hz. Ali gibi üstün vasıflara sahip olması gerektir. Bu nedenle 
Hz. Peygamber döneminde pek çok hizmette bulunmuş, cenklere katılmış sahabeden 
olan Amr Bin Ümeyye’yi Cenknâme’de görmek şaşırtıcı değildir. 

Cenknâmemizde onu yol çıkaran, yardıma gönderen Allah u Teâlâ’nın isteğiyle 
Cebrâil Aleyhisselam tarafından Hz. Peygamber’e iletilmiş ve ‘Amr Bin Ümmiyye 
Hâveristân’a yardıma gitmiştir. “…Derhâl Cenâb-ı ‘İzzet tarafından Cebrâ’il gelüp:

- Yâ Muhammed! Hakk ta’âlâ sana selam ider.Buyurdı kim: Hâveristân’a giden 
İslâm çerisi çok ceng eylese gerek ve başlarına ‘aceb hâller gelse gerekdir. La-
kin yâ Muhammed! ‘Amr bin Ümmiyye’yi gönderesin…”

Berber Kalesi Fethi hikâyesinde yeniden karşımıza çıkan Amr bin Ümmiyye 
öyle kahramanlıklar gösterir ki Hz. Ali’ye ancak bu şekilde layık olabilir. Beş -on 
askerin üzerine sıçrayıp kaçar, üzerine on asker gönderilir onlardan kurtulur, baş düş-

43   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası,136a/8,9,10,11
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man Zümur- Ateşperest’in tacını başından alır, kulağını koparır, başını keser ve Hz. 
Ali’ye götürür.

1.1.1.3.3. Mâlik-i Ejder/Mâlik-i Eşter

Daha ilk kıssa olan Billûr-ı Azâm’dan itibaren ismine rastlanılan Mâlik-i Ejder, 
Cenknâmede ismi en çok geçen sahabedir.Hz. Ali kadar güçlü, Hz Ali gibi cesur, Hz. 
Ali kadar pehlivân, Hz. Ali gibi bir narası bütün cihanı titreten, onun gibi iyi at binip, 
kılıç kullanan bir yiğittir. Malik-i Ejder’den gelecekle ilgili bilgiler veren bir kitap 
vasıtasıyla haberi olan Haverân Şah’ın veziri onu şu sözlerle tanıtır: “-Pâdişâhım! 
Kitâbda gördüm. Bu ‘Ali’dir ve sana dahı söyledim... Uş şimdi gelen dahı Mâlik-i 
Ejderdir kim Hazret-i ‘Ali’nin ser-‘askeridir. Bu dahı ‘Ali’ye beraber pehlivândır…”

Billûr-ı ‘Azâm cenginde Hz. Ali onu bir “şu’le” ye benzetir. “…Mâlik-i Ej-
der’in divler elinde hâli harâbdur ve gâyet-ile zebûndur, didi. Şâh-ı Merdân dahı ilerü 
vardı, gördi kim şu’le var. Hazret-i ‘Ali şu’leyi göricek bildi ki Mâlik-i Ej-der’dir…”44

Devlerle, ifritlerle savaşan Malik-i Ejder uzun boylu bir yiğit45 olarak anla-tıl-
mıştır. O kadar iyi bir savaşçıdır ki bir anda yedi bin askerin leşini toprağa serebilir. 
Bütün bu özellikleriyle Malik-i Ejder Hz. Ali’ye yardım edebilecek nitelikte bir kah-
raman olarak isminden bahsettirmiştir.

1.1.1.3.4. Sa’dı Vakkâs

İslâm’ı ilk kabul eden ve Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Bedir ve 
Uhud başta olmak üzere hemen her savaşa katılan Sa›dı Vakkas, kahramanlıklar 
göstererek Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar oldu. Çoğu kez İslam ordusunun 
sancaktarlığını yapmıştır.Allah yolunda ilk ok atma faziletinin sahibi olan Sa’d bin 
Ebî Vakkas müşriklerin tahriklerine dayanamadığı bir gün eline geçirdiği bir deve 
kemiğiyle birisinin kafasını kanatınca Allah yolunda ilk kan akıtan sahabe olarak anıl-
maya başlanmıştır.

Billûr-ı A’zam cenginde karşılaşılan Sa’d burada Hz. Ali’nin yola çıkmasına se-
bep olan kişidir. Kızı Dilfürûz ile birlikte Hâver Zemin padişahına tutsak olmuşlar 
ve onların ardınca gidip kurtarmak da Hz. Ali’ye düşmüştür. Sa’d’ı kurtaran Hz. Ali 
düşünde Malik-i Ejder’in darda olduğunu görür ve Sa’dı Vakkâs’ı ona yardım için 
gönderir ve hikâye bu şekilde devam eder.

44   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası, 66a/ 2,3,4
45   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası,30a/7
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1.1.1.3.5. Sa’d Bin ‘Ubbâd 

Medineli Müslümanlardandır.46 İslâmiyet’in yayılmasında kendisinden faydala-
nılan sahabelerdendir. Cömertliği ile bilinen Sa’d bin Ubbâd’a Kan Kalesi Cengi’nde 
rastlanılmaktadır. Hikâyenin başlamasına vesile olan kişidir. Bütün Ashabı oğlunun 
sünnet düğünü için çağıran Sa’d, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’yı da davet etmiş ancak ona 
hediye verecek durumları olmadığına üzülen Hz. Ali’ye melekler bile ağlamıştır. 
Bunun üzerine dua eden Hz. Ali ganimet bulmak için Allah’a dua eder ve yola revân 
olur: “…Ey bâr-ı Hudâ! Sen ‘inâyet it ben za ‘îf kulına. Bir ganimet rast getür…”47

Sa’d bin Ubbâd hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmemiş onun Medine şehrinin 
yöneticisi olduğu ifade edilmiştir: “Sa’id bin ‘Ubbâd dirler evvle Medine’nin pâdişâ-
hı idi.”48

1.1.1.3.6. Amrı Ma‘di-yi Kerb

Berber Kalesinin Fethi Cengi’nde karşımıza çıkarılan ‘Amr, İslama çokça hiz-
met hizmette bulunmuş askerlerindendir. Cenkte kendisinden “’Arab ‘Urebâ için-
de Emir pehlivân”olarak bahsedilmektedir.İslâm’a bağlı yiğit, cengâver, Hz. Ali’nin 
emirlerini yerine getirmekte tereddüt etmeyen karakterlerdendir. Berber Kalesinde 
esir olması üzerine Allah’a yakarmış ve Allah’ın izniyle Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hü-
seyin her biri bir büyük meleğin üzerinde onu kurtarmaya gitmişlerdir. “Hakk ta’alâ 
‘Amrı Ma ‘di-yi Kerb’in niyâzını kabûl idüp ol gice Cebrâil, Mikâ’il, İsrâ’fil, Azrâ’il 
‘aleyhi’s-selâmı irsâl eyledi. Her bir adamı bir ferişte götürdi ve her deveyi bir ferişte 
götürdi…”

1.1.2. Müslüman Olmayan Ya Da Sonradan Müslüman Olan Erkek 
Kahramanlar

1.1.2.1.Ebu’l Muhsin

Billûr-Azâm Cengi boyunca adına sıkça rastlanılan Ebu’l Muhsin tarihsel ger-
çekliğe sahip değildir. Seçilen diğer kahramanlar gibi kâfirler karşısında yenilmeyen, 
üstün özelliklere sahip olan cengâver bir karakterdir. Cesur, yiğit, savaşçı olmasının 
yanında Hz. Ali gibi savaştığı kâfiri önce İslâm’a davet edip sonra öldürür. Şatır Zen-
gi’yi yenip Kişver-i Keşân’ı tek başına zabt etmiş ve kaleyi sahiplenmiştir. Daha sonra 
bu kalede Hz. Ali ile savaşmış,birbirlerini yenememişler Hz. Ali onun için “…Vallâh 
bu nâ-bekârdan korkmak gerek…eyü pehlivân” demiş ve sonunda Ebu’l Muhsin Hz. 

46   Sahabiler Ansiklopedisi, Nesil Yayınları, İstanbul,2013 Sh.458
47   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası, 40b/ 29
48   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası, 34b/ 10
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Ali’yi nârâsından tanıyıp hâk-i pâyine yüzünü sürmüştür.

1.1.2.2. Kahkahâ

Kâvus vilayetindeki Kan Kalesinin padişahıdır. Destanda kendisine “Kahkaha 
mel’ûn” ismi verilmiştir. Kahkahâ Güneşe tapar ve halk da Kahkahâ’ya tapar. Ken-
disini tanrı ilan etmiş, cennet ve cehennem yaptırmıştır. Gerçekte var olmayan bu 
karakter, hikâyede Hz. Ali’ye düşmanlık eden kişidir. Kan Kalesinin fethinden sonra 
Hz. Ali onun iman etmesini istediyse de o iman etmemiş ve hikâye onun Hz. Ali tara-
fından öldürülmesiyle son bulmuştur.

1.1.2.3. Hâver-i Zemin / Şâh-ı Hâverân

Putperest bir karakter olan Hâverân inci, yakut, zeberced ve firuzeyle süslenmiş; 
Hz. Süleyman’ın sarayına benzer bir sarayda yaşayan Hâver ülkesinin padişahıdır. 
Hz. Ali’yi görünce onun bezirgan olmadığını anlamış ve ondan çok korkmuştur. Zin-
hâr-ı Hâver isimli erkek kardeşi putlara taparken putlardan gelen “Ey lâ’in! Benden 
ne istersin.Var şol Tanrı’ya tap ki yerleri ve gökleri cümle kâinatı ‘kün’ dimekle var 
iden Tanrı’ya tap.Birdir şeriki yokdur ve Hazret-i Muhammed anın Hakk Resûlidir” 
sesiyle irkilmiş ve iman etmiştir. İman ettikten sonra halkını da iman etmeye çağırmış 
ve onlar da kabul etmişlerdir.

Haverân ülkesinin Şâhı ise bu haberleri duyunca kardeşi Seyaf Şah’ın yanına 
kaçarken oğulları ve hanımı da iman edip Hz. Ali’nin kademine baş koyarlar. Haverân 
Şah ise uzun bir kaçışın ardından bir tuvalette çürüyerek öldü. “Hazret-i Ali ol kenefi 
tamâm bir haftada güc-ile boşaltdı. Bir de gördi ki Hâverân çürimege yüz tutmış.
Zarârı yok,aslına karışmış, didi.Ali dahı birkaç kere başın sallayıp;

- Sübhânallâh,görür misin şu adam inâd ile kendüye ne iş eyledi.’Âkıbet necâse-
te gark olup telef oldı,deyüp yine acıdı.”49

1.1.3.Diğer Kahramanlar

Bu başlık altında ismi geçen önce kötü karakter vardır. Bunlardan bir kısmı ya-
pılan mücadeleler sonucunda Müslümanlığı kabul edip söz konusu edildiği destanda 
sonraları İslâm’a hizmet eden karakterler haline getirilmiş; putperest, Yahudi, Hıristi-
yan, Musevi gibi farklı dinlere mensup komutan, padişah, vezir gibi devlet adamların-
dan oluşmaktadır. Amacın İslâmiyet’i yaymak olduğu cenklerde diğer dinlere mensup 
kişilerin Müslüman olduktan sonra hizmetlerini anlatmak bu nedenle yadırganmama-

49   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası163 a/13-21 arası
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lıdır.

Sonradan Müslüman olanlar olduğu gibi kendi dininden dönmeyen karakterler 
de kullanılmıştır. İnandırıcılığı artırmak ve Hz. Ali ve İslam askerlerinin yenilmezliği-
ni göstermek maksadıyla oluşturulan bu karakterlerin pek çoğunun tarihsel gerçekliği 
bulunmamaktadır. Bunlar arasında Kayser-i Rûm, Leys, Ak bin Erdevân, Şâh-ı Tûrân, 
Kıl Zengî, Zümûr Ateşperest sayılabilir.

1.2. KADIN KAHRAMANLAR

1.2.1. Müslüman Olan Kadın Kahramanlar

1.2.1.1. Hz. Fâtıma

Hz. Peygamber’in kızı ve Hz. Ali’nin eşidir. Özellikle Kan Kalesi Fethi’nde is-
mine rastladığımız Hz. Fâtıma, eşinin üzüntüsüyle üzülen, onun üzüntüsünü gidermek 
için yanında olan, çareler arayan fedakâr ve  ideal eş tipi olarak karşımıza çıkarılmış-
tır: “…Çün Fâtıma, İmâm-ı ‘Ali’nin bu cevâbını eşitdi,agladı,iytdi:

- Yâ Murtâzâ! Hiç gam yime. Anam Hadice’den bana bir bogmak,cevâhir kal-
mışdır. Anı sana vereyim.Sa‘id bin ‘Ubbâd’a saçılık vir. Murâdın hâsıl olsun, 
didi.”50

Hz. Fâtıma sadece Hz. Ali’yi düşünen ona yardım eden kadın tipi değildir. Bü-
tün Müminler için endişelenmesi ve günahkâr ümmet için ahiret günü şefaat istemesi 
onun yüce gönüllülüğünün bir işareti olmuştur: “…Çünki Fâtımatü’z-Zehrâ bir gün 
münacât idüp günahkâr ümmet içün aglayup iytdi:

-Ya baba! Ümmetin için gam çekerim. Niyâzım budur ki Cenâb-ı Mevlâdan,dile 
ki vâlidemden bir bogmak cevâhir kaldı,anı yarın yevm-i kıyametde sevâbı az 
gelen ümmetin terâzusına koyam tâ ki bu kadarca ümmete şefâ‘at ola deyüp ve 
bu duası kabul olup ol vakıtdan berü ol bogmagı saklar idi.”51

1.2.1.2. Dilfürûz

Sa’dı Vakkas’ın kızıdır. Billûr-ı A’zâm cengi onlardan haber alınamaması ola-
yı üzerine başlar. Bütün erkek kahramanları yiğit olan cenklerde kadın kahramanlar 
da buna göre seçilmiş olmalıdır. Dilfürûz destanda kendinden beklenmeyecek kadar 
cesurdur. Öyle yiğittir ki kâfirler kendisinden bahsederken övgüyle söz ederler. “Kâ-

50   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 39b/ 38
51   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 40b/ 8-13 arası
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firlerden biri iyder:

Şâhım bu kız öyle yavuz kızdır. Bir sa’ât içinde yüz adam helâk eyledi…”52

Müslüman mücahit kadın tipinin örneğini sergiler. Erkek kahramanlarla aynı 
safta yerini alır ve düşmanla savaşır. Dini gerekliliklerini yerine getirir ve destanı 
okuyacak kişilere örnek olur: “Andan dönüp Kanber ile ikisi ‘avratlar sarayına gel-
diler. İçerü girdiler kim Sa ‘d-ıla Dilfürûz namâz kılurlar.”53

1.2.1.3. Gülistân-ı Bânu

Sonradan Müslüman olan kadın tiplerdendir. Müslüman olduktan sonra Mâ-
lik-i Ejder’le evlenmiştir. Mâlik-i Ejder onu görünce hemen âşık olmuştur. “…Bu 
tarafdan Mâlik-i Ejder Gülistân-ı Bânû’ya nazâr eyledi. Gördi kim kendini o kadar 
zeyn eylemiş ki görenler hayrân olurdı… Kendisi bir dilâverdir kim akıllar hayrân 
olur…”54Ancak evlenmesi kolay olmamış, Gülistan’a aşık olan “…Kadd-i kâmeti hûb 
ve gürbüz bir pehlivan…”olan Leys55 ile savaşıp kazanmıştır.Gülistân-ı Bânû yiğit, 
cesur bir kadındır ve bu nedenle onunla evlenecek kişinin de öyle olmasını ister: “…
Bu kız öyle şart eylemişdir kim ‘her kim meydân ortasında beni basup zebân iderse 
benim erim odurç Yohsa ben muhânet er istemem’deyü da‘vâ ider.Ol sebebden bu kızı 
kimse alt idüp alamaz.Zîrâ kangısın bu kız basarsa âmân virmeyüp başını keser…”56

1.2.1.4. Hanîfe

Rum Kayseri’nin kızıdır.Daha sonra Hz. Ali ile evlenmiş ve Muhammed Ha-
nife’nin annesi olmuştur. Hz. Peygamber’le tanıştıktan sonra Müslüman olmuştur. 
Ancak Müslüman olmak için şartlar sunmuştur : “Birinci hâcetim budur ki beni Hz. 
Ali’ye viresin,ikinci hâcetim bu ki kızın Fâtıma’ya deyesiniz ki beni incitmesün, hoşça 
tuta, üçünci hâcetim bu ki eder ‘Ali’den bir olgum olur ise adı Muhammed Hanife vi-
resiz,didi…”57 Hz. Peygamber bu şartları kabul etmiş ve Hanife Müslüman olmuştur.

1.2.1.5. Safiyye

Hayber Padişahının kızıdır. Sonradan Müslüman olmuş ve Cebrâil aleyhisse-
lam’ın Hz. Peygamber’e Allah’ın buyruğunu bildirmesi üzerine Hz. Peygamber ile 
evlenmiştir. Hayber Kalesinin fethi sırasında gönlüne bir ilham düşer kaleden aşağı 

52   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 20a/7
53   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 24a / 9,10
54   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 89a / 3,4,5
55   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 89a/11
56   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 84a /2,3,4
57   Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası 145b/22-26 arası
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bakar ve Hz. Peygamber’i görüp âşık olur. Bu aşktan ötürü de İslam dinine girer. “…
Yâ Muhammed! Siz ki Hayber üstine geldiniz kal’ayı temâşa itdiniz. Ol vakıt nâgâh 
mübârek cemâlini gördüm…derûn-ı dilden âşık oldum ve hem ol muhabbet eseriyle 
îmâna geldim”

1.2.2. Müslüman Olmayan Kadın Kahramanlar:

1.2.2.1. Sâhire Katna Câzû

Berber Kalesi Cenginde karşımıza çıkarılan Katna, Zümur Ateşperest sultanın 
annesidir. İslam ordusunun mağlup edip, oğlunun kazanmasını sağlamak için büyüler 
yapan bir karakterdir. “…Bir sihir eyleyeyim ki ne olduklarını bilmeyeler ve başların 
alup ellerine kaçalar ve yeryüzin ejderhâlar ile toldıram. İslâm leşkerine hamle itsün-
ler,didi…”

1.2.3. Diğer Kadın Kahramanlar

Cenklerde ismi geçen pek çok kadın karakter vardır. Bunların bir kısmından 
“kızlar, avratlar, periler” gibi ifadelerle söz edilmektedir. Ancak bunların çoğunlu-
ğu Hz. Ali’yle karşılaştıktan sonra Müslüman olmuşlardır. Cemîle, Zülhimâr, Zâhîbe 
cenklerin başlangıcında Müslüman olmayan ancak daha sonra İslamiyet’i kabul etmiş 
karakterlerdir.

Müslüman olmayan karakterler cenklerde daima kötü karakterlerdir. Korkak, 
düzenbaz, aciz kimselerdir. Yiğit gibi görünen karakterler Hz. Ali’nin Zülfikar’ı kar-
şısında yenilmiş, alt edilmişlerdir.

1.3. Olağanüstü Varlıklar

Cenklerde tarihi gerçekliği su götürmez kahramanlar olduğu gibi Hz. Ali’ye düş-
man olarak ortaya çıkan olumsuz karakterler de mevcuttur. Devler, ejderhalar, ifritler, 
iblisler periler, filler, cadılar, cinler, yılanlar bunlar arasında yer alır. Her biri korkunç 
özelliklere sahip olan ve Hz. Ali’nin yoluna engel olmaya çalışan bu varlıklara karşı 
Hz. Ali yine kahramanca yaklaşıp onları helak eder: 

“Kal’a’ya yakın geldiler, ol pîr İmâm-ı ‘Ali’nin önünden gâib oldı. İmâm-ı ‘Ali 
ta’accüb eyledi.Şübheye düşdi… Meger ol pîr İblîs ‘aleyh’il-la’ne imiş… Yavûz 
mel’un idi. Altmış arşın boyı vardı… ”58

Hz. Ali Magrib’de halkı ejderhadan kurtarmak için cenge gider. Öyle bir ejder-

58    Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası,58b/22-32 arası
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hadır ki tarifi mümkün değildir.“…Yılda bir kere kuyudan taşra çıkar, bir ejderhadır 
ki ta’bîri mümkin değildir… Bir yıl iki yüz bin asker cem eyledi. Ceng itmege vardı, 
ol ejderhâ bir kez dem urdı. Agzından od saçdı. Ol iki yüz bin kişiler bir saatde oda 
yandı…”59

Billûr-ı A’zam cenginde Malik bin Ejder devler tarafından esir alınır. Hz. Ali onu 
kurtarmak için gider: “…Anı gördi ki karşusında bir heybetlü siyâh zengi,bir sığıra 
binmiş,iki eliyle ol sığırın ağzını muhkem bend itmiş…Gördi ki uzun boylu bir avrat 
oturur.Eline bir kesik baş almış,turmayup yuvarlar…Mâlik-i Ejder iytdi:

- Ey ‘avrat! Çok sözi ko. Aslın, neslin kimdir?Bunda neylersin,didi. Avrat iytdi:

- Aslım Ehremendir ve neslim divdir…”

SONUÇ 

İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen ve dini-destani halk hikâyeleri içerisinde 
değerlendirilen Hz. Ali Cenkleri İslami kültürün unsurlarını içerisinde barındığı gibi 
kaleme alındığı dönemin pek çok özelliğini de günümüze aktarmıştır.

Hz. Ali Cenklerinde yer alan cenk kıssalarının hemen hepsi masallardaki giriş 
tekerlemesinin yerini tutan ve sözlü kültürdeki geleneğin bir göstergesi olarak saya-
bileceğimiz “Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle rivâyet iderler ki…” ifadele-
riyle başlar ve çerçeve hikâye niteliği gösteren yerlerde yazar bir hikâyeden diğerine 
geçmek için “Bu hikâyemiz burada karâr eylesün. Ammâ bizim kıssamız …’e geldi” 
ifadelerini kullanır.

Kullanılan dil açısından oldukça sade ve dönemin dil özelliklerini gösteren bir 
yapıya sahip olan Hz. Ali Cenkleri okuyucunun anlamasını amaçlamıştır denilebilir. 
Bu bağlamda halkın beğenerek okuduğu ya da dinlediği Hz. Ali Cenkleri’nde edebi 
unsurlar arka planda bırakılmış olmalıdır. İslamiyet’in yayılmasına etkisi olduğuna 
inanılan cenklerde ihtivâ ettiği İslami, tarihi ve efsanevi unsurlar daha dikkat çekici 
olmalıdır. 

Cenklerde daima ön planda olan şahsiyet Hz. Ali’dir. Onun kahramanlıkları, 
olağanüstü güçlerle savaşması, Hz. Peygamber’e olan inancı, arkadaşlarıyla konuş-
ması, dürüstlüğü, cesareti, ahlakı insanlara örnek olacak niteliktedir. Yaptığı savaşlar, 
gösterdiği kerametler, gördüğü rüyalar hep onun Allah’tan aldığına inanılan gücünü 
göstermek içindir.

59    Hz. Ali Cenkleri Necati Demir Nüshası, 166b/15-33 arası
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Hz. Ali cenklerinde asıl amaç Hz. Ali’yi yüceltmek ve onu savaştırıp kahraman-
lıklar göstermesini sağlamak değil, İslamiyet’in yayılmasına katkıda bulunmaktır. Hz. 
Ali’nin bir kâfiri öldürmeden önce onu İslam’a davet etmesi ve onun Müslüman olup 
olmamasına göre hareket etmesi bu fikri kanıtlar niteliktedir. Bu nedenle de seçilen 
kahramanların bir kısmı İslamiyet’i kabul etmiş ve İslâm’a hizmet etmiş kişilerden 
oluşurken bir kısmı da din düşmanı olarak gösterilen olumsuz karakterlerden oluş-
maktadır. 

Hz. Ali ve onun yanında yer alıp ona yardım eden kahramanlar İslam’ın öğreti-
leri doğrultusunda idealize edilmiş tipler olarak sunulmuştur. Hemen hepsi Allah’ın 
yardımıyla en aşılamaz denilen olaydan bile rahatlıkla kurtulabilirler. Bu kahraman-
lar sıradan seçilmiş tipler değil genellikle İslam tarihi içerisinde ismine rastladığımız 
önemli kişilerdir.

Cenklerde destansı özelliklerin yanında masal motifi olarak karşımıza çıkan 
cinler, periler, devler, ejderhalar, yılanlar da kullanılmıştır. Bu olağanüstü varlıkların 
yanında kullanılan bazı nesnelerin de olağanüstü vasıflara sahip olduğunu görüyoruz. 
Gelecekten haber veren kitap, Hz. Ali’nin bir vuruşta kırk kişinin başını gövdesinden 
ayıran kılıcı, Hz. Ali’nin sözlerini dinleyip üzerine kimseyi bindirmeyen ve vurdu-
ğunda birden fazla kâfiri öldüren atı Düldül’ü buna örnek olarak gösterebiliriz.

Sonuç olarak; Hz. Ali’nin temele alındığı cenklerde İslam’ın hak din olduğunun 
anlatılması; iyilik, yardımseverlik, dürüstlük gibi ahlaki erdemlerin tanıtılması amaç 
edinilmiştir. Hz. Ali’nin ve ona yardım edenlerin katıldıkları cenkleri, destan kahra-
manlarının Allah’ın yardımıyla kazanmaları, Allah’ın kendisine inanlara nasıl yardım 
ettiğini göstermesi, onları nasıl koruduğu ve dualarını nasıl kabul ettiğini göstermesi 
bakımından önem arz etmektedir.
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ALEVİ/BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDEİNSAN-I KAMİL 

ANLAYIŞI VE AHLAK GELİŞİMİ ÜZERİNE 

GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Kasım TATLILIOĞLU

ÖZET

Bektaşîlik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin bir 
şekilde faaliyet gösteren ve Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretilerinin Anadolu'daki 
uygulayıcısı konumunda olan büyük Türk mutasavvıfı Haydarî Şeyhi Hacı Bektaş-
ı Veli'den alan, daha sonra ise 14. ile 15. yüzyıllarda Azerbaycan ve Anadolu'da 
yaygınlaşan, 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılan, On 
İki İmam esasına yönelik sufi/tasavvufî tarikâtın adıdır. Hacı Bektaş-ı Veli etra-
fında toplananlar, Hz. Muhammed’i mürşit, Hz. Ali’yi rehber, Hacı Bektaş Veli’yi 
de Pir olarak kabul ettiler. Anadolu’da Türk örf, adet, gelenek ve görenekleri ile 
İslam inancını birleştirerek bireylerin sosyal, kişilik, ahlaki ve mesleki gelişimlerini 
ve olgunlaşmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Her yaş ve her sınıftaki bireylere sosyal 
hayatı düzenleyen dini, ahlaki ve mesleki değerler kazandırılmış ve böylece arala-
rındaki sosyal bağlar kuvvetlendirilmiş, güzel ahlaklı ve akl-ı selim bireylerden 
oluşan sağlam bir sosyal doku oluşturulmuş, “Akla yar, nefse düşman olan faziletli 
er kişi”ler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu bildiri de Anadolu kültür ve medeniyet tarihi içinde, önemli bir yaygın 
eğitim kurumu olarak önemli işlevler üstlenmiş olan Alevi/Bektaşi öğretisinde 
insan-ı kamil anlayışı ve ahlak gelişimi ele alınmıştır. Bu konuda alan yazın taraması 
yapışmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Alevilik/Bektaşilik, İnsan-ı Kamil, Ahlak; İkrar, Düşkün,
Mürşit.

*  Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLLIIOĞLU*

ALEVİ/BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDE İNSAN-I KAMİL 

ANLAYIŞI VE AHLAK GELİŞİMİ ÜZERİNE 

GENEL BİR DEĞERLENDİRME
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1. GİRİŞ

Anadolu’nun Türkleşmesinin ve İslamlaşmasının en yoğun olarak yaşan-dığı 
dönem XII. ve XIII. yüzyıllardır. Bu dönem Anadolu halklarının İslam anlayışları 
üzerinde Tasavvufi zümreler etkili olmuştur. Türklerin XI. Yüzyıldan itibaren 
kitleler halinde Anadolu’ya yönelmeleri ile birlikte özellikle XIII. yüzyılda Yesevî 
dervişleri Anadolu’da etkin bir konuma gelmişlerdir. Anadolu’daki bu ilk sufî önder 
ve teşkilâtlar (Bektâşîler, Torlaklar, Edhemîler, Abdallar, Camîler) Ahmed Yese-
vî’ye büyük bir hürmet ve saygı gösterip kendilerini ona bağlı olarak gösterirler. 
Hacı Bektaş Veli’nin feyz aldığı ilk şahsiyet de Ahmet Yesevi’dir. Bu bağlamda 
Türkistan’dan getirdikleri sevgi ve hoşgörü ikliminden beslenmiş İslâm anlayışı ile 
kısa sürede Anadolu’nun yerli halkının da sevgi ve güvenini kazanmışlardır (Banar-
lı, 1985:285). İlk çağlardan buyana, Anadolu toprakları üzerinde farklı zaman dilim-
lerinde yaşamış topluluklar maddi ve manevi olarak izler bırakmışlar ki bunlardan 
biride Aleviler ve onların inancı olan Aleviliktir. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI

Türk Milleti’nin sosyo-kültürel tarihi içerisinde Alevi/Bektaşi anlayışının 
önemli bir yeri vardır. Birçok alanda bir takım uygulama, tören ve inanışlarla halen 
kendini göstermektedir. Bireysel bağlamda ise, kendisiyle ve içinde yaşadığı top-
lumla barışık ve uyumlu, yetenekli, mesleki ve sosyal becerileri gelişmiş, sosyal 
kuralları ve değerleri öğrenmiş, davranışlarında ölçülü hareket eden, sağlam karak-
terli ve sağlam kişilikli bireyler bu kurumlar vasıtasıyla topluma kazandırılmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışmada Anadolu’da Türk kültür ve medeniyetinde tarihi bir 
fonksiyonu olan Alevilik/Bektaşilik öğretisi insan-ı kamil anlayışı ve bireyin ahlak 
gelişimi birey-toplum bağlamında ele alınmıştır. 

3. ÇALIŞMANIN METODU

Bu çalışmada alan yazın taraması yapılmıştır. 

4. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL TEMELLERİ

4.1. Alevilik 

Alevilik; törenleri, kültürel değerleri, normları, sosyal ilişki biçimleri ve bir 
bütün olarak yaratıcıyı, doğayı ve insanı algılama biçimleri özgün olduğu için merak 
edilen; başta sosyolojik, siyasi, ekonomik olmak üzere çeşitli boyutları olan; farklı 
toplumlarda sıkça tartışılan, hakkında araştırmalar yapılan konulardan biridir.
Alevilik inancının yapılaşmasını sağlayan ana öğeler ise, “Sözlü kültür, Deyiş, Yedi 
Ulu Ozan, Gülbang, Seyyid, Talip, Zakir ve Kültür Motifi’dir.
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Aleviliğin ne olduğu ve Alevilerin kim olduğu sorularına birbirinden farklı 
cevaplar verilmekte ve Alevilikle ilişkili olan “Şii, Işık, Mülhid, Kızılbaş, Torlak, 
Rafizi, Bektaşi ve Caferi” gibi kavramlarda farklı şekillerde tanımlanmıştır. (Yazıcı, 
2011:50). Genel kanı, aslı Arapça olan, Farsça ve Osmanlı Türkçesinde de kullanı-
lan Alevi kelimesinin çoğulunun  “Aleviyye”, “Aleviy-yun” şeklinde olduğu, kayn-
aklarda ise bu kelimenin çoğunlukla; 1. Ali soyundan gelenler. 2. Ali’ye mensup
olanlar. 3. Ali’ye ait.  4. Ali yanlısı anlamlarında kullanıldığı görülmektedir (Sava-
şır, 2006; akt: Yazıcı, 2011:55). Alevi kelimesinin İslam coğrafyasında en çok kulla-
nılan anlamı “Ali soyundan gelenler”dir.

Alevilik değişik yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kaya’ya 
(2006) göre Alevilik,“Hz. Ali’nin soyundan gelip, de onun tasavvufi yolunu izleyen-
ler ile onun soyundan gelen Seyyid Şerif Hacegan kollarından olan herhangi bir 
mürşide ikrar verip bağlananlar”; Şahin’e (1995) göre,“Hz. Ali ile ilgili bir kavram 
olup, bu kavram Ali’nin yolundan gitmeyi, Ali gibi düşünmeyi ve Ali gibi yaşamaya 
çalışmak”; Balkız’a (1992) göre, “bir inanç sistemi olmaktan çok, bir yaşam biçimi;
Şener’e (1993) göre, “yaşam biçimi, kültür olayı, kimlik, toplumsal bir akım, hayat 
felsefesi”dir (Akt: Yazıcı, 2011: 96-97). Türkiye dışında da Şia ve Şii terimleriyle 
adlandırılmaktadır. Aleviliğin ana dayanağı Ehl-i Beyte ve Ehl-i Beyt soyundan 
gelenlere duyulan sevgi ve bağlılıktır. Geleneksel Aleviliğin bakış açısı, ”Muham-
med-Ali yolunu” temsil etmekte, başka bir ifade ile İslam dininin “ kendisi” yani 
“özü” nü oluşturmaktadır. Alevilik, yönü pratik hayata dönük olan aktif ve sosyal bir 
inanç sitemidir. Aleviliğin bir din olduğuna ilişkin görüşler alevi yazar ve aydınlar 
tarafından ilgi görmemiştir.

Alevîlik, pek çok kişinin yaptığı gibi tek kaynak ve bakış açısının bir sonucu 
olarak; bir yaşam biçimi, kültür, hayat felsefesi, kültür birikimi, bir dünya görüşü, 
felsefî görüş ve düşünüş, Anadolu uygarlığının ürünü olan bir inanç odağı ve yaşam 
anlayışı, özgün bir inanç, heterodoks (farklı düşünce) İslâm için bir inanç birimi, 
Halk İslâmlığı, İslâm‟ın özü gibi birbirinden çok farklı içeriklerle de tanımlanmak-
tadır. Alevilere göre Alevilik; “Allah’ın aynı nurdan yarattığı, birine nübüvvet 
(peygamberlik), diğerine ise velayet (ileri derecede Allah’a dost olmak) verdiği 
Muhammed-Ali’nin kurduğu, iç içe geçmiş sır niteliğindeki bilgilerin şekillendirdiği 
bir inanç sistemi”dir. 

Alevi davranışlarını düzenleyen kuralların birçoğu yöresel farklılıklar gös-
termektedir. Bu ilkelerin çoğu sembolik olarak güçlü bağlantılara sahiptir. Bireylere 
olmazsa olmazları dayatır ve içinde; sayı gibi, sır gibi, edep-ahlak gibi inançla har-
manlanmış güçlü öğeleri barındırmaktadır. Alevilik İslam dininin özüdür; mana-
sıdır. Alevilik, İslam içinde insanidir, aklidir, ahlakidir.  Hz. Ali inancının, Kur’an 
ayetlerinin yorumudur. Alevilik bir iç dünya olayıdır, hissederek yaşamaktır, insan 
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olan her şeyi özünde duymaktır. Alevi-Bektaşi kendini her anlamda yetiştirmiş,
kâmil insan demektir. Alevilik, dış yüzünden halka ve iç yüzünden Hakk’a bakan bir 
inançtır. Kur’an’ın gerçek manasına vakıftır ve tüm mevcudatın Hakk’ın kendi öz 
varlığından ibaret olduğuna inanır ve bilir. Alevilik, İslam içerisinde doğmuştur. Bu 
nedenlerden dolayı, Alevilik İslam’ın içindedir ve bir tasavvuf yoludur  (Kaya, 
2006:51; Eröz, 1977:148). Alevi şeriatı, “Kutsal köken”in bir yansıması ya da “tan-
rısal öz”ün görünüşe çıkmış biçimi olarak algılanan görünür nesnel bir dünyaya da-
yanır. Alevilik, Türk kültürünün Ehl-i Beyt sevgisi ile harmanlanması sonucu ortaya 
çıkan, İslam’ın inanca dair temel ilkelerine ters düşmeyecek biçimde şekillenen bir 
yorumdur. Aleviler Allah’a, ahret gününe, Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna
ve Kur’an’a inanmaktadırlar (Aytaş, 2010:12).

4.2. Bektaşilik

Bektaşîlik; adını 13. yüzyıl Anadolusunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin bir 
şekilde faaliyet gösteren ve Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretilerinin Anadolu'daki 
uygulayıcısı konumunda olan büyük Türk mutasavvıfı Haydarî Şeyhi Hacı Bektaş-ı 
Veli'den alan, daha sonra ise 14. ve 15. yüzyıllarda Azer-baycan ve Anadolu'da 
yaygınlaşan, 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tara-fından kurumsallaştırılan, On 
İki İmam esasına yönelik sufi/tasavvufî Tarikâtın adıdır. Bektaşilik, eski Türk 
kültürünü ve Anadolu inançlarının bazı olumlu-luklarını da alarak süreç içerisinde 
gelişmesini tamamladı.

Bektaşi geleneğine göre, Hacı Bektaş’ın (ö669/1270) soyu, Hz. Ali’ye da-
yanmaktadır (Çetinkaya, 2009:61). Bektaşiliğin Hacı Bektaş Veli tarafından kurul-
duğuna dair inanılan bir tarikat olduğu söylense de, Bektaşiliğin, Babai hareketinin 
bir araya topladığı heterodoks sufi tarikatlarından biri olan Haydarilik içerisinde, 14. 
yüzyıl Rum Abdallarından Abdal Musa tarafından Hacı Bektaşı Veli kültü etrafında 
geliştirilmiş ve 16. yüzyıl başında Balım Sultan tarafından bağımsızlaştırılıp değişik 
bir organizasyonla, bir tarikat olarak tarih sahnesine çıkarılmış olduğu kabul edil-
mektedir (Fığlalı, 1996). 

Literatürdeki mevcut bilgiler bugünkü Bektaşiliğin 14. asrın başlarında sistem-
leştirilerek Balım Sultan tarafından kurulduğunu göstermektedir Balım Sultan’ın 
1501’de II. Beyazıt tarafından Hacı Bektaş Zaviyesinin Şeyhliğine getirilmesi, Bek-
taşiliğin oluşumunda sosyal ve siyasi dinamiklerin ne derece etkin olduğunu göster-
mektedir (Arabacı, 2009:29; Eröz, 1977:52-60). Araştırmacılar, Hünkar’ın İslam 
anlayışının, “kuru zühd anlayışı yerine, sufi cezp edici” bir karakter taşıdığını söyle-
mektedirler. Hünkar’a göre, kul için önemli olan Hakk’a ulaşmaktır. Bunun için 
kulun kırk makamdan geçmesi gerektiğini söyler. Kul ancak bu surette Hakk’a dost 
olabilir (Zaman gazetesi, 15.08.2013). Hünkar, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslam-
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laşması sürecinde önemli bir rolü olan manevi bir toplum önderidir. Etkileri 
yüzyıllar boyunca geniş toplum kesimleri üzerinde hissedilmiştir. 

4.3. Alevi/Bektaşi İnanç Sisteminde Toplumsal Ritüeller

Alevi/Bektaşi inanç sistemi, yaşandığı toplumsal mekânı ve ilişkileri düzen-
lerken bazı kuralları kendine referans almıştır. İnanç eksenli bu kurallar ahlak, örf, 
adet, gelenek ve göreneklerin inanç ile harmanlandığı kurallar silsilesidir. Bu kural-
ların yaşandığı sosyo-kültürel mekâna dâhil olmasıyla, kişi için bağlayıcılık da 
başlar. Teolojik muhtevadan beslenen bu kurumlar, güçlü inançsal kodlarıyla birey-
leri kendine bağlamış, davranışlarını kontrol etmiş, sistem dışı davrananlara ise yap-
tırım uygulamıştır (Demir, 2012:30).

Bireyin Alevi toplumunun üyesi olabilmesi için bir sözleşmeye boyun eğmesi, 
Alevi kültürel kodlarınca yola girmesi yani ikrar vermesi (yola girmek için bireyin 
verdiği söz) gerekir. İkrar (tasdik-kabul); bireyin belli bir yaşa geldiğinde; başka bir 
deyişle hem fizyolojik (bedensel) hem de zihinsel (akıl) anlamda olgunlaştığı 
(bireyin davranışlarını kontrol edip, sorumluluklarını ala-bilmesi) anda gerçekleşir. 
İkrar ile normların geçerliliği başlar, birey cezai ve hukuki sorumluluk altına girip 
(bağlayıcılık) hukuksal özne konumuna yükselir. “Eğer bir Alevi can ikrar verme-
mişse, görgüden geçmemişse o işlediği suçtan ötürü düşkün sayılmaz. Çünkü gör-
güden geçenler Mansur darında Hak didarında, erenler meydanında, yemin içerler. 
Ancak, yeminlerini bozup kötü yola saparlarsa düşkün kabul edilirler (Rençber, 
2010). 

İkrar verme, söz/and içme, ikrar ceminde alınır. Talipler açısından metanetli bir 
süreç olan ikrar; “yola girmek, erkânla tanışmak isteyen talibin dileğini bir rehbere 
açması”dır. Rehber ona yol ile ilgili gerekli bilgileri verir; yola nasıl gireceğini 
anlatır. Sosyalleşme aşamasından sonra rehber durumu Pir ile paylaşır. Benzer
şekilde Pir de yola girmek isteyen bireye ikrar vermenin sorumluluklarını ve yüküm-
lülüklerini birçok kez anlatır ve uyarır. Belli bir süre can beklenip gözlenir, gerekli 
koşulları sağladığına kanaat getirilirse ikrara çağrılır. İkrar vererek yola girmek 
isteyen birey, çocukların, küskünlerin ve düşkünlerin giremediği ikrar cemine katılır. 
İkrar verme yılda bir kez yapılan Ayin-i Cem töreninde olur. Yılda bir gelip töreni 
yöneten dedeye söz verilir. İkrar veren kişi, tarikata girişini kutlamak ve sözünü 
yerine getireceğini bildirmek için kurban keser ki bu kurbana “ikrar kurbanı” denir. 
İkrar sürecinde değişik ritüeller uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi, bele bağla-
nan yünden erülme-tiğ-bend denilen kuşağa üç düğüm vurulmasıdır. Bu düğümlerin 
hem dinsel hem de toplumsal anlamı vardır. Dinsel olarak,  üçlere (Allah-Muham-
med-Ali), toplumsal olarak da, kurallara  (Eline-beline-diline sahip ol) vurgu yap-
mak-tadır. maktadır.
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Bir diğer ritüel (dinsel tören-kutlama) ise, metaforik (mecazi) düzeyde, yola 
girecek bireylerin ip bağlanarak rehber tarafından Pir’in önüne getirilmesidir. Bunun 
anlamı ise, talibin, denetleyicilik gücü yüksek bir toplumsal sözleşmeye ve nefsini 
tırpanlayan bir toplumsal ilişkiler sistemine gireceğini ifade etmektedir (Demir, 
2012:233-234). İkrar verilinceye kadar bireylerin hukuki sorumlulukları yoktur.  
Bağlayıcılık ikrar gerçekleştikten sonra başlamaktadır. Böylece birey, ikrar ile dinsel 
ve toplumsal boyutları güçlü bir anlamlandırma sistemine eklenmiş ve “kâmil insan” 
olma sürecine girmiştir. Bu süreçte yapacağı en küçük hata yaptırımları da berabe-
rinde getirmektedir. Kapıların rahat açılması, makamların kolay geçilmesi, ikrarda 
bireyin verdiği sözü tutması ile mümkün olmaktadır. Alevilik/Bektaşilik müntesip-
lerine kuvvetli bir “biz duyusu” kazandırmıştır. İnancın bir parçası olarak da kabul 
edilen “duygudaşlık”, Alevilerdeki kuvvetli biz duygusunun en temel dinamiğidir  
(Yazı-cı,2011:131-135). 

4.4. Bektaşiliğin İnsan-ı Kamil (Kamil İnsan) Anlayışı

Kâmil kelimesi, bir insanın insan olarak kazanabileceği tüm mükemmel özel-
likleri bünyesinde barındırmasıyla ortaya çıkan eşsiz hâli ifade eder. İnsan-ı Kâmil
ifadesi ile insanın ağırbaşlı, eşsiz ve eksiksiz olduğu belirtilmiş ve en önemlisi 
manevi manada yüksek bir derecede olduğu ifade edilmek istenmiştir. Tasavvufta
çokça zikredilen kâmil kelimesi, insanın tasavvufu tam mânâsıyla yaşamasıyla 
ortaya çıkan eşsiz, dünya üzeri hâli ifade eder. Diğer bir tanımda ise insan-ı kamil,
tasavvufta bir insanin ulaşabileceği en üst makamdır. Kendisini, ruhunu tamamen 
tanıyan, cismani aşktan ebedi aşka geçmiş kişidir. Sadece okumakla varılamayan bir 
makamdır. İnsanın kendisini tanıması gerekir, bu yüzden değil midir ki, kendisini en 
iyi bilen insan, en başarılı insandır.

Tasavvuf kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olan Hacı Bektaş Veli ve 
Bektaşilik içinde varlıklar arasında insan, insanlar arasında da insan-ı kâmil önemli
bir konuma sahiptir. Bektaşi öğretisine göre; insan, yaratıcıya başta olmak üzere, 
canlı cansız tüm varlıklara karşı hoşgörülü, sorumlu, Allah’a inanan, ibadet yüküm-
lülüğü olan, sosyal bir varlıktır. Hacı Bektaş Veli’nin insan merkezli düşünce siste-
minin kaynağı Kur’an ayetleri ve Hz. Muhammed’in hadisleridir. Bektaşi anlayışına 
göre insan konuşan bir kitaptır. Hacı Bektaş Veli’nin hayat felsefesi ve yaşam 
anlayışı; insan sevgisine, hoşgörüye, kadın-erkek eşitliğine, her türlü ayrımcılığa
karşı olmayı ilke edinen ve tabiata saygılı bir yaşam biçimidir. Açtığı mütevazı
dergâhta tüm insanları kucaklar, 72 milleti bir görüp aydınlatmaya çalışmıştır. Onun 
yaşamı tüm insanlara örnek teşkil edecek güzelliktedir. O; barışı, kardeşliği, insan 
sevgisini esas almıştır. İnsanlığa karşı sınırsız sevgi ve hoşgörüye sahiptir. Öğre-
tisinde, “bilimden gidilmeyen yol karanlıktır” diyerek çocukların iyi eğitilmeleri 
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gerektiğini öğütlemiştir  (Kaya, 2006:179). İnsanı; “bilen, çalışan, inanan” bir varlık 
olarak ele almıştır (Yıldız, 2009:109).

Her insanın kendini huzur ve güvende hissetmesi için gerekli olan duygu; 
sevgi, adalet ve hoşgörüdür. Hacı Bektaş Veli öğütlerinde hep bunları dile getir-
miştir. “İncinsen de incitme”, “marifet ehlinin ilk makamı edeptir”, “nefsi-ne ağır 
geleni kimseye tatbik etme”, hiçbir milleti ve insanı ayıplama, hor görme, küçük 
görme”, “düşmanının dahi insan olduğunu unutma”, “hatır kal-sın ama yol kalma-
sın” vb. gibi söylemleriyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlığı kucaklayan 
hoşgörüsü ile yüzyılların ötesinden bugüne ve geleceğe seslenen felsefesiyle her 
daim öğütlerde bulunmuştur. O, tesiri ve düşünceleri ile evrenselleşerek bir gönül 
insanı olmuştur (Çetinkaya,  2009:59). Günümüzde de halen gönüllerdeki yerini 
korumaktadır.

Hacı Bektaş Veli düşüncesinin ulaştığı son nokta, Allah’ın kendisini akıl, bilgi 
ve gönül ile donattığı insandır. Gönül insanı olan kâmil insan, her şeyden önce, iç 
dünyası kirlerden arınmış insandır. Ona göre Allah’a ulaşmanın yolu, “dört kapı” 
kırk makamı” yaşayarak ulaşılır. Bu süreç, insan olma sürecidir. Bu insanın vardığı 
son aşama ise “insan-ı kâmil” aşamasıdır. Ona göre, Hak, evini ve gönlünü temiz 
tutana mihman olmaktadır (Bal, 2009:187). 

Alevilik-Bektaşilik inancında kâmil insan, artık “var oluş ötesi” bir varlık
durumuna gelmiş demektir.  İnsan-ı kâmil olmak için de, “Can” denen bostanı 
marifet suyu ile beslemeli. Tövbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp tevhit 
tokmağı ile gönül havanında iyice dövecek, sabır tenceresinde gözyaşı ile yoğu-
racak, aşk ateşi ile pişirip, kanaat kaşığı ile yiyecek” insana insan denmektedir (Tur, 
2002). İnsanda bir beden bir de mana vardır. Mana akıldan çıkar, bu nedenle de 
insan, aklını, “akl-ı cüz’den, “akl-ı-kül’e” erdirmelidir ki manası kemale gelsin. 
Bunun için yalnızca ilim kâfi değildir, ilim yanında irfaniyet de gereklidir. Asıl olan, 
insan-ı kâmil’dir; Âlem onun tafsilatıdır. Kamil insan, dışa ait olaylarla içe ait olay-
lar, yani zahir ve Batın olaylarını ayrı ayrı görmez. O, her iki olayın tam ortasında 
bulunur. Ve her ikisine de aynı derece de önem verir. Her iki âleme ait işleri kesin-
likle birbirine karıştırmaz, birini diğerinden üstün görmez, birinin hakkını diğerine 
geçirtmez (Kaya, 2006:311). 

Nefisini terbiye edebilmek ve kendi öz benliğini öğrenebilmek için Yunus 
Emre, Taptuk Emre’nin Dergahında senelerce odun taşımıştır. Söylendiğine gö-re, 
“Dergâha odunun eğrisi dahi giremez” diyerek, odunların dahi düzgünlerini taşı-
mıştır. Görüldüğü gibi bilgi almak için bir emek gerek, bu işi yaparken de doğruluk 
gerek. Işık felsefesi ve Dört Kapı Kırk Makam öğretisiyle kurtuluşa taşınan, yani 
“kamil insan” durumuna yükselen insan, artık kendini toplum hizmetine adayacak ve 
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kamil toplum projesinin gerçekleşmesi için bütün gücüyle çalışacaktır (Korkmaz, 
2005:52-59). 

Halk ozanları da; Sen Hakk’ı yabanda arama/ Kalbini pak eyle hak sana yakın / 
İnsana hor bakma gözünü sakın / Cümlesin insanda bulduk erenler …. demişlerdir. 

İmdi ey sofu, ey mü’min, mutluluk bulayım dersen özünü toprağa indirmen 
gerek. Bunun için;

“Yumuşak sözlü ol

Özverili ol,

Evveli ahiri fark et, 

Soysuzluk etme,

Her zaman Tanrı’nın sözlerini dilinden düşürme,

Toplumsal uysal insan ol”.

İmdi insanı yolda tutan üç öğe vardır:

“Hayadır, Edeptir ve Gönül” dür

Üç nesne kişinin gönlünü aydınlatır:

“Hakikat ilmini okumak, Tarikat ilmini okumak, Marifet ilmini okumak”

Üç nesne gönlü perişan eder:

“Kötü yoldaş, kötü komşu, kötü avrat”.

İnsanda üç türlü ahlak vardır:

Bunlardan her daim uzak durmalısın. “Bühtan (iftira), gaflet ve iste-mezlik”.

Üç nesne kişiyi doğru yoldan çıkarır:

Bunlar zararlıdır. “Vara yok demek, kezzaplık (yalancılık) ve gönül incitmek.

Varılması gereken dört nesne vardır:

“Şeriat, Tarikat, Marifet, Sırr-ı hakikat (Bozkurt, 2005). 
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4.5. Hacı Bektaş Veli’nin Temel İnsani Değerlere Vurgu Yapması

Hacı Bektaş Veli’nin, temel öğretilerinin başında insanı insan yapan değerler 
gelir. Sık sık hırstan, cimrilikten, düşmanlıktan, hainlikten, kıskançlıktan arınılması; 
kötü işlerden pişmanlık duyulması ve tevazu sahibi olunmasının önemini vurgula-
maktadır. Yine Hacı Bektaş Veli marifet makamları olarak zikrettiği maddelerde, 
birinci makamı edep; ikinci makamı kaygı; üçüncü makamı perhizarlık; dördüncü 
makamı sabır; beşinci makamı utanmak; altıncı makamı cömertlik; yedinci makamı 
ilim;  sekizinci makamı tevazu; dokuzuncu makamı marifet ve onucu makamı ise 
kendini bilmektir. Ona göre, “kendisini temizlemeyen başkalarını da temizleyemez. 
Yıkayıcı temiz olmayınca yıkadığı nasıl temiz olur. İnsanın pis olmasının sebebi, 
içinde şeytana ait fiili bulundurmasıdır. İçinde kin, haset, cimrilik, tamahkârlık,
öfke, gıybet, kahkaha, maskaralık ve bunca şeytana ait fiili olduğu halde suyla 
yıkanıp, nasıl temizleneceksin. Bu sekiz nesneden birisi bir kişide olsa, yaptığı bütün 
ibadetler boşa gider. Ve eğer bu sekiz nesnenin hepsi birden bir kişide olsa o kimse 
mutlaka şeytandır(Coşan, Yılmaz, 2007; akt: Kozan, 2009:17-20; Bal, 2009: 178-
180).

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye göre, “kibrin kaynağı şeytan, alçakgönüllülüğün 
kaynağı ise Rahmandır. Cimriliğin aslı şeytan, cömertliğin aslı ise rahmandır” de-
mektedir. Büyük Veli misafirperverlik üzerinde de durarak, insan gönlünü incit-
menin sakıncalarını ve komşu hakkının önemini her daim vurgulamıştır. Haksızlık 
ve zulüm yapanları sohbetlerinde ikaz etmiş küskünlerin barışmasını ve helal-
leşmesini toplumsal bir prensip haline getirmiştir. Tembellik ve miskinliği yererek, 
tasavvufun inceliklerini cemiyet içinde işlemiştir. Haramdan sakınmayı, gönül ve 
niyet temizliğini her daim vurgulamıştır(Çubukçu, 1987:213-214; akt: Çetinkaya:
2009:63-64).

“Edep ile gir irfan ile çık" diyerek, ahlaklı olmanın faziletine önem vermiştir. 
Ben merkezli bir dünya algısının sembolleştirilmiş ifadesi olan nefsin amacı; kibir-
lenmek için mal-mülk biriktirme, makam ve mevki ile başkalarına gösteriş yapma 
eğilimindedir. Bu nedenle, başkalarına karşı sürekli haset duygusunu harekete geçi-
rir. Öfkelenmek, kavga etmek, düşmanlık etmek, nefsin ona esir olan insana yaşat-
tığı duygu ve davranışlardır (Eğri, 2009:330).

İnsanlar arasındaki iletişim sorunlarına yol açan başlıca davranışlar; gıybet et-
mek, kahkaha ile gülmek, aşırı şaka yapmaktır. Nefsini terbiye eden insan “edepli” 
davranışlarıyla ön plana çıkar. Edepli olma; eline-beline-diline sahip olarak kötü hal 
ve hareketlerden uzak durmaktır. Diğer yandan edepli olmanın kendine yüklediği 
sorumlulukları yerine getirir. Kendisini insanların mutluluğuna adar, bunun için her 
türlü özveriye katlanmaya hazırdır. Kişinin mutluluğa ulaşabilmesi için yükümlü-
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lüklerini “özveriyle” yerine getirmesi gerekir. Amacı, bireyin, toplumun ve tüm 
insanlığın mutluluğudur. Özveriden kaynaklanan doğruluk, bağlılık, sözünde durma, 
yardımseverlik, tutkulardan arınmışlık, gibi nitelikleri yaşama geçirmek gerekir 
(Kormaz, 2005:83). 

4.6. Alevi/Bektaşi Üçlemesinin Psiko-Sosyal İşlevleri

Her toplumun olduğu gibi, Alevi topluluklarının da ortak temel değerleri var-
dır. Bunların birisi kültürel değerlerdir. Toplumun psiko-sosyal sermayesi, kültürel 
değerleri, dili ve dini değerleridir. Alevilikteki, nur, sır ve güruh-u naci anlayışları 
da, Aleviliğin psiko-sosyal sermayesi olan ortak değerlerinin kaynağı olduğu kadar,
bu değerlerin yeni kuşaklara sosyalleşme sürecinde öğretilmesinde, içselleştiril-
melerinde ve inancın gereği olarak kabul edilen uygulamalara katılmalarında belir-
leyici bir rol oynamaktadır (Yazıcı, 2011:182).

“Eline, beline, diline hâkim ol” belki de bu kurallardan en sık duyulanıdır. Bir 
Alevinin mutlaka uymak zorunda olduğu kuraldır. Kutsal üçlemede kendini ortaya 
koyan bu kural, bireyin otokontrolünü sağlama ve davranışlarına rehber olma gibi 
işlevleri üstlenir. Bu kuralın ihlali birçok sapma ve suç türünün ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. 

Bu kuralın üç öğesini ele alalım:

“Eline sahip olmak”: Elinle koymadığını alma (hırsızlık yapma), elini 
kendinden güçsüze kaldırma, ellerin iyiliğe hizmet etsin, el al el ver, el emeği alın 
teri, el ele el Hakk’a gibi anlamlar içermektedir.

“Diline sahip olmak”: Görüp duyup bilmediğini (yalan) söyleme, bildiğini 
ehlinden esirgeme, tatlı dilli muhabbetli ol gibi anlamlar içermektedir. Dil de el ka-
dar önemlidir. İnsan diliyle başkalarının gönlünü kırabilmekte ve yalan söyleye-
bilmektedir. 

“Beline sahip olmak”: Egoist bencil duygulara sahip olmamayı, her türlü iliş-
kinin sevgiye dayanmasını, her önüne gelene eğilme(me), dik durma gibi anlamlar 
içerir. Bel’e sahip olmak insanın hayvani duygularını engeller.

Bir diğer önemli kural ise,“Dört kapı, kırk makam”dır. İçinde 40 makamın 
bulunduğu dört kapı (Yıldız (2002; akt: Demir, 2012:234-235;  www.gencaleviler-
harekati.) tarafından şöyle ifade edilmektedir: 

“Şeriat kapısı”, her canın uyması zorunlu olan kuralları içermekte (asıldır).

“Tarikat kapısı”, eğitmeyi ve öğrenmeyi yeğler (isteğe bağlıdır).
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“Marifet kapısı”, iç hesaplaşmayı yeğler. (analizdir).

“Hakikat kapısı”, Tanrı’yı kendi özünde bulma makamıdır (sentezdir). Her
kapıda bulunan on makam ile nefsin törpülenmesi kastedilir. Törpülenen nefis ise 
başkalarına zarar vermez. Bir diğer tamamlayıcı kural ise üç sünnet, 7 farzdır.

Üç sünnetle kastedilen; 

1-Kelime-i şahadeti dilinden düşürmemek

2-Düşmanlık, kin ve buğuz tutup kimseye düşmanlık beslememek ve kendi 
nefsine dilediğini halka da dilemek

3-Münakaşa edip, gönül kırmamak, gıybet etmemek ve kimseye iftira 
etmemek.

Yedi farz ile kastedilen,

1-Sır saklamak

2-Birlikte oturmak ve hak kelamı dinlemek

3-Hakkına ve yeminine sadık kalmak, bir günaha tövbe etmek özür dilemek ve 
yalan söylemeyip, yalan yere yemin etmemek.

4-Edepli (ahlaklı) olmak.

5-Yolun kurallarına uyup riayet etmek

6-Mürşit, Pir, Rehber haklarını vermek

7-Musahip olmak ve gönülleri birlemek (Aslanoğlu, 1999; akt: Demir, 2012:
235). 

Samimiyet, yani kabul ve teslimiyet, Allah’ın ve kutsalların sahip olduğu gü-
cün tasavvuru ile oluşan kolektif şuurun birey düzeyindeki algılamasını yansıtır. 
Samimiyetin düzeyi kişinin inancın gereklerini yerine getirmedeki titizliği, toplu 
olarak yapılan törenlere katılması ve verdiği niyazların, yaptığı ikramların, kestiği 
kurbanların sıklığı ve niteliği ile değerlendirilir. Samimiyet, birey-inanç, birey top-
lum ilişkisinde en belirleyici kriter niteliğindedir (Öztelli, 1974: akt. Eröz, 1977:
172). 
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4.7. Alevi/Bektaşi Nefesleri

Alevi deyişleri, yaşama zevki, kötülüğe karşı direnme, iyiye, doğruya ve güzele 
yönelme, temalarla birleşmiştir. Âşıklar bağlı bulundukları geleneği ve halk kültü-
rünün bütün değerlerini şiirlerinde anlatarak Türk kültürünün ortak bir yaşam ve 
değerler bütünü olmasına çağlar boyu hizmet etmiştir. Âşıklar şiirlerinde toplumsal, 
tarihsel, bireysel olgu ve durumlar karşısında halkın ortak duygu ve düşüncelerini
dile getirmeleri bakımından Türk kültürünün korunmasında kültür taşıyıcıları olarak 
görev yapmaktadırlar. Âşıklar dışa dönüktür, siyasal ve toplumsal olaylara karşı du-
yarlıdırlar. Onlar tanık olduğu, yaşadığı ve duyduğu olumsuz durumları yargılar, 
eleştirir. Toplum bilinci ile âşık şiiri iç içedir. Âşık, toplumun yaşamakta olduğu se-
rüveni sorgulayıp anlamaya çalışarak Türk insanını her boyutuyla kavrayıp aydın-
latma çabasıyla Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden birisi olmuştur. Âşıklar 
seslendikleri kitlenin önündedirler. Onlar destanlarında devletin birliği, beraberliğini
işleyerek devletin bekasının önemini anlatırlar, insanlığı sevgi ve kardeşlik, insanlık 
gibi ortak değerlerde birleştirirler (Emre, 2013, 60-61).

Alevi büyüklerinden Pir Sultan Abdal’ın deyişleri de, bütün Alevi toplulukla-
rının sesi hükmündedir. Alevi cemaatlerinin maşeri vicdanına ait bir belirtidir.  

Pir Sultan Abdal’dan ölüm, hesap günü ile ilgili bir nefesi:

“Meyil verme nasa, murdar olursun / Dünya kadar malın olsa ne fayda

Tutulur dilin söylemez olursun/ Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Bir gün olur çıkarırlar evinden / Allah’ın ismini koyma dilinden

Kurtulamazsın Azrail’in elinden / Dünya kadar fendin olsa ne fayda

Yalan söyler, kov gıybette sözün var / Güvenir gezersin oğlun kızın var

Şunda senin üç beş arşın bezin var / Dünya kadar malın olsa ne fayda

Yalan söyler kov gıybetten geçmezsin / Yersin haram, helal geçmezsin

Kesilir nefesin suda içmezsin / Akan çaylar senin olsa ne fayda

Pir Sultan’ım bunu böyle vird etti / Vardı bir mürşitten el etek tuttu

Mürşidin ağırlayan Hakk’ı yetti / Tutulmaz nasihatim, söylesem ne fayda”.
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Toplumun bireyden beklentilerini Pir Sultan Abdal bir nefesinde şiir diliy-
le şöyle dile getirmektedir:

”Şecaatin varsa kalbinde sakla / Nasihatim dinle sakın gururdan

Bir işin önünde sonunu yokla / Nasihatim dinle sakın gururdan

Hünerin var ise yerini devşir / Biz söz söyleyicek kalbinde pişir

Ululanmak bir Mevla’ya yakışır / Nasihatim dinle sakın gururdan

Hatırın yıkarlar hatır yıkınca / Gözyaşı yenilmez taşup akınca

El elden üstündür arşa erince / Nasihatim dinle sakın gururdan

Oku asılanın yayı yasılur / Gaziler kılıcı arşa asılur

Gurur ile kahramanlar basılur /  Nasihatim dinle sakın gururdan

Pir Sultan’ım ulular izini izle /Kemliği terk edüp eyiliği gizle

Hasmın karıncaysa merdane gözle / Nasihatim dinle sakın gururdan (Ergun,
1994; akt: Yazıcı, 2011:454; Öztelli, 1974; akt: Eröz, 1977:163). Alevi şairleri ve 
ozanları ellerinde sazı ile halka Alevilik/Bektaşilik geleneğine uygun sanat eserleri 
icra etmişlerdir. Alevi/Bektaşi deyişleri, gülbangları, nefesleri bireylerin 
sosyalleşmelerinde ve kişilik kazanmalarında önemli katkıları olmuştur. 

4. SONUÇ

Alevilik geleneği, İslam dininden almış olduğu değer ve motiflerin yanında, 
geleneksel yönünün, daha çok eski Türk kültürü ve dinine dayanmakla birlikte, 
temel olarak “bağdaştırmacı, tasavvufi ve mehdici” üç özelliği ile ilgilidir. Alevilik, 
İslam içerisinden doğmasına karşın, kimi toplumsal, siyasal ve kültürel koşullardan 
yola çıkarak kendine özgü kültürel, inançsal ve yapısal kimliğinin oluşmasında etkili 
olan ana temalar yaratmıştır. Bunların çerçevesinde şekillenen düşünceler, değerler, 
idealler, ritüeller, ibadet biçimleri, insana, canlıya, evrene, kutsala ve Tanrısal olana 
bakış ve tüm bu değerlerin yarattığı heyecanla birlikte Aleviliğin ahlakını ve inan-
cını oluşturmaktadır.  Aleviliğin temel mayası tasavvufi ve mistik yaşantıya dayanır.

Bu sistemde ahreti dünyaya tercih eden münzevi bir hayat yoktur. Duygularını 
karmaşık felsefi yazılar yerine, yalın halk diliyle deyişlere dökmüş ve kâmil olan, 
dost olan, irfan sahibi olan insana kucak açmıştır. Sosyal bir varlık olan insanın 
kendisine, yaratıcıya ve topluma karşı olan sorumlulukları vurgulanmış ve insanın 
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önce kendisine yönelmesi, kendisini tanıması istenmiştir. Pir Sultan Abdal “Gelin 
canlar Bir Olalım” derken toplum içinde ayrılma, çatışma yerine; birleşmenin, say-
gılı ve hoşgörülü olmanın gereğini vurgulamaktadır. Allah-Muhammet-Ali üçlemesi 
ve Ehl-i Beyt ve On İki İmam sevgisinin yolu insan ve toplum sevgisinden geç-
mektedir. 

Hacı Bektaş Veli’nin, “Eline, beline, diline sahip ol” ifadesi de bu bağlamda 
açıklanabilir.Ancak, kendisini tanıyan ve kâinattaki yerini ve önemini bilen, top-
lumda örnek kabul edilen kişi “kâmil insan” seviyesine ulaşabilir. Hatayi bu duru-
mu, “Bu yolu doğruca süreyim dersen / Evvela kendine piran gerek / Hakkın dida-
rını göreyim dersen/Muhammet cemalli bir burhan gerek” diyerek, kişinin toplum 
hayatı içinde yer alırken neler yapması gerektiğini söylemektedir. Kul Himmet de bu 
durumu; “Şefaatçimiz Muhammet Mustafa’dır / İmamımız Ali aynı vefadır / Pir 
elinde zehir içsem sefadır / Hüseyniyiz, mevaliyiz, ne dersin?Yapılan bütün uygula-
maların esas hedefi ahrete yöneliktir. Her tarikat, kendi üyelerinin terbiyesi ile uğra-
şır. Alevi İslam anlayışı, Hoca Ahmet Yesevi, Ebul Vefa, Hacı BektaşVeli, Yunus 
Emre, Pir Sultan Abdal ve Anadolu Erenleri, Kur’an’ı en iyi yorumlayan filozof 
velilerin görüşlerinden ilham alarak hayat alanı bulmuştur. Anadolu’nun Türkleş-
mesinde ve İslamlaşmasında önemli fonksiyonları olmuştur(Kaya, 2006:51; Eröz, 
1977:148; Arabacı, 2009).
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CUMHURİYET SONRASINDA ALEVİLİK VE SİVAS 

OLAYI'NIN YAZILI BASINA YANSIMALARI

Araş. Gör. Aysel AY∗

GİRİŞ

Bu çalışmada, Cumhuriyet döneminde Alevilik ve Bektaşiliğin toplumsal ve 
siyasi hayatımızdaki yeri ve Cumhuriyet tarihinde Alevi inançlı toplumun şekil-
lenmesinde ve kapalı bir toplum haline gelmesine neden olan hazin olaylardan olan 
Dersim, Kahramanmaraş ve Çorum olaylarına değinilerek, Alevi toplumunun 
şekillenmesindeki diğer etkenlerle birlikte söz konusu olaylar kronolojik olarak ele 
alınacaktır. Konunun temelini ise, yakın tarihte gerçekleşmiş ve halen hak ettiği gibi 
ele alınamamış olan 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Sivas Olayı hakkında, 
yaygın ve yerel basında çıkan haberlerin içerik analizi yöntemiyle incele-mesine 
değinilecektir.

1. CUMHURİYET DÖNEMİNDE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK

Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte toplumunun birçok kesimini etkileyen 
gelişmeler Alevi halkını da dolaylı ya da direkt etkilemiştir. Elbette yaşanan her bir 
gelişme Alevi toplumunun yaşam biçimini,  felsefesini ve inanç biçimini etkilemiş-
tir. Aşağıda söz edilecek bu gelişmeler neticesinde Aleviliğin özünden taviz verme-
yenlerin yanı sıra, farklı gruplar içinde kendisine yeni ifade biçimleri bulan yahut 
farklı kesimlerin etkisine giren bir "Alevi-Bektaşi" anlayışı görülmektedir. Alevi-
Bektaşi inancının dini yönü itibariyle ilk etkilendiği gelişmeler içinde Halifeliğin 
kalkması, tekke ve zaviyelerin kapatılması yer almaktadır. 

Yaman,  Alevilerin; halifelik kurumunun kaldırılması ve laik esaslara dayalı bir 
hukuk sistemine kavuşulmasından oldukça hoşnut olduğunu belirterek bu geliş-
meleri Aleviler açısından en önemli gelişmelerden biri olarak yorumlamaktadır.1

Kılıç ise; Cumhuriyeti Türk halkının uluslaşma projesi olarak göstermektedir ve 
laikleşmenin uluslaşma için bir araç olduğunu belirtmektedir. Bunun yanın-da laik-
liğin en önemli yönünün; halkın din mezhep ve tarikat gibi kurumlar nedeniyle 

∗ Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, aysel.ay@marmara.edu.tr
1 Ali Yaman, Alevlik ve Kızılbaşlık Tarihi, İstanbul, Nokta Kitap, 2007, s.130.
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düştüğü bölünmüşlüğü ortadan kaldırma ve ulusal kimliği her türlü dinsel mezhepsel 
kimliğin üzerinde bir işleve sahip kılması olarak dile getirmektedir.2

Öte yandan Yaman; Alevi-Bektaşilerin bu dönemde olumsuz yönde etkilen-
diği bazı gelişmelerin de olduğunu ve bunların en önemlilerinden birinin; Cumhu-
riyet'in kurulmasından önce, 1921 yılında gerçekleşen Koçgiri olaylarının bastırıl-
ması esnasında Alevilere yönelik şiddet uygulanması olduğunu belirtmektedir. 
Diğerinin ise; 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılması olarak göstermektedir. Özel-
likle de tekke ve zaviyelerin kapatılmasında Alevilerin Sünnilerden daha fazla 
etkilendiğini belirten Yaman, bunun nedeni olarak; Sünnilerin toplanabilecekleri 
"Camii" gibi devlet destekli yerleri olduğunu, fakat Alevilerin toplanma yerlerinin 
genellikle tekke ve ocak merkezlerinin olduğunu göstermektedir. Bunun yanında 
Alevilerin tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra cem ibadetlerini köyün belli 
noktalarına gözcü koyarak, gizli yapmak zorunda kaldıklarını ifade etmektedir.3

Bunun sonucunda da Alevi toplumu daha içe kapanık bir hal almıştır.

Tüm bunların yanında Alevi-Bektaşiler, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla 
beraber, dini konularda büyük bilgi boşluğu yaşamışlardır. 1930'lu yılların başından 
itibaren Alevi ve Alevi olmayan sosyalistler, İslam öncesine kadar uzanan Emevi-
Haşimi çekişmesini zengin fakir çatışması gibi göstermek ve Hz. Ali'yi fakirlerin 
temsilcisi olarak takdim etmek suretiyle, Alevileri sosyalist çizgiye çekmek istemiş-
lerdir.4 Bu noktada belirtmek gerekir ki; Cumhuriyet tarihinde de yine Alevi vatan-
daşlarımızın başına gelen hazin olaylar mevcuttur. Söz konusu olaylar halen günü-
müzde de zaman zaman tartışılmakta ve gündeme gelmektedir. Cumhuriyet tarihin-
de yaşanmış bu olaylardan bazılarında medyadan Türk halkına hızlı bir şekilde bilgi 
verilmişken, bazılarında daha sonra ortaya konan araştırmalarla fikir sahibi oluna-
bilmiştir. Elbette her araştırma kendi perspektifinden olayları sunmuş, bu da farklı 
yorumları beraberinde getirmiştir. Ancak bu çalışmanın amacı; Cumhuriyet tarihinde 
yaşanan bazı olaylar hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra çalışmanın asıl araştırma 
konusu olan 'Sivas Olayı'nın Türk yazılı basınında yer alış biçimine dikkati çek-
mektir. Bu nedenle aşağıda Sivas Olayı dışındaki olaylara ve gelişmelere sadece 
kronolojik olarak kısaca değinilmiştir.

2 Mustafa Cemil Kılıç, Laik Türkiye İçin Yükselen Alevilik, İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2006, s.267.
3 Yaman, a.g.e., s.130.
4 Sönmez Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları Alevliğin Yazılı Kaynakları Buyruk, Tezkire-i Şeyh Safi,

Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2006, s.92.
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1.1. Dersim Olayı

Dersim Olayı, ya da Dersim Ayaklanması, şu anki adıyla Tunceli ilinde 1937 -
1938 yıllarında meydana gelen geniş kapsamlı bir isyan olarak değerlendiril-
mektedir. Bu isyanı bastırmak için Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 
harekât ise "Dersim Harekâtı" olarak bilinmektedir.5 Bu olay kimi tarihçiler 
tarafından bir isyan olarak görülmekte, kimilerince ise bir katliamdır. Dersim 
olayları ile ilgili resmi bilgi ve belgelerin bir bilim heyeti tarafından tamamen 
objektif ölçüler içinde değerlendirilmesi ve yayınlanması bir çok spekülatif bilginin 
ortadan kalkmasına olayların bütün gerçekliği ile kamu oyu tarafından bilinmesini 
sağlayacaktır.

Dersim Olayı sonucunda yapılan resmi açıklamalar ve Jandarma Komu-
tanlığı'ndan Başbakanlığa gönderilen belgeye göre; 1936, 1937, 1938 ve 1939'da 
toplam 13 bin 806 kişi öldürüldü. Bu belgenin altında dönemin Dahiliye Vekili 
(İçişleri Bakanı) Faik Öztrak'ın imzası bulunmaktadır. Bunun yanında Bakanlar 
Kurulu Kararı'nın yer aldığı belgede ise; 11 bin 683 kişinin sürgüne gönderildiği, 2 
bin kişi için ise sürgüne gönderilme kararı alındığı belirtilmektedir. Hükümet,
1946’da muhaliflere af çıkarmıştır. Dersim, 1948’e kadar yasak bölge olarak kal-
mıştır.6

1.2. 1950'ler Sonrasından 1990’lara Kadar Alevilik

Cumhuriyet dönemi ile birlikte kentleşme yoğunluk kazanmış, toplumdaki tüm 
kitleleri etkilediği gibi Alevileri de etkisi altına almıştır. Bu süreçte gerek Sünniler, 
gerekse Aleviler, eski geleneksel kimlikleri yerine, yeni kimlik arayışlarına girmiş-
lerdir. Söz konusu dönemde Alevilik, kırsal bölgelerde, ocak ve kol normlarıyla 
şekillenmiştir. Göç olgusu köylerdeki sosyal yapının çözülmesi ve diğer pek çok 
sosyo-ekonomik etken, geleneksel Aleviliğin çözülmesine ve özellikle dedelik 
kurumunun fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybetmesine sebep olmuştur. Marksizm 
ve sol ideolojik tartışmalar, bu çözülme sürecini daha da hızlandırmıştır.7 1970'lerin 
sonlarına gelindiğinde ise en çok dikkati çeken ve Alevi toplumunu derinden etkile-
yen iki mühim olay söz konusudur. Bunların ilki 1978'de meydana gelen Maraş 
Olayıdır, diğeri ise; 1980 yılında meydana gelen Çorum Olayıdır. 

5 (Çevrimiçi),http://blog.milliyet.com.tr/dersim-isyani-nedir--1937-ve-1938-de-neler-oldu-ayrintilariyla-
/Blog/?BlogNo=214307 Ziyaret Tarihi:04.02.2012

6 (Çevrimiçi),http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=146 Ekrem Buğra Ekinci, Ziyaret 
Tarihi:04.02.2012

7 Kutlu, a.g.e., s.92.
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1.3. Kahramanmaraş Olayı

19 -24 Aralık 1978’de meydana gelen ve tarihe ’Kahramanmaraş Katliamı’ 
olarak da geçen Maraş olaylarını ateşleyen ilk olay, Stalin zulmünden kaçan Kırım 
Türklerinin anlatıldığı bir filmin gösterimi sırasında başlamıştır. 19 Aralık günü saat 
20.00 seansının sonuna doğru ülkücülerin yoğunlukta olduğu sinema salonun-da 
bomba patlamasıyla onlarca insanın hayatını yitirmesine neden olacak olayların 
başlamasına neden olunmuştur. 3 gün boyunca yoğun bir şekilde süren saldırılara ne 
askerin ne de polisin herhangi bir müdahalesi olmamış, olaylar 26 Aralık'ta sona 
ermiştir.8 Maraş Olayı sonucunda resmi kaynaklara göre 105 kişi, farklı kaynaklara 
göre ise 111 ya da 120 kişi hayatını kaybetmiştir. Ancak halk bu rakamın 500 
üzerinde olduğunu iddia etmektedir.9 Ayrıca 1000'e yakın da yaralı söz konusudur. 
Yüzlerce ev ile işyeri yakılmış ve yağmalanmıştır.10

Maraş Olayları'nın en önemli sonuçlarından biri ise; 13 ilde sıkıyönetimin ilan 
edilmesine neden olmasıdır. Ayrıca onlarca Alevi aile göç etmiştir. Ancak olayın 
zanlıları uzun yıllar süren mahkemelerin sonucunda hiçbir ceza almamıştır. 11 Bu 
olay için genel kanı; 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbeye giden yolu açmış olduğu 
ve ülkedeki iç savaşın adeta doruk noktası oluşturmasıdır.

1.4. Çorum Olayı

Çorum olayları Gün Sazak’ın teröristler tarafından öldürülmesi üzerine, 
Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da beliren son derece gergin hava içinde, 
kimi görüşlere göre yeterli tedbir alınamadığından, kimisine göre ise alınan önlem-
lere rağmen meydana gelmiştir.

28 Mayıs 1980 tarihinde “Sünniler Alevilerin işyerlerini tahrip ediyorlar” 
gerekçesiyle Çorum'un en işlek caddesinde, çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan 
bir grup, intikam sloganlarıyla yürüyüşe geçişiyle başlayan Çorum olayları ancak 10 
Temmuz'da yatıştırılabilmiştir. Olaylarda toplam 57 kişi hayatını kaybetmiş, iki 
yüzü aşkın kişi de yaralanmıştır.12 Bunun yanında olay sonrası birçok kişinin kaçırıl-

8 32.Gün Programı,"Maraş Katliamı Belgeseli,"(Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=aVSICOXOkmM, Ziyaret Tarihi:29.01.2012

9 Büyük Takip Programı,"Maraş Olayları Belgeseli",(Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=1mbU_iKtNBI, Ziyaret Tarihi:29.01.2012

10 32.Gün Programı,"Maraş Katliamı Belgeseli",(Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=aVSICOXOkmM,Ziyaret Tarihi:29.01.2012

11 Büyük Takip Programı,"Maraş Olayları Belgeseli",(Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=1mbU_iKtNBI ,Ziyaret Tarihi:29.01.2012

12 Çorum Olayları, Zaman Gazetesi, 5 Mart 2010'dan  Aktaran: 
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/%C3%A7orum_olaylar%C4%B1,Ziyaret Tarihi:04.02.2012
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dığı anlaşılmış, daha sonra farklı yerlerde kaçırılan kişilerin işkence ile öldürüldüğü 
tespit edilen cesetleri bulunmuştur.13 Üç yüze yakın bina da tahrip edilmiştir. 600 
kadar aile başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır.14

Öte yandan 1980'li yıllardan itibaren, sosyalizmin çöküşüyle birlikte, 1970'li 
yıllardan önceki ideolojiler bir umut kaynağı olmaktan çıkmış, Alevi- Bektaşiler 
arasında geleneksel değerlere dönüş ve dini/etnik söylemler artmaya başlamıştır. Bu 
süreçten sonra geleneksel inançları ve dedelik kurumu bakımından, Cumhuriyet
öncesi dönemdeki otantik yapısına kavuşturulması pek mümkün görünmemek-
tedir.15Bununla birlikte 1980'li yıllardan itibaren Alevilik'te yeni bilinçlenme ve 
örgütlenme dönemi başlamıştır. Özellikle de 1980'li yılların sonlarından itibaren 
Alevilik kamuoyunda tarafından daha fazla tanınmış, bu da Alevilik sorununun Türk 
medyasında sıkça tartışılan bir konu haline getirmiştir. 

Bu dönemde ortaya çıkan Alevi dergileri, gazeteleri ve Alevi yazarların yaz-
ılıları Alevilikteki uyanışın göstergesi olmuştur. Bu yayınların artmasının yanı sıra 
hem Avrupa'da (diasporada) hem de Türkiye'de birçok dernek kurulmuştur.16

Kuşkusuz bu gelişmelerin oluşumuna en büyük etkilerden biri; geçmişte ekonomik 
ve politik nedenlerle kente göç eden ailelerinin çocuklarının artık eğitimli ve daha 
bilinçli bir yapıya kavuşmalarıdır. Bu gelişmelerin etkisiyle 1990'lara gelindiğinde; 
gerek uluslararası gerekse ulusal bir takım dönüşümlerin etkisiyle Alevilik, giderek 
Türkiye gündeminde yer alan önemli konulardan birisi haline gelmiştir.17 Elbette bu 
dönemde Aleviliği Türkiye'nin gündemine taşıyan, Sivas ve Gazi Mahallesi olayları 
gibi sıcak gelişmeler söz konusu olmuştur. Bu olaylar neticesinde de Alevi örgütlen-
meler daha da artmıştır.  

2. SİVAS OLAYI VE SİVAS OLAYI İLE İLGİLİ 
ARAŞTIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde, Sivas Olayları'nın ne şekilde geliştiği, olaydan sonraki yargı 
süreci ele alınmıştır. Ayrıca Sivas Olayı ile ilgili araştırmanın amaç ve yöntemi 
belirtilerek; Sivas Olayı öncesi ve sonrası Türk Yazılı Basını'nda çıkan haberler 
yaygın ve yerel basın açısından değerlendirilmiştir.

13 32.Gün Programı,"Çorum Olayı"(Çevrimiçi), http://www.youtube.com/watch?v=JM_U3A3AvNU, 
Ziyaret Tarihi:04.02.2012

14 Çorum Olayları,Zaman Gazetesi, 5 Mart 2010'dan  Aktaran:(Çevrim içi), 
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/%C3%A7orum_olaylar%C4%B1 04.02.2012

15 Kutlu, a.g.e., s.92
16 Reha Çamuroğlu, Değişen Koşullarda Alevilik, İstanbul, Kapı Yayınları, 4. Basım, 2005, s.2.
17 Yaman, a.g.e., s.133.

                                                           



542 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

2.1. Sivas Olayı

2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Olayı'nı anlatmadan önce o günün Türki-
ye'sine bakılacak olursa; Türkiye, başta Uğur Mumcu cinayeti olmak üzere birçok 
faili meçhul cinayetin gerçekleştiği, terör örgütü PKK'nın eylemlerini artırdığı zorlu 
bir süreçten geçmektedir. Ayrıca 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
vefatıyla birlikte ülke yönetiminde de değişiklikler olmuş, 16 Mayıs 1993'te Süley-
man Demirel 9. Cumhurbaşkanı olarak köşke çıkmıştır. Başbakanlık koltuğuna da, 
25 Haziran 1993'te, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı olan Tansu Çiller geçmiştir. 
Türkiye'nin siyasi alanındaki bu önemli gelişmelerden çok kısa bir süre sonra ise; 
birçok yazar, şair ve gazeteci, Kültür Bakanlığı'nın da desteklediği, geleneksel Pir 
Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a gelmişlerdir. 

Bu şenlikler daha önce Pir Sultan Abdal'ın köyü olan Banaz'da gerçekleşirken 
ve bir gün sürerken, ilk kez Sivas merkezinde iki gün, Banaz'da da iki gün sürecek 
şekilde organize edilmiştir.18Tüm bu organizasyon içinde en çok dikkat çeken ve 
aynı zamanda şenliklerin onur konuğu olan Aziz Nesin'dir. Aziz Nesin olaydan kısa 
bir süre önce Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabının tercümesini yaparak gaze-
tesinde (Aydınlık) tefrika halinde yayınlamış, bu tüm Türkiye'de tepki görmüştür.19

1 Temmuz 1993'te Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in de katıldığı Pir Sultan Abdal 
Şenliğinin açılışında Aziz Nesin uzun bir konuşma yapmıştır.20 Açılış-tan bir önceki 
gün ve konuşmanın yapıldığı gün Sivas sokaklarında 'Müslüman Kamuoyuna' baş-
lıklı bir bildirinin dağıtıldığı ve '….Gün; Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme 
gündür…' denilerek halkın tahrik edilmeye çalışıldığı belirtilmektedir. Yayınlanan
bildirilerde, Aziz Nesin'den ve Aydınlık gazetesinde yayınladığı 'Şeytan Ayetleri' 
tefrikasından bahsedilmesinin yanı sıra Nesin'in İslam'a yönelik hakaretlerinin de 
yer aldığı iddia edilmektedir.21

Olayın saat saat akışı ise şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Saat 12:00 sularında; Sivas'ın merkezindeki dört yola yakın geniş alanda tarihi 
Kale Camii'nin hemen yanındaki Buruciye Medresesi olarak geçen mekanda 
yazarlar ve şairler kitaplarını imzalamakta ve söyleşiler yapmaktadır. Nesin ile 
yapılan söyleşide vatandaşlarla tartışma yaşanması üzerine polis kargaşanın artma-

18 Zeki Çoşkun, Aleviler, Sünniler ve… Öteki Sivas, İstanbul, İletişim Yayınları,1995,s.362.
19 Mehmet Ali Birand, "Son Darbe 28 Şubat Belgeseli 1. Bölüm", (Çevrimiçi), 

http://www.haber365.com/VideoL//Son_Darbe_28_Subat_Belgeseli_1_Bolum/Tumu/Yeni/0/, Ziyaret 
Tarihi:05.03.2012

20 Can Dündar, "O Gün Sivas Katliamı Belgeseli", 
(Çevrimiçi),http://www.youtube.com/watch?v=RlYHzCpPxoA,Ziyaret Tarihi:6.02.2012

21 Fikret Ünsal, Madımak Olaylarının İç Yüzü, Figüran Aziz Nesin, Sivas, Anadolu Gazetesi 
Matbaacılık,2.Baskı,2011,s.25-27.
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ması için Nesin'i Madımak Oteli'ne götürür.22 Biraz sonra Buruciye Medresesi'nin 
yaklaşık olarak elli metre uzağındaki Kale Camii'nde Cuma namazı için cemaat 
toplanmıştır. Bu esnada Buruciye Medresesi'nde davul çalınarak bir sokak oyunu 
oynanmaya başlar. Oyunun durdurulması için bir komiser oyuncuları ikaz etse de 
oyuncular oyuna devam etme kararı alırlar. İddialara göre bu oyun da Cuma 
namazına giden cemaati tahrik etmiştir.23

Saat 13:30 sularında ise; Cumadan çıkan cemaatin de etkisiyle Buruciye
Medresesi'nin olduğu alanda bir kalabalık oluşmaya başlar. Bu kalabalık önce 
Buruciye Medresesi'ne yaklaşık iki yüz metre uzaklıktaki Valilik binasının önüne 
toplanıp Aziz Nesin aleyhine sloganlar atar ve Vali Ahmet Karabilgin'i istifaya 
davet eder. Daha sonra bu kalabalık saat 14:00 sularında, Sivas İl Kültür Müdürlü-
ğüne sloganlar eşliğinde yürürler. Kalabalık burada Pir Sultan Abdal Heykeli'ne 
saldırır, binanın önündeki sergiyi dağıtır.24

İlgili dönemde TBMM Sivas Katliamı araştırma komisyonu üyeliği yapan 
Abdüllatif Şener'in verdiği bilgiye göre; ilk başta gösteriye katılanların sayısı, 
Emniyet güçlerinin kolayca dağıtabileceği kadar azdır ve müdahale edildiği takdir-
de olaylar hemen yatıştırılabilecektir. Ancak müdahale olmamakta ve kalabalık bir 
türlü dağılmamaktadır. Bu esnada kim/kimlerin söylediği tam olarak bilinmese de 
kalabalığa Aziz Nesin'in Madımak Oteli'nde olduğu bilgisi verilmiştir.25 Ancak 
burada belirtmek gerekir ki; Kültür Müdürlüğü'nün önünde, Vali Karabilgin'in de 
talebiyle dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu kalabalığa dağıl-
ması yönünde bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma etkili olmuş ve kalabalık dağılır 
gibi olmuştur. Fakat neden sonra yine yüzlerce insan bir araya gelmiş ve bu sefer 
hedef şenliğe katılan gazeteci, yazar ve şairlerin bulunduğu Madımak Otel'i olmuş-
tur. 

Saat 17:45 sularında ise artık yüzlerce kişi Madımak Oteli'nin önüne gelmiş 
sloganlar eşliğinde oteli taşlamaktadırlar. Bu sırada otelin içindekiler de kendilerini 
bu taşlardan korumak için merdivenleri doldurmuşlardır ve kurtarılmayı beklemek-

22 Mehmet Ali Birand, "Son Darbe 28 Şubat Belgeseli 1. Bölüm",(Çevrimiçi), 
http://www.haber365.com/VideoL//Son_Darbe_28_Subat_Belgeseli_1_Bolum/Tumu/Yeni/0/, Ziyaret 
Tarihi:05.03.2012

23 Can Dündar, "O Gün Sivas Katliamı Belgeseli", (Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=RlYHzCpPxoA,Ziyaret Tarihi:6.02.2012

24 Mehmet Ali Birand, "Son Darbe 28 Şubat Belgeseli 1. Bölüm", (Çevrimiçi), 
http://www.haber365.com/VideoL//Son_Darbe_28_Subat_Belgeseli_1_Bolum/Tumu/Yeni/0/, Ziyaret 
Tarihi:05.03.2012

25 Mehmet Ali Birand, "Son Darbe 28 Şubat Belgeseli 1. Bölüm", 
(Çevirmiçi),http://www.haber365.com/VideoL//Son_Darbe_28_Subat_Belgeseli_1_Bolum/Tumu/Yeni
/0/, Ziyaret Tarihi:05.03.2012
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tedirler.26 Öte yandan; Vali Karabilgin'in iddiasına göre; talep ettiği askeri kuvvet 
gelmemiştir, ancak İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu kendilerini yalnız bırakma-
yacağını dile getirmiştir. İnönü ise; Vali Karabilgin'in kendisine gerekli önlemlerin 
alınacağını ve durumun kontrol altında bulunduğu, merak edilmemesi yönünde bilgi 
verdiğini belirtmektedir. Belediye Başkanı Karamollaoğlu; Madımak Oteli önündeki 
kalabalığa dağılmaları için bir kez daha seslenir ancak kalabalık dağılmaz.27

Kimi iddialara göre Belediye Başkanı'nın söylemleri daha kışkırtıcı olmuştur, 
kimine göre ise, hedeflenen kişi Aziz Nesin'in otelde olması nedeniyle ve kala-
balığın sayısının artmasının da etkisiyle bu sözler etki etmemiştir. Bununla beraber 
Emniyet kuvvetleri de kalabalığa dağılmaları için seslenmiş, ancak etki etmemiştir.
Olayların şiddeti artarken gelen askeri birlikler Valilik önünde ve olaydan uzak 
bölgelerde güvenlik şeridi oluştururlar. Vali Karabilgin; emniyet güçlerinden yardım 
talebinde bulunduğunda kendisine; 'halkı ve emniyet güçlerini karşı karşıya getir-
mek doğru olmaz' cevabıyla karşılaştığını belirtmektedir.28 Ancak olaylar sırasında 
otelde bulunan bir polis memurunun iddiasına göre; dönemin Emniyet Müdürü 'nün 
'Zor kullanalım Valim' dediğini ancak Vali Karabilgin'in buna müsaade etmediğini 
belirtmektedir.29

Saat 19:50'ye yaklaşırken küçük bir askeri birlik ve komutanın içinde yer aldığı 
bir araç, Madımak Otelinin önüne yaklaşır. Fakat beklenmedik bir hareketle 
karşılanırlar ve kalabalık bir anda 'Asker Bosna'ya' diye slogan atmaya başlar. Bir 
albay kalabalığı ikna etmeye çalışır ancak etkili olmaz. Bu esnada otelde mahsur 
kalanlar kurtulacaklarını düşünürler. Ancak bu küçük Askeri birlik geri döner ve 
kalabalık 'En büyük asker, bizim asker!' sloganları atar.30 Askeri birlik geri çekilir-
ken otelin önündeki bir araç alev alır. Islıklar ve tezahüratlar eşliğinde otelin duva-
rına tırmananlardan biri de lobideki perdeyi yakar ve otel yanmaya başlar. Fakat 
itfaiye aracı olay yerinde olmasına rağmen müdahale etmez/edemez. Bunun üzerine 
otel içinde hapsolunan insanlardan bazıları üst katlara çıkıp yan taraftaki (Büyük 
Birlik Partisi) binasın geçiş yolu bulur ve BBP İlçe Başkanı'nın yardımı ile 31 kişi 
kurtarılır. Fakat alt katta kalanlar bu kadar şanslı değillerdir. 

26 Can Dündar, "O Gün Sivas Katliamı Belgeseli", (Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=RlYHzCpPxoA,Ziyaret Tarihi:6.02.2012

27 Can Dündar, "O Gün Sivas Katliamı Belgeseli",(Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=RlYHzCpPxoA,Ziyaret Tarihi:6.02.2012

28 Can Dündar, "O Gün Sivas Katliamı Belgeseli",(Çevrimiçi), 
http://www.youtube.com/watch?v=RlYHzCpPxoA,Ziyaret Tarihi:6.02.2012

29 "Aziz Nesin'i kurtaran polis Kılıçdaroğlu'na konuşmuş,"(Çevrim içi), 
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1087130&CategoryID=7
7, Ziyaret Tarihi,08.05.2012

30 Mehmet Ali Birand, "Son Darbe 28 Şubat Belgeseli 1. Bölüm", 
(Çevrimiçi),http://www.haber365.com/VideoL//Son_Darbe_28_Subat_Belgeseli_1_Bolum/Tumu/Yeni
/0/, Ziyaret Tarihi:05.03.2012
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Alevler o kadar kısa sürede yükselir ki her şey on dakika içinde gerçekleşir.31

Aziz Nesin ve kendisine refakat eden Lütfi Kaleli otelin penceresinden yardım 
isteyerek itfaiyeni aracı ile kurtarılır. Tüm bu olaylar olurken müdahale etme-
yen/edemeyen polis, yangın çıktıktan sonra, saat 20:50 sularında havaya ateş ederek 
kalabalığın dağılmasını sağlamıştır.32 O gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve 
şehirde sükûnet sağlanmıştır. Ancak bu bilançoyu değiştirmemiştir.33

Bu olay sonucunda toplam 37 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunlardan ikisi otel 
görevlisi, ikisi göstericilerdendir. Ancak 33 kişi Pir Sultan Abdal şenliklerinin 
katılımcılarıdır. Bu isimlerin içinde yazarlar, gazeteciler, şairler, ozanlar ve iki de 
küçük kardeş vardır. Vali Ahmet Karabilgin, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı 
Temel Karamollaoğlu görevlerinden azledilmişlerdir. Ancak bir süre sonra açtığı 
dava neticesinde, Karamollaoğlu'na Belediye Başkanlığı görevi iade edilmiştir.

2.1.1. Olaydan Sonra Yargı Süreci

Olay sonrasında gözaltına alınan 190 kişiden 124'ü hakkında "laik anayasal 
düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma" suçlamasıyla dava açılmış, geri 
kalanlar serbest bırakılmıştır. Sivas Davası hakkında yapılan duruşmalar sonucun-
da; 33 sanık Türk Ceza Yasası'nın 146/1 maddesine göre idama ve 14 sanık 15 yıla 
kadar değişen hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Şubat 1999 tarihinde usul eksik-
liklerinin giderilmesi için başlayan yargılama sonucunda 16 Haziran 2000'de 33 
sanık Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce yeniden idam cezasına çarptırılmıştır. 2002 
yılında idam cezasının yürürlükten kaldırılmasıyla idam cezası hükümlülerinin 
cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmiştir.34

Bunun dışında ana davadan dosyaları ayrılan 7 firari sanık hakkındaki ek dava
13 Mart 2012 tarihinde zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar vermiştir.35

Halen tartışılmaya devam eden Sivas Olayı tam olarak aydınlatılmamış görünmekte 
ve henüz mağdur yakınlarının hoşnut olduğu bir sonuca ulaşmamıştır. Madımak 
Oteli ise; 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaydan yaklaşık bir yıl sonra, mülk 

31 Mehmet Ali Birand, "Son Darbe 28 Şubat Belgeseli 1. Bölüm", 
(Çevrimiçi),http://www.haber365.com/VideoL//Son_Darbe_28_Subat_Belgeseli_1_Bolum/Tumu/Yeni
/0/, Ziyaret Tarihi:05.03.2012

32 Çoşkun, a.g.e.,s.372.
33 Can Dündar, "O Gün,  Sivas Katliamı 

Belgeseli",(Çevrimiçi),http://www.youtube.com/watch?v=RlYHzCpPxoA,Ziyaret Tarihi:6.02.2012
34 "Sivas katliamı ek davası zamanaşımına 

uğradı!"(Çevrimiçi),http://www.haberturk.com/yasam/haber/724070-sivas-katliami-ek-davasi-
zamanasimina-ugradi, Ziyaret Tarihi:15.04.2012

35 "Sivas Davası'nda Karar", (Çevrimiçi) http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/03/13/sivas-icin-karar-
gunu, Ziyaret Tarihi:16.04.12
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sahibi tarafından tadil edilerek yeniden hizmete açılmıştır. Ayrıca otelin girişin 
hemen yanında bulunan lokantadan ötürü çok eleştiri almıştır. Bununla birlikte; 
Madımak Oteli 'Alevi Çalıştayı' kapsamında dönemin Devlet Bakanı Faruk Çelik'in 
de katılımıyla 24 Şubat 2010'da Sivas'ta yapılan değerlendirme toplantısının 
ardından kamulaştırılmış ve 2011'de Sivas Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne 
dönüştürülmüştür.

2.2. Sivas Olayı İle İlgili Araştırmanın Amaç ve Yöntemi

Yapılan bu araştırmanın amacı; 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Sivas 
Olay'ının Türk yazılı basınına yansımalarının içerik analizi yapılarak değerlen-
dirilmesidir. Bu bağlamda; Sivas Olayı’nın yazılı basında yansıma biçiminden yola 
çıkarak, basının meydana gelen olaylara bakış açısına dikkat çekmenin yanı sıra 
farklı gazetelerde haberlerin ele alınış biçimleri, hangi fotoğrafların ne şekilde yer 
aldığı, haberlerin başlıklarındaki çarpıcılık ve haberlerin gazetelerde ne kadar yer 
aldığına vurgu yapılmıştır. Ayrıca bu araştırmanın dikkat çekmek istediği Alevi 
inançlı toplum açısından da haberlerin ele alınışı oldukça önemlidir. Seçilen 
gazetelerden 3'ü yaygın basın, 2'si yerel olmak üzere toplam 5 gazetenin 01 Haziran 
1993 – 31 Temmuz 1993 tarihleri arasında, Sivas Olayı'ının öncesi ve sonrasını 
konu alan 380 haber 4 ana kategori çerçevesinde içerik analizi uygulamasına tabi 
tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde tablolar ve grafikler oluşturulmuştur.

2.3. Sivas Olayı Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Araştırma kapsamında; Sivas Olayı'na genişçe yer veren fikir gazetelerinden 
Cumhuriyeti, ilgili dönemde Doğan Yayın Grubuna bağlı bir kitle gazetesi olan 
Milliyet Gazetesi ve daha çok dönemin etkin partilerinden olan Refah Partisine 
yakın duruşuyla bilinen Milli Gazete'nin Sivas olayı öncesini kapsayan 1 Haziran- 2
Temmuz ve Sivas Olayı sonrasını kapsayan 3-31 Temmuz tarihleri arasında, Sivas 
Olayı'na ilişkin haberleri nasıl işledikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ayrıca 
ilgili toplum üzerinde etkisinin oldukça yüksek olduğu düşünülen yerel gazetelerden 
Bizim Sivas ve Hürdoğan gazetelerinin de Sivas olayı öncesini kapsayan 1 Haziran-
2 Temmuz ve Sivas Olayı sonrasını kapsayan 3-31 Temmuz tarihleri arasında Sivas 
Olayı'na ilişkin haberleri nasıl işledikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Sivas 
Olayı ile ilgili sadece haberler incelenmiştir. Söyleşi, yazı dizi ve köşe yazılarına yer 
verilmemiştir. Ayrıca Sivas Olayı ile ilgili çıkan haberlerde öne çıkan başlıklar, 
kelimeler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

Araştırma çerçevesinde içerik çözümlemesi kapsamında bakılan nicel veriler şu 
şekilde gruplandırılmıştır:
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İncelenen Sivas Olayı ile ilgili haberlerin gazetelere göre dağılımı. Bu 
bağlamda yaygın ve yerel gazetelerin haberleri ayrı kategorize edilmiştir. İncelenen 
Sivas Olayı ile ilgili haberlerin tonu: Pozitif (olumlayan, kabul eden, doğrulayan, 
öven), negatif (olumsuzlayan, kabul etmeyen, reddeden) ve nötr şeklindedir. İnce-
lenen haberlerin kapladığı alan: Çeyrek sayfa ya da daha az, çeyrek sayfa ya da
yarım sayfa, yarım sayfa-tam sayfa, tam sayfadan fazla şeklindedir. Haberlerde 
görsel malzeme kullanımı: Fotoğraf, grafik, karikatür v.b. şekil, kullanılmamıştır. 
Bu bağlamda yaygın basın açısından incelenen Cumhuriyet Gazetesi, Milliyet 
Gazetesi ve Milli Gazete'de yer alan haberler hakkında şunlar söylenebilir:

Sivas Olayı öncesinde inceleyemeye dahil edilen 1 Haziran- 2 Temmuz tarih-
leri arasında, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan ve Pir Sultan Abdal Etkilikle-
ri'nin ne zaman olacağına dair bilgi veren bir adet haber dışında incelemeye alınan 
diğer gazetelerde herhangi bir haberin yer almadığı görülmüştür. Öte yandan Sivas 
Olayı sonrasında incelemeye alınan 3-31 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet 
Gazetesi'nde 98, Milliyet Gazetesi'nde 89 ve Milli Gazete 50 olmak üzere toplam 
237 haber tespit edilmiştir. İncelemeye hiçbir köşe yazısı ve yazı dizisi dahil edilme-
miştir. Verilen rakamlara baktığımızda Sivas Olay'ı hakkında en çok haberin yayım-
landığı gazete Cumhuriyet Gazetesi olmaktadır. Milliyet 9 haber eksikle Cumhuriyet 
gazetesine göre daha az haber yayınlamışsa de Milli Gazete her iki gazetenin epey 
altında, 50 haberle olayı ele almıştır.

Söz konusu haberler Pozitif (olumlayan, kabul eden, doğrulayan, öven), ne-
gatif (olumsuzlayan, kabul etmeyen, reddeden) ve nötr tonlu yönüyle de ele alın-
mıştır. Buna göre; her üç gazetede yayımlanan haberlerin tonu %5'i pozitif (11 
haber), %82'si negatif (195 haber) ve %13'ü nötr (31 haber) olduğu tespit edilmiştir. 
Negatif tonlu haberlerin rakamının yüksek olması olayın boyutlarını ve etki-sini 
göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca gazetelerin bu şekilde olaya yaklaşmaları 
topluma yönelik bu olayı onaylamama, kınama yönünde bir çağrıyı da içerdiği 
söylenebilir. 

İncelenen haberlerin tonu tek tek gazetelere göre alındığında da her üç gaze-
tede negatif tonlu haberlerin en yüksek orana sahip olduğu ve pozitif tonlu haber-
lerin de en düşük orana sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; 
pozitif tonu haberler olayı desteklediği için değil, olay sonrası kardeşliğe, birliğe 
yönelik veya olayda hayatını kaybedenler anısına yapılan etkinliklere atıfta bulun-
dukları için bu şekilde değerlendirilmiştir. İncelemeye alınan diğer bir konu ise 
haberlerin ilgili sayfada kapladığı alana yöneliktir. Her üç gazeteden elde edilen 
toplam 237 haberin %87'sinin (206 haber) çeyrek sayfa ya da daha az alan kapla-
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dığı, geri kalan %13'lük oranın (31 haber) tamamının ise çeyrek sayfa ya da yarım 
sayfa oranında bir alanı kapladığı tespit edilmiştir. 

İncelemeye alınan gazeteler açısından tek tek ele alındığında da bu oranların 
benzer nitelikte olduğu görülmüştür. Her ne kadar incelemeye alınan haberler içinde 
tam sayfa veya daha büyük bir alanı kaplayan bir habere rastlanmasa da; haberler 
aynı sayfada ve aynı gün içinde farklı başlıklara veya sık aralıklarla söz konusu 
gazetelerde yer aldığı için genel anlamda ilgili günlerde yayımlanan diğer haberler 
içinde oldukça büyük bir alanı kapladıkları söylenebilir.

Söz konusu haberlerde kullanılan görsellere bakıldığında ise; %38'inde (90
haber) fotoğraf kullanıldığı %61'i gibi büyük bir orandaki (146 haber) haberlerde 
herhangi bir görsel malzeme kullanılmadığı görülmüştür. %1'lik gibi oldukça düşük 
bir kısım haberde ise (1 haber) şekil kullanılmıştır. İncelemeye alınan tüm gazetlerle 
görsel mazemenin daha az kullanıldığı görülmüştür. Öte yandan kulla-nılan görsel 
malzemelerde olay anının fotoğraflanmasının yanı sıra olaydaki göstericiler ve Aziz 
Nesin'in itfaiye aracından indirilmesi ve tartaklanması fotoğ-raflarda sıkça kullanılan 
temalar arasındadır. Bununla birlikte olay sonrası yaşanan faciayı protesto edenlerin 
fotoğrafları da, başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere sıkça karşılaşılan bir diğer 
tema olduğu görülmüştür.

Yerel basın açısından Sivas Olayı değerlendirildiğinde ise; Sivas Olayı açısı-
ndan Bizim Sivas Gazetesi ve Hürdoğan Gazetesi'nde yer alan toplam 142 haber 
incelemeye alınmıştır. Bu gazetelerde olay öncesi (1 Haziran- 2 Temmuz tarihleri 
arası) toplam 12 haber tespit edilmiştir. Yaygın basına göre olay öncesinde yerel 
basında daha fazla haberin çıkması, genel anlamda yerel gazetelerin bulunduğu 
bölgeye yönelik haberlere yer vermesi açısından oldukça normal görülebilir. Ancak 
haberlerin içeriğinde dikkat çekici bir unsur bulunmaktadır bu da; söz konusu 
gazetelerde Pir Sultan Abdal Etkinlikleri'nin haber verilmesinin yanı sıra toplumu 
gelişmesi muhtemel olaylara yönelik uyarmasıdır. Bu haberlerin dili; Bizim Sivas 
Gazete'sinde daha tahrik edici bir üsluba sahipken, Hürdoğan Gazetesi'nde daha çok 
uyarıcı nitelikte olduğu görülmüştür.

Öte yandan yerel gazetelerde olay öncesi yer alan haberlerin; %17'si Bizim 
Sivas Gazetesi'nde (2 haber) ve %83'ü (10 haber) Hürdoğan Gazetesinde yayım-
lanmıştır. Bu durumda olay öncesi, yörenin etkin gazetelerinde yayımlanan haber-
lerde, tahrik unsurunun bulunduğu haberlerin daha az olduğu söylenebilir. Ayrıca 
söz konusu haberlerin %25'i negatif (3 haber) tonlu vurguya sahipken %75 gibi 
büyük bir oranla nötr (9 haber) tonlu olan haberlerin yer aldığı görülmüştür. Fakat 
konu hakkında hiçbir pozitif tonlu haberin olmaması da dikkat çekicidir.
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Yerel Basında incelenen Sivas Olayı öncesi yayımlanan haberlerin kapladığı 
alanlara bakıldığında ise; haberlerin %75'inin (9 haber) çeyrek sayfa ya da daha az 
alan kapladığı, 25'lik oranın ise (3 haber) çeyrek sayfa ya da yarım sayfalık bir alanı 
kapladığı görülmüştür. Haberler kullanılan görsel malzemeye baktığımızda ise; 
%58'inde (7 haber) fotoğraf kullanılmıştır. %42'sinde ise (5 haber) herhangi bir 
görsel malzeme kullanılmamıştır. Düşük bir oranla da olsa olay öncesi yerel basında 
yayımlanan haberlerde fotoğraf kullanımı daha fazla olduğu tespit edil-miştir.

Yerel basında Sivas Olayı sonrasını kapsayan 03-31 Temmuz 1993 tarihleri 
arasında çıkan toplam 130 haberin; %29'u Bizim Sivas Gazetesi'nde (38 haber) ve 
%71'i (92 haber) Hürdoğan Gazetesinde yayınlanmıştır. Buna göre; Hürdoğan 
Gazetesi, Sivas Olayı hakkında oldukça yoğun bir şekilde haber yapmıştır. Ayrıca 
söz konusu haberlerin %16'i pozitif (21 haber), %31'si negatif (40 haber) tonlu 
vurguya sahipken %53 gibi büyük bir oranla en çok nötr (69 haber) tonlu olan 
haberlerin yer aldığı görülmüştür. Her bir gazete açısından değerlendirildiğinde ise; 

Bizim Sivas Gazetesinde olay sonrası çıkan haberler yoğun bir şekilde, kardeş-
lik, birlik ve beraberlik çağrısı yapılmasının da etkisiyle pozitif tonlu haberler (%29-
11 haber) en yüksek orana sahip olmasa da, negatif tonlu haberlerin (%24- 9 haber) 
en düşük orana sahip olduğu tespit edilmiştir. Nötr tonlu haberlerse (%47-8 haber) 
en yüksek orana sahip olmuştur. Yerel Basında incelenen Sivas Olayı sonrası çıkan 
haberlerin kapladığı alanlara bakıldığında ise, yaygın basındaki oranla benzerlik olsa 
da haberlerin düşük oranda da olsa daha büyük alanlar kapladığı görülmektedir.  Söz 
konusu haberlerin %75'inin (98 haber) çeyrek sayfa ya da daha az alan kapladığı, 
%21'lik oranın ise (27 haber) çeyrek sayfa ya da yarım sayfalık bir alanı kapladığı, 
%3'ünün (4 haber) yarım sayfa-tam sayfa ve %1'lik oranın da (1 haber) tam sayfadan 
fazla alan kapladığı tespit edilmiştir. Ancak gazeteler bazında değerlendirildiğinde 
%3'lük (4 haber) orana karşılık gelen yarım sayfa-tam sayfa ve %1'lik (1 haber) 
orana karşılık gelen tam sayfandan fazla alan kaplayan haberlerin hepsinin Hürdo-
ğan Gazetesinde yer aldığı görülmüştür. 

Yerel Basında Sivas Olayı sonrası çıkan haberlerde görsel malzeme kullanı-
mına baktığımızda ise; haberlerin %55'inde (71 haber) fotoğraf kullanılmış, 
%45'inde ise (59 haber) herhangi bir görsel malzeme kullanılmamıştır. Öte yandan 
her bir gazete için de benzer oranlarda görsel malzeme kullanılmış ve fotoğraf 
kullanımı daha fazla olmuştur. Yaygın basına oranla daha fazla fotoğraf kullanıl-dığı 
tespit edilmiştir.
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2.4. Sivas Olayları Sonrası Türk Yazılı Basını'nda Çıkan 
Haberlerde Öne Çıkan Başlıkların Değerlendirilmesi

 

2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Olayı ile ilgili haberleri incelenen, yaygın 
basında üç ve yerel basında 2 olmak üzere toplam 5 gazetenin öne çıkan veya diğer 
başlıklara göre daha çok tekrarlanan başlık ve kelimelerine ilgili gazetelere göre 
kısaca değinilecektir.

2.4.1. Yaygın Basın Açısından Değerlendirme

Yaygın basında incelemeye konu olan gazetelere sırasıyla değinilecek olursa, 
Cumhuriyet Gazetesi'nde ele alınan toplam 99 haber içinde en çok dikkati çeken 
temaları şöyle belirtmek mümkündür; 15 haber başlığı içinde 'eylem, protesto vb'  
anlamlarda kelimeler kullanılmıştır. Bu da Cumhuriyet gazetesinde Sivas Olayı'na 
yönelik tepkilere dikkat çekildiği ve haberlerde daha çok olumsuzlayan bir bakış 
açısı olduğu şeklinde yorumlanabilir. 13 haber başlığında ise, 'Katliam' kelimesi 
kullanılmış ve olayın büyüklüğünün boyutuna dikkat çekilmiştir. 12 haber başlığın-
da da 'Şeriatçı vb' kelimeler kullanılmış, diğer tüm gazetelerde olduğu gibi olayın 
sorumlusunun belirtilmesi açısından, olay esnasındaki en belirgin kitleye dikkat 
çekilmiştir. 

Tüm bunlarla birlikte 6 haber başlığı içinde de devletin suçlu olduğuna yönelik 
açık ifadeler tekrarlanmıştır. Ayrıca genel anlamda da devletin ihmalkâr-lığına 
haberler içinde genişçe yer verilmiştir. Buradan çıkışla Cumhuriyet gazete-sindeki 
'eylem, protesto, Şeriatçı vb’ kelimeleri içine alan haber başlıklarının ‘suçlu’ olarak 
tespit edilen ve ‘şeriatçı’ olarak nitelenen kesime yönelik tepkinin ortaya koyulması 
ve bu tepkinin devleti de kapsamasına vurguyla bir yönlendirme yapıldığı söylene-
bilir. Ancak basının kitleler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu 
yönlendirme eğilimi, bizi basının görev ve sorumlulukları üzerinde düşündürtmekte-
dir.

Sivas Olayı ile ilgili incelenen bir diğer gazete olan Milli Gazete'de ise;
en çok dikkati çeken ilk şey; olay sonrası ilk gün (3 Temmuz) konu hakkında 
herhangi bir haberin yer almamasıdır. Bu tarihten sonraki süreçte ise, yayımlanan 
toplam 50 haberden 12'sinin başlığı ve içeriğinde olayın nedeni  "tahrik, oyun, 
provokasyon" olarak nitelenmiş ve sıkça tekrarlanmıştır. Ayrıca 7 haberde dolaylı 
veya açık şekilde Aziz Nesin'in suçlu gösterildiği dikkati çekmektedir. Bu da toplum 
vicdanında bir ‘suçlu’ oluşturulması için yönlendirme olarak görülebilir ki bu durum 
basının toplumsal rolünü aşan, daha çok kendi kanaatini benimsetme eğiliminde 
yanlış bir uygulama olarak yorumlanabilir.
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Bunlarla birlikte olay esnasında dikkatleri üzerine çeken dönemin Sivas 
Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu dolaylı veya direkt olarak korumacı 
içerikli 6 haber dikkati çekmektedir ki bu da "tahrik, oyun, provokasyon" gibi 
söylemlerin desteğiyle okuyucu nezdinde tam bir yorum oluşturmanın son kertesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira olayda, belediye başkanında yer bulan ‘devlet’
unsurunun suçsuzluğu, suçlu kişinin bulunması ve ortaya çıkan provokatif görün-
tüyle birlikte toplum için bir olay örgüsü oluşturulmuş olmaktadır. Bunun yanında 
olayın yıllarca aranan zanlısı olarak adı geçen Cafer Erçakmak'ın suçlu olmadığına 
yönelik bir haber de Milli Gazete'de yer almıştır.

Yaygın basın açısından incelenen üçüncü gazete olan Milliyet Gazetesi'nde ele 
alınan toplam 89 haberde ise; incelenen diğer iki gazetede sıklıkla kullanılan 
'protesto' ve 'Tahrik' kelimeleri Milliyet Gazetesi'nde de dikkati çekmektedir. 
'Protesto' kelimesi 5, 'Tahrik' kelimesi 4 kez kullanılmıştır. Bu kelimelere ek olarak 
olay, 2 başlıkta 'İsyan' olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca olay için 3 kez 'Katliam' 
denilmiştir. 5 haber başlığında da 'Şeriatçı vb' kelimeler kullanılmış, olayın sorum-
luluğunun yüklendiği bir kitleye dikkat çekilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi ve Milli 
Gazete’nin bazı başlıklarıyla ortak unsurlara sahip olan Milliyet Gazetesi de diğer 
gazeteler gibi olay için bir fail ve sorumlu bulma eğilimiyle toplumun kutuplaş-
*masına çanak tutan içeriğe sahip olduğu görülmektedir.

İncelenen tüm yaygın basın gazetelerde dikkati çeken önemli bir unsur da olay 
hakkında kesin ifadelerle fail belirtme eğilimidir. Bu da medyanın toplumu 
yönlendirme biçimine dikkat çeken bir örnek olmaktadır. Haberin okuyucusu aldığı 
bu bilgiler doğrultusunda olay hakkında bir karara varacaktır. Bu karar sürecinde de 
hangi gazeteden haberi okumuş ise kanaati de bu yönde olacak veya daha önce 
oluşmuş kanaatini destekleyecek ya da çürütecektir. Olayın etkilediği kitle hakkında 
herhangi bir görüşü olmayan kişilerin de doğru veya yanlış bir kanaat oluşturmasına 
neden olacağı da, medyanın etki gücü dikkate alındığında oldukça büyük bir olası-
lıktır. Ancak toplumun kanaatinin oluşmasında etkili olduğu düşünülen bir kitle 
iletişim aracının bu gibi kelimeler kullanarak haber başlığı ya da içeriği hazırlaması, 
gazetecilik ile anılan, kamuoyunu bilgilendirme, haber alma hakkı gibi konuların 
uzağında bir role soyunduğunu göstermektedir. Keza toplumun kutuplaşması ve bir 
çatışmaya götürecek unsurları içeren bu iletişim biçimi basında olması gereken etik 
ve ahlak anlayışını ayrıca sorgulatmaktadır. Zira bu gibi hedef göstermeye yönelik 
başlıklar ve içerikler haberin doğruluğu ve basın etiği değerlerinin görmezden 
gelinmesinin yanı sıra, özellikle de yaygın basının olayı daha da trajik hale getirerek 
tiraj veya siyasi rant elde etmeye çalışma eğilimleriyle yorumlanabilir.
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2.4.2. Yerel Basın Açısından Değerlendirme

Yerel basında incelenen gazetelerden Bizim Sivas Gazetesi ve Hürdoğan 
Gazetesi'nde ele alınan haberlerde dikkati çeken en önemli başlıklar olay öncesi 
yayımlanan başlıklardır. Bunlar içinde Bizim Sivas Gazetesi'nde 2 Temmuz günü 
yayımlanan "Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor" başlığı en dikkat çekici 
olanıdır. Bu başlığın içinde ise; Aziz Nesin'in Sivas'a gelişi kınanmış ve ne amaçla 
getirildiği sorgulanmıştır. Ancak başlıkta kullanılan kelimeler, toplumun en hassas 
olduğu olgulardan biri olan 'din'e atıfta bulunmakta ve Aziz Nesin'in bünyesinde iki 
farklı kesimi karşı karşıya getirecek bir söyleme sahip olmaktadır. Yerel basının 
yöre halkı üzerindeki muhtemel etkisi de göz önünde bulundurulduğunda yine 
basının kendisine atfedilenden çok uzak bir yerde durduğu ve hatta halkı tahrik 
boyutuna ulaşan bir söylem içinde olduğu söylenebilir. Keza olay esnasında protes-
tocuların Madımak Oteli'ne doğru yönelmelerinin nedeni de Müslümanlığa hakaret 
içerdiği dile getirilen bir kitap çevirisi yapan ve bu haber içeriğiyle hedef gösterilme 
konusunda desteklenen Aziz Nesin'e olan öfke olduğu söylenebilir.

Öte yandan Hürdoğan Gazetesi'nde ' Sivaslı dikkatli ol tahriklere kapılma!' ve 
"Sivas'ta ne yapılmak isteniyor!" gibi başlıklar altında Sivas'ta bildirilerin dağıtıldığı 
farklı şehirlerden küçük eylemler için Sivas'a gelindiğinin altı çizilip ve bu durumun 
nedeni sorgulanmaktadır. Ayrıca halk sakin olmaya davet edilmektedir. Bu haberlere 
bakıldığında 2 Temmuz'da meydana gelen Sivas Olayı öncesi yerel basının farklı 
yorum biçimiyle halkı uyandırmaya yönelik haberler yaptığı görülmektedir. Sivas 
Olayı meydana geldiği günden bu yana adından sıkça söz ettiren yerel basının 
dikkate değer bir etki gücü olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte bu haber başlıklarının ise Bizim Sivas Gazetesinde yer alan 
başlıktan çok daha farklı ve kışkırtıcı nitelikten çok uyarıcı bir içeriğe sahip olmakla 
beraber bir gerginlik olma ihtimaline yönelik beklentiyi de artırdığı söylenebilir.
Ancak olaydan sonra yaygın medyada bu haber başlıkları ile ilgili her hangi bir 
yorum yapılmamaktadır. Olaydan yıllar sonra yapılan belgesellerde dahi bu içerik-
lerden hiç söz edilmemekte sadece Bizim Sivas gazetesinde yer alan "Müslüman 
mahallesinde salyangoz satılıyor" başlığına sürekli dikkat çekilmekte, olayın sorum-
lusu bizzat yaygın basın tarafından, yerel basın olarak gösterilmek istenmiştir. 
Yaygın basın bir kez daha ağız birliği ederek, basın etik değerlerin çok uzağında bir 
söylemle yerel basını hedef göstererek yeni bir 'suçlu' ortaya çıkarmıştır. Bu durum 
toplumsal açıdan ele alındığında, olaylardan sonraki gazete yayınlarının acıları 
kaşımak ve kanatmak yolunda bir hareket olması sebebiyle oluşan travmanın toplum
belleğinde silinmez hale gelmesine sebep olduğu ve toplumun çatışmaya sürük-
lenmesine göz göre göre çanak tuttuğu şeklinde yorumlanabilir.
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Öte yandan her iki gazetede de olay sonrası başlıklarda dikkati çeken kardeş-
liğe ve birliğe çağrı eğilimidir. Örneğin dil olarak Hürdoğan Gazetesine göre daha 
sert bir üslup benimseyen Bizim Sivas Gazetesi'nde olay sonrası yayımlanan toplam 
38 haber içinde 14'ü; birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, Alevi-Sünni arasında çatışma 
olmadığına dikkati çeken başlıklar ve içeriğe sahiptir. Hürdoğan Gazetesi'nde de 
birkaç başlık dışında genel anlamda olay sonrası Sivas'a yönelik oluşan tavra karşı 
bir duruş olduğu ve Sivas halkının ve Sivas'ın olay sonrası yaşadıkları sıkıntılara 
değinildiği dikkat çekmektedir. Diğer bir dikkat çekici konu da Sivas'ta yayımlanan 
tüm gazetelerin 8 Temmuz tarihinde 'Sivaslı memleketine sahip çık!' denilerek ortak 
bir bildiri yayımlamaları ve bunu ilk sayfadan duyurmalarıdır. Söz konusu bildirinin 
içeriğinde de tahriklere kapılmamak gerektiğinden ve dayanışmadan söz edilmekte, ' 
…gün birlik ve dayanışma günüdür' denilmektedir. Bu şekilde ortak bir bildiri 
yayımlanması, gazetelerin olayın etkisiyle sağduyulu olmaya yöneldikleri ve yeni 
bir olayın meydana gelmesinden de endişe ettiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu 
durum bir savunma psikolojisinin getirisi olarak da yorumlanabilir. Özellikle de 
yaygın basında çıkan haberler ve olayın televizyonlarda görüntülerinin yayınlanması 
Sivas halkı ve Sivas üzerine ciddi anlamda bir baskı oluşturmuş, günlerce sokağa 
çıkma yasağının yanı sıra korku ve endişe içinde günler geçirmiştir. Bu da olayın 
yaşandığı şehrin halkına en yakın duran basın organı olan yerel gazetelerin hassasi-
yetlerinin artmasına neden olmuştur. Bu durum yerel basının daha sübjektif bir 
yaklaşım sergilemesini de beraberinde getirmektedir. 

SONUÇ

Cumhuriyet'ten önceki tarihsel süreç içinde gerekse Cumhuriyet'in kuruluşun-
dan bugüne Alevilik ele alındığında; Hz. Ali'den günümüze değin Alevilerin farklı 
devletler içinde farklı algılanmaları olduğu görülmektedir. Kimi zaman dışlanmış 
kimi zaman diğer halk kitlelerine yakın yaşamış bazen de çok çetin savaşımlar 
vermişlerdir. Bu savaşımların sonucunda da daha içe kapanık bir yapıya bürün-
müşlerdir. Aleviler açısından genel anlamda bakıldığında ise; tarihsel süreç içinde 
karşılaşılan her devlet ile mutlaka dini yönü itibarıyla lehte yahut aleyhte bir takım 
olaylar söz konusu olmuştur. Hemen hemen her devlet içinde mutlaka bir etkiye ya 
da etki gücü olarak kullanılmaya uygun din olgusu günün şartları içinde şekillenmiş 
ve siyaseten kullanılmıştır.

Bu çalışmada genel anlamda varılan sonuç belirtilecek olursa; Alevilere 
yönelik yaşanan olaylar ve gelişmeler her yazılı basın organında geniş çapta ele 
alınmış ancak bu haberlerin hiç biri Alevilerin sorunlarının çözümüne ve talepleri-
nin gerçekleşmesine katkı sağlayabilecek ölçüde olamamıştır. Özellikle de farklı 
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zaman dilimlerinde Alevilik ile ilgili sorunlara yoğunlaşma olması nedeniyle; ilgili 
dönemlerdeki söylemler, içerikler toplumsal yarar çerçevesinde desteklenmemiş ve 
devamlılığı olmayan konular olarak sadece ilgili dönemde gündeme gelmiştir. Bu 
durum da, basının topluma yönelik görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine 
getiremediğini, basının ilkeli ve tarafsız duruşunun belirgin bir şekilde ortaya 
koyamadığını göstermektedir. 

Buradan yola çıkarak belirtmek gerekirse; basının haber verme işlevini gerçek-
leştirirken tarafsız, doğru ve toplum yararını gözeterek haber vermesi, bulunduğu 
her ülke halkının sağlıklı bir geleceğe sahip olmasına katkı sağlaması ve toplumsal 
barışa destek vermesi adına gerekli ve önemlidir. Ancak bu şekilde basın toplum 
üzerinde bir güç değil; toplumu aydınlatan, sorunlara ışık tutarak ilgili kişi ya da 
kuruluşların dikkatini çeken ve bunu sermaye sahibinin değil, toplumun çıkarlarını 
gözeterek yapan bir araç olabilir. Öte yandan Sivas Olayı üzerinden 20 yıl geçme-
sine rağmen halen bu olayın tam anlamıyla çözülememesinin yanı sıra, olayın 
etkisinin Sivas ve Sivas halkı üzerinde hem ekonomik yönüyle hem de olumsuz 
anlamda bir algı ve imaj yönüyle devam ettiği görülmektedir. Ancak meydana gelen 
üzücü olayın kendisi Türkiye için yeterince sarsıcı olması dikkatleri bu konuya 
yoğunlaştırmamıştır. 

Olayın Sivas'ı da etkileyeceği yönünde bir algının oluşmamasında kuşkusuz 
yaygın basının etkisi büyüktür. Yaygın ve yerel basına genel anlamda baktığımızda 
bu durum daha belirgin hale gelmektedir. Örneğin; olay sonrasında kardeşliğe çağrı 
yapan veya olayların yeniden alevlenmesi halinde şehrine getireceği zararı dile 
getiren yerel basın, olayın Türkiye açısından etkilerini fazla dikkate almamış-tır. 
Ancak olayı daha geniş bir çerçevede ele alan yaygın basın ise, olayı kendi görüş ve 
bakış açısıyla değerlendirirken olay sonrası çıkan haberler nedeniyle, Sivas ve Sivas 
halkına yönelik muhtemel ön yargıları ve bundan görebileceği zararı dikkate alma-
mıştır. 

Burada basın açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele de; Sivas 
Olayı neticesinde Türkiye'nin kaybettiği aydınlarının yanı sıra, olay sonucunda 
akıllarda iki ayrı toplum kesiminin karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Çünkü 
olaylar Alevilerin geleneksel Pir Sultan Abdal Etkinlikleri sırasında, bu etkinliğe 
katılmak için gelen aydınlara yönelik gerçekleşmiş, olay sonrası tabloya baktığı-
mızda ise; karşımıza mağdur edilen Alevi ve mağdur eden Sünni tablosu çıkmak-
tadır. Basının bu tabloya bakmaksızın kendi görüşüne göre olayı yorumlaması her 
iki taraftan birini mutlaka yaralamaktadır. 
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Öte yandan başta yaygın basın olmak üzere tüm gazetelerde çıkan haberler, 
genel olarak halkı sakinleştirmekten çok halkı tahrik etmektedirler ancak basın bunu 
yaparken bir yandan da sorumluluktan kaçmakta ve ortaya çıkan kutuplaşmadan hiç 
söz etmemekte tam tersine bu gibi yayınlara devam etmektedirler. Özellikle de 
olayın suçlusu olarak hedef gösterilen ve bazı yayın organlarına ideolojik olarak 
daha yakın olan kişi ya da kurumlar basında yer aldığında, bir yandan olayları tasvip 
etmediklerine vurgu yaparken bir yandan da olaylarla ilişkisi olan insanları masum 
gösterme izlenimi yaratarak adaleti de engellemektedirler. Olaylardan sonra yaygın 
medya ise olayı daha da trajik hale getirerek tiraj veya siyasi rant elde etmeye 
çalışmaktadırlar. Bu da tüm haberlere şüpheli bir yaklaşımın daha doğru olacağını 
göstermektedir.

Tüm bunlarla birlikte olay bu kadar uzun süredir ele alınmasına rağmen toplu-
mun hiçbir kesimini tatmin eden bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu sonucun tatmin 
edici olamamasında ilgili devlet erklerinin layıkıyla bu olayın üzerine gidememesi 
talepleri karşılayamaması ayrı bir tartışma konusudur. Fakat bir baskı grubu olarak 
basının kendine düşen görevi ne kadar iyi yaptığı da ayrıca tartışılabilir bir konudur. 
Günümüze baktığımızda ise; bir tarafta Madımak Oteli'nin müzeye çevrilmesini ve 
kendisine kulak verilmesini dertlerinin dinlenmesini isteyen Alevi inançlı halk diğer 
tarafta ise; olayın sorumlusu olarak lanse edilen ve bu olaydan dolaylı etkilenen 
olduğunu söyleyen Sivas bulunmaktadır.  

Bunun yanında Sivas hem Alevi hem de Sünni görüşün halen bir arada yaşa-
dığı bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Alevi inançlı halk her iki 
yönde de olaydan kötü yönde etkilenen olmuştur. Tarihsel süreç içinde tüm bu olay-
ların sonucunda bu konu günümüzde Alevi sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak yapılması gereken ve beklenen toplumsal barışı sağlayacak bir ortamın sağ-
lanması ve basının da esas ve asli vazifesi olarak buna katkıda bulunmasıdır.
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ANADOLU KÜLTÜR IŞIĞINDA ALEVİ- BEKTAŞİ 

İNANÇ SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ YAPI 

TAŞLARINDAN BİRİ OLAN  “SEMAHLAR”

Zelal ÖZAĞAÇHANLI∗

ÖZET

Alevi-Bektaşi inanç sisteminin içerisinde yaşatıldığı en önemli ritüel olan 
Cem’lerin ayrılmaz bir parçası da hiç kuşkusuz semahlardır. Gerek figür özellik-
lerinin sembolize ettiği ifadeler, gerek müzikal yapıları, gerekse söz içerikleriyle 
semahlar, Alevi-Bektaşi inancının olduğu kadar geleneksel Anadolu halk kültürü ve 
Orta Asya Türk geleneklerinin de içerisinde barındığı bir sentez olarak ortaya çık-
maktadır. Türkiye’nin kimi bölgelerinde, yöresel ağızlara göre semah, zamah, sa-
mah, semağ biçimini alan “semah” sözcüğün aslı semâ’dır. “samah” sözcüğü ise son 
dönemlere değin sözlüklerde bile yer almayacak ölçüde yazı dilinden uzak kalmıştır. 
Halk, sözcüğün asıl söylenişini değiştirmiş, zamanla “Semah” biçimine sokmuştur.

Semahların en önemli özelliği dini törenlerde dönülüyor olmasıdır. Semah, 
yüce Tanrı’nın zikredilmesidir. Bu zikir sadece dille yapılan bir zikir değil, tüm be-
denle, ruh ve gönülle, olağan üstü bir coşku ve aşkla yapılan bir zikirdir. Anado-
lu’nun her yöresinde bölgesel semahlar vardır. Semahlar sadece tek bir bölümden 
oluşabileceği gibi ağırlama ve yeldirme (yellendirme, yürütme, yeğinleme, pervaz, 
çark vb.) olmak üzere iki; ya da ağırlama, karşılama (canlandırma, yürüme) ve yel-
dirme (dönme, hızlanma) olmak üzere üç bölümlü de olabilir. Semahlara önce yavaş 
hareketlerle başlanması genelde yaygın olan kuraldır.

Semahlar çok nadir olarak Anadolu’da yaşayan diğer halkların dillerinde orta-
ya çıksa da genel olarak Türkçe sözlü deyişlerle dönülür. Bu deyişler gizemci halk 
yazınının ürünleridir. Semah sözlerinin içeriğinde Alevi-Bektaşi yolunun inanç özel-
likleri yoğun bir biçimde gözlemlenmektedir. Bu konular içerisinde çeşitli güzelle-
meler ve insan sevgisi içerikli anlatımların yanı sıra Tevhit, 12 İmam, Hz. Ali sevgi-

∗ Sosyal Bilgiler Eğitimi Uzmanı.
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si, yine tabiat varlıklarında sembolleşmiş Batıni ifadeler (gül, bülbül, turna vb.) ve 
genel olarak Alevi-Bektaşi felsefesine ait benliği terbiye etmeyi sağlayacak öğütler 
yer almaktadır. Sözler dinsel de olsa, dindışı da olsa hep yaşama sevinci doludur, 
coşkuludur.

Semahlar kökende değişik ve güzel figürlere dayanır. Semahlarda bireyin 
bağımsızlığı ana ilkedir. Hiçbir semah türünde oyuncular arasında el ele tutuşulmaz. 
Semahların ezgisi halk müziğinden kaynaklanır ve türkülüdür. Türkü ile figürler iç 
içedir. Alevi-Bektaşi topluluklarının geneline bakıldığında, bu insanların inançlarını 
ve kültürlerini pek çok alanda özellikle semahlar aracılığıyla ifade ettikleri görül-
mektedir. Semahlar gerek Cem törenlerinin ayrılmaz bir parçası oluşu, gerekse diğer 
alanlarda Alevi-Bektaşi kültürünü sembolize etmesi açısından Alevilik içerisinde 
çok önemli yeri olan bir olgudur.

1. ANADOLU KÜLTÜRÜNDE SEMÂ VE SEMAH 
KAVRAMLARI

Semah harfinin “hah ”(ع)ayın“ (عامسلا) terimi semâ kelimesindeki (حامس)  ”(ح)
ile değişmesiyle ortaya çıkmış ve farklı inanç sistemlerinin kendilerine has zikir
yapılarını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu benzerlik de göz önüne alınınca semah
kelimesinin semâ’ kelimesinden doğduğu hissedilebilmektedir1.

Semâ’ ve Semah kelimelerinin kullanımı tarihsel süreç içinde incelendiği za-
man, semâ’ kavramının dinî müzik ve zikre gönderme yapan anlamı ile IX. Yüzyıl 
öncesinde kullanıldığı görülürken, semâh törenine gönderme yapan ilk bilinen 
kaynak Vefâî Tarikatı Şeyhi Elvan Çelebi’nin (1359 sonrası) yazdığı Menâkıb’ül-
Kudsiyye adlı eseridir2. Semâ’ kavramı özellikle XIII. Yüzyıl sonrası Muyiddin el-
Arabi (1165-1240), İmam El- Gazzâlî (1058-1111) gibi mutasavvıfların da katkısıy-
la sistemleşip, Hicâz kökenli tasavvuf anlayışı ve Vahdet-i vücûd düşüncesi üzerin-
den simgesel bir boyut kazanırken, semah kavramı ise İran-Horasan yönlü bir tasav-
vufu işaret ederek,Vahdet-i mevcut’un “tanrı-evren” ortaklığı fikri üzerine şekille-
nen bir ibâdet anlayışını yansıtmaya başlamıştır3.

Semâ ve semah kavramları arasındaki ayrışımın Anadolu kültür açısından yak-
laşık olarak XIII. Yüzyıl öncesinde ortaya çıkmış olması muhtemeldir. Zira bu
tarihten önce farklı felsefi temellere dayalı bir gelişim göstermiş ve farklı uygulama

1 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2005, C. 3, s. 27-23.
2 Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Müzik ve Semâ, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2004, s.179-205.
3 Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006, s.72-73.
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tercihlerine sahip bu kavramlar etrafında belirgin bir gruplaşma görülmemektedir. 
Yusuf Ziya Yörükan, bu ikili etkiye dikkat çekerken şöyle demektedir:

“Oğuzların Anadolu’da mevkilenmesinden ve Müslümanlığın bu mıntıkaya hâ-
kim olmasından evvel, bu ülkedeki dinî türlerin bunlar üzerinde asla tesiri olma-
dığını kabul edenlerden değiliz.”4.

Yağmur Say da, bu meseleye Türk Kültürü açısından yaklaşmaktadır:

“Türkler Anadolu’ya gelişlerinde atlarının sırtında ve heybelerinde sadece 
maddi yaşama ait ürünleri değil aynı zamanda yaşam biçimlerini, geleneksel kültür-
lerini, içine girdikleri veya etkilendikleri inanç yapılanmalarını da getirdiler. Bu 
oluşum içerisinde sosyal yaşantı; Gök Tanrı inancı temelli, Şamanist, Budist, Mani-
heist, Taoist, Hinduist, İbrani, Hıristiyan inanç ve yaşam örneklerinin oluşturduğu
senkretik bir yapı arz ediyordu. İslâmi yaşam anlayışının içine giriş veya daha doğ-
ru bir ifadeyle halk Müslümanlığı süreci İran-Horasan kaynaklı yani Şiî kaynaklı 
oldu. Orta Asya’da ulaşılan senkretik yapı Anadolu’da yeni bir senkretik yapıya, 
yeni bir senkretik aşamaya ulaşacaktı”5.

Türkler, İslâmiyet ile tanışmalarından yani yaklaşık olarak M.Ö. 900’lü yıllar-
dan önceki dönemde geniş bir coğrafyada yaygın bir şekilde yaşamaktaydı. Dolayı-
sıyla Türk bünyesi içinde kabul edilen gruplar pek çok değişik sosyal ve etnik yapı 
ve bu yapıların inanca dair görüşleri ile temas halindeydi. Türklerin İslâm öncesi 
dönemde benimsedikleri inançların çeşitliliği de göz önüne alınınca, Türklerin İs-
lâmlaşması sürecini ve sonrasındaki dinî yaşamlarını tek bir modelle ifade etmenin
çok da mümkün olmayacağı görülebilecektir. Türklerin İslâmiyet’i kabul ettikten
sonra ortaya koydukları inanç görüşleri, İslâm öncesi ilişki kurdukları Şamanizm,
Zerdüştilik, Budizm, Maniheizm, Mazdeizm ve Hıristiyanlık gibi inançlara ait felse-
felerden yoğunlukla etkilenmiştir. Bunun yanında Türkler Anadolu’yu yaşam alanı 
olarak sahiplendikten sonra da Anadolu’da yaygın şekilde yaşanan pagan inanışlar 
ile özellikle ilk dönemlerinde pagan sistemle etkileşim halinde yapılanan Anado-
lu’ya özgü Hıristiyanlık anlayışından da etkilenmişlerdir6.

Türklerin İslâm öncesi ilişki kurduğu tüm inanç sistemlerinin, doğayla bir bağ-
lantı kurma yolu olarak da adlandırılabilecek Şamanizm’in mistik hatta büyüsel
karakterini takip ettiğini söylemek çok yanlış olmayacaktır. Türkler ile İran etkisiyle 
buluşan Zerdüştilik ve Mazdeizm ile Çin etkisi ile gelen Budizm ve Maniheizm’in 

4 Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006, s.51.
5 Yağmur Say, Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi. Su Yayınları, İstanbul, 2006, s.150.
6 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1999, s. 27-28.
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de çok güçlü mistik karakterlere sahip olduğu söylenebilir. Bu mistik karakterlerin, 
Türklerin İslâm’ı algılayışında çok önemli bir etken olan tasavvufun yaygınlaşma-
sında yadsınamaz bir etkisi vardır7.

Türklerin İslâm anlayışını iki ana başlık altında işlemek uygun olacaktır. Bu
başlıklardan ilki Sünni İslâm, ikincisi ise heterodoks veya bâtıni gibi başlıklarla
tanımlanabilecek Sünnilik dışındaki İslâm inançlarıdır. Sünnilik özellikle Osmanlı
İmparatorluğu devrinde, devletin de resmi din görüşünü yansıtması ile en güçlü
çağını yaşamıştır. Türklerin Sünnilik içinde Hanefîlik ve Matüridîlik gibi yorumları
tercih etmelerinin altında muhtemelen bu inanışların Türklerin alışageldiği yaşam
tarzı ile uyum göstermesi yatmaktadır. Sünni yorum çoğunlukla kentli kültür içinde 
yaşayan topluluklar arasında yaygın iken Bâtınî gelenek göçebe topluluklar arasında 
daha yaygındır. Ocak, bu bâtınî geleneğin gelişimini aşağıdaki gibi açıklamaktadır8:

“Bu heterodoks İslâm, göçebe Türkler arasında dışarıdan getirilmedi veya o
zamanki İslâm dünyasında mevcut bir takım heterodoks mezhepler gibi, yıllar yılı
süren teolojik tartışmaların sonucunda oluşmadı. Bu heterodoks İslâm yorumu, 
zaten önceki dinleri vasıtasıyla alışmış bulundukları mistik kültür üzerine yine mistik 
bir nitelikle gelen İslâm’ın, geniş çapta eski dinlerin kalıntılarıyla-bunları mitolojik
şifahi gelenekler halinde saklayan sosyo-kültürel bir zeminde-birleşerek değişime
uğramasıyla zaman içinde meydana geldi. Bu heterodoks İslâm yorumunun en 
dikkat çekici yanı, Türkler arasında İslâm’dan önce mevcut olmuş bulunan bazı 
dinlerin kalıntılarını İslâmi kavramların içinde birleştiren ve yoğuran bir senkretizm
(bağdaştırmacılık) olmasıydı. Bunun çok tabii bir sonucu olarak da, bu İslâm
yorumunun Sünni İslâm gibi ince ince işlenmiş ve gelişmiş, sistematik yazılı bir
teolojisi yoktu ve hiçbir zaman da olmayacaktı. Kabile geleneklerinin şifâhi kültür
kalıpları içinde yoğrulan şifahi bir teolojisi vardı ve bu teoloji tabii olarak daha çok
mitolojik bir karakter arz ediyordu.”.

Bu fikirlerin de ışığı altında Türklerin Sünni yöndeki İslâm yorumu daha önce 
tanımlanan “vahiye dayalı” dinî örgütlenme ve aktarım tipine girerken, Bâtınî yorum 
ise “kapalı cemiyet örgütlenmesi” çerçevesine uymaktadır. Türklerin İslâm öncesi 
döneme dayanan mistik inanışları her iki yorumun da değişik şekillerde İslâm
tasavvufunun çekim ve etki alanı içine girmesini sağlamıştır9.

7 Cenk Güray, Anadolu’daki İnanç ve Müzik İlişkisinin Sema – Semah Kavramları Çerçevesinde 
İncelenmesi, Doktora tezi, Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları  
Anabilim Dalı, Ankara,  2012, s. 10.

8 Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s. 35-42.
9 Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s. 43-44.
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2. SEMAHLARIN ÖZELLİKLERİ

Semah Tanrı/Doğa ilişkisini anlatır. Yaradan’ın, evrene yerleştirmiş olduğu 
temel kurallara saygıyı içeren, onu kutsal kabul eden bir olgudur. Semah’ın 
dönülmesi bir bakıma Güneş sistemi ve onun etrafında dönülen gezegenleri yansıtır. 
Tanrının gücü ve yaratılan mekanizma sistemine uyumu içeren bir hayranlık biçimi-
dir. İnsan da mikro düzeyde bir evrensel sistemdir. İradi ve bedensel özellikleriyle, 
bilgi ve becerisiyle Mutlak-ı Vücudun bir parçası olan insan, semah ile O’nunla 
hemhal olur10. Semah, yüce Tanrı’nın zikredilmesidir. Bu zikir sadece dille yapılan 
bir zikir değil, tüm bedenle, ruh ve gönülle, olağan üstü bir coşku ve aşkla yapılan 
bir zikirdir11.

Semahların en önemli özelliği dini törenlerde dönülüyor olmasıdır. Semahları
törenlerden ve Cem’lerden bağımsız düşünemeyiz. Küçük Cem’lerde, Cem’in sonu-
na doğru, Büyük Cem’lerde periyodik zamanlarda semah dönülür. Semahlar, sadece 
törenlere özgü değildir; aynı zamanda türbeleri kutsamak amacıyla, önemli günleri 
anmak amacıyla da dönülmektedir. Yani katı kurallara sokulmayan semahlar, edep 
ve erkan kuralları içerisinde Cem’lerde dönüldüğü gibi, kutlama ve eğlence gün-
lerinde de dönülmektedir12.

Bazı bölgelerde semahların belli sayıda kişilerce oynanmasına özen gösterilir.
Bektaşi semahlarını anlatan kaynaklar, semahların 2-4-6-8-10-12 kişilik öbeklerce
yapıldığını bildirirler13. Ancak Alevi semahlarının daha çok 3-5-7-9-12 kişilik öbek-
lerce yapıldığı gözlenir. Gerçekten Aleviler arasında bu sayılara çok önem verilir. 
Bu sayıların kutsallığına inanılır. Bu sayılar hayırlı dualar durumunda olan gülban-
klarda de anılır. ''Üçler, beşler, yediler, onlar, on ikiler'' den yardım ve şefaat di-
lenir14.

Alevi ve Bektaşilikte her insan semah dönemez. Semah dönebilmek için “düş-
kün” olmamak, ikrarının alınmış olması gibi bazı olgular vardır. Musahipli olanlar, 
düşkünlüğü ve engeli bulunmayanlar semah dönebilir15. Musahipli olmayıp ikrar 
vermiş olanlar da engelleri bulunmadığı takdirde semah dönebilir. Semah tek 

10 Fuat Bozkurt, Semahlar, Cem Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, Eylül 1995,s.24-25.
11 Ali Haydar Timisi, Anadolu Kültürü Ve Semahlar, Yüksek lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana sanat Dalı, İstanbul, 2007, s.102.
12 Nejat Birdoğan, “Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik”, Kaynak Yayınları, 5. Basım, İstanbul, 2006, 

s.44.
13 M. Teyfik Oytan, “Bektaşiliğin İç Yüzü”, Anadolu Matbaası, İstanbul, 1970, s.217.
14 Ali Haydar Timisi, a.g.t.,  s.103.
15 Ömer Faruk Savuran, Anadolu Aleviliğinde Düşkünlük Kurumu Ve Günümüzde İşlevselliği, Yüksek 

Lisans Tezi,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD, 2010, s. 
24.
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dönülmez, en az iki veya ikiden fazla kişiyle dönülür. Genellikle çift dönüşler tercih 
edilir. İki musahip eşleri ile birlikte dört kişi olarak dönülür.

Müsahiplerden birisinin eşinin vefat etmiş olması halinde üç kişi semah dö-
nerler. Bazen iki, üç Müsahip yani sekiz veya on iki can semah döner. Sayılar kesin 
sınırlı değildir. Semah'a güzellik ve duygusallık katmak için yapılan uygulamalardır. 
Kadın erkek eşitliğini dinselleştirmiş Alevi ve Bektaşi toplumunda kadınlar eşleri ile
birlikte semah dönerler. Eline, diline, beline tam anlamıyla sahip olmayı, asırların
getirdiği eğitimle bilen Alevi-Bektaşi toplumu, semah dönen kadına veya erkeğe
kötü gözle bakmayı asla düşünmez16.

Yapılan araştırmalar neticesinde Cem’lerde semahların dönülmesi sırasında
giyilen kıyafetlerin çoğunlukla gündelik kıyafetler olduğu tespit edilmiştir. Bu konu-
da Alevi-Bektaşi geleneğinde belirlenmiş bir giysi kalıbı yoktur. “Giysilerde eskiye 
bağlılık söz konusu değildir. Kurallarda biçime değil öze önem verilir. Biçim özü 
bozmadığı sürece değişebilir. Giysilerde pek çok yerel farklılıklar görülür.”17.
Cem’e gelen Aleviler kıyafetlerinin temiz olmasına özellikle dikkat ederler. Dola-
yısıyla semah dönenlerin de üzerlerindeki kıyafetlerin temiz olması dışında giyim 
kuşamla ilgili genelleme düzeyinde bir kural gözükmemektedir.

Semaha kalkışta da kimi töreler söz konusudur. Bu töreler bölgelere göre
küçük ayrılıklar gösterir. Doğu illerinde semaha kalkmadan önce el, ayak ve yüz
yıkanır. Bu bir tür abdest işlevindedir. Kapalı yerlerde dönülen semahlar yalınayak
dönülür. Cem’de semahlar başlayacağı zaman semahçılar kendiliğinden semaha
çıkarlar. Herhangi bir üşengenlik, çekingenlik olursa belli kişiler toplumun üstele-
mesi ile kalkarlar. Genelde semaha kalkmak bir onur sayıldığından böyle üsteleme-
lere karşı direnilmez. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Cem’de ilk semah dönülece-
ğinde önce semahçılar dedeye niyaz ederler. Bu nişanın çeşitli bölgelerde değişik bi-
çimlerde olduğu görülür18. Bunun dışında Malatya, Sivas, Erzincan, Kars yörelerin-
de semah sırası geldiğinde mürşidin bir duası vardır. “Bism-i Şah, Allah, Allah, 
Allah... Üçler, beşler, yediler, kırklar aşkına... Allah, Muhammed, Ali, Hünkar Hacı 
Bektaşı Veli huzurunda, Pir meydanında semahımız vardır. Gerçek erenler demine 
hü...”19.

16 Haydar Kaya, Alevi-Bektaşi Erkanı,Evradı ve Edebiyatı, Engin Yayınları, İstanbul, 1993, s.348-450. 
17 Haydar Kaya, a.g.e., s.27.
18 Fuat Bozkurt, a.g.e., s.27-28.
19 Nejat Birdoğan, a.g.e., s.461.
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Semah'ın tüm Alevi toplulukları içinde ortak olan yönleri şunlardır;

1. Semah ayakta yapılan bir zikirdir,

2. Semah miracı sembolize eder,

3. Semaha üç aşama halinde girilir,

4. Semahta irşad makamına sırt çevrilmez,

5. Semahın kutsallığına inanılmıştır20.

Tüm görgü töreni boyunca olduğu gibi semahlar süresince de gürültü yapılmaz. 
Ayrıca semahlar çalınıp söylenirken sigara kullanılmaz, bir şey yenip içilmez. Diz 
üstü ya da bağdaş kurulup oturulur. Gürültü edenler, uygun olmayan davranışta 
bulunanlara çeşitli cezalar verilir. Bu cezanın biçimi dedenin ve toplumun kararına 
bağlıdır. Ceza olarak, toplum için yiyecek, içecek gibi bir şey aldırılabilir. Kişi bir 
süre törenden dışarı atılabilir. Ceza verme konusunda da yerel ayrılıklar vardır21.

Semahları Cem’den ayrı düşünmek ve incelemek yanlıştır. Gerek Aleviliğin
temel özelliklerinin anlatıldığı Buyruk'ta; gerekse halk arasında semah on iki hiz-
metten biri olarak sayılır. Ancak zaman akışı içinde semahların dönüldüğü ortamda 
da bir yumuşama olmuştur. Giderek dede katında yapılan toplantılarda da dönül-
meye başlanmış, bunu daha geniş eğlentilerde dönülmesi izlemiştir. Katı kurallara 
girmeyen Alevi toplumu ''dinsel ortam'' kuralında da direnmemiştir. Mutlu günlerde, 
eğlencelerde bir barış şöleni gibi, barış sevinci içinde yapılır olmuştur.

Topluluğu daha canlı, daha neşeli tutabilme işlevini üstlenmiştir. Günümüzde
düğünlerde bile dönülmektedir22. Ancak her ne kadar genel itibariyle hoşgörüyle
karşılansa da, bu durum semahların ibadet ve inanç boyutunu zaman içerisinde bir
eğlence aracına dönüştürmesi açısından önemli denilecek bir çoğunluk tarafından da
tepki ile karşılanmaktadır. Bu düşünceyi savunan Aleviler semahların özellikle içkili
ve eğlenceye yönelik toplantılarda bir halk oyunu gibi dönülmesini ve semah
dönülürken izleyiciler tarafından alkışlayarak tempo tutulmasını hoş karşıla-
mamaktadır.

Anadolu'nun her yöresinde bölgesel semahlar vardır. Bir semah, diğer böl-
gelerde olmayabilir. Ancak her yörede kesinlikle bilinen ve dönülen bir semah var
ki, buna Kırklar Semahı denilir. En yaygın Kırklar Semahı dua, ağırlama ve
yeldirme bölümlerini taşır. Semahlar figür, kişi sayısı, ritmik yapı ve ses dizileri

20 Haydar Kaya, a.g.e., s.348.
21 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s.107.
22 Fuat Bozkurt, a.g.e. s.31-32.
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bakımından da yörelere göre farklılıklar göstermektedir. Semahın gerek ağırlama,
gerekse yeldirme bölümlerinde mürşide kesinlikle arka dönülmez. Yeldirme (per-
vaz) çok hızlı dönüşler bölümüdür. Mürşidin önüne gelen her oyuncu, baş eğip, el 
göğüs edip geçer23. Semahçıların mürşidin bulunduğu Post’a sırtlarını dönmeme-
lerindeki sebep o makamın Hz. Ali’yi sembolize etmesinde gizlidir.

Dedenin yanında Çerağ tahtı yer alır. Orası kutsal sayılır. Hz. Ali'nin katı oldu-
ğuna inanılır. Hızlı ya da yavaş tüm semahlarda semahçılar o doğrultuya geldikle-
rinde kıvrak bir dönüşle, yüzleri dededen yana gelecek biçimde oradan geçerler. 
Geçiş sırasında hafif bir baş eğmesi ile o yerin selamlandığı olur. Bu, Çerağ’a ve 
dedeye saygı gösterisidir. Yalnız Çark Semahı gibi hızlı dönüşlerden oluşan bir iki 
semahta ister istemez bu kurala uyulmaz. Bu tür semahlarda dönüşler çok hızlıdır.
Semahçılardan oturmak isteyenler deyişin bitiminde dedenin önüne niyaz edip
otururlar. Böylece izin alınmış olur. Oturan semahçı kendi yerine semaha kalkmasını
istediği bir kimsenin dizine niyaz eder. Bu bir çağrıdır. Önemli bir özür olmadığı
sürece kişi bu çağrıya uyar24.

2.1. Semahların Bölümleri

Semahlar sadece tek bir bölümden oluşabileceği gibi ya ağırlama ve yeldirme
(yellendirme, yürütme, yeğinleme, pervaz, çark vb.) olmak üzere iki; ya da ağırlama,
karşılama (canlandırma, yürüme) ve yeldirme (dönme, hızlanma) olmak üzere üç
bölümlü de olabilir. Ağırlama ile yeldirme arasındaki canlandırma bölümü bir geçiş-
tir. Yer yer değişiklikler göstermesine rağmen semahlarda ağır ve yavaş olan hareke-
tin ardından daha canlı bir bölümün gelmesi değişmez kaidedir25.

Semahlara önce yavaş hareketli semahla başlanması genelde yaygın olan ku-
raldır. Bu, bir giriş bir ısındırma amacı güder. Ardından ivedi hareketli bir bölüm
gelir. Genel olarak semahlarda bu kural geçerlidir. Ağırlama/Karşılama, semahın 
birinci bölümünün ezgisi anlamında kullanılmaktadır. Doğal olarak ilk semah ağır-
lamadır. Kişinin semaha hazırlanması amacı güder. Ağırlamada erler kollarını sağa 
ve sola hareket ettirirler; bacılar da aynı hareketi kollarını omuzdan yukarı kaldırma-
mak üzere yaparlar; ayaklar müziğin ritmine göre ileri geri gider. Bu bölüm semahın 
diğer bölümlerine göre daha yavaştır. Bu bölümde bir hazırlık söz konusudur26. Bazı 
yörelerin semahlarında ağırlama bölümü yoktur. Bazı semahlarda Ağırlama ve 
Yeldirme bölümlerinin arasında iki bölümü birbirine bağlayan Yürüme adı verilen 
farklı bir bölüm de bulunmaktadır. Bu bölüm ritmik özellikleri bakımından birbirin-

23 Nejat Birdoğan, a.g.e., s.461.
24 Fuat Bozkurt, a.g.e., s.34-35.
25 M. Tevfik Oytan, a.g.e., s.219.
26 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s.110-111.
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den farklılıklar taşıyan Ağırlama ve Yeldirme bölümleri arasında bir köprü görevi 
görür. Yürüme bölümünün ritmi Yeldirme Bölümü’nden yavaş, Ağırlama Bölü-
mü’nden hızlıdır. Bu bölümde sözler Ağırlama Bölümü’nde okunan sözlerin devamı 
olabileceği gibi farklı bir deyişin bir veya daha fazla kıtası da okunabilir. Müzik de 
yine aynı biçimde Ağırlama bölümünde kullanılan müziğin biraz daha hızlandırı-
larak söylenmesinden oluşabileceği gibi bu bölümde farklı bir müzik cümlesine de 
yer verilebilir. Yeldirme/Pervaz, semahların devinimli bölümüdür. Bu bölümün 
çeşitli bölgelerde değişik adlarla anıldığı olur. “Çark”, “Pervaz”, “Hızlı semah” gibi 
adlarla da adlandırılır.

Bazı bölgelerde yeldirmeye geçilirken semahçılar birbirlerine niyaz etmekte-
dirler. Bu bölümde müziğin ritmine uygun beden hareketleri ile yürünür. Semahlara 
adını veren ve semahın müzik karakterini görebileceğimiz bölüm, bu bölümdür. Bu
bölümdeki dönüşler söze ve müziğin ritmine uygundur. Yeldirme bölümünde, ağır-
lama bölümündeki deyişin bir bölümü hızlı söylenebilir ya da bu bölümde yeni bir 
deyiş okunur27. Bazı semahlardaki yeldirme bölümü kendi içinde küçük bölümlere
ayrılır ve burada da yavaştan hızlıya gitmek söz konusudur. Yeldirme bölümü ağır
bir seyirde de, hızlı bir seyirde de bitebilir. Ozanın adı bulunan son kıtada yani, şah
beyitte, ozana gösterilen saygıdan dolayı bir müddet durulmaktadır. Ozanın adı
geçen dize bitince tekrar aynı ritme devam edilir. Semah bittiği zaman, semah 
dönenler oldukları yerde sağ ayak baş parmağı sol ayak baş parmağı üzerine, sağ el 
sol el üzerine gelecek şekilde göğüs üstünde bağlanır. Vücut hafifçe öne eğilir, otu-
ranlar da aynı şekilde secde durumuna gelirler. Burada dede semahın bitiş duasını 
verir. Dedenin semah duasından sonra, semah dönenler düzelir ve niyazlamaya geçi-
lir. Niyazlamada hepsi önce birbirlerine, sonra mürşide niyaz ederler28.

Haydar Kaya’nın “Alevi-Bektaşi Erkanı, Evradı ve Edebiyatı” adlı hacimli ese-
rinde semahların bir başka özelliğinin de Miraç’ı sembolize etmesi olduğuna deği-
nilmiştir. Semahların üç aşamada dönülmesinin sebebi de bundan dolayıdır. Birinci 
aşamasına karşılama denir. Mekke ile Mescid-i Aksa arasında olan yolculuğun sem-
bolüdür. İkinci aşamasına yürüyüş denilir. Mescid-i Aksa ile Sidre-i Müntehâ arasın-
daki yolculuğun sembolüdür. Üçüncü aşamasına Pervaz denilir. Sidre-i Müntehâ ile 
Kaab-ı kavseyin ev edna arasının sembolüdür. Kaab-ı kavseyin, Hazreti Muham-
med'in vardığı, Tanrı ile buluştuğu makamdır. Semâ eden kimse ruhen tüm benli-
ğinden sıyrılarak Tanrı ile özdeşleşir. Tanrı'da yok olmanın hazzını duyar. Kısaca, 
karşılamaya Bekâbillah, yürüyüşe Seyriallah, pervaza Fenâfillah adları verilir. Tan-
rı'nın ayakta da anılabileceği Nisa suresinin 103. ve Âli Îmran suresinin 191. Aye-
tinde bildirilmiştir. Semah'ın ayakta yapılan zikir olması ve miraç olarak kabul 

27 Hasan Kaya, “Alevilik Kızılbaşlık”, Senfoni Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2006, s.77.
28 Fuat Bozkurt, a.g.e., s.33.
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edilmesi onu kutsallaştırmıştır. Cemlerin semah ile bitirilmesini kural haline getir-
miştir. Semah'ın en sona alınmasının en önemli nedeni Miraç olayını sembolize 
etmesindendir. Semah dönen can tarikat içinde sembolik olarak miraç aşkını tatmış 
olur. Semah eden zat, Tanrı aşkı ile kendinden geçer. Öyle ki zaman zaman kendi 
varlığını da unutur. O yok olur yalnız Tanrı aşkıyla bütünleşmiş başka bir varlık 
haline dönüşür. Tüm kötü duyguları silinir gider29.

Yörelere ve okuyanlara göre bazı farklılıklar gösterse de semahların sonunda
şu şekilde dua edilir. “Allah Allah, semahlar saf ola, günahlar af ola, hayır hizme-
tiniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, döndüğünüz semahlardan hayır hasenet göre-
siniz, Aliyyül Mürteza Kırklar Semahı’na kaydede, hizmet piriniz Abuzer Gaffa-
ri’nin hüsnü himmetleri üzerinize ola, dil bizden nutuk pirimiz Hünkar Hacı Bektaşı 
Veli’den ola, gerçeğe hü”30.

2.2 Semahlarda Söz Unsuru

Semahlar çok nadir olarak Anadolu’da yaşayan diğer halkların dillerinde orta-
ya çıksa da genel olarak Türkçe sözlü deyişlerle dönülür. Bu deyişler gizemci halk 
yazınının ürünleridir. Hemen her dönemde Türkçe egemenliğini korumuştur. Semah 
sözlerinin içeriğinde Alevi-Bektaşi yolunun inanç özellikleri yoğun bir biçimde 
gözlemlenmektedir. Bu konular içerisinde çeşitli güzellemeler ve insan sevgisi içe-
rikli anlatımların yanı sıra Tevhit, 12 İmam, Hz. Ali sevgisi, yine tabiat varlıklarında 
sembolleşmiş Batıni ifadeler (gül, bülbül, turna vb.) ve genel olarak Alevi-Bektaşi 
felsefesine ait benliği terbiye etmeyi sağlayacak öğütler yer almaktadır. Sözler dinsel 
de olsa, dindışı da olsa hep yaşama sevinci doludur, coşkuludur. Semahlar yaşamı 
kucaklayan türkülerdir. Gerek içerikleri, gerek müzikleriyle öbür türkülerden ayrılır-
lar. Başka bir bütünlük oluştururlar. Dinsel çarpıcı sözler çevresinde birleştirilmiştir. 
Bu sözlerin ardında yüzyılların acıları, başkaldırıları yatar. Nitekim dinsel tören olan 
Cemlerde söylenen tevhitler de aynı işlevdedir. "Tevhit" sözü birlik, birleşme anla-
mındadır. Bunlar coşku yüklü çağırışlardır. Semahlar ve Tevhit’ler genel olarak bir 
olmayı ve birliği amaçlar. Alevi-Bektaşi yolunun en coşkun ifade biçimlerinin başın-
da gelirler31.

Semah sözlerinde karşımıza çıkan bir diğer unsur da anlatım biçimlerinin,
içinden çıktığı toplumun ifade biçimlerine göre şekillenmesidir. Semahlarda nazım 
birimi olarak genellikle dörtlüklere rastlamaktayız. Semah sözlerinde mısralardaki 
hece sayısının eşit olmasına dayanan hece ölçüsü kullanılmaktadır. Türkçe’de hece-
ler uzunluk kısalık bakımından hemen hemen aynı değerdedir. Bu yapısal özellik 

29 Haydar Kaya, a.g.e., s.347.
30 Nejat Birdoğan, “Semahlar”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları, İstanbul, 1984, s.25.
31 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s. 113.
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şiirde hece ölçüsünün kolayca kullanılmasına imkân verir. Semahların ezgi yapı-
larında pek çok yerde müzikal simetrinin bulunması, hece vezniyle yazılmış deyiş-
lerin semah güftesi olarak rahatlıkla kullanılmasını sağlamıştır. Semahlarda dikkati 
çeken bir diğer unsur da aynı ezgi üzerine pek çok farklı deyişin söylenmesidir32.

2.3. Semahlarda Figür Özellikleri

Semahlar, içerisinde yaşadığı kültür ve inanç dünyasının ortak değerlerinden 
oluşan bir sentezdir. Bundan dolayı semahlarda Anadolu Alevi-Bektaşi felsefesinin 
yanı sıra, onu oluşturan diğer inanç unsurlarının da müzik, söz ve figürler aracılığıy-
la anlatılmaktadır. Semahlar hem müzikal açıdan, hem içerdiği konular bakımından, 
hem de dönülürken kullanılan figürlerin anlamları bakımından bazı semboller 
taşırlar. Semah dönülürken yapılan her hareketin bir anlamı olduğu gibi semahlarda 
kullanılan figürler de Alevi-Bektaşi inanç sistemindeki bazı öğeleri sembolize eder.

Semahlar kökende değişik ve güzel figürlere dayanır. Semahlarda bireyin ba-
ğımsızlığı ana ilkedir. Hiçbir semah türünde oyuncular arasında el ele tutuşulmaz.
Her semahçı kendi içinde bağımsızdır. Semahlarda bağımsız birimlerin bütüne
uyumları söz konusudur. Semahlar iki ana figüre dayanır. Bunların başında turnanın
uçuşunu andıran kolların aynı anda kalkıp inişi figürü gelir. İkincisi ise yürüyüş ve
ayak figürüdür. Semahlarda kol ve ayak figürleri dışında vücudun başka bölüm-
lerinin figürleri bulunmaz. Müziğin akışına göre bunlar ivedi ya da yavaş biçimde 
uyumlu olarak hareket ettirilir33.

Semahlarda her kişi kendine has bir figür yarattığı gibi, her bölgenin de kendi-
ne özgü ufak tefek farkları göze çarpar. Ayrıca her bölge, melodi bakımından da 
ufak tefek nuanslara sahiptir34. Halk oyunlarında olduğu gibi semahlarda da çocuk-
lukta başlayan bir öğrenme olayı vardır. Kişi başlangıçta izleyicidir. Belli bir yaşa 
değin semahları izler. Sonra ''gençler'', "gönüller'' semahı denen semah türü ile sema-
hın içine girer. Bu, alıştırma daha doğrusu çıraklık dönemidir. Kişi daha sonra se-
mah dönüşündeki yeteneğe göre öbür semahlarda yerini alır. Semah dönülürken 
semahı bozucu davranışlar hoş karşılanmaz, çünkü semah seyir için değil, Hak için 
dönülür. Semah dönenlerin ritmini izleyenler de "Allah, Allah", "Ya Şah", “semahlar 
saf ola, günahlar af ola " gibi ifadelerle katılırlar. Yine vecd ile semah dönen canlar 
kendileri de zaman zaman “Hü!” ve “Allah Allah” gibi terennüm sözlerini hay-
kırırlar35.

32 Fuat Bozkurt, a.g.e., s.29-30.
33 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s. 115.
34 Fuat Bozkurt, a.g.e., s.29.
35 Rıza Yetişen, “Tahtacı Aşiretleri”, Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık, İzmir, 1986, s.126-128.
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Kişi sayısı, söz yapısı ve ezgileri bakımından yörelere göre farklılıklar taşısa da 
bütün semahların en önemli ortak noktası tüm figürlerin saat yönünün ters istika-
metine doğru dairesel dönüşler eşliğinde yapılmasıdır. Semahlar dünyanın güneş 
etrafındaki dönüş yönüyle aynı istikamette dönülür. Bu da semahlardaki dönüşlerin 
güneş sistemini sembolize ettiğini düşünmemize sebep olmaktadır36.

Dua çarkında görülen ve “Hak’tan alıp halka saçmak” anlamını taşıyan bu 
figürlerin benzeri günümüz Alevi-Bektaşi ve Mevlevi semahlarında da görülmek-
tedir. Bellerine taktıkları kuşakta üç düğüm vardır. Buradaki üç düğüm Allah, 
Muhammed ve Ali’yi sembolize etmektedir. Yine Anadolu’nun pek çok yöresinde 
semahçıların bellerine bağladıkları üç düğüm taşıyan “tennure” ve Alevi-Bektaşi 
yoluna talip olanların önce boyunlarına sonra da törenle bellerine bağladıkları 
“tığbent” denilen kuşak bulunmaktadır37.

Semah dönülürken eller yukarı kalkar, müziğin ritmine göre aşağıya bele doğru
iner. Semahın kimi figürlerinde, sağ el/kol, ta omuzdan yukarıya kadar kalkar ve 
müziğin ritmine göre iner. Bu el figürü, Tanrıya olan saygıyı ve duayı, Hak'tan (Ya-
ratan'dan) almayı, Hak'a ulaşmayı, dokunmayı simgelemektedir. Bu el hareketleriyle 
de Hak'tan (yukarıdan) aldığımız halka (aşağıdaki insanlara) vermek anlatılmaktadır.

Turnalar semahı, “uçmak” motifini en iyi simgeleyen semahlardan biridir. Bu
semahta, semahçılar kollarını yanlara bir kanat gibi açarak ve ayaklarıyla hafif
yaylanarak Turna kuşunun gökyüzünde uçuşunu, süzülüşünü taklit ederler. Turna
figürünün semahlar içerisinde sıkça görülmesinin en önemli nedeni, turnanın Hz.
Ali’nin bir diğer sembolü oluşundan kaynaklanmaktadır.

Ayak figürlerine gelince, bu hareketlerin daha tartımlı ve hafif yaylanmalı
olduğunu görürüz. Semah dönecek semahçılar, Meydan'a çıktıklarında Dede'nin kar-
şısında niyaz'a dururlar, dua alırlar. Yapılan eylemin, semahın sonu gökyüzüne bir 
yolculuktur, gerçeğe ulaşmaktır. Dede burada güneş, semahçılar da gezegendir. Dua-
dan sonra dairesel harekete geçerler ki bu da güneşin çevresindeki gezegenlerin 
oluş-turduğu yörüngedir. Semah dönülürken, dedenin oturduğu post güneş'i, diğer 
canlar da gezegenleri ve yıldızları simgeler. Meydanda Cem yapılırken, semahçılar 
Dede'nin karşısına dizilip yere secde ederler, niyazda bulunurlar. Tüm bu eylemler 
Semah'ın kendi oyun kavramı içinde yerine getirilen figürler bütünüdür38.

36 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s. 116.
37 Baki Öz, Bektaşilik Nedir?, Der Yayınları, İstanbul, 1997, s.46.
38 Fuat Bozkurt, a.g.e., s.26-27.



570 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

2.4. Semahların Ezgi ve Ritim Özellikleri

Semahların ezgisi halk müziğinden kaynaklanır ve türkülüdür. Türkü ile figür-
ler iç içedir. Yörelere göre ezgilerde, vuruşlarda ayrılıklar görülür. Ezgiler genellikle 
bağlama ve/veya kemanla çalınır. Vurmalı sazlar kullanılmaz. Böylece semahın kut-
sallık işlevi korunmuş olur.

Ezgi ve vuruşlarda yörelere göre ayrımlar görülür. Gerek ezgi yapılarındaki 
zenginlik gerekse farklı bölümlerden oluşmaları semahların kendine has bir özellik 
taşımalarına ve yörelere göre dikkate değer bir çeşitlilik göstermelerine sebep ol-
maktadır. Nitekim Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen derleme çalışmaları bu 
çeşitliliği sergilemek bakımından önemli veriler elde etmemize olanak sağlamıştır39.

Semah ezgilerinde kullanılan ses aralıklarının belirlenmesinde, kullandıkları en
kalın ve en ince sesler arasındaki sınır esas alındığında genelleştirilmiş bir alan ola-
rak semahların bir oktavlık bir ses alanı içinde geliştikleri gözlemlenmektedir.

Semahlarda çoğunlukla 9 zamanlı usuller kullanılmaktadır. Bunun dışında en 
sık olarak karşımıza çıkan ritim kalıpları 2-4-5-7 ve 8 zamanlı usullerdir. Semah 
ezgilerinde çok nadir olmakla birlikte 10-12-15-18 ve 22 zamanlı usullerin de karşı-
mıza çıktığını görmekteyiz. Bütün bu tespitlerden sonra semahlarda genel olarak 2-
4-5-7-8-9-10-12-18 ve 22 zamanlı usullerin kullanıldığını söylemek mümkündür40.

Sonuç olarak Alevlik İslam dininin göçebe Türkler tarafından farklı bir yoru-
mudur. Bu yorum göçebe Türk kitlelerinin Orta Asya’dan başlayan ve yüzyıllara 
dayanan zaman sürecinde, farklı coğrafyalarda, farklı inanç ve kültürlerle etki-
leşimde bulunmaları sonucunda ortaya çıkmış oluşumunu Anadolu ve Rumeli’de 
sürdürmüş bir İslam anlayışıdır. Söz konusu anlayış tarihsel ve sosyal koşulların 
doğal bir sonucu olarak kitabi olmaktan uzak, sözlü geleneğe dayanan eski inanç-
ların ve mitolojinin meydana getirdiği bir sentezdir.

Aleviler Aleviliğin ortaya çıktığı toplumsal süreç ve etkilendiği sosyal yapının 
gereksinimleri doğrultusunda kendi içinde kimi kurumlar geliştirmiş, bu kurumlar, 
toplumda düzen ve adaletin sağlanması için önemli işlevler görmüştür. Her biri bir 
erkan olarak adlandırılan bu kurumların temelini oluşturan cemlerin icra ediliş bi-
çimleri semahlardır. Dinsel bir nitelik taşıyan semahlar insanların hem ibadet ihti-
yacını karşılama hem ruhen yenilenmesini sağlama hem de toplumsal ve bireysel 
hayatı düzenleme misyonuna sahiptirler.

39 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s. 119.
40 Ali Haydar Timisi, a.g.t., s. 120.
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Semahlarda alevi yol müntesiplerinin uyması gereken kurallar hatırlatılarak 
sorumluklar canlı tutulmaya çalışılır. Semahlar dinsel/inançsal bir uygulama olarak, 
öncelikle ait oldukları toplumun dinî/inançsal değerlerine destek vermek ve bu yolla
söz konusu değerlerin ve inanışların toplum içinde yaşamasını ve varlığını sürdür-
mesini sağlayarak toplumsal bütünlüğün korunmasını sağlar. Bilginin genç kuşak-
lara aktarılması görevi Alevi toplumunun kendi içinde bir denetim mekanizması 
oluşturmasını sağlamıştır.
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ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ RİTÜELLERİNİN                                              

TÜRBE MİMARİSİNE ETKİSİ

Nebi BUTASIM∗

ÖZET

Tüm inanç sistemlerinde olduğu gibi Alevilik ve Bektaşilikte de bazı ritüeller 
bulunmaktadır. Özellikle sayılar ile ilgili birçok söylev, hikâye ve inanç görebilmek-
teyiz. Bazı inanç ritüelleri soyut olarak zihinlerde kalmasına rağmen, bazı inançların 
günlük yaşama birebir yansımaları görülebilmektedir. Özellikle sayılar ile ilgili 
Alevi-Bektaşi kültüründe çok yoğun ritüeller bulunmaktadır. Neredeyse tüm tasav-
vuf akımlarını etkileyen Hurufilik bu alanı da oldukça etkilemiştir. Bu sayılar kültü 
sanat eserlerinde de kendini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Alevi, Bektaşi, Hurufilik, İslam, Sanat, Mimari.

GİRİŞ

Alevilik ve Bektaşilik hakkında burada uzun uzadıya bilgi vermenin malumu 
ilan olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle konu başlığından anlaşılacağı gibi öncelikle 
Alevi ve Bektaşi geleneklerinin ve ritüellerinin kökeni hakkında bazı bilgiler paylaş-
manın yeterli olduğunu düşünüyorum. Alevilikte ve Bektaşilikte birçok inanç ve 
uygulama vardır. Bu inançlardan özellikle sayılara bağlı olanı çok fazladır. Bu gele-
neğin yani sayılara bağlı ritüellerin kökeni hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. 
Kimi çevreler bu ritüel ve inançların Orta Asya kaynaklı olduğunu kimi çevreler ise 
Hurufi dervişlerinin Bektaşilerin içine sızıp orada bu tür inançları yaydığı kanı-
sındadırlar. Bu sayı ritüellerinin İslam yaşantılarıyla da ilintili olduğu konusunda 
çok fazla veri bulunmaktadır. 

Alevi-Bektaşi düşünce sistemi tarihi süreç içinde tasavvuf akımları olarak 
görülmüştür. Bu nedenle tasavvufun bu boyutunu incelemek gerekir. Tasavvuf dü-
şüncesini irdelersek; İslam düşünce sisteminde tasavvufun öncüsü Hz. Ali sayıl-
maktadır. Hz. Ali’nin sonraki dönemlerde takipçileri özellikle İran bölgesinde daha 
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çok taraftar bulmuştur. “Özellikle Anadolu tasavvufunun kaynağı İran bölgesi kabul 
edilmektedir. “Anadolu-Türk kültürünün gelişmesinde önemli bir yer olan tasav-
vufun kaynakları da İran kökenlidir.” 1

“Anadolu’daki Türkmen beyliklerinin kuruluş dönemi, Abbasi hilafetinin 
ortadan kalkması ve Moğol egemenliğinde, kuşkusuz İran Şii merkezlerinin etkis-
iyle, Hazreti Ali kültürünün yaygınlaşmasıyla aynı zamanlıdır. Horasan kökenli 
tasavvuf akımları, Doğu’dan gelmekte devam eden yeni Türkmen akımlarıyla da 
beslenerek, bu yeni özgürlük ortamında kuşkusuz daha da etkili olabilmişlerdir.2

Bektaşiliğin temel ilke ve kurumları, XIII. yüzyılda, Hacı Bektaş Veli tarafın-
dan oluşturulmuştur. Hacı Bektaş Veli, Sulucakarahöyük’te (bugünkü Hacıbektaş 
İlçesi) kurduğu dergâhında “Horasan Türk Tasavvuf Geleneği” temelli öğretisine 
göre öğrenciler yetiştirmiş ve yetiştirdiği bu öğrencileri vasıtasıyla Anadolu’nun dört 
bir yanına dağılmış Türkmen gruplarına ulaşmıştır. Böylece söylemine kitlesel 
zemin oluşturmuştur. Hacı Bektaş Veli bu stratejisi ile düşüncesini, Anadolu Türk 
insanının sosyal ve kültürel dünyasına taşırken kendisi de tarihsel bir kişiliğe 
dönüşmüştür.3

“Mevlânâ Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve nihayet Batı 
İslam dünyasından I. İzzeddin Keykavus’un davetlisi olarak gelen Muhyiddin İbnü’l 
Arabi tasavvufun çeşitli eğilim ve dillerinin Anadolu temsilcileridir. Tasavvufun 
zengin bir imge birikimi vardır. Deniz, evrenin, tanrının sonsuzluğudur, ana dünya-
nın sayısız görüntüsünü yansıtır, perde gerçeği örter ve icabında açılarak gösterir.”4

Buradan anlaşılacağı gibi Alevi ve Bektaşi geleneğinde hem köken sorunu çok 
karmaşık hem de çok kültürlü olma olasılığı yüksektir. Dahası İslâm inanç sistemi 
içinden doğan bu yapılar dervişlerin kökenleri ve getirdikleri ile bir bakıma çok 
kültürlü çok farklı ritüellere sahip olmuştur. 

Bu inanç sisteminin veya sayılar sembolizminin Orta Asya kökenli olduğunu 
savunan birçok kişi bulunmaktadır. “Şamanizm çevresinde bir totem olan geyik, Şa-
manizm inancını değişik yönleriyle Anadolu’da yaşatan Alevi ve Bektaşi gele-
neklerine sızmıştır.5 Yine sembollerin ve kişilerin sanata yansımalarını basitçe bir-
çok yerde görebiliriz. “Şaman kültü etkilerinin İslam tarikatlarına yansıyan izleri 
arslan figürünün yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bektaşilerde arslan “haydar” adıyla 
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Doğan Kuban, s. 326.
5 Selçuk Mülayim, Değişimin Tanıkları Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İst. 1998, Kaknüs 

Yay. S. 154.



575Öğr. Gör. Nebi BUTASIM

anılır ve Hz. Ali’yi simgeler. Yaygın inanca göre, arslandan akan suyla abdest almak 
ve şifa niyetine içmek uygundur. Arslan başı şeklinde su olukları bu inanışı 
açıklar.”6 Bu sistemi etkileyen kültürün kökeni olarak Orta Asya kültürünü gösteren 
başka bir araştırmacı da şunları belirtmektedir: “İslam doktrini Türklere kendi 
babalarıyla, tarikat şeyhleriyle ulaşmıştır. Bektaşilik’i bir halk öğretisi olarak gören 
Melikoff, Hazreti Ali’nin Türklerin eski Kök-Tengri’sinin mirasçısı olduğunu söyler 
ve Bektaşilik’in göçer Türklerin inançlarından kaynaklanan, örf dışı, halk din 
yorumu, bir Türklük olgusu olduğunu ve henüz Sünni Müslüman olmamış Türklerin 
Türkmen olduğunu özellikle vurgular.”7

Alevi ve Bektaşiliği etkileyen en önemli unsurlardan biri de Hurûfiliktir. Huru-
filik harfler sistematiği üzerine kurulu bir alt yapıya sahip olduğu için içine girdiği 
her mezhep veya tarikatı sayılar konusunda etkilemiş ve ona göre şekillendirmiştir. 
Öncelikle Hurufiliğin kısa bir özgeçmişine bakarak daha sonra Alevilik ve Bekta-
şiliği nasıl etkilediğine bir göz atalım. “Tebriz’e bağlı Alınca’da öldürülen Fazlul-
lâh-ı Hurufî’nin kurduğu Hurufilik, ölümünden sonra halifeleri tarafından, İran’dan 
ziyade Anadolu ve Rumeli’de yayılmıştır.”8

“Fazlullah’ın öldürülmesinden sonra, onun görüşleri doğuda Hindistan içlerine; 
batıda ise Anadolu ve Balkanlara kadar yayılmıştır. Özellikle Batı’da yayılması Bek-
taşîlik üzerinden olmuştur. Fazlullah’ın halifesi ve en gözde talebesi Ali el-Âlâ (ö. 
822/1419) Anadolu’ya gelip, Hacı Bektaşî Veli tekkesini ziyaret etmiştir.

Hurûfî halifeleri XV. yüzyılın başından itibaren Tebriz ve Halep yoluyla Ana-
dolu'ya gelerek propagandaya başlamışlar ve inançlarını tasavvuf, vahdet-i vücûd ve 
ilm-i esrâr-ı hurûf gibi daha önce mevcut olan fikir ve inançlar içinde gizleyerek 
yaymaya çalışmışlardır. Onların, Horasan, Azerbaycan ve İsfahan'da olduğu gibi 
Anadolu ve Balkanlar'da da hem halk hem yöneticiler arasında bir çevre edindikleri 
ve nihayet Kalenderîler'in arasına sızdıkları bilinmektedir. Çelebi Sultan Mehmed ve 
oğlu Sultan Murad zamanında başlayan Hurûfî etkisi Fâtih Sultan Mehmed döne-
minde saraya kadar ulaşmış, genç padişah bile bir ara bu harekete meyletmiştir. 
Hurûfîler; Herat, İsfahan ve Tebriz'de uyguladıkları taktikleri Osmanlı ülkesinde de 
uyguluyor, bir yandan Yeniçeriler arasında taraftar bulmaya, bir yandan da padişahı 
etkileyerek Hurufîliği devletin resmî mezhebi haline getirmeye ve iktidarı ele geçir-
meye çalışıyorlardı. Durumun vahametini gören vezir Mahmud Paşa'nın ulemayı
uyarması üzerine Fahreddîn-i Acemî Hurûfîler'in cezalandırılması konusunda padi-
şahı ikna etmiş, bunun üzerine yakalanan Hurûfîler Edirne'de öldürülmüştür. Bunun 

                                                            
6 Gönül Öney, Selçuklu Figür Dünyası, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Edit: Doğan Kuban, s. 410.
7 Doğan Kuban, a.g.e., s. 48.
8 Abdülbaki Gölpınarlı, Hurifilik ve Mir-i ‘Alem Celal Bik’in Bir Mektubu, Alevi-Bektaşi Nefesleri,
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gibi cezalandırmalar, Hurûfîleri yıldırmamış ve onlar gizliden gizliye faaliyetlerini 
devam ettirmişlerdir. Özellikle Bektaşîlik içinde faaliyet gösteren Hurûfîler, XVI. 
yüzyıldan itibaren Bektaşîliği önemli derecede etkilemişlerdir.”9

“İran’dan gelen ve 834’te müftü olan Molla Fahreddin-i Acem, Hurifilerin 
yakılması için fetva vermiştir.”10

“Musa Çelebi’nin kazaskeri olan Şeyh Bedreddin’in başkaldıran müridleri Batı 
Anadolu’da, Bulgaristan’da, Deliorman ve Dobruca’da devlete karşı savaşıyor-
lardı.11

Özellikle Osmanlı’da bu tür akımların hoş görülmemesinin bazı temel neden-
leri vardı. Bunu en güzel açıklayan aşağıdaki paragraftır:

“Anadolu tarikatları içinde Babailik, Abdallık, Bektaşilik, Hurufilik, Kalen-
derilik, Haydarilik gibi yaygın olanların batıni niteliği çok vurgulanmıştır. İlk 
Osmanlı döneminde Sünni ulemanın hoşuna gitmeyen taraf Batıniliktir. Tarikatlara
karşı düşüncelerin etkili olduğunu görmek için II. Bayezid dönemini beklemek 
gerekir. Osmanlı yaşamında çok büyük bir rolü olan ve 15. yy’da kurulmuş olan 
Bektaşilik’in Babailik, Ahilik ve Abdallık gibi üç değişik inanç sisteminin birleşme-
si olduğunu Belirten Köprülü, halk arasında çok etkili olan Bektaşi babalarının fazla 
okumamış, basit halk adamları olduğunu söyler. Bunların halk “Bektaşi nefesi” 
denilen deyiş ve söylemlerle ulaştığını biliyoruz.”12

Görüldüğü gibi açık hedef haline gelen Hurufiler kendilerini diğer kabul gören 
tarikatlar içinde gizlemeye çalışmışlardır. Bu onların özellikle sayı ile ilgili düşün-
celerini daha rahat yaymalarına olanak sağlamıştır.

Balkanlardaki duruma göz atarsak; Eski devirlerden beri Orta Asya’dan gelen 
çeşitli Türk topluluklarının yaşam alanı olan Bulgaristan, daha 13. yüzyıl ortalarında 
Sarı Saltuk’un Dobruca’ya yerleşmesiyle sufi bir merkeze dönüşmüş ve bu durum 
yaklaşık 500 yıl süren Osmanlı hâkimiyeti boyunca da devam etmiştir. Merkezden 
uzak olmasına da bağlı olarak Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli yerlerinde cereyan 
eden Rafızî dini görüşlere mensup kişi ve zümreler Bulgaristan’ın farklı şehirlerinde 
tekke ve zaviyeler kurmuşlardır. 

“Mevlevilik’in kentli kalışına karşın, Bektaşilik’in Osmanlı ülkelerinin Batı 
illerinde ve Balkanlarda yer tutmasının nedeni, kuşkusuz Moğollarda, Uygurlarda ve 
                                                            
9 Hasan Hüseyin Ballı, Hurûfilik Nedir, e-makalat Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011) sayfa 39-40, 

erişim: www.e-makalat.com
10 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, s.77.
11 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, YEM yayınları, İstanbul 2007, s. 41.
12 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, s. 56.
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Orta Asya Türklerinde ve onların uzantısı olan hoşgörüyü Osmanlı ortamında yaşa-
tabilmiş olmalarından kaynaklanmaktaydı.”13

Burada bazı sayısal simge ve olgulardan bahsedelim. Kendi şahit olduğum ve 
birinci ağızdan duyduğum ilk olay “on iki imamın çırası” ritüelidir. Bu küskün olan 
iki kişinin barışması için yapılan bir ritüeldir. Küskün olup barışmak isteyen bir kişi 
eline on iki imamı temsil eden on iki çıra alır (şimdi mum) ve barışmak istediği 
kişinin kapısına gider. Kapısına gidilen kişi on iki imamın hatırana kapıyı açmak ve 
geleni karşılamak durumundadır. Aksi halde çok kötü sonuçların olması beklenir.

“Hurufilik’te yedi rakamı öğretinin temel noktasıdır. Hurufiler yedi sayısı 
üzerinden insan ve kozmik âlem ile ilgili çıkarımlarda bulunurlar. Harf ve sayılara 
sembolik anlamlar yükleyerek buradan birtakım ezoterik sonuçlar çıkaran Hurufili-
ğin tarihte Balkanlarda güçlü şekilde örgütlendiği bilinmektedir. Özellikle Bulgaris-
tan’ın Varna, Filibe gibi yörelerinde Hurufiler faaliyet göstermişlerdir. Balkan 
Alevi, Bektaşi edebiyatının temsilcilerinden Virani, Usuli, Yemini, Muhiddin Abdal 
gibi şairlerin eserlerinde Hurufi etki çok açıktır. Zaman içerisinde Hurufilik, Ale-
vilik ve Bektaşilik düşün-inanç sistemleri içerisinde erimiştir.”14

Bunun bezeme sanatlarına yansımasını da görmek mümkündür: “Bezeme dü-
zenlerinde simgesellik arama Anadolu halkının geleneklerinde vardır. Bir ışık sim-
gesi, Sivas’ta Çifte Minareli Medrese’nin cephesinde, köşe payesinin halk arasında 
“yedi mum” diye anılan ve gerçekten mumlara benzeyen biçimlenmesinde karşımıza 
çıkar.”15 Özellikle yedi sayısının simgesel olarak karşılıklarını şöyle görmek 
mümkündür.

Yedi: İmam Ali’de bulunduğuna inanılan yedi üstün sıfatı; Yediler’i; tarikatta, 
yolda bulunan yedi erkânı; Fatma Ana kuşağının yedi rengini; insanın başında yer 
alan yedi deliği; yedi gök ve yedi tamuyu simgeleyen sayı.

Yediler / Yedi abdal / Yedi ulu: Gayb erenleri hiyerarşisinde Üçler’den sonra 
gelen ve tanrı tarafından kendilerine olağanüstü nitelikler bağışlandığına inanılan 
yedi ulu ermiş.

Yedi aşama / Yedi tutum: Tarikat kapısının dördüncü makamında tanımlanan 
yol erinin ruhsal arınmaya ulaşmak için geçmek zorunda olduğu yedi makam.

                                                            
13 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, s. 78.
14 Coşkun Kökel, “Bulgaristan’da Yaşayan Alevilik ve Bektaşilik Üzerine”, HBV Dergisi Gazi 

Üniversitesi, Sayı: 43, Ankara, 2007, sayfa, 5.
15 Age. S. 327.
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Yedi ata / Yedi baba / Yedi gök / Yedi yıldız (gezegen): Tanrısal gizemleri 
olduğuna inanılan ve her biri bir gök katı olarak algılanan yedi gök cismi.

Yedi çizgi: Hudut

Yedi delik / Yedi kanal: İnsanın başında içeriden dışarıya açılan yedi boşluk 
(iki göz, iki kulak, iki burun ve bir ağız).

Yedi erkân: Pir, rehber, mürşit, iki musahip ve eşlerinden oluşan erkân.

Yedi farz: Buyruk’ta yedi farz altında sıralanan ilkeler.

Yedi iklim: Yedi ülke anlamında yeryüzünü oluşturan yedi bölge.

Yedi kale: Makalat’ta kalbin sağ kulakçığında bulunduğu belirtilen yedi ilke.

Yedi renk: Siyah, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor.

Yedi sıfat: Hz. Muhammed’in Hz. Ali’de gördüğüne inanılan kemalat, 
cemalet, fazilet, adalet, merhamet, marifet ve hakikat.

Yedi taç: Buyruk’a göre gökten indiğine inanılan ve sayısının yedi olduğu 
kabul edilen taçlar.

Yedi tamu: Yedi cehennem olarak algılanan ve yedi yer katından oluştuğu 
kabul edilen, yedi ceza ülkesi.

Yedi ulu ozan: Nesimî, Fuzulî, Pir Sultan, Hatayî, Yeminî, Viranî, Kul Him-
met.

Yedi imamcı: Caferî

Yedi imamcılık: Caferîlik.”16

Bu bilgilerden sonra mezar, mezar anıtları ve bu eserlerin esinlenme kay-
naklarına değinerek konuyla ilgili birkaç eserin tahliline geçelim.

Genel olarak İslâm düşünce sistematiğinde anıt mezar fikri yoktur. Mezarların 
daha basit yapılması düşüncesi mevcuttur. Anıt mezar mimarisi İslâm’ın ilk evrele-
rinde görülmez. İslam dünyasına ait ilk mezar anıt Kubbetüs-Süleybiye’dir. İlk kez 
Abbasi döneminde görülmeye başlayan anıt mezarlar yaygın kanaate göre Orta Asya 
mezar kültünden esinlenmiştir. İslam öncesi Türk inanç sisteminin önemli un-
                                                            
16 Mevhibe Coşar, “Alevi-Bektaşi Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim Değeri”, Türk Kültürü ve Hacı 

Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, sayı 60, Yıl 2011 Ankara, sayfa 126.
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surlarından olan kurgan, mezar taşı ve balbal gibi mezar anıtları, ölen kişinin anısını 
yaşatmak ve geride kalanlara unutturmamak için yapılmış, kişiye ait sosyal ve 
fizyolojik özellikleri yansıtan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Müslüman olduktan sonra da eski geleneklerini devam ettiren Türkler, İslam 
dininin anıt mezar fikrine karşı olmasına rağmen, özellikle Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı Devletleri döneminde mezar taşlarının yanı sıra türbe ve kümbet gibi 
abidevi mezar yapıları yapmışlardır. Gelenekselleşen bu durum özellikle Osmanlılar 
vasıtasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayılma imkânı bulmuştur. Türk Devletleri 
içinde ilk kez Karahanlılarda görülen türbe daha sonra Gaznelilerde ve tüm diğer 
Türk devletlerinde görülmektedir. Türbe yani anıt mezar mimarisinin zirve noktası 
Selçuklu ve Osmanlı ile devam etmiştir. 

Türk devletlerinde veya İslam devletlerinde yapılan türbelerin şemaları belirli 
şemalar dâhilinde olmuştur. Yapıların planları kare, dikdörtgen, dairesel veya sekiz-
gen, ongen, onikigen şeklindedir. Tek sayılı planlara pek rastlanmaz. Örneğin Büyük 
Selçuklu türbelerini dört köşeli, çok köşeli ve yuvarlak olmak üzere üç gruba                  
ayırmak mümkündür.17 Yine Osmanlı türbeleri genellikle çok köşeli, yuvarlak veya 
kare-dikdörtgen planlara sahiptir. Ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde Os-
manlı döneminde özellikle Bulgaristan’da bu tipolojilere uymayan bazı plan şema-
ları uygulanmıştır. Bu plan şemasının sadece Balkanlarda olduğu varsayılıyordu. 
Ancak saha çalışmalarımızdan Anadolu’da Bingöl ili Zermek Köyü’nde (Yeldeğir-
meni) bulunan Seyyid Rıza Efendi Türbesi’nin aynı plan şemasına yani yedigen bir 
planla yapıldığı görülmektedir. Bundan önce yapılan çalışmalarda Anadolu’da bu 
plan şemasına ait türbenin bulunmadığı iddia ediliyordu.18 Yusuf Harputi Hazretle-
rinin türbesi düzgün yedigen plan ile inşa edilmiştir. Aileden edindiğimiz bilgiye 
göre yapının mimarı Ermeni’dir.19  

Geleneksel miras değişik kökenli ve inançlı toplumlarla, Asya’dan gelen bir-
likte yaşama alışkanlığı, tasavvufun desteklediği hoşgörülü bir tutumun sağladığı 
özgürlük, bu figürlere anıtsal mimaride, hatta dini yapılarda bir yer bulma olanağı 
vermiştir. En belirgin evren imgelerini mimari süslemede, taşa uygulanmış düzen-
lerde buluruz. Başka bir deyişle taşa işlenmiş bir evren ile karşılaşırız.20 Bu plan 
şemasının uygulamalarına şu örnekler verilebilir.

                                                            
17 Yılmaz Can, İslam Sanatına Giriş, DEM Yayınları, İstanbul 2012, sayfa, 64.
18 Nebi Butasım, “Bingöllü Bir Âlim Yusuf Rıza Efendi ve Türbesi”, Medrese İlahiyat Kavşağında İslami 

İlimler Sempozyumu,  29-30 Haziran Bingöl.
19 Nebi Butasım, “Ortaçağ ve Sonrası Bingöl’deki Tarihi Eserler”, III. Bingöl Sempozyumu 17-19 Eylül 

2010, Baskı 2013, sayfa 446.
20 Semra Ögel, a.ge., s. 326.
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Yusuf Rıza Efendi Türbesi

Yusuf Rıza Efendi, türbesi üzerinde bulunan kitabeye göre, 1817 tarihinde 
Bingöl’ün Kiğı ilçesi Zermek (Yeldeğirmeni) Köyü’nde dünyaya gelmiştir. İslami 
ilimlerde eğitim almak için Erzurum’da klasik medreselerde eğitim almıştır. Zahiri 
ilimlerde belli bir konuma gelen Yûsuf Rıza Efendi bugün bilinen en meşhur eseri 
olan ve iman ile ibadet konularının yer aldığı ‘İmâdiye’l-İslâm adlı eserin yanında 
birçok el yazması eser ortaya koymuştur. Bahse konu ‘İmâdiye’l-İslâm adlı eserin 
orijinali günümüze değin muhafaza edilmiştir.

Yûsuf Rıza Efendi zahiri ilimlerin yanı sıra tasavvufi yönünü geliştirmek için 
zamanında tasavvuf âlimlerinin çok yoğun olduğu bir yer olan Harput’a gitmiştir. 
Burada halk tarafından çok sevildiği için Yûsuf Harpûtî Hazretleri namıyla meşhur 
olmuştur. Harput’a tasavvuf ve dini ilimler yönünden ileri bir seviyeye gelen Yûsuf 
Rıza Efendi hocaları tarafından köyüne irşat ve ilim faaliyetlerini sürdürmesi için 
gönderilmiştir. Yaşadığı tarih itibariyle Kiğı ve çevresinde belirli bir Ermeni nüfusu
bulunmaktaydı. Şeyh Yûsuf Efendi burada çok yoğun irşat faaliyetlerinde bulunmuş 
ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile olmuştur. Yûsuf Efendi bunun yanı sıra 
hatırı sayılır derecede talebe yetiştirmiştir. Kitabe üzerindeki bilgilerden anlaşılacağı 
gibi Yûsuf Rıza Efendi vefat ettiğinde yaşı 83 idi. Bu durumda Yûsuf Rıza Efen-
di’nin vefatı h. 1319, m. 1901 yılına tekabül etmektedir.

Türbe Yusuf Efendi’nin oğulları tarafından, köylülerin belirttiğine göre, Erme-
ni bir mimara yaptırılmıştır. Türbe yedigen planlı bir yapıya sahiptir. Düzgün kesme 
taştan inşa edilmiş olan türbenin her cephesinde dıştan düz lentolu dikdörtgen form-
lu birer adet pencere yer almaktadır. Yapının kripta bölümü bulunmamaktadır. Be-
den duvarları yüksek tutulmuş ve üst örtüye geçiş kalın silmeler ile sağlanmıştır. 
Yapı inşa tekniği ve kullanılan malzeme açısından Anadolu Selçuklu Türbelerinden 
Sitte Melik Türbesi, Mazgirt Elti Hatun Türbesi, Seyitgazi Kümbet Köyü Anonim 
kümbet gibi türbelerine benzemektedir. Plan bakımından ise Balkanlarda bulunan 
Alevi-Bektaşi türbelerinden Akyazılı Sultan, Otman Baba, Demir Baba ve Ali Baba 
türbeleri ile aynı formdadır.

Zermek köyünde 1989-90 senelerinde büyük bir heyelan olmuştur. On kişinin
ölümüyle neticelenen heyelanda, köyde büyük hasar meydana gelmiştir. Dağdan
gelen heyelan dalgası türbeden yukarıda bulunan bahçeleri, evleri, konakları ve
camiyi yıktığı halde, Yûsuf Harpûtî Hazretleri’nin türbesinde hasar olmadığı 
görülmüştür.
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Akyazılı Sultan Türbesi

Coşkun Kökel’in şu seyahat yazısı yapı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmemizi 
sağlar: “Aynı günün akşam saatlerinde Akyazılı Sultan Türbesi’nin bulunduğu 
Tekkeköy (Obroçişte)’deydik. Akyazılı Sultan geleneğin Balkanlarda, XVI. Yüz-
yıldaki önemli temsilcilerindendir. Sözlü ve yazılı kaynaklara göre asıl adı İbrahim 
olan Akyazılı Sultan, Otman Baba’nın takipçisi olup Otman Baba’nın ardından 
“kutupluk” görevini almıştır. XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşa-
mış olan Yeminî, ünlü manzum eseri Faziletname’de Akyazılı Sultan’ın Otman Ba-
ba’nın ardılı olduğunu belirtmektedir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Akyazılı 
Sultan’ın şahsı ve Akyazılı Sultan Tekkesi hakkında açıklamalar yapmaktadır. 
Evliya Çelebi’ye göre Akyazılı Sultan, Hoca Ahmed Yesevi halifelerindendir. Hacı 
Bektaş Veli ile beraber Bursa’ya gitmiş, oradan da Hacı Bektaş Veli tarafından 
Rumeli’ye gönderilmiştir. Batova yöresine yerleşen Akyazılı Sultan, Osmanlı 
padişahları Orhan Gazi ile II. Murad dönemleri arasında yaşamıştır. Yedi köşeli bu 
yapının mimarî açıdan bir şaheser olan yüksek kubbesinden, süslemeli iç tavanın-
dan, tavana asılı devasa büyüklükteki avizesinden, meydan evinin görülmemiş bü-
yüklükteki ocağından, meydanın ortasındaki şadırvandan, meydandaki şamdan-
lardan ve meydanın çevresinde, tekkede tığlanan kurbanların postlarının serili 
olduğundan bahseder. Bugün için Akyazılı Sultan Tekkesi’nde ayakta kalan bölüm, 
Akyazılı Sultan Türbesi’dir. Akyazılı Sultan Türbesi yedi köşeli bir yapı olup iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan giriş kısmından bir kapı 14 ile ayrılan ana 
mekânda Akyazılı Sultan’ın merkadı bulunmaktadır. Türbe ve Meydanevi de ciddi 
anlamda hasar görmüştür.”21

“Akyazılı tekkesi, biri türbe, diğeri imaret olmak üzere iki binadan oluşur. 
Türbe, yedi duvarlı sağlam bir binadır. Dört köşe taşlardan yapılmıştır. Kubbesi, 
kurşun tenekelerle örtülüdür. Tavanın altı süslüdür. Akyazılı’nın mezarı bu türbe 
içindedir. İmaret de türbenin 50 metre kadar kuzeyindedir ve bu da yedi köşelidir. 
Bir köşesinde büyük bir ocaklık vardır.”22

“Semavi Eyice, Akyazılı türbesinin kayda değer iki özelliğinden söz etmek-
tedir. Bunlardan birincisi, girişinde kubbeli bir mekânın olmasıdır. Bunu “velîlere 
ait türbelerin bazılarında bulmak mümkündür. Akyazılı türbesinin çok önemli bir 
özelliği “yedi köşeli bir plân”a göre inşa edilmiş olmasıdır. Burada, özellikle Bek-

                                                            
21 Coşkun Kökel, a.g.e.,  HBV Dergisi Gazi Üniversitesi, Sayı: 43, Ankara, 2007, Sayfa,13-14.
22 Aynur Koçak, “Akyazılı Sultan ve Tekkesine Folklorik Bir Yaklaşım”, HBV Dergisi, sayı 26, Ankara 

2003, sayfa 237. 
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taşîler arasında çok yaygın olan üç, beş, yedi, on iki, kırk sembolünün mimariye
aksettirilmiş bir belirtisi ile karşılamaktadır.23

Kıdemli Baba Türbesi

“Kıdemli Baba’nın adı kaynaklarda Kademli Baba olarak da geçmektedir. 
Kıdemli Baba’nın türbesi Sliven (İslimiye) ilinin Nova Zagora (Yeni Zağra) ilçesine 
bağlı Grafitovo köyündedir. Kıdemli Baba Türbesi de Otman Baba, Akyazılı Sultan 
ve Demir Baba türbeleri gibi yedi köşeli bir yapıdır. Türbelerin yedi köşeli olarak 
inşa edilmesini, türbede yatan erenin soyunun on iki imamdan yedinci imam olan 
İmam Musa Kayın’a çıkmasına bağlayanlar bulunmaktadır. Türbenin yedi köşeli 
olması erenin on iki imam soyundan geldiğini ve Seyyid olduğunu göstermektedir. 
Bulgaristan’da bulunan Otman Baba, Akyazılı Sultan, Demir Baba ve Kıdemli Baba 
gibi Alevi, Bektaşi tarihinde önemli şahsiyetlerin türbelerinin yedi köşeli olması 
Hurufilik ile bağlantılı olabilir.”24

Razgrad, İsperih Demir Baba Türbesi 

Demir Baba Türbesi 16.yy. ortalarında inşa edilmiştir. İsperih Razgrad’a 30 
km. uzaklıktadır. Türbenin 3 km. uzaklıkta bulunduğu Mumcular köyü de İsperih’e 
15 km. mesafededir. Dağların eteklerindeki bir vadide bulunan türbe, antik döneme 
ait bir kült yeri üzerine, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Tekke yapıları, yedigen duvar-
larla çevrili bir avlu içerisinde bulunmaktadır. Tekkenin geniş bir vakıf arazisi 
vardır. Tekke yapıları arasında, türbe, imaret, cemevi, misafirhane, beş parmak su 
kaynağı yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış olan yedigen plânlı türbenin üstü 
kubbeyle, kare planlı giriş mekânının üzeri de sivri bir külahla örtülüdür. Türbenin 
her iki yanında antik döneme ait yapının, merdiven kalıntıları bulunur. Türbede dış 
portal üzerinde, lâle motifinin olduğu çini süslemeleri vardır. Portalin taş üzerinde 
bulunan yazı kuşağında “Vela havle vela kuvvete illâ billâhi‟l-aliyü‟l-azim” ibaresi 
yer alır. Türbe duvar yüzeylerinde Bektaşî sembollerini ifade eden süslemeler bulun-
maktadır. Yedigen planlı türbede sadece iki cephede birer pencere açıklığı, diğer iki 
cephede de birer dolap bulunmaktadır. Pencere aralarına dantel örgüsü şeklinde 
bezemeler yerleştirilmiştir. Kubbe göbeğinde, çember içinde, Rumî motiflerden 
oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. Tekke avlusunun dış duvar yüzeylerinde 
Zülfikar kılıcı, cami tasviri, yedi ve on iki kollu yıldız motifleri, lâle motifleri yer 
alır.25

                                                            
23 Aynur Koçak, a.g.e, s. 238.
24 Coşkun Kökel, “Bulgaristan’da Yaşayan Alevilik ve Bektaşilik Üzerine”, HBV Dergisi Gazi 

Üniversitesi, Sayı: 43, Ankara, 2007, sayfa, 5.
25 Mehmet Z. İbrahimgil, “Bulgaristan’daki Türk Eserlerinde Duvar Süslemelerinden Örnekler”, Türk 

Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Sayı 43, 2007 Ankara 2007, sayfa, 4.
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Otman Baba Türbesi

Eserlerimizden biri de Otman Baba türbesidir. Bulgaristan’da bulunan bu türbe 
hakkında şu bilgiler konumuza yeterince açıklık kazandıracaktır.

“Araştırma gezimizde ziyaret ettiğimiz son tarihî mekân, Otman Baba Türbe-
si’ydi. Haskovo Tekkeköy‟de bulunan Otman Baba Türbesi Bulgaristan Aleviliği ve 
Bektaşiliğinin temel merkezlerinin başında gelmektedir. Ziyaretimiz esnasında 
Otman Baba Türbesi ve çevresiyle ilgili sürdürülen bakım-onarım çalışmalarını da 
görme imkânı bulduk. Yedi köşeli bir yapı olan Otman Baba Türbesi’nin giriş 
tarafında dört sütun üzerine oturtulmuş kubbeli bir bölüm bulunmakta ve buradan 
ana mekâna geçilmektedir. Otman Baba Türbesi’nin içinde, merkadın başında, yedi 
dilimli bir mezar taşı bulunmaktadır. Türbe çevresinde günümüzde de canlı bir adak-
ziyaret kültü devam etmektedir. Türbenin etrafında çeşitli mezar taşları bulunmakta 
olup Otman Baba Türbesi’nin alt tarafında bir türbe daha vardır. Türbe’de Hasan ve 
Hüseyin adlarıyla anılan ve Otman Baba’nın dervişleri olarak kabul edilen iki mezar 
bulunmaktadır.”26

Ali Baba Türbesi

Bir diğer yedi planlı yapı da bu yapıdır. Yapı ve içinde medfun kişi hakkında 
Evliya Çelebi bazı bilgiler vermektedir. Evliya Çelebi bu zatın Otman Baba’nın 
müridi olduğunu yazmaktadır. Yapı Haskovo (Hasköy) bölgesinde Kralevo köyü 
yakınlarında bulunmaktadır. Buraya yerliler “tekyata” derler bu kelime tekke keli-
mesinin Bulgarlaşmış halidir. 

Yapı küçük bir tepenin üzerinde ovaya bakar vaziyettedir. Ali Baba türbesi 
önde bir giriş yapısı bulunmakta ve ana yapı mezarın üzerinde yedigen bir planla 
yükselmektedir. Yapının malzemesi kaba kesme taştır. Yedigen planda kullanılan 
taşlar üç kuşak halinde tuğla malzeme ile hareketlendirilmiştir. Yapı üzerindeki tek 
pencere açıklığının sonradan eklenmiş olduğu varsayılmaktadır. Yapının birkaç 
yerinde antik devşirme mermerler göze çarpmaktadır. Giriş kısmı türbeye göre daha 
alçak ve dikdörtgen planlıdır. Her iki yapının üst örtüsü kiremitle kaplanmıştır. 

Türbe üzerinde tarihini verecek veya yapanı hakkında herhangi bir bilgi ve 
kitabe yoktur. Yapının plan şemasına bakarak 16 veya 17. Yüzyılda yapıldığı kabul 

                                                            
26 Coşkun Kökel, a.g.e, s. 14-15.



584 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

edilmektedir. Bu yapı hakkında Evliya Çelebi şunları aktarmaktadır. Evliya Çelebi 
burayı ziyaret ettiğinde bölgenin etkili babalarından Otman Baba’nın olduğunu ve 
Ali Baba’nın bu kişinin müridi olduğunu söylemektedir. Bu tekkede 20-30 civarında 
derviş olduğunu ve bunların bir vakfa sahip olmadan derviş şeklinde seyahat ederek 
yaşamlarını sürdürdüğünü belirtir. Evliya Çelebinin bu görüşleri doğrultusunda Ali 
Baba’nın 15 ile 16. Yüzyıl arasında yaşadığı kabul edilir. Her ikisinin de tekkeleri-
nin birbirlerine yakın olması bunlar arasında güçlü bir ilişki olduğu kanısını uyan-
dırmaktadır. Aynı zamanda Ali Baba Türbesi’nin bilinenin aksine yedigen planla 
yapılması yani Otman Baba türbesini taklit etmesi ikisi arasındaki ilişkiyi de açık-
lamaktadır. Bu tür yedigen plan – sekizgen planın aksine – Sünni sembollerle açıkla-
nmamaktadır.27

SONUÇ

Anadolu’da nadir görülen yedigen plan tipi Bulgaristan’da bir zamanlar 
Osmanlının bulunduğu yörelerde yoğun olarak görülmektedir. Bu yapılar, yedigen 
planlı olan Akyazılı Tekkesi, Bulgaristan’ın Varna şehrinden balçık kasabasına gi-
derken Obroçiste Köyü’nde bulunmaktadır.28 Yine aynı bölgede bulunan Kıdemli 
Baba’nın türbesi Sliven (İslimiye) ilinin Nova Zagora (Yeni Zağra) ilçesine bağlı 
Grafitovo köyündedir. Kıdemli Baba Türbesi gibi Otman Baba, Demir Baba türbe-
leri de yedigen plana sahip bir yapıdadır. Yine Ali Baba Türbesi de Bulgaristan’da 
bulunup yedigen plana sahiptir.

Türbenin yedi köşeli olması erenin on iki imam soyundan geldiğini ve Seyyid 
olduğunu göstermektedir.29 Zermekli Yûsuf Rıza Efendi’nin soyunun da seyyid
olduğunu iddia edenler bulunmaktadır. Yûsuf Rıza Efendi türbesinin yedigen planlı 
olmasının temel nedeninin bu olup olmadığı tartışma konusudur. Ancak yukarıda adı 
geçen Akyazılı, Demir Baba, Kıdemli Baba ve Ali Baba gibi türbe ve tekkelerin 
Alevi-Bektaşi geleneğine mensup erenlere ait olduğu göz önüne alınır ve Zermek 
köyü ve civarının yoğun alevi nüfusa sahip olduğu düşünülürse bu şematik planın 
irdelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Balkanlarda yoğun olarak görülebilen 
yedigen planlı türbe şeması Anadolu’da pek fazla bulunmamaktadır. Anadolu coğ-
rafyasında ve belki de doğu İslam topraklarında yedigen planlı tespit edilebilen tek 
eser Yusuf Rıza Efendi’nin türbesidir. 

                                                            
27 Grigor Boykov, Little Known Ottoman Mausoleum in Bulgaria: Ali Baba’s türbe near Kralevo,

Bulgaristan’da Az Bilinen Bir Osmanlı Tekkesi, Kralevo Yakınlarındaki Ali Baba Türbesi, Çeviren: 
Nebi Butasım http://www.oahb.org/2010/03/30/little-known-ottoman-tomb-in-bulgaria-ali-
baba%E2%80%99s-turbe-near-kralevo/ erişim: 16.09.2013

28 Aynur Koçak, “Akyazılı Sultan ve Tekkesine Folklorik Bir Yaklaşım”, Hacı Bektaş Veli Dergisi,
Ankara 2003, s. 237.

29 Bedri Noyan, Demir Baba Vilâyetnamesi, İstanbul 1976, s. 12.
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Sünni ve Nakşibendi âlimi olan Yusuf Rıza Efendi, Peygamber soyundan kabul 
edilmektedir. Bu da yapılan yedigen planın kayıp İmam olmasından kaynaklı bir 
sembol ile burada ortaya çıkması şeklinde tezahür etmiştir. Yedigen planın tam 
olarak neyi sembolize ettiği bilinmemektedir. Bu plan şemasının haftanın yedi 
gününe işaret ettiği ve bununla sürekli bir devinim olarak sonsuzluğu gösterdiği de
varsayılmaktadır. Bu plan şeması Selçuklu ve Osmanlı’da pek kullanılmamıştır. 
Bunun nedeni özellikle Osmanlının batıni gibi farklı alanlara çekilebilecek akımlara 
karşı takındığı tavır nedeniyle olabilir.

Hem Balkanlardaki hem de Anadolu’da Bingöl ilinde bulunan bu yedigen plan-
lardan çıkarılacak sonuç şudur ki; her ne kadar Orta Asya şaman inançlarından veya 
değişik kadim ritüellerden etkilense bile Alevi-Bektaşi geleneğinin İslâm inanç siste-
minin bir parçası olduğu açıktır. Bunun göstergesi Alevi bölgesinde bulunan Yusuf 
Rıza Efendinin türbesinin yanı sıra Balkanlardaki eserlerin dönemin İslam tasavvuf 
akımları içinde kabul edilmesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi bir türbenin üzerinde 
bulunan “Vela havle vela kuvvete illâ billâhi‟l-aliyü‟l-azim” yazıtı bunun en güçlü 
kanıtıdır.

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki İslam’ın bir şubesi hükmünde olan Alevi-
Bektaşi inanç ve ritüelleri dervişlerinin getirdiklerini birleştirip sosyal hayata farklı 
yansımlar aksettirdiği gibi sanat eserlerini de kendi kültür ve inanç sistemlerini bir 
şekilde aksettirmişlerdir. Böylece kendini nesep olarak peygamberimiz Hz. Muham-
med’ bağlamak isteyen derviş ve şeyhler veya takipçileri bunu yedigen plan üzerin-
den denemişlerdir. Bunu da yedigen plan şemasını uygulayarak sembolize etmeye 
çalışmışlardır. Bu yapıtlar da bunun en güzel kanıtıdır.

KAYNAKÇA

ARIK, M. Oluş, Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, 
Türk Tarih Basımevi, Ankara 1969.

ASLANAPA, Oktay, “Ortaçağ’ın En Eski Yatılı Bilim ve Kültür 
Müesseseleri”, Türk Kültürü, Ankara 1963.

BALLI, Hasan Hüseyin, Hurûfilik Nedir, e-makalat Mezhep Araştırmaları, 
IV/2 (Güz 2011), erişim: www.e-makalat.com

BARKAN, Ömer Lütfi, “İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve 
Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi, S.II, Ankara 1942. 



586 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

BUTASIM, Nebi, “Ortaçağ ve Sonrası Bingöl’deki Tarihi Eserler”, III. Bingöl 
Sempozyumu 17-19 Eylül 2010, Baskı 2013.

CAN, Yılmaz Can, İslam Sanatına Giriş, DEM Yayınları, İstanbul 2012.

COŞAR, Mevhibe, “Alevi-Bektaşi Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim 
Değeri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Sayı 60, Yıl 2011 
Ankara.

EYİCE, Semavi, “Akyazılı Sultan Tekkesi”, Belleten T.T.K., Ekim 1967, 
C.XXXI .

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Alevî Bektâşî Nefesleri, İnkılâp Kitabevi,                              
2. Baskı, ty., 

GÖLPINARLI, Abdükbaki, Tasavvuf’tan Dilimize Geçen Deyimler ve 
Atasözleri, İstanbul 1977. 

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Hurifilik ve Mir-i ‘Alem Celal Bik’in Bir Mektubu, 
Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul 1963

GÖLPINARLI, Abdülbaki - P. Naili BORATAV, Pir Sultan Abdal, T.T.K. 
Basımevi, Ankara 1943. 

İBRAHİMGİL, Mehmet Z., “Bulgaristan’daki Türk Eserlerinde Duvar 
Süslemelerinden Örnekler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 
Sayı 43, Ankara 2007.

KÖKEL Coşkun, “Bulgaristan’da Yaşayan Alevilik ve Bektaşilik Üzerine”,  
HBV Dergisi, Sayı 43, Ankara, 2007.

KÖPRÜLÜ, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri 
Bakanlığı Yay., 5. Basım, Ankara 1984. 

KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul 2002.

KUBAN, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları, İstanbul 2007.

MELİKOFF, İrene, Uyur İdik Uyardılar Alevîlik-Bektaşilik Araştırmaları,
Türkçesi: Turan Alptekin, 2. Baskı, Cem yayınevi, İstanbul 1994. 

BUTASIM, Nebi, “Ortaçağ ve Sonrası Bingöl’deki Tarihi Eserler”, III. Bingöl 
Sempozyumu 17-19 Eylül 2010, Baskı 2013.

CAN, Yılmaz Can, İslam Sanatına Giriş, DEM Yayınları, İstanbul 2012.

COŞAR, Mevhibe, “Alevi-Bektaşi Kültüründe Sayılara Yüklenen Terim 
Değeri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Sayı 60, Yıl 2011 
Ankara.

EYİCE, Semavi, “Akyazılı Sultan Tekkesi”, Belleten T.T.K., Ekim 1967, 
C.XXXI .

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Alevî Bektâşî Nefesleri, İnkılâp Kitabevi,                              
2. Baskı, ty., 

GÖLPINARLI, Abdükbaki, Tasavvuf’tan Dilimize Geçen Deyimler ve 
Atasözleri, İstanbul 1977. 

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Hurifilik ve Mir-i ‘Alem Celal Bik’in Bir Mektubu, 
Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul 1963

GÖLPINARLI, Abdülbaki - P. Naili BORATAV, Pir Sultan Abdal, T.T.K. 
Basımevi, Ankara 1943. 

İBRAHİMGİL, Mehmet Z., “Bulgaristan’daki Türk Eserlerinde Duvar 
Süslemelerinden Örnekler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 
Sayı 43, Ankara 2007.

KÖKEL Coşkun, “Bulgaristan’da Yaşayan Alevilik ve Bektaşilik Üzerine”,  
HBV Dergisi, Sayı 43, Ankara, 2007.

KÖPRÜLÜ, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri 
Bakanlığı Yay., 5. Basım, Ankara 1984. 

KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul 2002.

KUBAN, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları, İstanbul 2007.

MELİKOFF, İrene, Uyur İdik Uyardılar Alevîlik-Bektaşilik Araştırmaları,
Türkçesi: Turan Alptekin, 2. Baskı, Cem yayınevi, İstanbul 1994. 



587Öğr. Gör. Nebi BUTASIM

MÜLAYİM, Selçuk, Değişimin Tanıkları Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve 
İkonografi, İst. 1998.

NOYAN, Bedri, Demir Baba Vilâyetnâmesi, Can yay., İstanbul 1976.

ÖNEY, Gönül, Selçuklu Figür Dünyası, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, 
Edit: Doğan Kuban.

Resim-1: Yusuf Harputi Türbesi



588 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

Resim-2: Ali Baba Türbesi, (Grigor Boykov)

Resim-3: Akyazılı Sultan Türbesi



589Alevi Dedesi Hazır Ali BEYAZYILDIRIM

DERVİŞ GEVR-DERVİŞ BEYAZOCAĞI’NIN

SOY ŞECERESİ

Hazır Ali BEYAZYILDIRIM•

ÖZET 

Aleviliğin günümüze kadar varlığını sürdürmesinde etkili olan faktörlerden 
birisi ocak sistemidir. Bu ocaklardan birisi de Muş ilinin Varto ilçesine bağlı Tuzlu 
Köyü Ozankent Mezrası’nda bulunan Derviş Gevr – Derviş Beyaz Ocağıdır. Bu 
ocağı farklı kılan (Hz İmam Hüseyin’in torunu olan İmam Muhammed Bakır’dan 
itibaren) 41 kuşaktan beri babadan oğula geçen bir soy şeceresine sahip olmasıdır.
Bu tebliğde adı geçen şecere ve tahlili sunulacaktır. Ulaşılan veriler Aleviliğin daha 
iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

SOY SECERESİ

Hz Peygamber’in soyu, kızı Hz. Fatıma ile amcasının oğlu Hz. Ali’nin evli-
liğinden doğan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’den gelenlerle sürmüştür. Hz. Hasan’dan 
gelenlere şerif, Hz. Hüseyin’den gelenlere seyyid denilmiş ise de zaman içerisinde 
hepsine seyyid denilmiştir. Alevilikte rehber, pir ve mürşit olan seyyidlerin soy 
şecereleri, ait olduğu soyu babadan babaya Hz. Peygamber’in neslinin devam ettiği 
on iki imamdan birine ulaştırılır. Derviş Gevr, Derviş Beyaz’ın soyu da babadan 
baba-ya 5. imam Muhammed Bakır’dan babası İmam Zeynel Abidin’den Hz. İmam 
Hüseyin’e ulaşır.

DERVİŞ GEVR VE DERVİŞ BEYAZ DENMESİNİN 
NEDENLERİ

Sekizinci kuşakta İmam Muhammed Bakır’ın torunu olan Seyyid Subhan 
Erzincan’a bağlı Bağin kasabasında ikamet etmekte iken, gösterdiği kerametten 
dolayı Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendisine Çabakçur – Ab-ı 
Tahur’da “Bingöl merkezine bağlı şimdi Abtor olarak anılan bölge” vakıf verilmiş 
ve burada tekke kurarak uzun süre kalmıştır. Bu konuda soy şeceresinde şöyle bir 
açıklama vardır. “Seyyid Şeyh Subhan sakini Ab-ı Tahur Çabakçur, lakabı Derviş 
                                                            
• Alevi Dedesi.
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Gevr” bundan dolayı Seyyid Subhan’dan itibaren bu soy Derviş Gevr olarak anıl-
mıştır.1

Seyyid Subhan Derviş Gevr’in altıncı kuşakta torunu olan Seyyid Mahmud
Sultan, Murad döneminde Sultan Murad’ın huzurunda keramet göstermiştir. Şece-
rede bu konu ile ilgili bölüm aynen şöyledir: Sultan Murad Han zamanında asrının 
tek-i olan Seyyid Şeyh Mahmud, bu silsile-i şerifedendir. Kerametleri sahih ve zahir 
olmuştur. Sultan Murad Han’ın huzurunda Bağin kasabında büyük ateşin içine 
girmekle, bazen de Hısn-ı Mansur’da büyük kerametler göstermiştir. Künyesi Derviş 
Beyaz’dır. Hakkında çok açıklamalar vardır. Dünya malına tamah etmez, sahibi 
sofradır. Ali nimet ve ali ibadet sofraya nazırdır.

Sultan Murad Han zamanında, Seyyid Mahmud Bağin kasabasında, Hamza
Abbas neslinden Muhammed bin Yakub’u yanına alarak; yanmakta olan dağ gibi 
büyük bir ateşin içine girerek, yedi gün ateşin içinde kalmıştır. Âmâ ve has insanlar 
korkularından ateşten iki fersah uzaklaşmışlardır. Yedi gün sonra salimen ateşten 
çıkmışlardır.

Sultan Murad Han, Muhammed’i yanına alarak şöyle sormuş ki; sen ateşte iken 
ne gördün?

O da demiş ki: Sultanım ben sahralar, şehristan, yeşillikler, güller, çiçekler, so-
sın, reyhanlar ve kar gördüm. Gayet yüksek beyaz bir bina vardı. Seyyid Mahmud
beyaz bir kuş gibi bu binanın üzerinde idi. Bu binadan indi, elimi eline aldı. Biz 
beraber çıkıp huzuruna geldik.

Rivayet edildiğine göre Sultan, onu beyazkuşlakabı ile anıyor ve bu silsileye 
zulmedene lanet ediyordu. Seyid Mahmud kerametinden dolayı,beyaz olarak lakap-
lanmış ve Derviş Beyaz olarak anılmıştır.2

Seyid Subhan’a Derviş Gevr ve Seyid Mahmud’a da Derviş Beyaz denme-
sinden dolayı; bu soy bugüne kadar Derviş Gevr ve Derviş Beyaz ocağı olarak tanın-
maktadır. Derviş Gevr–Derviş Beyaz ocağının şecerede unvanları yazılı 12 aşiretin 
rehberi olduğu birkaç yerde açıklanmıştır.3

Aleviliğin günümüze kadar taşınmasında rehber, pir ve mürşitlerin önemi bü-
yüktür. Kerbela olayından sonra Emevilerin ve bilahare de Abbasilerin ehli beyt 
nesli üzerindeki baskılarından dolayı, evladı Resul seyidi sadat olan imamların 
torunları, başta Horasan olmak üzere muhtelif yörelere dağılmışlardır. Seyyidlerin 

                                                            
1 Derviş Gevr-Derviş Beyaz soy şeceresi
2 Derviş Gevr-Derviş Beyaz soy şeceresi
3 Derviş Gevr-Derviş Beyaz soy şeceresi
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özellikle Horasan’da kurmuş oldukları Hace Ahmet Yesevi dergahı ve diğer der-
gahlarda ilim irfanla donatılarak kamil insan olarak yetişen rehber, pir ve mürşitler; 
yüce peygamberimiz Hz. Muhammed’in miraç dönüşü katıldığına inanılan kırklar 
ceminde dua, zikir ve semah ile başlayan  ibadet şekline saz, deyiş, düvazdeh, gül-
bang katarak cem ibadetine bugünkü şekil verilmiş ve bu bilgelerle yayılmıştır.

Alevi inancı ikrar inancıdır. Temelinde dünya ve ahret kardeşliği olan musa-
hiplik vardır. Talip, rehber, pir ve mürşitlik sisteminde el ele, el hakka zinciri vardır. 
Yani her talibin rehberi, piri ve mürşidi olduğu gibi her rehberin,pirin ve mürşidinde 
rehberi, piri ve mürşidi vardır. Kanaat önderi durumunda olan rehber, pir ve mür-
şitlerin kendilerine bağlı olan ve en az yılda birkez ziyaret etmek zorunda oldukları 
talip gurupları vardır ve bunları yılda birkez ziyaret ederek irşad etmek ve inanç 
kurallarına göre eğitmek zorunluluğu vardır. Bu bağlamda Derviş Gevr – Derviş 
Beyaz Ocağına da rehberlik babında 12 aşiret bağlıdır, soy şeceresinde yazılı olan bu 
on iki aşiret şunlardır.4 ( Bu on iki aşiret dışında bağlı talipleri vardır.)

1. Cafer talib min kabileti desinler, el müsemma yüksek dağ, ismuhu sülbüsen 
ve lakabı hurumbegan ve diğeri gülharan.

2. Timur min kabileti alan el müsemma burkedyudan.
3. Hasan talib min kabileti bailyas el müsemmahanvar.
4. Abbas min kabileti Merdis el müsemma külah dik.
5. Yusuf talib min kabileti Zorveliyan el müsemma dıvar delen.
6. Mehmed talib min kabileti dada el müsemma Yörük uzun ibtidası bucaktan 

gelmedir.
7. Mahmud talip min kabiletiarab Tahir.
8. İbrahim talib min kabileti lal el müsemma bazkırbi lakabı Yörük uzun.
9. Mustafa min kabileti karsan el müsemma hançer dik bi lakabı şaz.
10. Ali talib min kabileti Haydar el müsemma berderkun bilakabi karavel
11. Abdullah talib min kablietiizol el müsemma üçayak bi lakabı iki bölük 

kaysak.
12. Mehmed talib min kabileti milli el müsemma purkur

Bu aşiretlerden bugün bilinenleri; İzol, Haydaran, Karsan, Şahveliyan, Arilli, 
Şadilli, Milan ve Hormek kabileleridir. Diğer dört kabilenin kimlerle devam ettiği 
bilinmemektedir. Bu büyük aşiretlerin bir kısmı da zaman içerisinde alt kollara 
ayrılmışlardır. Bunun en bariz örneği Hormek aşiretidir ki kendi içinde onlarca kola 
ayrılmıştır. Halen Sivas, Erzincan, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli, Bin-
göl, Muş, Erzurum ve Kars illeri ve ilçelerinde yaşamakta olan ve bunlardan kopa-

                                                            
4 Derviş Gevr-Derviş Beyaz soy şeceresi
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rak diğer illerde ve Avrupa’da yaşayan Feran, Hıran,Pircan, Alhas, Kereşan, Balçı-
kan ve diğer birçok alt kollar Hormek aşiretine bağlıdır.

Yukarıda sayılan aşiretler ve alt kolları yanında Suran, Lolan, Zerikan, ve civan 
aşiretleri ve ayrıca Baba Mansur Ocağı’nın Tunceli ili Mazgirt ilçesine bağlı Şöbek 
köyü, Kureyşan ocağının Kudan, Şihan ve Kaliyan alt kolları da rehberlik babında 
Derviş Gevr – Derviş Beyaz ocağının talipleridir. Bu rehberlik-talip ilişkisi çoğu 
bölgelerde halen devam etmektedir.

Derviş Gevr- Derviş Beyaz ocağı mensupları ise Tunceli ili merkez ve Mazgirt 
ilçesi merkez ve köylerinde, Elazığ merkez, Erzincan merkez, Bingöl merkez ve 
Karlıova ilçesinin Tuzluca, Çiftlik, Kızılçubuk köylerinde, Muş ili Varto ilçesinin 
merkez ve Tuzlu köyü Ozankent mezrası, Çalıdere köyü Dervişveli mezrası, Tek-
nedüzü, Yeşildal, Güzelkent, Onpınar, Köprücük köylerinde, Kars ili göle ilçesinin 
Kundık ve Gülistan köylerinde, Erzurum ili Hınıs ilçesi ve Şenkaya ilçesine yerleş-
mişlerdir. Ayrıca bu ailelerden ayrılanlarda Ankara, Bursa, İzmit, İstanbul, İzmir, 
Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Malatya ve diğer bazı il ve ilçelere yerleşmişlerdir.

DERVİŞ GEVR-DERVİŞ BEYAZ SOY SECERESİ İLE GİLİ 
YAYINLAR

Derviş Gevr – Derviş Beyaz soy şeceresinden bahseden ilk yazılı kaynak Varto 
Tarihi’dir. Varto Tarihi Yazarı M.Şerif Fırat kitabında; Derviş Gevr – Derviş Beyaz 
Ocağı soy şeceresinden aldığını iddia ettiği bazı bilgileri aktarırken, ait olduğu oca-
ğın ismini vermeden Şorik’teki soy şeceresi diye bahsetmektedir.5

M. Şerif Fırat Varto tarihinin doksanüçüncü sahifesinde “….bu şecerenin be-
lirttiğine göre: şecerede yazılı on iki Türk aşireti, Selçukiler döneminde Horasan’dan
Erzincan’a Bağin ve Hüsnü Mansur kasabasına gelmişlerdir. Bu aşiretlerin başında 
Alevilik halifeleri olarak gelen Horasanlı Seyyid Mahmudi Hayrani ve Şahmensur 
Baba, Hüsnü Mansur kasabasında tekke kurmuşlardır.Sultan Alaettin Bağın kasaba-
sına gelirken, Şahmensur ile Seyyid Mahmud’un oğlu Haci Kureyşi ve Seyit Ali 
adıyla anılan Derviş Beyaz’ı,bu on iki aşiretin ağalarını Bağın’da toplayarak, bu
seyitlerden mücazat istemiş, bunlardan Şahmensur, duvar yürütmüş, Haci Kureyş ile
Derviş Beyaz da fırındaki ateşe girmişlerdir. Sultan Alaettin bunların bu muci-
zelerini şecerede tespit edip silsilelerini tasdik etmiş ve bu on iki Türk aşiretini pirlik 
ve mürşitlik bakımından Şah Mansur ile Hacı Kureyş’e ve rehberlik makamında 
Derviş Beyaz’a mürit edip lokma hakkına bağlamıştır.” demektedir. Ayrıca aynı 
eserin  doksan dördüncü sahifesinde de “….. Bu şerhten sonra Osmanlı Padişahı 
Murat Han, Bağın kasabasına gelip buradaki Türk aşiret ağalarıyla şecere sahiplerini 
                                                            
5 5. M.Şerif Fırat, Doğu illeri ve Varto Tarihi, 3. Baskı, Kardeş Yayınları.
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huzuruna alarak, şecereye üçüncü bir şerh çekmiştir. Tasdikten sonra şecerede şöyle 
denmektedir: Ve min hazihi el silsileyi el şerifu feridul-dehr vehidil asr esseyyid 
şeyh mahmudul halli fi vakti Sultan Murad Han, ve zuhuri keramitihi kerameten 
salihan meşruhan fi huzuri Sultan Murad Han, dairetün bil nari kesir fi kasabati 
Bağın, Sultan Murad Han, Bağın Kasabasına gelirken bu tarikat rehberi olan Derviş 
Beyaz oğullarından Ali Uyun adlı bir zatı gösterdiği liyakattan dolayı kendisine, 
Çapakçur ovasını vakfederek bu ovanın Abu Tahur köyünde namına bir tekke aç-
mıştır. Bunun için de şecerede şu metin vardır: El malum velmeşhur Derviş Beyaz 
veledi alem Ali Uyun mukayyedu filkütüği bitekkiyetiel müstemi memaliketü ça-
bakçur abi–tahur”

Derviş Gevr – Derviş Beyaz soy şeceresinde Şah Mansurile Seyyid Mahmudi 
Hayrani ve Haci Kureyş’e ve bunların şecerede yazılı on iki aşiretin piri ve mürşidi 
olduklarına dair bir kayıt yoktur. Haci Kureyş ile Derviş Beyaz’ın birlikte fırına gir-
diklerine ve fırınla ilgili bir kayıt da mevcut değildir. Soy şeceresindeki kerametler 
Derviş Gevr ile Derviş Beyaz’a aittir. Seyyid Ali adıyla anılan Derviş Beyaz’dan 
bahsetmekte ise de böyle bir kişi yoktur, Derviş Beyaz’ın esas adı Seyyid Şeyh 
Mahmud’dur. Yani bu soy şeceresi Derviş Gevr – Derviş Beyaz Ocağı ile talipleri 
olan on iki aşirete aittir.

Soy şeceresinde Çapakçur, Abı Tahur’da tekke açan Ali Uyun adında biri de 
mevcut değildir. Çapakçur, Abı Tahur’da yerleşen ve tekke açan Seyyid Subhan 
Derviş Gevr’dir. Ancak soy şeceresinde bununla ilgili bölümde; “….Memaliketi Ça-
bağçur ala uyun ab-ı Tahur” deyimi vardır. M. Şerif Fırat bu ala uyun deyimini Ali 
Uyun olarak algılamış ve Derviş Beyaz’ın Ali Uyun olduğunu yazmışsa da müter-
cimler ala uyun deyiminin güzel su anlamına geldiğini tercüme etmişlerdir. Dolayısı 
ile Ali Uyun diye birisi yoktur.Daha önce de açıklandığı gibi soy şeceresinde Seyyid 
Subhan için “sakini çabakçur ab-ı tahur, lakabı Derviş Gevr” ibaresi vardır.

Öte yandan Sultan Alaaddin Selçuklu Sultanıdır. Rehber, pir veya mürşit olma-
dığı gibi seyyid de değildir. Bu sebeple bir seyyid ocağına on iki aşireti talip olarak 
bağlama gibi bir yetkisi yoktur. Esasen Seyyid Subhan, Derviş Gevr bahsedilen on 
iki aşiret talibi ile oraya gelip yerleşmiştir.

EHLİ BEYT NESLİ SEYYİD MAHMUD HAYRANİ VE 
EVLADLARI

Mustafa Aklıbaşında tarafından verilen belgelere dayanarak, Nazmi Nizami 
Sakallıoğlu (Profesör 1400) tarafından kaleme alınan yukarıda adıgeçen eserde Der-
viş Gevr ve Derviş Beyaz ile ilgili iki ayrı belge olduğu anlaşılan ve Kureyşanlara 
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ait olduğu iddia edilerek bir soy şeceresi yayınlanmıştır.6 Bu soy şeceresinde göste-
rilen kerametler Derviş Gevr ve Derviş Beyaz ocağına ait olmasına rağmen farklı iki 
soy isim listesi ile bu şecerenin Kureyşanlara ait olduğuna dair çabalar harcanmıştır. 
86’ncı sahifedeki listede İmam Musa-i Kazım’dan sonra Seyyid Şeyh İbrahim ve 
Hacı Bektaş Veli de onun oğlu gösterilmek suretiyle, 26 babadan oluşan bir soy 
oluşturulmuştur. İkinci liste de ise Hacı Bektaş Veli, Seyyid Şeyh Musa’nın oğlu ve 
dolayısıyla bir önceki listede babası olarak gösterilen Seyyid Şeyh İbrahim’in oğlu
olarak gösterilmek suretiyle babadan oluşan bir soy oluşturulmuştur. Her iki listede 
de Hacı Bektaş Veli vardır. Hacı Bektaş Veli, kimi kaynaklara göre mücerrettir ve
kimi kaynaklara göre de soyu Çelebilerle devam etmektedir.  Bu soy şeceresinden de 
anlaşılacağı üzere Derviş Gevr, Derviş Beyaz’ın soyu İmam Muhammed Bakır’a 
ulaşmaktadır. Dolayısıyla İmam Musa-i Kazım’ın ve Hacı Bektaş Veli ile ilgisi 
yoktur.

Öte yandan Seyyid Mahmud, Derviş Beyaz, Seyyid Mahmud-i Hayrani olarak 
gösterilmeye çalışılmışsada bunun da tutarlı bir tarafı yoktur. Zira Seyyid Mahmud 
Hayran-i l3. yüzyılda yaşamış ve Hacı Bektaş Veli ve Mevlana ile yaşdaş sayılır 
oysa ki Seyyid Mahmud, Derviş Beyaz ise 15. yüzyılda yaşamıştır.

Yukarıda bahsedilen ve Kureyşanlara ait olduğu iddia edilen iki belgeden iba-
ret soy şeceresi elimdeki Derviş Gevr, Derviş Beyaz soy şeceresi ile karşılaştırıl-
dığında; kerametler aynıdır, tasdikler hemen hemen aynıdır, metinler çok azı hariç 
tıpkı aynı şeceredeki ifadelerdir.

Derviş Gevr, Derviş Beyaz Ocağı’nın Kureyşanlar veya diğer ocaklarla bir 
ilgisi yoktur. Anadolu’da çok geniş taliplere sahip olan rehber ocağıdır.

Derviş Gevr, Derviş Beyaz Ocağı soy şeceresi ile ilgili olarak çoğu yazarlar 
birbirlerinden alıntı yaparak eserlerinde yer vermişlerdir. Nejat Birdoğan “Anado-
lu’nun Gizli Kültürü Alevilik”7adlı eserinde (224-226) bu soy şeceresini görüp ince-
lediğini söylemişse de soy şeceresi benim elimdedir ve böyle birisi asla gelmedi ve 
görmedi. Mustafa Aklıbaşında da bahsedilen kitabında, Nejat Birdoğan’ın kendi 
eserinde yazdığı yazının aynı metnini kopya ederek kendisinin de bu soy şeceresini 
görüp incelediğini beyan etmişse de, o da bu soy şeceresini görmemiştir.

                                                            
6 Nazmi Nizami Sakallıoğlu, Ehlibeyt Nebli Seyyid Mahmud Hayrani ve Evlatları, Aralık 1993, Ufuk 

Matbaası.
7 Nejat Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, 3.Baskı, Berfin Yayınları.
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DERVİŞ GEVR-DERVİŞ BEYAZ OCAĞI SOY SECERESİ

Sahih haberlerde varit olmuştur ki; Hz. Ali keremullahı vechehu ve radıyallahu
enhu (Allah onun yüzünü kerim kılsın ve ondan razı olsun) Hz. Hasan ve Hz. Hüse-
yin’e vasiyet etmiştir ki; benden sonraki neslimi göbek göbek hıfz ve kaydediniz.

Hz Hüseyin Ali-yul Asgar’a; Ali-yul Asgar, Muhammed-ül Bakır’a; Muham-
med-ül Bakır, Cafer-i Sadık-a; Cafer-i Sadık, Musa-i Kazım-a; Musa-i Kazım, Musa 
Rıza’ya vasiyet etmişlerdir. Bu şekilde on iki imamı kayd etmişlerdir, ta bizim 
meşayiğimize gelene kadar. Onların cümlesi seyyid-ül sadat olup, Hz. İmam 
Hüseyin bin Ali (Ra)’nın neslindendirler.

Hz. Muhammed Mustafa (sav)’nın vasiyeti ile onları bu zamana kadar kaydet-
mişlerdir ve ahir zamana kadar da bu kayıtlar devam edecektir. Ya ilahi sen bizi 
onların zümresi ile haşret. Amin.

İsna aşere on iki kabail ve aşiretlerin manevi lideri Hacı Seyyid Derviş Beyaz, 
Seyyid-ü Sadat evladı resuldendir. Onun oğlu Seyyid Aliş onun oğlu Seyyid Hasan, 
Seyyid Hasan’ın oğlu Seyyid Şeyh Ali, onun oğlu Seyyid Hüseyin, onun oğlu Sey-
yid Şeyh Abdullah, onun oğlu Seyyid Mahmud, bunların hepsi kabaili isna aşere 
yani on iki aşiret ve kaillerin manevi rehberleridir.

Bu neslin yukarıda ve aşağıda olanları;

Yukarıdakiler: Seyyid Mahmud’un üstünden İmam Hüseyin’e ulaşıncaya kadar 
olanlar Hacı Bektaş-ı Veli ile birleşirler.

Aşağıda olanlar: Seyyid Mahmud’dan Seyyid Şeyh Murad’a kadar gelenlerdir.

Tübbikaaslıhul Ali, Gevheri madeni Sıtkı sefayı bavefayi evladı resul cevhe-
rindendir. Hıfz-ı nesli Muhammed Mustafa El müvellahilafeseyyidderv (Bölüm 
notu: Burada bir tas şekli çizilmiştir.)

Bu suret Tas-ı şerifin suretidir. Sofra ile beraber gaipten bu silsileye gelmiştir. 
Hassaları sayılamayacak kadar çoktur. Onların tamamı bu silsilenin cümlesinden-
dirler. Cümlesi bu tas ve sofradan tasarruf etmişlerdir. Onların indinde nal ve evliya 
zinciri de vardır. Seyyid-ü sadat cümlesinden oldukları sabit olmuştur. Her hali ile 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin nesebine ulaşır. O alemin meşhuru, ve müağğirin evliyanın 
efdalidir. Evladı resulullahtan olduğu; nesil, kuyudat, müseccerat ve tahrirat sahibi 
Mekke şerifi huzurunda sabit olmuştur. İsmi seyyid Hüseyin olup İmam Hüseyin 
evladındandır. Sadr-ı kebiri hanedan ve ocak babende-i şermekkedir. Vallahul alem. 
Hevvel-baki cevahiri dür-i münif olduğu.
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Derviş Beyaz evladı: Künyesi Derviş Beyaz olan Seyyid Şeyh Mahmud, Ça-
bakçur memleketindeki güzel suyun çıktığı ab-ı tahurdaki tekkedeki kütükte kayıtlı-
dır. Seyyid Derviş cevher. Bu asıl şecerenin sahibi Seyyid Şeyh İbrahim efendi
sadattan ve evladı Resulullahtan olduğunu mütalaa edip bu nesli mezburun sıhhati-
ne şahadet ettik. Ben Rumeli kazası nakibi hakir-i fakir eş-şeyh Abdulgafur (Af-i 
olan Allah onu af etsin)

Bu asıl şecereyi mutalaa ettim. Sahihul asıl olduğunu okudum. Sonra bu nesli 
mevz burun sıhhatine şahadet ettim. Anadolu kazası nakibi Şeyh Ahmet, el müvella
hilafe (Af-i olan Allah onu af etsin.)

Bu şecere-i azime ve silsile-i şerifedeki neslin keramet beyan ettiği ve sırrullah
olduğu ta ezelden beri ittifaki müslimin ile meşhuri beni adem olduğu malum olmuş-
tur. Enne hakir-ul fakir Abdulvehhab.

Vechimeşruh üzere ve derdest olarak Seyyid Şeyh İbrahim Efendi tarafından 
ibraz edilen şecere-i azime ve silsile-i şerifenin seyidi sadat-ı Ali’ye ait olduğu, Sul-
tan Abdulhamit ibni sultan Mahmut hanın hatmi mübareki ile tasdik edildiği, vesair 
sultan-ı din-i İslam padişah-ı zülüllah hazretlerince onandığı müşahede edilmiştir. El 
hakir-ul fakir bil huzuri kadı asker Muhemmed mir-i miranı dergahi ali.

Bu neslin seyidi sadat evladı resul sallallahu aleyhi vesselem olduğu bilinir. 
Enne hakir-ul fakir el müvella bil hilafe sadıkul vaadil emin seyyid Muhammed (Afi 
olan Allah onu af etsin)

Bu asıl şecere yakin ehli indinde tahakkuk etmiş imam Hüseyin neslinden olup,
ilk tahrirat nebi-i aleyhi selamın hicretinden yüz elli sene sonra sadattan imam 
Muhammed Bakır zamanında yapılmıştır. İkinci olarak iki yüz dört senesinde sadat-
tan İmam Musa Rıza zamanında yenilenmiştir. Üçüncü olarak üç yüz altmış senesin-
de bu şecere yenilenmiştir. Dördüncü olarak beş yüz dört senesinde sadattan İmam 
Hasan askeri zamanında şecere yenilenmiştir. Beşinci olarak sekiz yüz senesinde 
Bağdat Halifesi Abdullah zamanında şecere yenilenmiştir. (Allah toprağını güzelleş-
tirsin). Altıncı olarak bin senesinde Allah’ın gölgesi Orhan Han zamanında Konstan-
tiniye’de şecere yenilenmiştir. Ondan sonra bin yüz senesinde, ondan sonra bin yüz
elli senesinde Konstantiniye’de, ondan sonra Konstantiniye’de Şeyh Sultan Abdül-
hamid ve mukadimattan sultan Mahmud zamanında yenilenmiştir.

Hicreti nebevinin bin yüz yetmiş senesinde Sultan Murad han Bağdad-ı fethe 
gitti. Haremeyni şerifeyn hadimlerinden ve İslam sultanları olan Sultan Orhan, Sul-
tan I. Murad ve II. Murad’dan Sultan Mahmud ve Sultan Abdülhamid zamanına 
kadar onların indinde ve zamana kadar da diğer ehli din ve yakin indinde bu neslin 
subutu tahakkuk etmiştir.
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Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi es-selatu ala resulillahi. Bu şecereye 
bakanlara malum olsun ki; bu şecere alimler, Araplar, Acemler ve merkum şehirlerin 
ahalisi huzurunda tescil edilmiştir. Bu şeceredeki haseb ve nesebler, ariflerin kuvve-i 
müdrikleri ile babadan babaya isimleri ile Hüseyin bin Ali keremellahuvechehu’ya 
ulaşmaktadır.

Şahadet edenler: Şeyh Hamza bini Ali-yul Medeni, Şeyh Ahmed-ul Bağdadi,
Şeyh Fariz ibni Süleyman-i Bağdad-i Karini, Şeyh Muhammed bin Şeyh Ahmed-il 
Mekki’nin şahadet ve huzurunda sahih ispat ve hücceti kat-i ile sabit ve maruf 
olmuştur. 

Bundan sonra es-selam-u aleykum ey dünya ahret kardeşlerim biliniz ki silsile 
zahir ve ğaib olan evladı resul (salallahu aleyhi vesselem) arasında maruf ve meş-
hurdur. Ey kardaşlar biliniz ki bu büyük nesil seyyid-ü sadat neslidir. Ehli din ve ya-
kin tahkikiyle sabittir ki onlar Hz. Ali’nin sülbünden ve Hz. Fatıma bin Hz. Muham-
med (salallahu aleyhi vesselem)’den gelmedirler.

TUĞRA

Hz. Muhammed (sav) sadatın başıdır. Hz Ali-yel Murteza ve Hz. Fatıma (bin
Hz. Muhammed sav) oğlu, Seyyid İmam Hüseyin, onun oğlu; Seyyid İmam Zeynel 
Abidin, onun oğlu:

1. Seyyid İmam Muhammed Bakır, onun oğlu
2. Seyyid Şeyh İbrahim , (İmam Muhammed Bakır’ın oğludur) onun oğlu
3. Seyyid Şeyh Veli (riyazet sahibi) onun oğlu
4. Seyyid Şeyh Mehmed, (büyük ilim sahibi) onun oğlu
5. Seyyid Şeyh Abdulğafur , (büyük riyazet sahibi) onun oğlu
6. Seyyid el hac İsmail, (ilim sahibi) onun oğlu
7. Seyyid el hac Hüseyin, (keramet sahibi)  onun oğlu
8. Seyyid el hac Abdulkadir, (keramet sahibi) onun oğlu
9. Seyyid Şeyh Subhan (Sakini ab-ı Tahur Çabağçur lakabı Derviş Gevr) onun 

oğlu
10. Seyyid Şeyh Halil (keramet sahibi) onun oğlu
11. Seyyid Şeyh İbrahim, (Tekya sahibi) onun oğlu
12. Seyyid Şeyh Cafer, (riyazet sahibi) onun oğlu
13. Seyyid Şeyh Mustafa ( çok keramet sahibi) onun oğlu
14. Seyyid Şeyh Ahmed, (telif sahibi) onun oğlu
15. Seyyid Şeyh Mahmud, (Sahibi Tarihi Sultan Murad han künyesi Derviş 

Beyaz) onun oğlu
16. Seyyid Şeyh Abdullah, (vahşi hayvanlar çobanı) onun oğlu
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17. Seyyid Hüseyin, (ilim ve telif sahibi) onun oğlu
18. Seyyid Şeyh Ali (deniz üzerinde yürüyen) 
19. Seyyid Hasan (gaza sahibi) onun oğlu
20. Seyyid Ali, (ilim ve riyazet sahibi) onun oğlu
21. Seyyid Şeyh Mahmud, (telif sahibi) onun oğlu
22. Seyyid Şeyh Mehmed , (ilim sahibi) onun oğlu
23. Seyyid Veli, (çok keramet sahibi) onun oğlu
24. Seyyid Şeyh Abdullah (riyazet ve ilim sahibi ) onun oğlu
25. Seyyid Şeyh İbrahim,  (riyazet sahibi) onun oğlu
26. Seyyid Şeyh Murad, (keramet ve riyazet sahibi ) onun oğlu
27. Seyyid Şemdin, (ilim ve riyazet sahibi) onun oğlu
28. Seyyid Bolat (riyazet sahibi) onun oğlu
29. Seyyid Mehmed, (ilim, riyazet ve keramet sahibi) onun oğlu
30. Seyyid Ahmed, (ilim sahibi) onun oğlu
31. Seyyid Derviş Çelebi, (keramet sahibi) onun oğlu
32. Seyyid Ali, (ilim sahibi) onun oğlu
33. Seyyid Han, (ilim ve riyazet sahibi) onun oğlu 
34. Seyyid Cafer, (ilim ve riyazet sahibi ) onun oğlu
35. Seyyid Mahmud (keramet sahibi) onun oğlu
36. Seyyid Derviş Veli, ( keramet sahibi ) onun oğlu
37. Seyyid Derviş Mahmud, onun oğlu
38. Seyyid Cafer, onun oğlu 
39. Seyyid Mehmet Ali, onun oğlu
40. Seyyid Cafer ve seyyid Rıza
41. Seyyid Cafer’in; Veli Cemal, Ali Kemal, Ali Celal, Hazır Ali ve Meh-met 

Nuri adlarında beş oğlu ile soyu devam etmektedir. Seyyid Rıza’nın soyu 
da oğlu Yaşar (Haydar)’la devam etmektedir. 

Not: 36. baba Seyyid Derviş Veli’nin; Seyyid Derviş Mahmud, Seyyid Cafer, 
Seyyid Han, Seyid Ali, Seyyid Derviş Çelebi ve Seyid Ahmet adlarında altı oğlu ol-
muştur. Sempozyuma sunulacak bu tebliğ yirmi sahife ile sınırlı olduğundan, yer 
darlığı sebebiyle; Seyid Derviş Veli’den sonra Seyid Mahmud ve oğlu Seyid Ca-
fer’den devam eden soy örnek olarak alınmıştır. İleride soy şeceresi kitaba dönüştü-
rüldüğünde Seyid Derviş Veli’den sonraki neslin tamamı işlenecektir.

Bütün hamd bize tevhidini emreden Allah’a mahsustur. Kumlar adedince salat 
ve selam enbiyanın eşrefi olan habibi üzerine ve bütün al ve ashabına olsun. Bu silsi-
lenin meziyeti hak ve yakini artırır. Fikirlerden küfür ve nifakı giderir ve bizleri 
Allah’ın açık yoluna davet eder.

Bakara suresi ayet 255  (meali).
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Allah ki ondan başka Tanrı yoktur. Daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneti-
cidir. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların 
hepsi onundur. Onun izini olmadın kendisinin katında kim şefaat edebilir. Onların 
önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Onun ilminden ancak kendisinin dilediği 
kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. 
O yüce padişah göklere yere ve bütün kainata hükmetmektedir. Onları koruyup 
gözetlemek kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. 

Bakara suresi ayet 265-286 (meali).

Resul, Rabbinden kendisine indirilene inandı, müminlerde hepsi Allaha, me-
leklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun elçilerinden hiçbirini diğe-
rinden ayırmayız dediler. Ve dediler ki; işittik, itaat ettik. Rabbimiz biz bağışlamanı 
dileriz. Dönüşümüz sanadır.

Allah kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik 
kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Rabbimiz unutursak ya da yanılırsak 
bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yük-
leme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi af et, bizi bağışla,
bize acı. Sen bizim mevlamız ve sahibimiz, efendimizsin. Kafirler toplumuna karşı 
bizlere yardım eyle. Amin.

Sultan Murat Han zamanında asrının teki olan Seyyid Şeyh Mahmud bu silsilei
şerifedendir. Kerametleri zahir ve sahih olmuştur. Sultan Murat Han huzurunda ba-
zen Bağin kasabasında büyük ateşin içine girmekle ve bazen de Hısn-ı Mansurda 
büyük kerametler göstermiştir. Künyesi Derviş Beyaz’dır. Hakkında çok açıklamalar 
vardır. Dünya malına tamah etmez, sahibi sofra, ali nimet ve ali ibadet sofraya nazır 
bir zattır. Bu nesilden birisi çocukluk halinde beşikte iken ibadet ediyordu. Bunlar 
ikinci Seyyid Şeyh Mahmud’un evladındandırlar. Bu iki şeriften derviş Ahmet 
adında biri vardı ve Derviş Ahmet’ten de es-seyyid şemal Hasan vardı ve şevkelü 
mevkiinde sakindi. Hasan’ın da Seyyid Abdullah ve Seyin Han adlarında iki oğlu 
vardı, şecere-i mübareke büyük kardaş olan Seyyid Abdullah üzerine bina ediliyor-
du. Mahmud ve Muhammed hanın baba ve anaları birdir. Es-seyyid şeyh elhac 
Bektaş-ı Veli kuddısesırrıhulazizle birleşir. 

Seyyid Şeyh Mahmud Sultan Murad Han zamanında Bağin kasabasında Ham-
za Abbas neslinden Muhammed bin Yakub’u yanına alarak yanmakta olan dağ gibi  
büyük bir ateşin içinde yedi gün kalmıştır. Ama ve has insanlar korkup iki fersah 
kadar ateşten uzaklaşmışlardır. Yedi gün sonra salimen ateşten çıkmıştır. 

Sultan Murad Han Muhammed’e şöyle sormuş ki; Sen ateşte iken ne gördün?
Muhamed de; ben sahralar, şehristan, yeşillikler, güller, çiçekler, sosın, reyhan ve 
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kar gördüm. Allah’a hamd olsun ateşten bir şey görmedim. Gayet yüksek beyaz bir 
bina vardı, Mahmud beyaz bir kuş gibi bu beyaz binanın üzerinde idi. Bu binadan 
indi geldi elimi eline aldı, biz beraber çıkıp senin huzuruna geldik ey hünkarım. Se-
leften rivayet edildiğine göre Sultan onu Beyaz lakabı ile anıyor ve bu silsileye 
zulmedenlere çok lanet okuyordu.

Ey mümin sana ilk vacip olan ikram ve tazimle bu silsileyi bilmektir. Bu sil-
siledekilerin sözlerinin fiillerine mutabık olması buna delalet eder. Onların mükafatı 
Allah indindedir. 

Allahın velileri üzerine korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar. Kelimeler 
buna delalet eder. Onlara seyidi sadat denilir. Ne nebi ve ne de veli kendilerinden 
şer’i teklifler sakıt olacak mertebeye ulaşmazlar.

Hadisi kutsi de zikredilmiş ki; dördüncü semada melaikeden yetmiş bin saf 
vardır ki İmam Hasan için istiğfar ederler. Ve beşinci semada da yetmiş bin saf 
vardır ki İmam Hüseyin için ve onun nesilleri ve muhibleri için istiğfar ederler.

Ya ilahi bizi onların zümresi ile haşret ve onları muhabbeti üzerine ruhumuzu 
kabzet ve bizleri onların yolunda hidayete erdir. Ve onların teatı ile irşad et. Amin. 
Amin. Amin.

Bu doğru şecereye bakıldığı zaman bu silsilenin evladından olduğu Sultan 
Alaaddin ve  Sultan Murad tarafından verilen burhanı satia ve hücceti katia ile kabul 
etmeyenlere lanet gelir. Ben hakir-i fakir el müvellahilafe Şam-ı şerif emiri elhac 
Yahya paşa huzurunda ve hacı-il müslimin huzuru ile eş şeyh Bekir Efendi (Afi olan 
Allah onu af etsin).

On iki aşair ve kabailin rabıtasından olan Seyyid Şeyh Mahmud-ül kebirde çok 
kerametlerin olduğu sabit olmuştur. Bu silsileyle hakaretle değil kemali hürmet ve 
izzetle bakılmalıdır. Allah daha iyi bilir.

Bu neslin evladındandır. Hısn-ı mansurda sakindirler, Çabağçur denilen ala 
Ab-ı Tahur’da tümü ispatlıdır. Ehli din vel yakin ispatı ile kesin hüccettir. Yüce aslı-
na tatbik edilmiştir. Sahih olması üzerine. Bu aşiretler bu silsileye bağlıdırlar.

1. Cafer talib min kabileti desinler, el müsemma yüksek dağ bi lakabı hur-rem
began gülharan

2. Talib min kabileti alan el üsemma Yörük yudan
3. Hasan talib min kabiletiba İlyas el müsemma han var
4. Abbas minkabileti Merdis el müsemma külah dik
5. Yusuf talib min kabileti zorveliyan el müsemma dıvar delen
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6. Mehmed talib min kabileti dada el müsemma Yörük uzun ibtidası bucaktan 
gelmedir.

7. Mahmud min kabileti arab Tahir
8. İbrahim min kabileti Lal el müsemma bozkır bi lakabı Yörük uzun
9. Mustafa talib min kabileti Karsan el müsemma hançer dik bi lakabı şaz
10. Ali talib min kabileti Haydar el müsemma berkur bi lakabı karavel
11. Abdullah min kabileti İzol el müsemma üç ayak bi lakabı iki bölük kayşak
12. Mehmed min kabileti Milli el müsemma purkur.

Bu silsiledeki büyükler peygamber neslindendirler. Buna delil olan doğru 
halleri, ibadetleri, Allahtan korkmaları ve Allah Teala’ya dua ederken ağlamalarıdır. 

Peygamberlerin mucizeleri haktır. Velilerin kerametleri peygamber (salallahu
teala aleyhi vessellem) ilhamıyladır. Veli olan ümmeti Muhammedin bütün insanla-
rından daha evladırlar. Sözleri fiilleri ve kalbindeki akideleri ve kendilerinden sadır 
olan harikulade hadiseler kitap, sünnet ve icmaa muvafık olmasa o istidraçtır. 
Peygamber (salallahu Teala aleyhi vesselem)’in ilhamı hüccettir. Gerçek veli dere-
cesinden aşağı düşmez. Velinin şartı günahlardan masum olması değildir.

Bismillahirrahmanirrahim.

En büyük Seyyid Necmeddin baha-ü şeşerefebulhasan Ahmed bin Muhammed 
bin hasan, bin Ali-yel murteza keramellahuvechehu ve radıyallahüenhu dediki; Mev-
lana emirul müminin Ali bin Ebutalib’in maliye işlerine bakan şehriyar oğlu Ahmed 
yüz on üçüncü sene rebiyel evel ayında bize şöyle haber verdi. Nesil kayıtları yani 
şecere subutludur. Ve dedi ki ebu Abdullah Cafer bin Muhammed, bin Hasan, bin 
emirel müminin Ali bin Ebitalib bana şöyle haber verdi: Zeyd bini Yahya bini Ali 
dedi ki; ben Yahya’ya rastladım o da Horosan’a gidiyordu.  Ona selam verdim, o 
bana dedi ki; sen nerden geliyorsun? Ben hac’dan geliyorum dedim.  Bana oranın 
ahalisinden ve Medine’deki amcaoğullarından sorunca, ben de onlar on iki erkektir 
ve sıhat ve selamettedirler dedim. Bana dedi ki; onların elinde nesil kayıtları yani 
şecere devam ediyor mu? Evet dedim. Tekrar bana dedi ki; ben gece ve gündüz kor-
kuyorum ki Yezid taifesi şecereyi ellerinden alır. Allaha hamd olsun ve Allaha 
tevekkül ederim ki Ali keremellahu vechehunun nesli tükenmeyecek devam ede-
cektir. 

Hz. Muhammed (sav) şöyle vasiyet etmiş ki nesil şeceresini muhafaza eyleyin 
ve ehil olmayana vermeyin. Sonra dedi ki; ben kalktım onun başını öptüm ve dedim
ki ey Resulullahın oğlu benim de sana bir emanetim olacak,  emim oğulları Muham-
med ve İbrahim’e ulaştır..Onlar Abdullah bin Cafer, bin Hüseyin, bin Ali bin Ebuta-
lib’in oğullarıdır. Bu nesil kayıtları hakkında babadan babaya göbekten göbeğe vasi-
yet vardır ki muhafaza edilsin. Kıyamete kadar baki kalsın düşmanın eline düşmesin.
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Ey kardaşlarım bu silsileyi bilip tanımanız lazımdır. O büyüktür. Dünya ve ahi-
rette faydalıdır. Güzel dönüş Allah’adır. Seyyidi sadat mefharı mevcudat Muham-
med Mustafa salallahu teala aleyhi vesselem sadatın başıdır. Nebi-yi muhtarın sözü-
nün mucibiyle dahile ve harice lanetle sahih bir hatla yazılmıştır. Bu büyük silsile 
evladı resul olduğundan sadatı ve nesli kubari vasf eder. Bu silsileye zulüm edene 
Allah lanet eylesin. Ve ona ikram edene de Allah rahmet eylesin.

Sadattan müminlerin emiri Hasan bin Ali
Sadattan müminlerin emiri Hüseyin bin Ali
Sadattan imam Zeynel Abidin
Sadattan imam Muhammed Bakır
Sadattan imam Cafer Es-Sadık
Sadattan imam Musa-i kazım
Sadattan imam Musa Rıza
Sadattan imam Muhammed Cevad
Sadattan İmam Muhammed Taki
Sadattan imam Ali-yel naki
Sadattan imam Hasan Askeri
Sadattan imam Muhammed-el Mehdi.

Bu şecereyi mütalaa ettiğim zaman Hazreti Ali keremellahuvechehu’nun 
imamları olduğunu kabul ettim. Hakir-u fakir Ebu Bekir, Allah onu affetsin mühür.

El meşhur ve el müctehirbab ve keramet sahibi Es-Seyyid Şeyh Mahmud Sul-
tan Murad zamanında bu silsilenin Hazreti Muhammed Mustafaya ulaştığını isbat 
etmiştir.

Bu şecereyi mubarekenin Mekke ve Medine’de şerifi Mekke huzurunda ve 
Medine’de mücavir meşayiğan huzurunda sabit olup cümlesi bu silsilenin ispatına 
şehadet etmişlerdir.

Bu şecereye baktıkça şecerenin aslı Resul-i Ekrem salallahu aleyhi vesseleme 
dayanır ki o Resul-i erkemin evladlarından ve sadattandır. Zikr olunan şecereyi oku-
yup mütalaa ettim. Adı geçen şeceredeki nesil sahihtir. Ben acizane Şam-ı şerif şeh-
rinin naibi Şeyh Ebu Bekir efendi. Bağışlayıcı olan Allah onu af eylesin.

Vel-calus li-ibtida es-sultan Alaaddin 582
Sultan Orhan 783
Sultan I. Murad 
Sultan Beyazıd
Sultan Mehmed
Sultan II. Murad 
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Sultan II. Mehmed
Sultan II. Beyazıd
Sultan I. Selim 
Sultan Süleyman 
Sultan II. Selim 

Allah’a sonsuz hamd-u senalar olsun, salat ve selam hidayete tabi olan insan-
ların en hayırlısına ve onun al ve ashabının üzerine olsun. Bu şerif bir nesebdir.

Hazreti Muhammed Mustafa (salallahu Teala aleyhi vesselem)’e ulaşan bu sil-
sileye zulüm edene Allah lanet etsin ve ona ikram edene Allah rahmet etsin. Bu 
silsile ahfadı Resulullah (salallahu teala aleyhi vesselem)’den gelmedir. Mezuni bil 
üfta Muhammed el müftiba şeriri hısn-ı Mansur af sahibi olan Allah onu af etsin. 
Mühür. Yüce aslı tatbik edilmiştir.

Bu silsile hanigah hanedan silsilesidir. Muhammed Mustafa (salallahu teala 
aleyhi vesselem)’e racidir. Bu silsilede becasevmialer, çilehaneler ve meal ğaybi 
vardır. Sofra ğaibden bu silsileye gelmiştir. Bu silsilede Seyyid Ali adında biri Seba-
ret halinde beşikte iken ibadet etmiştir. Bu nimet ve ibadet hanedanı ile tesmiye olu-
nur. Tekkeye Arab, Acem, Türk ve Rum gelmek şartı ile, vallahualem (Allah daha 
iyi bilir).

Ayet meali: “Muhammed sizin erkeklerinizden birisinin babası değildir. O Al-
lah’ın Resulu ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.

Bu silsile-i mubarek esaad-ı kiramı izam seyidinden gelmedir. Bu silsilede 
olanlar ibtida Hısn-ı Mansur ve kadim tekye sahibi ve İmam Hüseyin bin Ali’den 
gelmedir.

Sofra ile zincir gaipten bu silsileye gelmiştir. Tas ve nal şifa ve teberrük için bu
silsileye hastır. Onun özellikleri çoktur. Tas’ın üst tarafı dar ve alt tarafı ise geniştir. 
Gaipten etrafına yazılar yazılmıştır. Gaipten başka kimse okuyamaz.

Aşair, kabail, şehirli ve köylü kim olursa olsun bu silsileye ihsan ve ikram na-
zarı ile baksın. Buğz, adavet ve hakaret nazarı ile bakmasın. Kil gazap ve kin nazarı 
ile peygamberin şefaatinden mahrum olsun.

Bismillahirrahmanirrahim.

Nasrunminellahi ve fetkhunkaribün. (Nusret Allah’tandır fetih yakındır) ve be-
şiril müminine-yu Muhammed ve ya Ahmed.(Ey Muhammed ve Ahmed müminlere 
müjde ver)
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Bakara  suresi ayet 137-138

Ayet meali: Onlara karşı Allah sana yeter, o işitendir, bilendir. Allah’ın boyası 
ile boyan. Allah’ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz ancak ona kulluk 
edenleriz.

Bu silsile Hz. Muhammed’in neslinden şeriflerin silsilesidir. Allahu Teala ona 
ve bütün al ve ashabına salat ve selam eylesin. Amin.

Bu şecere-i mubareke muharem-ül haram ayı 1080 hicri tarihinde Bağdat’da
Abdulkadiri Geylani tekyesinde alimler, talibler ve Bağdat meşayiği huzurlarında 
sabit olmuştur. Bunlar adil şahidlerdir. Yirmi iki kişi olup Bağdat’da sakindirler. 
Allah adıyla şahadet ettiler ki bu silsile evladı Resulullahtan ve seyyide sadattan
sahih envarid olup ispat edilmiştir.

Sadattan es-seyyid Muhammed ve Ahmed Efendi
Meşayiğlerden eş-şeyh Ali ve Hacı Hasan Efendi
Meşayiğlerden Şeyh Ahmed ve Abdurezak Efendi
Derviş Veli ve Halil Efendi
Derviş Süleyman ve Mustafa Efendi
Derviş Hasan ve İsmail Efendi
Es-seyyid Mümin ve Hüseyin Efendi
Es-seyyid İsmail ve Şerif Efendi
Es-seyyid Mikail ve Ali Efendi
Es-seyyid Ali ve Veli Efendi
Es-seyyid Veli ve Halil Efendi
Es-seyyid İbrahim ve Elhac Derviş Efendi

Bu adil şahidler ehli din ve yakinden olup şahadetleri sahihdir. Bağdat’ta saki-
ndirler. Mühür.

Bu şecere-i mübareke es-seyyid Şeyh Ali eliyle Medine-i Münevvere’ye (Alla-
hu Teala onu münevver etsin) ve Ravza-i Mübareke’ye geldiği zaman bimutalaa 
ettik ki; bu nesil Hazreti Muhammed Mustafa’ya racidir. Biz buna şahadet ettik.

Şahadet edenler;

Mezun ulemadan es-seyyid Muhammed Efendi, Ali Efendi ve Hamza efendi 
ile Ravza-i şerife mücavirlerinden Şeyh Halil, Şeyh Mahmud, Şeyh Hüseyin, Şeyh 
Veli, Şeyh Ali ve başka hazır olanlar.

Bu şecere-i mübareke Mekke-i Mükerreme (Allahu Teala onu mükerrem kıl-
sın) Seyyid Şeyh Ali’nin eliyle ulaşınca biz Hazreti Ali Kemellahuvechehu’nun nes-
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linden gelenlerin kuyudat ve müseccelatına baktık, bu şecerenin babadan babaya sil-
sile ile Hazreti Hüseyin bin Ali Keremellahuvechehu’ya doğru vasıl olduğuna şeha-
det ettik. 

Şehadet edenler: Şerifi Mekke es-seyyid Şeyh Hüseyin, Şeyh Ali bin Şeyh 
Veli, Es-Seyyid Hasan bin Seyyid İbrahim, Şeyh Hamza bin Şeyh Ahmed, bundan
sonra mümin ve Müslümanların has ve amdan orda bulunanlar ve hac emiri Yahya 
Paşa ile sair hüccac-ı müslimin huzurunda şahadet ettiler. Bu nesilden dua rica ede-
riz. Amin. Amin. Amin. Birahmetike ya errahmani rahimin velhemdulillahirabbil-
alemin.

Bu silsiledeki bir şahıs çocuk halinde beşikte iken ğaib kutup ile beraber ibadet 
ediyordu. Ğaib sofra bu silsileye nimet ve bereket adlı şahıslar vasıtası ile gelmiştir. 
Bu sofranın nazırı sadattan ali ibadet ve ali nimettir.

Derviş Gevr-Derviş Beyaz ocağı soy şeceresi bu bilgilerle devam etmektedir.
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ADIYAMAN YÖRESİ ALEVÎ OCAKLARI
 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi RENÇBER*

GİRİŞ

Dede veya ocak sahibi olmak veya diğer bir deyişle dedelik ve ocakzâdelik 
kurumu; Anadolu Aleviliğinin yüz yıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmasını 
sağlamış, Aleviliğin sosyal ve dini yapılanmasında temel bir öneme sahip olmuştur.
Alevilik dini yapısında bulunan ocak sisteminin Alevi-Bektaşi toplumu için tarihi
anlamı ve önemi vardır. Ocak disiplini Alevi toplumunda Alevi büyükleri diyebile-
ceğimiz babaların, dedelerin, abdalların, dervişlerin adlarını taşıyarak dini bir kurum 
olarak varlığını devam ettirmiştir. Seyyid ve şerif (Evlâd-ı Resul) olduğuna inanılan 
bu insanların soyundan gelmek ocak sahibi olmak, ocakzâde olmak vb. şekillerde 
adlandırılmıştır. Aynı zamanda seyyid ve şerif olduğuna inanılan bu insanların 
soyundan gelmek, Alevî-Bektâşî yolunda yetkin olmanın diğer adıdır.1Bugün nüfus 
olarak Alevi vatandaşlarımızın bulunduğu, Alevî/Bektaşî kültürünün halen canlı bir 
şekilde yaşandığı Adıyaman’da; mevcut alevi ocakların bilimsel, objektif, tutarlı 
analizlerle araştırılmasına, sosyolojik çalışmalara konu olmasına ihtiyaç vardır. Bu 
çalışmada, genel olarak ocak kültünün Aleviler arasındaki yeri, tarihi önemi hakkın-
da durduktan sonra Adıyaman’da var olan Ağuiçen, Kureyşan, Üryan Hızır, Seyyid 
Derviş Cemal, Derviş Gevr ve Mimi Haciyan gibi ocaklar inceleyerek yukarıda sor-
duğumuz sorulara cevap vermeye çalıştık. Zira Anadolu Aleviliğinin sağlıklı bir 
tarzda anlaşılabilmesi, bu kurumların anlaşılması ile eşdeğerdir. Bu bağlamda maka-
lemizde Adıyaman yöresinde varlığını devam ettiren Alevi ocakları tarihsel ve 
güncel boyutlarıyla incelenmiştir.

* Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, e-mail:
fevzirencber@hotmail.com.

1 Seyyid evlâdı olan dedeler, Selçuklular, Memluklular ve Osmanlılarda(Yavuz dönemine kadar) za-
manında çok itibar gördüler ve imtiyazlı bir sınıf oluşturdular. Özellikle Osmanlılarda vergi vermez 
ve askere alınmazlardı. Yıldırım Beyazıt zamanında seyyidlerin işleri ile ilgilenilmesi için Sadet 
Nıkabeti adıyla bir daire oluşturuldu ve bu dairenin başına seyyid evlâdı olan Bağdatlı Seyyid Ali 
atandı. Bu dairenin başkanına Nakıyb’ul Eşraf denildi. Osmanlılar döneminde dedelere maaş bağlan-
mış, bunu çıkar kapısı olarak görenler olmadıkları halde, ben seyyid evlâdıyım demişler. Bunun için 
padişahlar onlardan kerametler istemiş ve böylece kendilerini ispat ettirmiştir. İşte zehir içme ve fırına 
girme gibi olaylar bunun için yapılmıştır. İbrahim Arslanoğlu, Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve
Pratikler, HBVAD, 2001, S. 20, s. 38.
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Alevilik söz konusu edildiğinde Aleviliğin tanımı Aleviliğin ne olduğu nok-
tasında yapılan tartışmaların sonuç vermediğini görüyoruz.2 Alevilik nedir? Soru-
suna herkesin katıldığı, uygun bulacağı,  mutabakat sağlayacağı bir tanım bulmak 
çok zordur. Yapılan tanımlar birbirinden çok farklı Alevilik tanımlarını ortaya çı-
karmaktadır.  Bu durum Aleviliği, tanımlanması ve çözümlenmesi zor bir problem 
haline getirmektedir. Dolayısıyla Aleviliğin tanımlaması, en güzeli ve de en makul 
olanıdır.3 Alevilik söz konusu olduğunda Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Sıraç, Rafizi, 
Tahtacılar, Abdallar, Çepniler, Köy Bektaşileri anlaşılmaktadır.4 Tarihi süreç içinde 
Alevilik vb. kavramların farklı anlamları ve farklı kullanımları olsa da Cumhuriyet 
döneminde bütün kavramları kapsayan ve bugün en çok kullanılan terim Alevilik-
tir.5 Günümüzde Alevilik yukarıda sayılan kavramların hepsini toplayan ve ortak 
olarak kullanılan bir dini betimlemedir.

ALEVİLİKTE OCAK KÜLTÜ
 

Ocak, sözcük anlamıyla ateş yakılan yer; ev, aile, yuva; kurum teşkilat; 
Alevilikte dedelerin (Seyitlerin) geldiği soy demektir. ‘‘Ayrıca herhangi bir hastalığı 
okumaya izinli ve bu izni babadan oğula devreden kişiler hakkında da ocak tabiri 
kullanılır.’’6 Ocak, Alevilik ve Bektaşilikte kutsaldır. Eski Şaman ve Zerdüşt inanç-
larında ateşin7 kutsallığından kaynaklanan ocak kültü, kötü ruhların, cinlerin, insan-
lara zararı dokunan gizli güçlerin yaklaşmadığı, korktuğu yerdir. Ocak koruyucu bir 
nitelik taşır. Alevilik ve Bektaşilikte Ehl-i Beyt soyundan gelenlere ‘‘Ocakzâdeler’’, 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin soyundan gelenlere ‘‘Çelebiler’’ Hacı Bektaş-ı Veli’nin yo-
lundan gelenlere yani yol evlatlarına da  ‘‘Dede Babalar’’8diye adlandırılır.9

2 Alevi kelimesin kullanımının yanlış olduğunu savunan araştırmacılar bulunmaktadır. Bilimsel açıdan bu 
sözcük yanlıştır. Alevilerin tarihteki adları Kızılbaş’tır. XV. ve XVI. yüzyıllarda Kızılbaşlar ilk 
Safeviler olan, Şeyh Cüneyd, Haydar ve Şah İsmail taraftarı Türkmen boylarıydılar. Kırmızı bir serpuş 
giyiyorlar, bunun için onlara Kızılbaş deniyordu. Irene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar: Alevilik, Bekta-
şilik Araştırmaları, trc. Turan Alptekin, Cem Yayınevi, İstanbul -1993,s.33.

3 Alevilik nedir? Sorusu hakkında ayrıca karşılaştırınız: Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik,
Karaca Ahmet Sultan Dergâhı Yayınları, İstanbul -2002,s.11–20.

4 Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, kavramlarının tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiği ve kullanıldığı 
hakkında bilgi için bkz. İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar: Alevilik, Bektaşilik Araştırmaları, trc. 
Turan Alptekin, Cem Yayınevi, İstanbul -1993, s. 29-51.

5 Aleviliğin tarihsel şekillenişi hakkında bkz. Erdoğan Aydın, Kimlik Mücadelesinde Alevilik, Kırmızı 
Yayınları, 2. bs. İstanbul: 2007,s.139–170.

6 İbrahim Arslanoğlu, Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler, HBVAD, 2001,S.20,s.37.
7 Adı, eski Türkçede şimdi yerine Farsça "ateş" sözcüğünü kullandığımız "od" sözcüğünden gelmektedir. 

Bir kökten "odun" sözcüğü de "ateşte yanan" demektir.
"Yaz bahar ayında bir od verdiler / Yandım gittim ala karlı dağ iken."- Karacaoğlan. http://tr.wiki-
pedia.org/wiki/Ocak, 21–06–2010.

8 Dede ve babaların sosyal ve dini görevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ramazan Altıntaş Alevi 
Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta 2005, s. 104-107.
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Genel bir tanım yapmak gerekirse Alevi erkânlarını vb. din uygulamalarını 
yürütmekle görevli olan, Alevi taliplerin dünyevi ve uhrevi işlerine yardımcı olan, 
kendilerini her anlamda yetiştiren, dede veya mürşid olma yetisine sahip, Ehl-i
Beyt’ten soyunun geldiğine inanılan, Seyr-u Sulûk’unu tamamlayıp; kâmil insan 
olgunluğuna sahip kimselere seyyid, şerif10, dede veya ocakzâde denilir. Anadolu 
Alevileri arasında soyu Ehl-i Beyt’ten gelenler dede olabiliyorken, Bektaşilerde ise 
nesebi Ehl-i Beyt’ten olmayanlarda baba olabiliyordu. Şunu ifade etmek gerekirse,
ocakzâdeler nesep olarak kendilerini on iki imamlara bağlarlar. Bu özellikten dolayı 
bunlar,kendilerini manevi olarak farklı bir otoriteye konumlandırmıştır. Dedeler ve
Babalar belli bir eğitimden geçip,şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarının 
makamlarının gereklerini yerine getirerek, tarikat büyüğünden icazet alarak dini 
hizmetlerinin icra edilmesi için Alevi ve Bektaşilere öncülük ederler.

Alevilikte ocak kültü söz konusu zikredildiğinde, ocak kültünün tarihsel gele-
neği üzerinde durmamız, ocak kültünün Alevi toplumundaki yerini anlamamız açı-
sından önemlidir. Tarihsel süreç içinde Aleviler toplum olarak, dini grup olarak, 
içinden geçtiği ve etkilendiği dini kesimlerden sıyrılarak kendi sistematik yapısını 
günümüze kadar muhafaza etmesi ve asimilasyona doğrudan uğramamasında; ocak 
sisteminin büyük etkisi vardır.

İslam Mezhepleri Tarihi uzmanı Ethem Ruhi Fığlalı, “Türkiye’de Alevilik 
Bektaşilik” kitabında (s.86) şöyle demektedir: Din değiştiren bir toplum veya birey 
bütünüyle kendi örf, adet, gelenek ve ananelerinden sıyrılamaz. Bir topluluk yüzyıl-
lardır devam eden yaşayış, düşünüş ve inanışlarını ister istemez birden bire bırakıp, 
geçmişini unutarak onlardan kurtulamaz. Bu gerçek Türklerin kalabalıklar halinde
İslam dinini kabul ettiklerinde değişmemiştir.  İslam öncesi maddi ve manevi pek 
çok inanç biçimi, İslam şemsiyesi altında dönüşerek farklı bir forma dönüşmüştür.

Alevilik dini yapılanmasında bulunan dedelik ve ocak kurumu, eski Türk gele-
neklerinde bulunan şaman ve kam geleneği ile Türklerin İslam’la tanışmalarından 
sonra İslam’ın hilafet veya imamet anlayışı çerçevesinde teşekkül etmiştir. Dola-

9 Ali Duran Gülçiçek, Her Yönüyle Alevilik (Bektaşilik, Kızılbaşlık) Ve Onlara Yakın İnançlar, Anadolu 
Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, Köln 2004, II, s. 562; ayrıca Alevi ve Bektaşi 
dergâhlarında “Ocağ”ın yeri hakkında ayrıntılı geniş bilgi için bkz. Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik 
ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara -1990, s. 329.

10 Seyyid kavramı, Ehl-i Beyt kavramını içine giren, Hz. Alinin oğlu Hz. Hüseyin’den soyunun geldiğine 
inanılan Ehl-i Beyt mensuplarına verilen sıfatlandırmadır. Şerif kavramı ise Hz. Hasanın soyundan 
gelenlere verilen adlandırmadır. Selçuklu Osmanlı döneminde Seyyidlik ve Şeriflik müessesini düzen-
leyen Nakib-ül-Eşraflık Kurumu bulunmaktadır. Ehl-i Beyt’ten soyunun geldiğine inanılan kişilere 
çeşitli siyasi iktisadi, ekonomik imtiyazlar verilmektedir. Selçuklu Osmanlı döneminde var olan Nakib-
ül Eşraflık müessesenin işleyişi hakkında ayrıntılı ve geniş bilgi için bkz. Ali Duran Gülçiçek, Her 
Yönüyle Alevilik (Bektaşilik, Kızılbaşlık) ve Onlara Yakın İnançlar, Anadolu Etnografyası Araştırma ve 
Kültür Merkezi Yayınları, Köln 2004, II, s. 564–566.
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yısıyla dedelik kurumu Türklerin İslam öncesi ve İslam sonrası inançlarını kendinde 
birleştiren bir hususiyetin neticesi olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle Hz. Ali so-
yunun bir devamı olarak kabul edilen imamlar ve dedeler, karizmatik dini otoritenin 
yaşayan somut delilleri ve temsilcileridir.11 Bu bağlamda ocak kültünün tarihi köke-
ni olan Atalar kültü; ocak kültünü doğurmuştur. Ataların canları, ocağın ateşi içinde 
tecelli eder. Bunun için Türkler, ocağı ve ateşi kutlu sayıyorlardı.12 Ocak kültü eski 
Türkmenler arasında önemli olan bir külttür. Türkler İslamiyet’le tanışmasından 
önceki din anlayışlarında olan bazı kültleri devam ettirebilmişlerdir. Dağ, su, kaya, 
orman, ağaç, kuş, ateş, ocak, atalar, hayvan, taş kültlerini sayabiliriz. Bu tür kültlerin 
doğaüstü güçlerinin var olduğuna inanılır ve bu kültlerin ruhlarının olduğuna 
inanılır. Ayrıca bu kültler kişilerin dertlerine hastalıklarına şifa olduklarına inanılır. 
Yukarıda zikrettiğimiz sebeplerden dolayı ocak kültü Türkmenlerin inançlarında 
varlığını devam ettirdi.13

Eski Türklerde var olan ocak kültü Türklerin İslam’ı kabulüyle birlikte Hz. Ali 
ve soyundan gelenlere, dini sembolik anlamda temsil edenlere ocak, ocakzâde, ev 
halkı denilmiştir. Ocak kültünün dayandığı yer ve kaynağı Ehl-i Beyt olmuştur. 
İlerleyen zaman içinde seyyid ve şeriflere ocakzâde denilmiştir. Hz. Ali ve Ehl-i
Beyt’ini dini anlamda imam olarak gören yani on iki imamları dini lider kabul eden 
Alevi zümreler için ocak sahibi olmak, ocakzâde olmak, dini anlamda yetkin olma-
nın diğer adıdır.Zaman içinde dedeler ve ocak zadeler arasında çeşitli farklılıklar 
meydana gelmiştir. Bu bölgelere göre ve dini uygulamalardaki farklılıklar kendisini 
göstermiştir. Aynı kaynaktan beslenmesine rağmen Alevi ve Bektaşiler farklı alan-
lara, farklı coğrafyalara dağıldığından zaman içinde dini uygulamalarda ister istemez 
değişiklikler olmuştur. Şehirlerde yaşayan Aleviler ve Bektaşiler ile köylerde yaşa-
yan Alevi ve Bektaşiler arasında farklılıkların olması kaçınılmazdır. Bu sebeplerden 
dolayı ocakların birbirilerinden farklı hususiyetleri meydana gelmiştir. Ocaklar 
birbirinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Ocak sahibi olmak, dede olmayı sonuç olarak doğurmaktadır. Ocak sahibi 
olanlar, dini anlamda lider olmayı ve çeşitli fonksiyonları icra etmek zorundadırlar. 
Zaman içinde dedeler: sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel koşullara göre farklı görevler 
yapmaktaydılar. Sosyal hayatın her bölümünde dede aktif olarak bulunmaktadır. 

11 Ramazan Altıntaş Alevi Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik 
Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta 2005, s. 101.

12 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara -1990, s. 327.
13 Alevilik ve Bektaşilikte bulunan ocak ve dedelik kurumlarının İslam öncesi temelleri hakkında geniş 

bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak,Alevi ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri (Bektaşî Mena-
kıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri), İletişim Yay. İstanbul,2000, Kutluay Erdoğan, Alevî-
Bektaşî Gerçeği, İslamiyet'in Türkmen Töreselliği İçinde Özümlenerek Anadolulaşması, Alfa Basım 
Yayım Dağıtım Ltd. İstanbul, 2000,Kutluay Erdoğan, İnançlara Dayalı Kültler ve Alevi Ocakları, 
http://www.karacaahmet.com,21–06–2010.
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Doğumda, ölümde, evlenme törenlerinde, nikâhta, sünnette, kabir ziyaretlerinde, 
suçluları cezalandırma, dargınları, barıştırma ve benzeri dini içerikli işlerde dedenin 
fonksiyonları bulunmaktadır. 

Günümüzde Dede, şehir merkezlerinden uzakta yaşayan Alevilerin gündelik 
hayatta karşılaştıkları problemleri de çözüme kavuşturmaktadır. Sanayileşme,
kentleşmeyle beraber Alevi kesim büyük şehirlere göç etmesiyle dedeler kırsal 
kesimde yürüttükleri fonksiyonlarını icra etmekte zorluk çekmişlerdir. Ocaklar ve 
ocaklara bağlı dedeler kendi aktif rollerini gerçekleştirmekte zorluk çekmiştir. 
Özellikle son yıllarda şehirlerde yaşayan Aleviler tarafından cem ve kültür evlerinin 
kurulmasıyla dedeler sosyal hayatın tüm bölümlerine müdahale etme şansı olmasa 
da dini uygulamalarda sınırlı bir şekilde görevlerini yerine getirmişlerdir.14

Anadolu’da mensubu bulunan bazı Alevi ocaklarını saymak gerekirse: Abdal 
Musa Ocağı, Ağuiçen Ocağı, Ahmed Yesevi Ocağı, Ali Sultan Ocağı, Baba Mansur 
Ocağı, Cibali Sultan Ocağı, Dede Garkın Ocağı, Emirbeyli Ocağı, Derviş Cemal Oc-
ağı, Garip Musa Ocağı, Genç Abdallar Ocağı, Hıdır Abdal Ocağı, Hasan Dede Oca-
ğı, Hatayi Ocağı, Hubyar Sultan Ocağı, İmam Rıza Ocağı, Kurayşan Ocağı, Kul 
Himmet Ocağı, Nesimi Ocağı, Seyyid Ali Turabi Ocağı, Zeynel Abidin Ocağı,Celal 
Abbas Ocağı, Güvenç Abdal Ocağı, Emirbeyliler Ocağı, Hüseyin Abdal Ocağı, 
İmam Zeyne'l-Âbidîn Ocağı, Koca Haydar Ocağı, Munzur Abdal Ocağı, Sarı Saltık 
Ocağı, Seyyid Baba Ocağı, Seyyid Mahmûd Hayrani Ocağı, Şah İbrahim Ocağı, 
Şeyh Ahmet Ocağı, Şeyh Çoban Ocağı, Ocağı, Şeyh Hasan Ocağı, Üryan Hızır Oca-
ğı, Yan Yatır Ocağı sayılabilecek ocaklardır.15 Yukarıda sayılan ocakların dışında da 
Anadolu ve Balkanlar’da ocaklar bulunmaktadır. Burada yoğunluğu fazla olanlardan 
tespit edebildiklerimizi yazdık. Bu ocaklar Anadolu’nun çeşitli taraflarına yayıl-
mışlardır. Herkes kendi coğrafyasında bulunan Alevi taliplerinin dini vb. ihtiyaç-
larının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. XIII. yüzyıldan itibaren Adıyaman’da 
birçok Alevî ocağının bulunduğunu tespit ettik. Aşağıda tespit edebildiğimiz ocak-
ları inceledik; ayrıca aşağıda sayılanların dışında da mevcut Alevi ocakları buluna-
bilir. Adıyaman’da Alevi ocaklardan hali hazırda altı ocak varlığını sürdürmektedir.

14 Çağdaşlaşma ve kentleşme sürecinde Aleviliğin ve Alevilerin yapısındaki değişiklikler için müracaat 
ediniz: Fuat Bozkurt, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevilik, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2000, Ramazan 
Altıntaş Alevi Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu,
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta 2005,s.107–108.

15 Anadolu’da bulunan diğer Alevi ocakları ve yayıldıkları bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. 
Ali Duran Gülçiçek, Her Yönüyle Alevilik (Bektaşilik, Kızılbaşlık) ve Onlara Yakın İnançlar, Anadolu 
Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, Köln 2004,II,s.567–579, Ali Yaman, Kızılbaş 
Alevi Ocakları, Elips Kitap, Ankara 2006, Kızılbaş Alevi Dedeleri, Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. İstanbul, 1998,Veli Saltık, İz Bırakan 
Erenler ve Alevi Ocakları, Ankara-2004; Nejat, Birdoğan, Anadolu ve Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi,
Mozaik Yayınları. İstanbul–1995.
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A- Ağuiçen Ocağı (Karadonlu Can Baba)

Asıl adı Seyyid Temiz olan Ağuiçen, Seyyid Lokman Perende’nin torunudur. 
“Piri Piran, Pirlerin Piri” olarak anılan Seyyid Lokman Perende, 5. kuşaktan İslam 
bilgini Ebul Vefa'nın torunudur. Ocağın merkezi Hozat'ın Bargini köyündedir. Oca-
ğın kurucusu ise Seyyid Hasan olup, mezarı da bu köydedir.16 Ocağa bağlı dedelik 
yapan dedeler soy şecerelerinin İmam Zeynel Âbidin’e dayandığını kabul ederler.

Adıyaman yöresinde Ağuiçen Ocağı, genellikle çocuğu olmayan aileler ve 
hayırlı muratlarına kavuşmak isteyen kişiler tarafından ziyaret edilir. Ziyaretler daha 
çok perşembeyi cumaya bağlayan gecede yapılır. Ziyarete gelenler mutlaka kurban 
kesip lokmalarını yapar ve dua ederler.  Ocağa bağlı talipler Tunceli, Malatya, Sivas, 
Elazığ, Amasya, Elbistan’da bulunmaktadır.Ağuiçen ocağının dedelik hizmetlerini 
Hakk’a yürüyen Doğan Dede’nin yeğeni Adıyaman merkez Börgenek Köyü’nde 
Hayri Doğan Dede ve Çelikhan Pınarbaşı Beldesi’nde Abuzer Güzel Dedenin Oğlu 
Kemal Güzel, dedelik hizmetlerini yapmaktadır. Geçmişte ocağın dedelik hizmet-
lerini Seydik Dede, “Apaziz oğlu Hasan Güzel Dede, Küçük Mehmet Dede, Büyük 
Mehmet Dede ve Hüseyin Doğan Dede yapmıştır. Ocağın yoğunlukla Çelikhan yö-
resinde ve Adıyaman merkezde talipleri bulunmaktadır.

B- Kureyşan Ocağı

Anadolu’nun en eski ocakların biri olarak Kureyşan Ocağı’nın dedeleri Adı-
yaman merkezde bulunmakla birlikte Tunceli’de de ocağın pirleri bulunmaktadır. 
Tunceli'deki ocak ise Mazgirt ilçesinin Düzgün Baba Dağı civarındaki "Büyük" 
köyünde bulunmaktadır. Hacı Kureyş'in, Moğol istilası sonrasında Horasan'dan 
gelip Tunceli'ye, oradan Adıyaman’a geçtiği anlatılır. Alevi talipler tarafından Ku-
reyşan, ruh hastalıklarına şifa bulma amacıyla daha çok ziyaret edilen bir ocaktır.17

Kureyşan Ocağının, Malatya Elâzığ Tunceli ve Erzincan’da talipleri bulunmaktadır. 
Tunceli yöresinde olduğu gibi Adıyaman yöresinde de en çok talip Kureyşan Oca-
ğı’nındır. Adıyaman’da Kureyşan ocağına bağlı birçok köy bulunmaktadır. 

Adıyaman’da Ocağın hizmetlerini halen Kamber Dedegil yapmaktadır. Kam-
ber Dedenin çocukları Hüseyin, Naci ve Kureyş Dedeoğlu tarafından dedelik hiz-
metleri yürütülmektedir. Ocağın Soy şeceresi Kureyş Dedeoğlu’nda bulunmaktadır. 

16 Geniş bilgi için bkz. Veli Saltık, Tunceli’de Alevi Ocakları, HBVAD, S. 52, s. 145–146; 
http://www.uryanhizir.com; Talip Tuğrul, Tunceli Aleviliğinde İnanç ve İbadet, Basılmamış Yüksek 
Lisan Tezi, İstanbul 2006, s. 37–38; Harun Yıldız, 
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/yildiz_harun.pdf.

17 Veli Saltık, Tunceli’de Alevi Ocakları, HBVAD, S. 52, s. 156–157,159; Talip Tuğrul, Tunceli Alevili-
ğinde İnanç ve İbadet, Basılmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul 2006, s. 38–39.
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Garip Bozkurt ve Mehmet Ali Tutal Dede aktif olarak dedelik hizmetini taliplere
vermektedirler.

C- Üryan Hızır Ocağı

Üryan Hızır Ocağı kurucusu, Üryan Hızır ziyaretgâhı Tunceli ilinde Pertek-
Hozat’ın Zeve Köyü'ndedir. Bu ocağın Suriye Afrin kentinde, Adıyaman, Malatya,
Kahramanmaraş Çorum, Erzincan, Erzurum ve diğer büyük şehirlerde talipleri 
bulunur. Üryan Hızır Ocağı, Hubyar’ın Mürşit ocaklarıdır.  Üryan Hızır Ocağının 
pirliğini şu anda Adıyaman’ın, Çelikhan Pınarbaşı beldesinde Ali Büyükşahin Dede 
yapmaktadır.18 Bu ocak, çocuğu olmayan veya erkek çocuk isteyenler,  sara ve akıl 
hastalıklarına şifa bulmak için ziyaret edilir.

D- Seyyid Derviş Cemal Ocağı
 

Velayetnamede Seyyid Derviş Cemal, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ilk halifesi olarak 
zikredilir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli; asıl ismi Seyyid Cemâleddin olan Seyyid 
Cemâl Sultan’ı diğer erenlerden daha fazla severdi.19 Doğu Anadolu'da yaygın ve
etkin bir ocaktır. Derviş Cemal ocağına bağlı talipler Tunceli, Eskişehir, Kütahya,
Erzincan, Erzurum ve Adıyaman’da bulunmaktadır. Bunlar da diğerleri gibi 
Horasan’dan geldikleri söylenilir. Aleviliğin en eski ocaklarından kabul edilen 
Derviş Cemâl Ocağı, aynı zamanda Pir ocağıdır.20

Adıyaman Besni yöresinde Seyyid Derviş Cemal Ocağına bağlı olarak hiz-
metler Cuma Pektaş ve Niyazi Arslan Dede tarafından yapılmaktadır.21 Cuma Pektaş 
ve Niyazi Arslan Dede özellikle Gölbaşı ve Besni yöresinde sevilen Alevi dede-
leridir. Kesmetepe ve Şambayat kasabası, Köseceli, Tetirli, Akkuyu, Akpınar, Sey-
yid Derviş Cemal Ocağı’na bağlı Alevi talipler çoğunlukla Beşkoz, Burunçayır, 
Gümüşlü, Karalar, Konuklu, Çakallı (Çamlıca), Yukarı Sögütlü,  Doğankaya, Gö-
ğündürme, İnceler, Karalar, Sarıçiçek, Şambayat, Tetirli, Yoldüzü, Yusufa, Zurnacı, 
Kargalı, Alıçlı köylerinde bulunmaktadırlar.

18 Geniş bilgi için bkz. http://www.uryanhizir.com/FileUpload/ds11850/File/aleviocaklari.pdf, 04-09-
2013.

19 Geniş bilgi için bkz. Hacı Bektaş-ı Veli, Velâyetnâme, haz. Hamiye Duran, Ankara, TDVY, 2007, s. 
558-562.

20 Geniş bilgi için bkz. Veli Saltık, Tunceli’de Alevi Ocakları, HBVAD, S. 52, s. 156–157; http://www.-
alevikonseyi.com/alevi/14/24/34/44/434.html, 04-09-2013.

21 Daha önce yapılan bilimsel araştırmalarda Besni ilçesinde mevcut dedelerin Dede Garkın Ocağı’na 
bağlı olduğu ifade edilmiştir. Fakat yaptığımız araştırmalarda Cuma Pektaş ve Niyazi Arslan Dede’nin 
Seyyid Derviş Cemal Ocağı’na bağlı olarak Dedelik hizmetlerini yürüttüklerini tespit ettik. Geniş bilgi 
için bkz. ZeynelÖzlü,“Besni Kazasında Alevi Bektaşi Ocakları İle İlgili Bulgular”, Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 63, s. 247-264.
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E-Derviş Gevr Ocağı
 

Horasan’dan gelen Derviş Beyaz Ocağı’na bağlı talipler eski adı “Hısn-ı 
Mansur” olan şimdiki Adıyaman olan iline yerleşmişlerdir. Derviş Gevr Ocağı’nın 
merkezi Muş Varto’da bulunmaktadır. Derviş Gevr Ocağı hakkında değişik riva-
yetler söz konusudur. Bu rivayetlerden bir tanesi Derviş Gevr Ocağının Kureyşan
ocağına bağlı olan farklı bir kol olduğudur.22 Derviş Gevr Ocağı’na bağlı olarak 
Adıyaman yöresinde dede ve talipler bulunmaktadır. Bu ocağın hizmetlerini Mah-
mut Dolaş ve Ali Rıza Dolaş yürütmektedir.

F-Memi Haciyan Ocağı
 

Memi Haciyan’ın Allah dostu olduğu yöredeki alevi talipler tarafından kabul 
edilir. Adıyaman Kömür Kasabası ve köylerinde; geçmişte ise Suriye’de talipleri bu-
lunmaktadır. Hakk’a yürüyen Mehmet Karlı, geçmişte dedelik hizmetlerini yapmak-
la birlikte şu an ocağın dedelik hizmetleri Dede Mehmet Merdanoğlu tarafından 
yürütülmektedir. Ocak dedesi Mehmet Merdanoğlu elindeki soy şeceresinin İmam 
Cafer Sadık’a dayandığını ve Osmanlı arşiv kayıtlarında “Memi Haciyan” vakfına 
ait vesikaların bulunduğunu ifade etmektedir.23

SONUÇ

Ocak sistemi ve ocak kurumuna bağlı olarak varlığını devam ettiren dedelik, 
geleneksel Anadolu Aleviliğinin en önemli kurumudur. Ocaklar ve dedeler Alevi 
kültürünün yüzyıllar boyunca yaşamasını ve Alevi geleneksel kültürünün taşıyıcılığı 
görevini üstlenmişlerdir. Ocaklar ve ocak kurumuna bağlı olarak günümüze kadar 
gelen dedelik, şehirleşme, sanayileşme ve modernleşmenin olumsuz etkilerine 
rağmen ocaklara bağlı olarak büyük şehirlerde kurulan dernek, vakıf, kültür ve cem 
evlerinin sayesinde olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Aleviliğin 
tarihsel süreç içerisinde diğer inançlarla olan ilişkileri sonucunda eriyip yok 
olmamasında ocak sisteminin büyük bir etkisi vardır. Hatta bugün Alevilik varsa bu 
özelliğini de ocak sistemine borçludur. Bu nedenle ocak sistemi anlaşılmadan 
Aleviliğin yeterince anlaşılamayacağına inanıyoruz. Tarih içinde sürekli merkezi 
otoritelerden uzak yaşayan birbirilerinden habersiz olarak hayatını devam ettiren 
Aleviler inanç sistemlerinde bulunan ocak sisteminin sayesinde varlıklarını devam 
ettirmişlerdir. Ocaklar, dini anlamda Alevi toplumuna yol gösterdikleri gibi Alevili-
ğin kalıtsal olarak bir kuşaktan diğer bir kuşağa aktarılmasındaki önemi göz önünde 

22 http://www.zulfikar.net/dersim-ocaklari-ve-seyitleri.html, 04-09-2013.
23 Dede Mehmet Merdanoğlu, 1950-Adıyaman, 04-10-2013.
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bulundurulmalıdır. Yukarıda saydığımız sebep ve sonuçlardan dolayı Aleviler, Cum-
huriyet döneminde de bu dini yapılarını korumuşlardır. 

Adıyaman’da Alevilerin dini bir grup olarak bulunmaları ve Alevi kültürünün 
taşıyıcısı olması bakımından Aleviler, ayrı bir öneme sahiptir. Dini, ekonomik, ikti-
sadi, siyasi, sosyal sebeplerden dolayı bazı ocaklar, varlığını koruyamayarak günü-
müze kadar gelememiştir. Adıyaman’da var olan ve bizim ulaşabildiğimiz ocaklar: 
Kureyşan, Ağuiçen, Üryan Hızır, Derviş Gevr Ocağı, Seyyid Derviş Cemal ve Memi 
Haciyan Ocağı’dır.Bu ocakların pirleri, dedeleri, talipleri bulunmaktadırlar. Bu 
ocakların bilimsel çalışmalara, araştırmalara konu olması gerekmektedir. Anado-
lu’da mevcut ocakların araştırılmasın yanında Adıyaman’da mevcut Alevi ocakları-
nın da kültürel ve dini yapısının bilimsel araştırılmasına ihtiyaç vardır.
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ALEVÎLİK’TE DEDELİK KURUMU

OLUŞUMU VE İŞLEVLERİ

İhsan ÜNLÜ∗

ÖZET

Alevilik, günümüzde üzerinde en çok konuşulan, fikir üretilen, mevcut prob-
lemleri için çözüm yolları üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Belki de 
yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş ve üzeri kapatılarak görmezlikten gelinmiş bir 
muammanın bugün gün yüzüne çıkmasından dolayı, hemen her kesimin ilgi odağı 
haline gelmiştir. Bu meyanda çok ciddi bir yayın patlaması dikkati çekmektedir.

Ne var ki işin siyasi ve spekülatif boyutları bir yana, bu alanda konunun enine 
boyuna fotoğrafını ortaya koyacak ciddi bilimsel çalışma sayısının azlığı önemli bir 
eksikliktir. Geçmişe oranla, özellikle 90’lı yıllardan sonra, bu alandaki objektif ve 
bilimsel kriterlere uygun çalışmaların ve buna uygun kurumların sayısında önemli 
bir artış olmakla birlikte henüz istenilen düzeye gelinememiştir.

Öte yandan son yıllarda demokratik açılımların da etkisiyle “Alevi açılımı” adı 
altında devlet yetkilileriyle Alevi dedeleri ve kanaat önderlerinin katılımıyla çalış-
taylar düzenlenmiş, Alevilerin sorunları masaya yatırılarak çözüme yönelik raporlar 
hazırlanmıştır. Bizim de bu çalışmalarımız esnasında gözlemlediğimiz kadarıyla bu 
sorunun çözümünde, insanların zaman içerisinde kafalarında oluşturdukları önyargı-
ların kırılmasının çok büyük önemi vardır. Bunun için de mutlaka iletişim yollarının 
açık tutulmasının yanı sıra, bilimsel kurumlar vasıtasıyla akademik verilerin ve 
çalışmaların şüphesiz önemli bir işlevi olacaktır.

Bu meyanda Aleviliği, Alevilerin önderi konumunda sayılan Dedelerin ağzın-
dan öğrenmek en pratik yollardan biri olabileceğinden hareketle, böyle bir çalışma-
ya karar verdik. Tercan özelinden yola çıkarak genel anlamda Dedeliğin ve Ocak 
sisteminin kadim geleneğinden, sorunlarından, Dede-Talip ilişkilerinden ve tabi gü-
nümüzdeki durum ve geleceğe dönük kaygı ve beklentilerden bahseden bir çalış-
mayı ortaya koyduk.

∗ Eğitimci-Yazar, ihsan66@gmail.com
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Bu çalışmayı ortaya koyarken, Aleviliğin belkemiğini oluşturan Dedelik ve 
Ocak sisteminin bizim önümüzü açacağını ve ileriye dönük bir projektör tutacağını 
biliyorduk. Gerçekten de Aleviliği İslam’ın diğer mezhep ve meşreplerinden ayıran 
bu yapının kadim tarihinden itibaren ne kadar güçlü ve birbiriyle bağlantılı, Anado-
lu’yu bir baştan bir başa ağ gibi organize eden, kapalı bir örgün yapı olduğunu 
gördük.

1. DEDELİK KAVRAMININ KÖKENİ

1.1. Alevîlikte Dedelik Kurumunun Önemi 

Dedelik, Aleviliğin omurgasını oluşturan bir kurumudur. Alevi geleneğinin 
yüzyıllar boyunca gelişimi ve sürdürülmesi dedeler eliyle gerçekleşmiştir. Dedeler, 
gerek okudukları nefeslerle, gerek yürüttükleri cemlerle, gerekse sorumlu oldukları 
taliplerine yön vermekle inanç ve kültürü taşıyıcı roller üstlenmişlerdir.1

Dedeler, sosyal hiyerarşinin en üst noktasında bulunurlar. Dedelerin sahip 
oldukları yetkiler ve yaptırım güçleri, cemaatin sosyal düzenini sağlayan çok etkili 
bir güçtür. Bu şekilde farklı bölgelerde yaşayan Alevi topluluklar, aynı gücün yani 
dedelerin sıkı kontrolü altındadır.2 Onlar özellikle din alanında toplumun önderidir. 
Geçmişte toplumsal düzeni sağlayan kurum ve kuralların oluşumu ve uygulanma-
sında onların çok önemli bir yere sahip oldukları görülür.3

1.2. Etimolojik Olarak “Dede” Kavramı

Köken itibariyle Türkçenin Oğuz lehçesine dayanan “dede” sözcüğü, büyük-
baba, ced, ata gibi anlamlarda kullanılmıştır.4 Halk dilinde dede, babanın babasına, 
büyük babaya denir; dedenin babasına aynı zamanda “ata”, ondan öncekilere “atal-
ar” adı verilir. Azeri lehçesinde “ata” baba anlamına kullanılır. “Atadan kalma, 
dededen kalma, atasına rahmet, dedesine rahmet” sözleri, halk dilinde örfî mecaz 
olarak kullanılmaktadır.5

Dede kavramı, Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarında halka yol gösteren 
bilge ve tecrübeli kişiler için kullanılan “ata” ve “baba” sözcükleriyle aynı anlama 

1 Bkz. Ramazan Altıntaş, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu, SDÜ Uluslararası Bektaşilik ve 
Alevilik Sempozyumu I, İsparta, 28-30 Eylül 2005, s.102.

2 Ali Yaman, Alevlikte Dedelik ve Ocaklar, İstanbul, 2004, s.80.
3 Yaman, a.g.e., s.13.
4 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1988, I/344; M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü, İstanbul, 1971, I/ 410; İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1945, III/506.
5 Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuf’tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul, 1977, s. 85.
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gelmektedir. Teknik bir terim olarak ise daha sonraki dönemlerde kullanıldığını söy-
lemek mümkündür.6

1.3. Alevilikte “Dede” ve Benzeri Kavramlar

Aleviler zaman zaman “dede” ile aynı anlamda olmak üzere “pir”, “piro”, 
“mürşit”, “sercem”, ve “seyyid” sözcüklerini de “dede” sözcüğünün yerine kulla-
nırlar. 7 Daha çok Amasya, Tokat, Çorum gibi yerlerde Hacı Bektaş-ı Veli soyundan 
gelen bu kişilere “efendi” denir ve kendilerine dedelik yetkisi verilmiştir. Yine 
bazılarına göre, bunların ataları Hacı Bektaş’ın tekkesine devam edenlerdir ve dede 
unvanı kendilerine bizzat Hacı Bektaş tarafından verilmiştir.8

2. DEDELİK KURUMUNUN TARİHİ SEYRİ 

2.1. Eski Türk İnançları ve Dedelik

2.1.1. Eski Türk Dini ve Şamanizm

Türklerin İslam dinine girmeden önce Uzakdoğu dinleri ve Şaman kültürüyle 
hemhâl olduğu bilinen bir gerçektir. Doğayla iç içe geçmiş ve bazı figürlerini de kült 
haline getirmiş olan Türklerin İslam’a girmesinde Ehl-i Beyt neslinin büyük etkisi 
vardır. Bu bağlamda kendilerine İslam’ı anlatan ve sevdiren din ulularını ve anlat-
tıklarını kendi kültürleriyle harmanlayan özellikle Aleviliğe ait inançların kökleri,
bazı araştırmacılar tarafından Şamanizm’e kadar dayandırılır.9

Tunguz dilinden alındığı kabul edilen Şaman sözcüğü, büyücü, kâhin, yani 
gizli şeyleri bilen, gaipten haber veren anlamına gelmektedir. Dinsel ayin ve tören-
leri yöneten kişiye eski Türk kavimlerinde genellikle ‘kam’ deniliyordu.10 Sosyolog 
Ziya Gökalp’a göre, “Şaman” kelimesi bu kelimeden doğmuştur. Şamanizm, eski 
Türklerde dinlerinin adı değil, kehanetin ve ruh hekimliğinin, sihre ilişkin sistem-
lerinin adıdır.11 Kelimenin öz anlamı itibariyle Şamanizm’e din demek mümkün 

6 Bkz. Ali Yaman, Kızılbaş Alevi Dedeleri, İstanbul, 1998, s.15; Dede sözcüğü ve kullanımı için bkz; Ali 
Yaman, Alevilikte Dedelik ve Ocaklar, İstanbul, 2004, s. 135 -137.

7 Yaman, a.g.e., s.20.
8 David Shankland, Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, İstanbul, 2004, s.325
9 Bkz. Mehmet Dikici, Türklerde İnançlar ve Din, Ankara, 2005, s.409; Abdülkadir İnan, Tarihte ve 

Bugün Şamanizm, Ankara, 1986, s,67.; Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri 
Şamanizm, İstanbul, 2006, s.63.

10 Bkz. Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul, 2010; Jean Paul Roux, Türkçesi: Aykut Kazancıgil, 
Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İstanbul, 1998, s.51.

11 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1998, C.I, s.40–117.
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görünmemektedir.12 Dolayısıyla eski Türk dinini Şamanizm’e indirgemek hatalıdır, 
çünkü bu dinin boyutları Şamanizm’i aşmaktadır.13

2.1.2.Şaman/Kam, Dede/Baba

Alevi/Bektaşi geleneğinde din önderi sayılan dede/babaların, Şamanizm’deki 
Şaman-Kam gibi kutsal kişiliklerin uzantısı olup olmadığı meselesi araştırmacıları 
ikiye bölmüştür. Irene Melikoff, Ahmet Yaşar Ocak, Mehmet Eröz gibi bazı araştır-
macılara göre Alevi dedeleri, Şamanların İslamî versiyonlarıdır. Şamanlarla Dedeler 
arasında organik bağ kuran bu görüşe göre, Şamanlar da Orta Asya’da çoğu zaman 
hem dini bir reis, hem de kabilesinin şefi durumundaydılar.14

Türklerin İslam’ı kabul sürecinde bir kısım Türkmen topluluklar, Müslüman 
olduktan sonra da bazı eski inanç ve geleneklerine bağlı kalmışlar ve bunlarla bağ-
lantılı merasimleri uygulamayı sürdürmüşlerdir. Bu toplulukların dini önderleri olan 
“dede” ve “baba”ların konumları itibariyle hem birer Müslüman din adamı, hem de 
birer şaman izlenimi vermişlerdir. Dolayısıyla, yaşadıkları hayat şartlarına bağlı ola-
rak bu topluluklar, İslamiyet’i bütün incelikleriyle özümseme imkânı bulamamış-
tır.15 Irene Melikoff’un “İslamlaşmış Şamancılık” olarak nitelendirdiği bu yapıda, 
Bektaşiler, yüzyıllar içinde düzenli bir tarikat oluşturmuşken, Aleviler ise ataların-
dan miras aldıkları gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya yaşamış ve imkânsızlıklardan 
dolayı eğitimsiz kalmışlardır.16

2.2. İslamiyet Sonrası Alevilik ve Dedeler/Babalar

İslamiyet’in tasavvuf yoluyla kabulü sonucunda Şamanlar, Türkmen babaları 
haline geçtiler. Bugünkü dedelerin mensup oldukları ocaklar, XIII. yüzyıl Anado-
lu’suna göçlerle gelip muhtelif yerlere yerleşen Dede Garkın, Hacı Bektaş, Sarı Sal-
tık vb. Türkmen babalarının soyundan gelirler. Onlar da tıpkı Şamanlar gibi kabi-
lelerinin yöneticileri idiler ve kabileleri de genellikle onların isimlerini taşırdı. Şah 
İsmail, Aleviliği organize ederken, dedelik kurumunu da bir tarikat şeyhinin yetki ve 
hüviyetiyle donatmıştır. Ayrıca onları Hz. Ali soyuna dayandırırken ellerine birer 
siyâdetnâme (seyitlik belgesi) verip hepsini kendine bağlamıştır. Böylece Dedelik 

12 Nergishan Tekin, Türklük ve Alevilik-Bektaşilik, İstanbul, 2011, s. 102.
13 Harun Güngör, “Türk Alevi-Bektaşi İnanışlarında Şamanlığın İzleri”, Erdem Dergisi, S.22, s. 238.
14 Bkz. Nergishan Tekin, Türklük ve Alevilik-Bektaşilik, İstanbul, 2011, s.265; Ahmet Yaşar Ocak, Türk 

Sufiliğine Bakışlar, İstanbul, 2008, s. 241; Cemal Şener, Şamanizm-Türklerin İslamiyet’ten Önceki 
Dini, İstanbul, 2003, s. 9 vd.

15 Bkz. Metin Bozkuş, Dini Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2010, C.XII, s.264 vd.
16 Irene Melikoff, Kırklar’ın Cem’inde, İstanbul, 2007, s.20.
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kurumunu kutsal bir yapıya kavuşturarak bugünkü bildiğimiz dedelik kurumunun 
teşekkül etmesini sağlamıştır.17

Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Maveraünnehir denilen yerler ve Horasan 
bölgesinde daha çok göçebe/yarı göçebe halinde yaşayan Türkmen boyları kitabî İs-
lam’dan daha çok şifahî ve eski inançlarını da kısmen muhafaza eden bir dinî hayatı 
tercih etmişlerdir. Yerleşik hayatı ve kitabî Müslümanlığı tercih eden Türkmenler ile 
bu boylar arasında zamanla derin yorum farklılıkları oluşmuştur.

2.2.1.Geleneksel Açıdan Dedelik: 

Dini lider olarak dedenin sosyal görevi, Alevi geleneğin dokusunu oluştur-
maktır. Dede, merasimler yanında Aleviliğin dokusunu belirleyen kültür, norm ve 
değerlerini canlı tutmak suretiyle, sosyal yapıya işlerlik kazandırır. Örneğin, musa-
hiplik, Alevi kimliğinin ilk kademesini ve olmazsa olmazını teşkil eder. Eğer bir 
kimsenin musahibi ölmüşse, musahipsiz kalır. Ancak, mürşidi izin verirse yeniden 
musahiplik seçeneğine kavuşabilir. Böylece, yeniden musahip olma şansını elde 
eden kişi, her zaman ilişki kurabileceği bir yol arkadaşına kavuşmuş olur. Toplumda 
yeniden var olma, aynı zamanda Aleviliğin sürekliliği anlamını taşır. Burada en bü-
yük rol “mürşit” statüsünde bulunan dini lider eliyle gerçekleşebilmektedir.18

Geleneksel Alevi anlayışta, ocakzâde dedeler her yıl düzenli bir şekilde ken-
dilerine bağlı köylerdeki taliplerini ziyaret ederler. Bu ziyaretler genellikle hasat za-
manı dışındaki kış aylarına denk getirilir. Dede, bir yere geldiğinde peyik (davetçi) 
adı verilen kişi evleri dolaşarak dedenin geldiğini ve cem töreni yapılacağını haber 
verir. Köydeki evlerden biri cem töreni için hazırlanır. Bu cem töreni (görgü cemi) 
cuma gecesi, tüm taliplerin katılımıyla gerçekleşir. Görgü-sorgu ayini yaparlar, 
taliplerden musahip kavline girmeyenleri musahip kavline alırlar; Cem’de on iki 
hizmet sahipleri çağrılır ve hizmetler yerine getirilir. Bahar gelince herkes tarlasıyla, 
ekiniyle meşgul olacağından dede de köyüne gider. Bu yüzden aleviler arasında, 
“çiğdem bitti, dede yitti” deyimi meşhurdur.19

17Bkz. Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, 1990, Ankara, s.256–257; Kutluay Erdoğan,
Alevilik-Bektaşilik, İstanbul, 1993, s.13–17.

18 Bkz. Türkdoğan, a.g.e., s.495.
19Yaman, Kızılbaş Alevi Dedeleri, s.57; Gölpınarlı, a.g.e, s.85.; Cem töreni için bkz. İlyas Üzüm, Tarihsel 

ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik, İstanbul, 2008, s.151 vd; Hüseyin Bal, Alevi İslam Yolu, İstanbul, 
2004, s.49 vd.; Mehmet Yaman, Alevilikte Cem, İstanbul, 2003.
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2.2.2.Tarihi Süreçte Karşılaşılan Sıkıntılar

Siyasi ve ekonomik sebeplerle çoğu kez siyasi erk’le ters düşen Alevi-Kızılbaş 
zümreler, tarihin çeşitli dönemlerinde dramatik olaylar yaşamıştır. Bu yüzden Alevi 
toplulukları üst düzeyde birçok yönetici ve düşünürünü yitirmiştir. Çoğu köyler pir-
siz ve rehbersiz kalmıştır. Sancılı bir süreçten geçen Aleviler, kimi zaman dedelerini 
saklayarak, gizlice cem törenlerini yapmak zorunda kalmışlardır.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte dini muhteva ve karşılıklı algılarda önemli bir 
kırılma yaşanmıştır. Tevhid-i tedrisat kanunuyla birlikte Sünnilerin örgütlü yapısı 
olan bütün dini eğitim kurumları kapatılmıştır. Bunun sonucunda diğer dini gruplar 
kadar toplumun çoğunluğunu teşkil eden Sünni Müslümanlar da her türlü dini eği-
tim kanalından ve cemaat yapılanmasından yoksun kalmışlardır. Özellikle 1925 yı-
lında devreye giren Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına dair kanunun uygulanması 
kapsamında, camideki ibadetler için geçici olarak bir araya gelme dışındaki her türlü 
dini cemaatleşme (Tekke, zaviye, dergâh, ocak v.s) yasaklanmıştır.20

Öbür yandan, Aleviler, Cumhuriyet yönetiminden çok şey bekliyorlardı ancak 
umduklarını bulamadılar. Tek Parti Yönetimi’nin jandarma dipçiği, çoğunluğu kır-
salda bulunan Alevileri hedef alıyordu. Alevilerdeki Osmanlı karşıtlığı üzerinden 
süregelen merkezi otoriteye karşıtlık, bazı güçler tarafından kullanılarak, tarihin en 
kanlı olayı olan Dersim hadisesini yaşattı.21

2.3. Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Dedelik/Babalık

2.3.1. Kurtuluş Savaşında Aleviler ve Dedeler

Tarihin belli dönemlerinde Osmanlı yönetimi tarafından hep kuşkuyla karşı-
lanmış, inanç değerleri küçümsenmiş, zaman zaman baskı ve katliamlara maruz kal-
mış Alevi-Kızılbaş zümreler, Kurtuluş mücadelesine yürekten destek vermişlerdir. 
Çünkü onların nazarında adeta Emevi İslam anlayışını temsil eden ve kendilerine 
zulmeden bir devlet gidecek yerine rahat bir nefes alabilecekleri modern bir devlet 
kurulacaktı.22

Aleviler, Mustafa Kemal’in başlattığı bu kurtuluş mücadelesinin, dışta emper-
yalist güçlere, içte ise Osmanlı düzenine karşı olduğunun farkındaydı. Atatürk de bu 

20 Yasin Aktay,”Sosyo-Kültürel ve Politik Yönleriyle Alevilik Üzerine Notlar”, Milel ve Nihal Dergisi, 
S.1, C.4, s.57–76.

21 Solgun, a.g.e, s.135 vd.
22 Bkz. Baki Öz, Kurtuluş Savaşı’nda Alevi-Bektaşiler, İstanbul, 1995, s.23; Cemal Şener, Atatürk ve 

Alevilik, İstanbul, 1994, s.107; Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul, 1992, s.286.



624 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için Alevi kitlenin desteğine ihtiyacı olduğunu 
biliyordu. Bu nedenle, kendisi bizzat, Hacı Bektaş’ta bulunan zamanın postnişini 
Cemalettin Çelebi ile görüşmüş ve milli mücadeleye destek sözü almıştır. Alevi ileri 
gelenleri, Alevi yöreleri, Kurtuluş Savaşına topyekûn katılımda bulunmuşlardır. 
Kongre hazırlıklarına ve kongrelere aktif olarak katılmışlardır. Müdafaa-i Hukuk 
cemiyetlerinde yer almış ve canla başla çalışmışlardır.23 Atatürk’ün milli mücadele 
günlerinde Hacı Bektaş’ı ziyareti, Alevilerin Atatürk’e ve Cumhuriyet’e sahip çık-
maları sürecini hızlandırmıştır.24 Cemalettin Çelebi’nin vefatından sonra kardeşi 
Veliyettin Çelebi postnişin olmuş, O da ağabeyi gibi bütün gücü ile Atatürk’ü ve 
Kurtuluş mücadelesini desteklemiştir.25

2.3.2.Kuruluş’tan 1960’lara kadar Alevilik ve Dedeler

Ahmet Yaşar Ocak’a göre, Alevilik ve Alevi toplumu, ikinci meşrutiyet döne-
minde Ziya Gökalp’ın tesirindeki güçlü Türkçülük akımının ilgi odağı olmuş ve bu 
ilgi Cumhuriyetin ilk yıllarında da sürmüştür. Ne var ki çok büyük beklentileri olan 
yeni rejim tarafından peş peşe gelen yeni uygulamalar Alevileri hayal kırıklığına 
uğratmakta gecikmemiştir. Örneğin, yeni kurulan Diyanet İşleri Riyaseti’nin, yalnız-
ca Sünni toplumu dikkate alan bir yapı çerçevesinde teşkilatlanması ve faaliyetle-
rini yürütmesi, Alevi toplumunun kendini yine dışlanmış hissetmesine neden olmuş-
tur.26

Kırsalda yaşayan Alevi toplulukların en temel dini-sosyal kurumu olan Dede-
lik, 1950’lere kadar oldukça fonksiyonel olarak, söz konusu toplulukların dini-sos-
yal, hukuk, eğitim vb. gibi birçok sorun ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi başarabil-
miştir. Bu tarihten sonra ise bu kurumda bir işlevsizleştirme söz konusudur.27

Cumhuriyet’in ilk yıllarında getirilen yasakların ve yaşanılan kırılmaların, ge-
leneksel Alevi-Bektaşi örgütlülüğünü bütünüyle ortadan kaldırmadığı bir gerçektir. 
Bu süreçte dedeler, babalar, zâkirler, pirler, rehberler ve mürşitler cemlerini ve hiz-
metlerini gizlice yürütmüşlerdir.28

23 Bkz. Zelyut, a.g.e., s.286; Öz, a.g.e, s.24 vd; Şener, a.g.e, İstanbul, 1994, s.53.
24 Abdulkadir Sezgin, Osmanlı ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Bektaşiler ve Günümüzde Bektaşilik, Köprü 

dergisi, Bahar–1998, S.62, s.s, 99–112.
25 25 Nisan 1923 tarihli bildirisi için bkz. Zelyut, a.g.e, s.290; Yaman, a.g.e., s. 155.
26 Ocak, a.g.e, s.315–317.
27 Y.Mustafa Keskin, “Kentleşme ve Modernleşme Sürecinde Alevilikte Dedelik Kurumu”, Ekev 

Akademi Dergisi, Güz -2009, S.41, s.s., 115-132.
28 Aykan Erdemir, Geçmişten Günümüze Alevi-Bektaşi Kültürü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 2009, s.169.
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2.3.3. 1960’lar Sonrası Alevilik ve Dedeler:

1950’li yıllara kadar Alevilik, neredeyse tamamı kırsal alanlarda yaşayan, top-
lumsal, ekonomik ve siyasal nüfuzu yok denecek kadar az bir topluluk inancının 
adıydı. Dedeler sadece dinsel ibadet (cem) ve törenlerdeki (sünnet, düğün vb) gö-
revlerle yetinmek zorunda kalmışlardır. 1950 yılından başlayarak özellikle Demok-
rat Parti’ye verilen seçim desteğiyle birlikte, Alevilerin siyaset üzerinde ne denli 
etkili olabileceği görülmeye başlanmıştır. Aleviler, bu ilk sivil siyasal deneylerinden 
buruk bir ağız tadıyla çıkmış, 1960’lı yıllardan başlayarak özellikle Köy Enstitüleri 
sürecinin de etkisiyle sola yönelmişlerdir.29

Bu yıllardan itibaren sol ideolojinin yoğun telkinlerine maruz kalan, ayrıca 
modern eğitim süreçlerini tecrübe eden özellikle genç ve orta kuşaktan eğitimli 
Aleviler için Dedelerin çoğu, bilgisiz, kültürsüz, yeni neslin inanç önderliğini yapa-
cak kapasitede olmayan kimseler olarak algılanmaya başlanmıştır. Artık günümüz 
kent koşullarında bu göreve talip olanlar, Dedelerden ziyade, modern ve seküler 
eğitim süreçlerini tecrübe etmiş, rasyonel düşünce biçimini benimsemiş dernek ve 
vakıfların yönetiminde yer alan, çoğu yüksek öğrenim görmüş Alevi aydınları veya 
yazarlarıdır.30

2.3.4.1980’ler Sonrası Alevilik ve Dedeler

1980 sonrası Türkiye’de Alevi topluluğun, Alevi kimliği içinde yoğun ve 
örgütlü bir siyasallaşma içine girdiği gözlemlenmektedir. Alevi yazar Lütfi Kale-
li’ye göre, bu gelişmede belli başlı iki faktörün; 12 Eylül yönetiminin yanlı ve bas-
kıcı tutumu ile Türkiye’de hızla yükselen Sünni köktenciliğin etkili olduğu söy-
lenebilir.31

Sosyolog Yasin Aktay’a göre, seksenli yılların başlarından itibaren Türkiye’de 
Alevilik için gerçek anlamda bir canlanma dönemi başlamıştır. Cumhuriyet tarihin-
de ilk defa Alevilik kendini Alevilik olarak bulmaya veya ifade etmeye ve dinsel 
boyutuyla gündeme getirmeyi başlamıştır.32

Melikoff’a göre, Türkiye’de 1980 askeri darbesine ve 1990’lardaki Alevilere 
yönelik şiddetli saldırıları müteakiben, şehirleşen Alevilerin siyasileşmesi, seferber 
olmaları ve yayılmaları Alevi kültürünün uyanışını sağlamıştır. Avrupa’da ve Türki-

29 Bkz. Reha Çamuroğlu, Değişen Koşullarda Alevilik, İstanbul, 2005, s.1.
30 Bkz. Y. Mustafa Keskin, a.g.m, s. 116.
31 Bkz. Kaleli, a.g.e., s.97-98.
32 Bkz. Yasin Aktay, “Sosyo-Kültürel ve Politik Yönleriyle Alevilik Üzerine Notlar”, Milel ve Nihal 

Dergisi, S.1, C.4, s.57–76)
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ye’de Alevi kültür dernekleri oluşturulmuş, kurumlar kurulmuş ve Alevi-Bektaşi 
kültürünün ve inancının birçok yönünü açıklayan bir sürü yayın çıkarılmıştır.33

3. DEDELİĞİN KAYNAĞI VE DAĞILIMI

3.1. Dedelik Kurumunun Tarihi Kökleri

Dedelik kurumunun oluşumu, Anadolu’ya göçler sonrasında gelen şeyh ve der-
vişlerin öncülüğünde gerçekleşen kolonizasyon hareketiyle yakından ilişkilidir. Bu-
gün hala yaşayan Alevi ocaklarındaki dervişlerin adları bu yargıyı doğrulamaktadır. 
Alevi ocaklarının adları, bu yarı-savaşçı, gezginci dervişlerin adıyla anılmaktadır. 
Kendilerine bağlı oymaklarla Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşerek tekke ve zavi-
yeler kuran, sosyal ve ekonomik yönden buraları zenginleştiren bu dervişler maddi-
manevi her yönden büyük nüfuza sahip kimselerdi. Bu dervişlerin adlarını taşıyan 
Alevi Ocakları, onların kutsal kimlikleri çerçevesinde ortaya çıkmış ve soylarından 
gelenler tarafından ocak geleneği sürdürülerek bugüne kadar gelmiştir.34

Tarihçi Mehmet Eröz’e göre, Maveraünnehir İslamlaştıktan sonra, tasavvuf 
cereyanı da İslamiyet’in takip ettiği yollardan Türkistan’a girmiştir. Herat, Nişabur 
ve Merv, X. Yüzyılda mutasavvıflarla nasıl dolmaya başladıysa, XI. Yüzyılda Bu-
hara ve Fergana’da da şeyhlere rastlanmaya başlanmıştır. Fergana’da Türkler kendi 
şeyhlerine Bab, yani Baba namını veriyorlardı. Ahmet Yesevi gibi büyük bir muta-
savvıf ortaya çıkıncaya kadar, Türk toplumu mutasavvıflara, dervişlere alışmıştı. 
Kendilerine saadet yollarını gösteren, ilahiler ve şiirler okuyarak, Allah rızası için 
öğütler veren bu dervişlere Türk halkı büyük sevgi ve saygı duyuyordu. Onları, 
eskiden kutsal görüp saydıkları kam’lara, ozan’lara benzetiyor ve bu sebepten yürek-
ten benimseyerek, dediklerine inanıyorlardı. 35

3.2. Dedeliğin Kollara Ayrılması 

Alevi-Bektaşi geleneğinde dedelik kurumu bir kategorileşmeyi ortaya koyar. 
Hacı Bektaş Veli’yi evli kabul eden Bektaşilik kolunun temsilcisi Çelebi’dir. Evlen-
memiş kabul edenlerinki ise –ki Alevi temsilcisidir- baba veya dededir. Eskiden 

33 Bkz. İren Melikoff, Geçmişten Günümüze Alevi-Bektaşi Kültürü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2009, s.425.

34 Bkz. A. Yaşar Ocak, Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, İstanbul, 2004, s. 389; Ali Yaman, 
Alevilikte Dedelik ve Ocaklar, İstanbul, 2004, s. 83.

35 Bkz. Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, 1990, s. 200–201.
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Hacı Bektaş Veli Dergâhında, Alevilerin temsilcisi olarak Dede ile Bektaşilerin 
temsilcisi olan Çelebi yan yana bulunurlardı.36

Tarihsel olarak Hacı Bektaş Dergâhı, “Dedebabalar” ve “Çelebiler” olmak 
üzere iki farklı gücün etkisi altında bulunmaktadır. Dedebaba-Çelebi rekabeti yüz-
yıllara dayanmakta olup aynı zamanda Bektaşilik nüfuzu üzerindeki bir güç müca-
delesidir. Kendilerini Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelen (bel evladı) olarak kabul 
eden ve taliplerince de böyle kabul edilen Ulusoyların bu savları, Hacı Bektaş Ve-
li’nin çocuğu olmamıştır diyen Dedebabalar ve Ocakzade dedelerin bir bölümünce 
kabul edilmemektedir. Kendilerine ‘yol evladı’ diyen Dedebabalara ise, bu kurumun 
Osmanlı Devleti tarafından Bektaşiliği kontrol altına almak amacıyla kurulduğu 
şeklinde eleştiriler yöneltilmektedir. Bu eleştiriler bazen Ulusoyları da hedef ala-
bilmektedir.37

3.3. Dedelerin Nitelikleri:

Dede, Alevi-Kızılbaş köylerinde cemaatin dini önderidir. Mürşitlik, müreb-
bilik, pirlik onun işidir. Onlar için, “Mürşidin nefesi, hak nefesidir.” “Mürşidini hak 
bilmeyenin işi bitmiştir.” ifadeleri kullanılır. Yol’a girecek talip, varlığını mürşide 
teslim eder ve ondan el alır. Alevi topluluğunda dedenin statüsü en üst seviyededir. 
Dedeler, seçimle değil soy yoluyla görevlendirilirler. Deyim yerindeyse dede olun-
maz, doğulur. Bu durumun yarattığı sakıncalar yanında olumlu yanları da söz konu-
sudur.38

Alevi zümrelerde, bu neslin başı, evlad-ı resul olan pak Ehl-i Beyt nesli olarak 
kabul edilir. Bu soya ayrı bir ihtimam gösterilir. Bu anlamda dedeler, bağlı bulun-
dukları topluklular arasında dini, sosyal ve kültürel anlamda çok büyük hizmetler 
icra etmişlerdir. Ancak zaman içersinde, yalnızca bu soyun asaletiyle yetinip kendi-
ni geliştirmede gevşeklik gösteren bazı dedeler, yolu sekteye uğratmıştır. Geldiği-
miz noktada, Alevilikle ilgili sorunların ve tıkanmaların da önemli sebepleri arasın-
da gösterilen dedelerin liyakati ve nitelikleri konusu önem arz etmektedir.

3.3.1.Buyruk ve Erkânnâme’ye Göre Seyitlik/Dedelik

Dedeliğin yani mürşitliğin kimin hakkı olduğu konusunda Erkanname’de şu 
ifadelere yer verilir:

36 Bkz. Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, İstanbul, 1995, s. 492.
37 M. Yaman, Alevilik/ İnanç-Edep-Erkan, İstanbul, 2004, s. 435.
38 Bkz. Türkdoğan, a.g.e., s. 492.
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“Ba’dehû mürebbilik şol kimsenin hakkıdır ki, evliyanın tarîkında hiçbir 
vecihle kusuru olmaya. Ve hem evliyanın tarîkı içinde yirmi sekiz sual vardır. Anı 
bilüp cevap vire ve hem mürebbî neslini Muhammed Ali’ye çıkara. Eğer halife ve 
eğer pir ve eğer imâd ve eğer mürebbî bunları bilüp cevap virmese ne halifeliği ve 
ne pirliği ve ne imâdlığı ve ne mürebbîliği caiz değildir şöyle bilesiz.”39

Yani bu duruma göre, mürebbi olan şahsın evliya tarikatında hiç kusuru olma-
malı; bu meyandaki sorulara cevap verebilmeli; soyu Muhammet Ali’ye dayan-
malıdır.

İmam Cafer buyruğuna göre, Dede(Mürşit) Resul soyundan gelmeli ve talipler 
de onları bulup ikrar vermelidir. Ancak bu şekilde imanlar kabul görür ve cennet 
kapıları açılır:

“— Resul soyuna ikrar getirmeyen, biat etmeyen, iradet getirmeyen (kimseler), 
ister pir ister talip kim olursa olsun, yedikleri haram, yuttukları murdardır. İkrarı caiz 
değildir. Tacı deliktir. Tarikatta murdardır, yüzleri karadır. Erkâna, tarikata ve haki-
kate sığmazlar. Nedeni, Resul soyundan reddolunmuşlardır. Ve de sermayesiz kal-
mışlardır.

— Resul soyuna erişmeyen şeyhlerin, meşayihlerin ve pirlerin biatları ve 
ikrarları caiz değildir. Onlar sürgündür, yezittir. Yediği haram, yuttuğu murdardır. 
İşledikleri günahtır. Çünkü Hazreti Murtaza Ali’nin evladına ermemiş, sermayesiz 
kalmışlardır. Oysa elde sermaye olmayınca amaca ulaşılmaz ve bir şey alınmaz”.

İmam Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle buyururlar: “Hazreti Resulullah’ın ve 
Hazreti Şah-ı Merdan Aliyye’l- Murtaza’nın evladına erişip biat kılanlar ve iradet 
getirenler din, iman, ikrar ve biata ermiş ola, yol ve erkânları geçerli ola, ahirette 
sevapları kabul ola. Yarın ulu divanda aklanıp kurtulalar. İkrarları caiz ola ki, emek-
leri kabul ola.40

3.3.2. Dedeliğin Günümüzdeki Durumu

Türkiye’nin son elli yılda geçirdiği değişim ve dönüşüm hamlelerinden bütün 
sosyal zümreler etkilendiği gibi Alevi zümreler de çok etkin bir şekilde etkilen-
miştir. Aleviliğin belkemiğini oluşturan dedelik de bundan nasibini almış, dedelerin 
konumu tartışılır hale gelmiştir.

39 Erkanname, nşr. Doğan Kaplan, TDV., s. 138.
40 Bkz. Buyruk, s.31.; Buyruklar için bkz. Doğan Kaplan, “Aleviliğin Yazılı Kaynaklarından Buyruklar ve 

Muhtevaları Üzerine”, S.D.Ü.İ.F. Uluslararası Bektaşilik ve Alevlik Sempozyumu I, Isparta, 2005, 
s.233.
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İlyas Üzüm’e göre, bazı Alevi çevreleri bu şartlardan bir kısmını sorgulamak-
tadır. Onlara göre, mesela dedelerin peygamber soyundan gelme şartı bugün üzerin-
de düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü tarih boyunca kendi soyunu Muham-
met-Ali’ye ulaştırmaya çalışan pek çok zümreye tanık olunmuştur. Kaldı ki ken-
disinin peygamber soyundan geldiğini ileri süren bir dedenin bunu belgelemesi 
oldukça zordur. Çünkü Nakibü’l eşraflık kurumunca tutulan şecere defterleri yok 
olmuş durumdadır. Dedelerin bir kısmının, maişetlerini temin etmek için köy ağaları 
ve aşiret reisleriyle yarış halinde oldukları yolunda güçlü iddialar bulunmaktadır. 
Dedeliğin ikinci şartı olan ilim sahibi olma konusunda bütün yazarlar, çok ciddi 
problemlerin bulunduğunu belirtmektedirler. Muhtelif bölgelerde dede olarak bili-
nen kişilerden Buyruk’ta işaret edildiği biçimde ilme sahip olanlar oldukça azdır.41

Araştırmacı Nejat Birdoğan’a göre, artık bilimin, tekniğin uzayı bize getirdiği 
çağlarda dedeliğin de biçim değiştirmesi gerekir. Bu anlamda, toplum içerisinde üs-
tün sınıf yaratarak kimseyi secdeye kapayamazsınız. Okumuş, belli makamlara gel-
miş taliplerin dedeler önünde secdeye kapanması olası değildir. Birdoğan’a göre, 
dedelik soya değil de bilime ve yönetim gücüne verilmelidir. Aleviler, klasik ve 
efsanevi yöntemlerden vazgeçmeli, kendi akademilerini kurup buradan yetiştirdiği 
dedelerle yoluna devam etmelidir.42

3.4. Dedelerin İşlevleri

Dedelerin, Alevilerin dini ve sosyal hayatında çok önemli fonksiyonları vardır. 
Dini törenleri yönetmekten, aralarındaki analaşmazlıkları çözmeye; nikâh kıymak-
tan, cenaze merasimlerini yürütmeye kadar fonksiyonel bir karizmaları söz konu-
sudur. Dedelerin karizması, he ne kadar kentleşmeyle birlikte itibar kaybına uğrasa 
da özellikle kırsal bölgelerde hala önemli ölçüde saygınlıkları sürmektedir.43

Ocakzade olmak, dedelik yapmak için yeter şart değildir. Dedesoylu olmakla, 
aynı zamanda dedeliğe ilişkin görevleri yapıyor olmak birbirinden farklıdır. Ocak-
zade olup da dedelik yapmayan dede aileleri de bulunmaktadır. Zaten genel bir ku-
ral olarak dede çocuklarından tümü de dedelik yapamaz. Genellikle çocuklardan 
biri, dedelerin deyişiyle “hakkından gelen” babasından sonra onun yerine geçerek 
dedelik görevini yapabilir.44

Ali Yaman’a göre, Alevi dedelerinin geleneksel yapı çözülmeden önceki fonk-
siyonlarını şöyle özetlemek mümkündür: Sosyal ve inançsal yönden topluma önder-

41 Bkz. Üzüm, Günümüz Aleviliği, İstanbul, 1997, s. 145.
42 Bkz. Birdoğan, Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi, İstanbul, 1995, s. 175.
43 Bkz. Süleyman Uludağ, “Dede”, DİB, IX/76; Bal, a.g.e., s. 41.
44 Bkz. Ali Yaman, Alevlikte Dedelik ve Ocaklar, İstanbul, 2004, s.139.
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lik etme ve davranışlarıyla örnek olmak; toplumu irşat (aydınlatma) ve bilgilen-
dirmek; toplumda birliği ve beraberliği sağlamak; sosyal ve dinsel törenleri (cem, 
cenaze, evlenme törenleri..) yönetmek; adaleti sağlama, suçluları cezalandırma; 
inancı ve yol’u yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak; manevi nüfuzlarıyla maddi-
manevi sorunu olanların, hastaların derdine çare bulmak.45

Dedelerin bir diğer önemli işlevi de, sözlü halk geleneğinin nesilden nesile 
yüzyıllardır aktarıcısı olmalarıdır. Bu anlamda dedeler, ulu ozanların nefeslerini, 
deyişlerini ve nefeslerini sürekli okuyup aktararak bu geleneğin yaşatılmasını sağla-
mışlardır.46

3.4.1. Dede- Talip İlişkileri

Aleviliğin en temel öğesi dede-talip ilişkisidir. Dedelik ve taliplik soy sürer. 
Her dede ocağının belli bir talip topluluğu vardır. Ocak ile bu talip topluluğu ilişkisi, 
çok özel bazı durumlar dışında değişmez. Yani, talip grubu kendi dede ocağından 
ayrılamaz. Örneğin, Doğu kökenli bir dede ocağının talipleri, batıda bir yerde veya 
yurt dışında yerleşmiş olabilir. Dedeler, bu uzak yerlerdeki taliplerinin hizmetini 
görmek için hiçbir özveriden kaçınmadan görev yaparlar.47

Fığlalı’ya göre, Alevi-Kızılbaş topluluklarında teşkilatlanma ve dolayısıyla 
“görgü” “yol” ve “sürek” denen töre, bütünüyle göreneğe ve şifahi kültüre dayan-
maktadır. Buna göre toplulukta her şey, dede, rehber ve diğer tecrübeli kişilerin 
anlattıklarından öğrenilir. Eğer bu şahıslar iyi yetişmiş iseler, cemaatteki tesirleri 
çok iyi olur. Ancak iyi yetişmemiş dedeler eliyle cemaatin olumsuz yönlere kaydığı 
da bilinen bir gerçektir. 48

3.4.2. Günümüzde Dede-Talip İlişkileri

1950’li yıllardan sonra kentlere göçün artmasıyla birlikte dedelerin kırsaldaki 
işlevleri de azalmış, itibarları düşmüştür. Bu dönemi, dedelik kurumu açısından 
geçici işlevsizleşme dönemi olarak ifade eden Alevi akademisyen Ali Yaman şöyle 
değerlendirmektedir:

“Osmanlı döneminde resmiyet ve resmiyetin tanıdığı Sünni toplum tara-
fından dışlanmış bulunan Aleviliğin tarihsel süreç içerisindeki bu geleneksel kapalı 

45 Yaman, Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi, İstanbul, 2007, s.235; Düşkünlük için bkz. Zülfikar Özbilgin,
“Alevilikte Düşkünlük”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011/60, s.s. 411–414.

46 Yaman, Kızılbaş Alevi Dedeleri, İstanbul, 1998, s.68.
47 Hamza Aksüt, “Dede Ocaklarının İşlevi ve Kökeni”, SDÜ Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik 

Sempozyumu I, s.343.
48 Fığlalı, a.g.e., s. 312-313.
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toplumsal yapılanmasına özgü ocak sistemi, 1900’lü yılların başına kadar da böyle 
devam etmiştir. Daha sonra yaşanan gelişmeler ve özellikle de kırdan kente göç 
olgusunun yarattığı gelişmelerle dede-talip ilişkileri parçalanmış ve ocak yapılan-
ması giderek işlevsiz hale gelmiştir. Giderek çoğu artık kentsel yerleşim birimle-
rinde yaşamaya başlayan Aleviler, kendilerini geleneksel köy yaşamından çok farklı 
bir toplumsal yapı içerisinde bulmuşlardır. Kentlere göçlerle birlikte başlayan ve 
1990’lı yıllardaki gelişmelere kadar olan bu dönemi, biz Dedelik kurumu bakımın-
dan bir geçici işlevsizleşme dönemi olarak ifade ediyoruz. Bu geçici işlevsizleşme 
dönemini 1980’lerin sonlarından itibaren bir yeniden yapılanma süreci izlemiştir ki 
bu yeniden yapılanma bugün hâlâ devam etmektedir.” 49

4. DEDELİK KURUMU VE SOY İLİŞKİSİ

4.1. “Soy” Kavramı ve Önemi 

Soy konusu, eski ve orta çağlarda peygamber ve hükümdar gibi büyük insan-
larla bağ kurmak açısından önemini sürekli muhafaza etmiştir. Soy ile övünme, 
önemli bir toplumsal gelenek halini almıştır. Eski Çinliler, Yunanlılar, Romalılar ve 
Yahudiler arasında da soy yüceltilir, övünç kaynağı sayılır, şecereler (nesebnameler) 
düzenlenirdi. İslamiyet öncesinde Araplar arasında da soya önem verilir, kabilelerin 
nesebnamelerini ezberleyen kişiler bulunurdu. İslamiyet geldikten sonra, bu durum, 
her ne kadar hoş karşılanmasa da İslami bir şekil altında yaşamağa devam etmiş, Hz. 
Muhammed’in soyundan gelenler seyyid veya şerif adıyla anılır olmuşlardır.50

Kökenleri kutsal motiflerle bezenmiş hanedanlar daha rahat bir hâkimiyet 
devresi yaşamışlardır. Bu motif, Avrupa toplumlarında eski Yunan’da, Romalılarda 
görüldüğü gibi, özellikle şark milletlerinde Araplarda, Farslarda daha belirgin bir 
şekildedir. Aynı gelenek Türklerde de görülür. Göktürkler ve öncesi Türk inanç-
larında, hakanların soyları daima kutsal motiflerle bezenmiş destanlarla anlatıl-
mıştır.51

4.2. Anadolu Aleviliğinde Dedelik ve Soy İlişkisi

Anadolu Aleviliğini ve dedelik-soy ilişkisini anlamak için, tarihi süreç içerisin-
de cereyan eden olaylar neticesinde gerçekleşen Türkler ve Ehl-i Beyt arasındaki 
yakınlaşmayı görmek gerekir. Hz. Ali soyundan gelenler, Emevi zulmünden kurtul-
mak için gruplar halinde özellikle şu anda Türkmenistan ve İran’ın sınırları içinde 
bulunan Horasan bölgelerine giderler. Bu bölgede yaşayan Türkler, kendilerine 

49 Bkz. Yaman, Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi, s.236.
50 Bkz. Uludağ, a.g.m., s. 76.
51 Bkz. Nihat Çetinkaya, Kızılbaş Türkler, Ankara, 2012, s.377.
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sığınan Ehl-i Beyt mensuplarına kucak açarak büyük saygı ve sevgi beslerler. Ken-
dilerine büyük bir zulüm ve katliam yapılan Türkler, Hz Ali’nin evlatlarına yapılan 
baskı, zulüm ve takibi daha derinden hissederek onları bağrına basar, aralarında 
büyük bir yakınlaşma doğar, kız alınıp kız verilir. Böylece Ehl-i Beyt hanedanı hem 
Türklerle akraba olmuşlar hem de Türklere Müslümanlığı öğretmişlerdir. Dedelerin 
Ehl-i Beyt’le akrabalıkları ve Horasandan gelen oba ve oymaklara önderlik etmeleri, 
Anadolu Aleviliğinde kendine özgü bir Hz. Ali sevgisi oluşturmuştur.52

4.2.1. Bektaşilikle Benzerlik ve Farklılıklar

Öteden beri Alevilikle birlikte anılan Bektaşilik kavramı, tarihi süreç içerisinde 
farklı bir konuma oturtulmuştur. Hacı Bektaş Veli’den sonra ikinci pir olarak kabul 
edilen Balım Sultan’ın yaptığı bazı değişiklik ve yeniliklerden sonra Bektaşilikte 
köy ve şehir farkı ortaya çıkmıştır. Köydekiler “köy Bektaşileri” yani Alevi olarak; 
şehirdekiler ise “Şehir Bektaşileri” yani Bektaşi olarak maruf olmuştur. Alevi/Kızıl-
baş Türkmenler, bu ikisi arasındaki farkı, “kökten sürme/bitme” ve “daldan inme/-
yetme” terimleri ile ifade ederler. Dolayısıyla Alevi anne-babadan dünyaya gelen 
kökten(doğuştan) Alevi, annesi-babası Alevi olmasa bile ‘nasip alan’ kimse ise
Bektaşi’dir.53

4.2.2. Şiilik/Caferilikle Benzerlik ve Farklılıklar  

Yaygın olarak taraftar, fırka gibi anlamlara gelen “şia” terim olarak, Hz. Pey-
gamberin vefatından sonra Hz. Ali ve Ehl-i Beytini halifelik (imamet) için en layık 
kişi olarak gören ve onu nass ve tayin ile meşru halife kabul eden; ondan sonraki 
halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların müşterek adı 
olmuştur.54

Şiiliğin doğuşu konusunda çeşitli görüş ayrılıkları olmakla birlikte en erken 
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden sonra siyasi bir temayül olarak 
kamuoyu oluşturmaya başlamıştır, denilebilir.55 Caferi mezhebi, Sii fırkalarından 
birini oluşturmaktadır. Bu mezhebin bir diğer adı İmamiyye’dir. Alevi ve Bektaşi-
lerin yazılı kaynaklarında en fazla etkisi görülen mezheplerin başında İmamiyye 

52 Gıyasettin Aytaş, “Alevilik Kavramı Etrafında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, s. 56, s.s, 17–28.

53 Abdurrahman Küçük-Mehmet Alparslan Küçük, Türkistan’dan Türkiye’ye Alevilik-Bektaşilik, Ankara, 
2009, s.134.

54 Bkz. E. Ruhi Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, İzmir, 2008, s. 265.
55 Fığlalı, a.g.e., s. 550.
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Şia’sı gelir. Kaynaklar, İmamiyye mezhebinin Türklere yönelik propaganda faaliyet-
lerinin Safeviler döneminde yoğunlaştığını göstermektedir.56

4.3. Dedelik Kurumu ve Şecereler

4.3.1. Şecerenin Önemi ve Dağıtımı

Alevilikte soy ile ilgili önemli hususlardan biri de şecereler (soy kütükleri) 
konusudur. Şecereler, bir yetki belgesidir. Bu yetkiyi alanlar seyitliğin her türlü 
imtiyazından yararlandıkları gibi, ocak da kurabilmekte ve bunun doğal sonucu 
olarak ‘çerağ hakkı’ adı altında bir yıllık tahsilât da yapabilmektedirler. Kimi yerler-
de bu yıllık paranın adı “hakkullah” veya “Şeydullah”dır. Aleviler kısaca “çıralık” 
da derler.57

Alevilikte dedelik, inhisar altındadır; dedeler, soy güderler. Her dede, Hz. Pey-
gamber soyundan geldiği kabul edilen Seyyid Baba, Sarı Saltuk, Dede Gargın, Pir 
Sultan, Ağuiçen (Karadonlu Can Baba), Gözü Kızıl, Şeyh Samit gibi birinin soyun-
dan geldiğini söyler; bu öyle kabul edilir. Bu nisbet bazı kere, bir şecereyle ispat-
lanır.58

4.3.2. Seyitlik/Dedelik ve Nakibü’l Eşraflık

Tarihi süreç içerisinde zaman zaman istismar edilmiş olan bu konu, sürekli 
tartışılmış ve sonunda meşruiyeti belirleyici yöntemlere başvurulmuştur. Örneğin 
Abbasiler döneminde Ensâb Nikâbeti (Nakibu’l Eşraflık) müessesesi oluşturulmuş-
tur. Bu makam önemli bir işleve sahip olduğundan layık olan şahıslar getirilmiş ve 
seviyelerine uygun saygı ifadeleri kullanılmıştır. Aynı zamanda bu kişilere özel un-
vanlar verilmiş, özel elbiseler giydirilmiştir.59 Bu kurum, peygamber soyundan 
gelenlerin işlerine bakmış, neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydetmiş; onları kötü 
durumdan korumuş; fey ve ganimetten paylarını dağıtmış, sahte seyyidlik olaylarını 
takip etmiştir.60

Abbasi devri hukukçusu Maverdi’ye göre: “Bu nikabet, şerefli nesep sahipleri
için, kendilerine nesepte denk olmayan ve şerefte eşit olmayanların velayetinden ko-
runmak (siyanet) için tesis edilmiştir.” Böylece kurulan teşkilat vesilesi ile seyyid-

56 Bkz. Ali Albayrak, Caferilerde Dini ve Sosyal Hayat, Doktora Tezi, Ankara, 2006, s. 52; Sönmez 
Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara, 2006, s. 56.

57 Birdoğan, Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi, İstanbul, 1995, s. 140.
58 Abdülbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul, 1969, s. 278.
59 Murat Sarıcık, Kavram ve Misyon Olarak Ehl-i Beyt, İstanbul, 1997, s. 197.
60.M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul,  1993, C.II, s.200.
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lerin işleri de en uygun şekilde yürüyecek ve onları idare eden kimsenin hükmü daha 
geçerli olacaktır.61

SONUÇ

Dedelik, Aleviliğin olmazsa olmaz kurumlarındandır. Yüzyıllar boyunca süren 
Alevi gelenek ve görenekleri dedeler eliyle devam ettirilmiştir. Dedeler, gerek oku-
dukları nefeslerle, gerek yürüttükleri cemlerle ve gerekse sorumlu oldukları taliple-
rine yön vermekle inanç ve kültürü taşıyıcı roller üstlenmişlerdir.

Dede kavramıyla ilgili olarak değişik görüşler ortaya atılırken, bu misyonu 
yerine getiren kişilere seyyid, pir, piro, mürşid gibi sıfatlar verilmiştir.

Tarihi süreç içersinde, eski Türk dinlerindeki kam, şaman gibi din adamlarının 
yerini, İslamiyet’le birlikte ilahi ve deyişler okuyan dede, baba ve ozanlar almıştır. 
Tıpkı öncekiler gibi dede ve babalar da kabilelerine hem dini hem de siyasi lider 
olmuşlardır. Ne var ki bu tablo Anadolu’ya geçişle birlikte değişime uğramıştır.

Dede ocakları da bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdırlar. Her dede 
ocağının üstünde ve bağlı bulunduğu bir başka dede ocağı bulunmuştur. Gerektiğin-
de dedeler de toplumdan bir birey gibi dinsel törenlerde bulunmuş, başka dedeler 
önünde hesap vermiş ve yargılanmışlardır. Alevi inancındaki ‘el ele, el Hakk’a’ 
ilkesi, dedelik sisteminde kendisini göstermiştir. Bütün Anadolu’da köylerin, obal-
arın dede’lere; dede’lerin de birbirine bağlı olduğu bir yapılanma biçimi kurul-
muştur. Bu yapılanma biçimi ile Alevi toplumu her zaman birbirinden haberi olan, 
birbirini tanıyan, koruyan ve kollayan kurum olarak yaşaya gelmiştir.

Araştırma bölgemiz olan Tercan’daki ocak sisteminden de anladığımız kada-
rıyla, eskisi kadar olmasa da hâlâ etkisini sürdüren bir yapılanma söz konusudur. Bu 
yapılanma ile dede ve talipler ilişkisini sürdürmekte, birbirinden haberdar olmakta-
dır. Ne var ki köyden kente göç sürecinin yoğun olarak yaşandığı 60’lı yıllardan 
sonra bu yapılanma oldukça sekteye uğramış; modern hayatın getirdiği bir yaban-
cılaşmayla karşılaşan Alevi zümreler, geleneklerini yaşatma konusunda sıkıntılı yıl-
lar geçirmişlerdir.

Yine bu yıllarda, ideolojik dalgalanmaların da etkisiyle kuruma ve dedelere 
olan ilgi azalmış; adeta inancın yerini ideoloji, dedelerin yerini lider ve yazarlar al-
mıştır. Buna bir de Aleviliğin kendini dönüştürememesi ve kurumsallaşamamasını 
eklersek, sorunun iyice içinden çıkılmaz bir noktaya geldiği anlaşılacaktır. Yüzyıllar 

61 Maverdi, el-Ahkamu’s Sultaniye, Kahire, 1996, s. 97.
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boyunca kapalı bir toplum hayatı içersinde sıkı bir geleneksel Alevi anlayışı, gide-
rek yerini modern kurum ve eğitimlerin öne çıktığı gevşek bir Aleviliğe terk etmiş-
tir. Bu süreç içersinde özellikle Alevilikte ön planda olması gereken musahiplik, 
düşkünlük, görgüden geçme gibi kurum ve ritüeller yapılamaz hale gelmiş, dede-
talip ilişkileri yok denecek kadar azalmıştır.

Kent Aleviliğinin hâlâ tartışıldığı ve kurumsal anlamda oluşumunu tamam-
layamadığı bir atmosferde, yol’un önderi sayılan dedeler son yıllarda tekrar hatırlan-
mış ve kendilerine yeni misyonlar yüklenmiştir. Modern hayatın getirdiği sıkıntıla-
rın yanı sıra Aleviliğin hala teolojik ve kurumsal anlamda oluşumunu tamamlaya-
mamış olması özellikle genç kuşakları ciddi manada boşluğa düşürmüş ve onları 
yeni arayışlara sevk etmiştir.

Bu manada bizim de gözlemlediğimiz ve tezimizle ufak da olsa katkı sunmaya 
çalıştığımız gibi, başta Alevi dedeleri olmak üzere yönetici, yazar ve aydınların 
sıklıkla bir araya gelerek başta Alevi kaynakları olmak üzere inanç ve ritüelleri 
sistematik bir düzene sokup, geleneksel ve otantik yapıyı bozmadan modern çağın 
diline uygun bir yapılanma içerisine girmeleri gerekmektedir.
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ALEVİLİKTE OCAK SİSTEMİNİN AİLESEL 

YAPILANMASINDAKİ KERAMETSEL BOYUTU:                 

DÜZGÜN BABA ÖRNEĞİ

Kadir BULUT*

ÖZET

Aleviliğin, yüzyıllar boyu süren hayat serüveninin en önemli ayaklarından 
birini hiç şüphesiz, inançsal bir yapı olarak kendini yaşatan; fakat inançsal boyutu-
nun yanında kültürel, sosyal ve ekonomik bir örgütlenme biçimi olan ocak sistemi 
oluşturmaktadır.  Bugün hala Alevilikteki Ocak Sistemi, tarihsel zeminde oluşturul-
muş en önemli örgütlenme biçimi olarak varlığını korumaktadır. Ocak anlayışı Ale-
vilikte öyle içleştirilmiş ki, toplumun en küçük yapılanma biçimi olarak tanımlanan 
aile yapılanmasında da kendi varlığını göstermektedir. Fakat yukardan aşağı bir sis-
tem izlendiğinde ocak sistemi, en alt katmanını örgütlerken kerametsel yöntem, daha 
ağırık kazanmıştır. Böylelikle bu sistem, sosyal yaşamın en küçük birimi ile taban-
dan tavana bir oluşumla günlük hayatta kendi örgütsel yapılanmasını oluşturmuştur. 
Bu durumun bir sonucu olarak da Alevilikteki aile anlayışı, en üst aile yapılanması 
olan ocak inancıyla düzenlemiştir. Bunun en güzel örneği Tunceli'nin Nazımiye 
ilçesindeki "Düzgün Baba" ziyaretidir.

GİRİŞ

Alevilik, günümüz itibari ile bir çok araştırmacının ilgi odağı olarak kendi 
konumu korumaktadır. Alevilik, bu yapısını tarihsel süreç içerisindeki eğemen siyasi 
yapıların tekleştirme, kendine benzetme politikalarını en acı bir şekilde yaşayan 
inanç olarak, kendini otariter yapılanmaların dayatmalarına karşı, simgesel bir dil ile 
sosyal hayatta gizliyebilmiş ve bunun sonucu olarakta günümüze kadar varlığını de-
vam ettirebilmiştir. Alevilikteki bu simgesel yapı, sadece geçmişteki siyasal ve aske-
ri politikalara karşı bir savunma tekniği olarak değil inançsal iç yapısının bir sonucu 
olarak da kullanmıştır. Alevilikte her kelime her olgu, içsel ve dışsal diğer bir deyim-
le batinsel ve zahirsel boyutu ile değerlendirilmektedir. Zahirsel boyut, günlük ha-
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yatta genel yaklaşımlar çerçevesinde anlam kazansada, batin (içsel) yapı kendine has 
bir anlam kazanmaktadır. Aynı zamanda Alevi inanç öğretisinde dışsal yapı herkese 
aktarılabilinirken; içsel yapı sadece ehli olana yani kamil olana anlatılır. Bu yöntem, 
doğu kültürlerinin hemen hemen hepsinde görebildiğimiz bir yöntemdir. Aleviliğin 
bu simgesel yapısının; savunma, kendini var etme kazanımlarıyla birlikte, günlük 
hayattaki örgütsel kurumları üzerindeki rolünüde dikkate almak gerekmektedir. 

Her toplum kendi kültürel ve inançsal devamlılığını sağlayabilmek için gerek 
dikey gerek yatay gerekse de merkezi bir yapılanmaya ihtiyaç duyması, örğüt anla-
yışının evrimsel bir süreç izlemesine neden olmuştur. Toplumu, başlı başına bir 
örgütsel oluşum tanımlaması içinde değerlendirebilmekle beraber, toplumu oluşturan 
organlarında her birinin de ayrı bir örgüt yapısına sahip olduğunu görebilmekteyiz. 

Aleviliği; inançsal, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarıyla, bir 
toplumsal örgütlenme biçimi olarak tarihsel zeminde ayrı ayrı değerlendirebiliriz. 
Her bir başlığın da yine kendi içersinde yatay ve dikey olmak üzere ayrı bir örgütsel 
bağıyla karşılaşabilmekteyiz.  Bunların her birinin tek başlarına inceleme ve araştır-
ma konuları oldukları aşikardır. Fakat bizim burdaki amacımız örgüt kavramının, ta-
rihsel süreci ve modelsel boyutları olmamakla birlikte örgüt kavramının Alevi inanç 
sistemi içerisindeki yeri ve izlediği yöntemidir. Aynı zamanda bu durum, örgütsel 
yapının oluşumunu ve toplumsal hayattaki şekillendirici rolünün de daha iyi anla-
şılmasına yardımcı olacaktır.

ALEVİLİĞİN NEDİRLİĞİ ÜZERİNE

Anadolu toprakları kendi bağrında birçok kültüre, inanca, düşünceye, siyasi 
yapılanmalara, topluluklara yani insani bir çok oluşuma ev sahipliği yapmış olması 
bu topraklara gizemli bir zenginlik katmıştır. Gizemli zenginlik dememizin en büyük 
örneği, hala nüfus olarak büyük çoğunluğunun, Anadolu topraklarında yaşamasıyla 
beraber kendine en geniş yaşam alanı olarakta bu toprakları seçen Alevi inancının 
derin içsel yapısının ve tarihsel sürecinin araştırma, inceleme alanındaki vazgeçil-
mez varlığıdır. Alevilik, Anadolu topraklarının derin tarihsel yapısının en sade haliy-
le yaşam bulduğu inançlardan biri olması ona edebiyatsal bir dille Anadolu'nun 
gizemli incisi deyiminide katmaktadır.

Alevilik, bu topraklar üzerindeki yaşam serüvenini genelde siyasi otoritelerin 
baskısı, kendine benzetmeci dayatmalarına karşı kendini var etme çabalarıyla geçir-
mesi, Aleviliğin özgün anlayışının kavranmasını da zorlaştırmıştır. Çünkü Alevilik, 
kendini var etme mücadelesi verirken kendini, sadece kendi içine açarken dışa karşı 
ise tamamen kamufle etme stratejisi geliştirmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarakta, 
Alevilik üzerine yapılan çalışmaların farklılık arz etmesi kaçınılmazdır. Bu farklılık-
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lardan en çok payını alan ise Alevliğin tanımına dair yaklaşımlardır. Fakat bu tartış-
maları, Aleviliğin yaşam alanın da görmemekteyiz. Çünkü Alevilik kendiyle olan 
münasebetinde yani kendi iç yaşam alanında, karışıklığa izin vermeyecek şekilde 
tutarlı bir bütünlük izlemektedir. Özellikle de Aleviliğin sosyal ve inançsal alandaki 
otokontrol mekanizması görevini yürüten dedelerin (Seyyid), bu tartışmaların çok 
ötesinde misyonlarını devam ettirmesi tarihin bir nevi tekerürünü akla getirmektedir. 
Çünkü geçmişe baktığımız zaman Alevilik, hem tartışmaların odağında yer almış ol-
ması, bununla beraber geleneksel merkezi kabullerin dışında özgün yaklaşımlar 
sergilemiş olması hem de daha önce belirttiğimiz gibi savunma psikolojisinden kay-
naklanmış olması, bugün ki tartışmalar nezdinde Aleviliğe hiçte yabancı gelmemek-
tedir.   

Aleviliğin, tanımı üzerinde ki yaklaşımlar genelde günlük siyasi ve politik kay-
gıların ışğında spekülatif bir seyir izlemesi Alevilik ile ilgili bilimsel ve Aleviliğin 
ruhsal yapısına uygun yaklaşımların varlığını da engelleyememiştir. Bu çerçevede 
bazı tartışmalar süredururken, özellikle de Aleviliğin etimolojik kökene dair yakla-
şımlarda genel bir kabulün varlığını görmekteyiz. Her ne kadar Alevi sözcüğünün 
kökenini ateş, alev... gibi bir kökene ve bu bağlamda etniksel bir bağ (Bayrak, 2004 : 
187,189 ; Bulut, 1998 ; 480 ; Aslan, 2002 : 97) kurulmaya çalışılsada çok da tutarlı 
bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Çünkü alev, ateş saçan veya ışık anlamına gel-
mekte, yanan maddelerin türlü biçimlerdeki uzantısına denilmektedir.( Zelyut,  2002 
: 22)  Bununla beraber genel ittifak Alevi sözcüğü'nün , kelime olarak Arapçada " 
Aliye mensup" , "Aliye ait", "Ali taraftarı", " Ali'yi seven, sayan ve ona bağlı olan" 
ve "Ali'nin soyundan gelen"..gibi çeşitli anlama ve anlamlara gelmektedir. (Keskin,  
2004:38; Şener, 2007:16; Yilmaz, 2011:10; Kaleli,1993: 20,21; Ünlü, 2005: 13) Ale-
vi ismin sonuna bir şeyin yanlısı ve taraftarı olma anlamını veren Arapça’da aitlik 
bildiren "ya" ekinin birleşmesinden meydana gelmiş, Ali kelimesinin sonu "ya" harfi 
ile bittiğinde, birinci "ya" harfi, nispetten dolayı "vav" harfine dönüşmüştür. Bu du-
um Alevi kelimesinin tamamen Arapça gramer kurallarına göre türetilmiş bir kelime 
olduğu görülmektedir. (Yar,2007:16) Aleviliğin kelime kökeni ile ilgili yaklaşımlar 
bu dil kuralları çerçevesinde kabul görür şekilde yaşasa da Aleviliğin, inançsal, 
tarihsel,sosyal,siyasi ve coğrafi izleriyle birlikte kültürel boyutuna dair görüşler,  
geniş bir zeminde devam etmektedir.  Bu boyutları ile birlikte Alevilik, genelde 
şöyle tanımlanmaktadır:

Alevilikle ilgili tanımların başında bu inancın inançsal ve sosyal hayattaki 
birinci dereceden sembolü olan dedelerin bu konuyla ilgili yaklaşımlarıyla başlama-
nın bir nevi Alevi inancınında kendini tanımlamasını da içermektedir. Bu bağlamda 
yaşamını büyük çoğunluğunu Alevi inancının öğretisine ayıran Mehmet Yaman De-
de'nin diliyle; "Alevi" deyimi, İmam Ali'ye bağlı olan ve onu seven kişi, anlamına 



639Öğr. Gör. Kadir BULUT

gelir. Ehl-i Beyt ve Al-i Aba diye anılan, Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin'i içine alan 
Hz. Muhammed'in yakınları, Alevi olsun Sunni olsun Müslümanların büyük çoğun-
luğunca sevilir ve sayılır. Fakat Alevilik, bunun yanında belli inançların tümüne sa-
hip olmayı ve Alevilik kurallarına uymayıda kapsamaktadır. Bu anlamda Alevilik 
belirtleri, Hz. Muhammed'in hayatında başlamıştır.( Yaman,2011; s.50) Yine Alevi 
İnaç öğretisinde önemli çalışmaları olan Ali Rıza Uğurlu Dede'nin yaklaşımı ile Ale-
vilik, Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı'nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden 
oluştuğuna, onun içinde insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerini kadın erkek 
ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla, yine ümmet yerine hür 
insan, yaratanla yaratılan ayrılığını " Vahdet-i Vücut" ile birleştiren, Tanrı korkusu 
yerine, sevgisini benimseyen, zahiri (görünen) batınla (görünmeyen), batını zahirle 
birleştiren, şeriat kapısını aşıp, marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, Kur'an'ın 
şekline değil, özüne inen akıl ve gönlü ile "Seyr-ü Süluk" ( Ruhsal olgunlaşma) olan 
bir tassavuf yoludur. (Uğurlu,2007: 32) Aleviliğin bilgisel ve uygulayıcısı konu-
munda yer alan Dedelerin, Alevilikle ilgili yaklaşımları üç aşağı beş yukarı aynı 
doğrultuda tanım bulmaktadır.  Bu yaklaşımların yanı sıra Aleviliği, Anadolu insanın 
yaşam biçimi, dünyaya, çevreye ve insana bakışını, yaşamaktan, sevgiden ve ölüm-
den ne anladıklarını dile getiren bir "yaşam görüşü"dür, bir "yaşam biçimi"dir, dili 
Türkçe olan "örf dışı" bir dinsel- siyasal-düşünsel "halk öğretisi"dir. Bunun ötesin-
de, bu dinsel-siyasal-düşünsel "öğreti"yi rehber edinen ve Bektaşilik adı altında 
düşünce inanç yönünden şeriata karşı örgütlenen "kurum" olarak bir tarikattır, bir
"halk İslam örgütü"dür.( Korkmaz,1998; s.11)  

Aleviliği felsefenin labirentlerinde yer buldurmaya çalışan bu yaklaşımlarla
birlikte Aleviliği yaşayan pratikleriyle değerlendirip, dedelerin genel ittifak ettiği 
tanıma yakın yaklaşımlar sergileyen araştırmacıların yaklaşımına göre Alevilik; en 
genel tanımıyla bir dinsel inançtır. Ama aynı zamanda her dinsel inanç gibi, bir 
kültürdür. Alevilik, İslam’i bir dinsel inanaç sistemidir. Aleviliğin kurucuları ve yol 
göstericileri, onu, "Dini İslam, kitabı Kuran, Allah'a kul, Hz. Muhammed'e bağlı, 
Hz. Ali'ye talip, Hz. Hüseyin'in yolunu süren, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'eline, diline, 
beline sahip' olmayı ilke edinen, iyi düşünce, iyi söz ve iyi davranışta kendini bulan 
inançtır." diye tanımlar. (Kaya,2011:234) Aleviliğin tanımıyla ilgili bu yaklaşımları 
çeşitlendirebiliriz. Fakat çalışmamızın mahiyeti dolayısıyla bu yaklaşımları bu 
çerçevede sınırlı tutmayı doğru buluyoruz.

ALEVİLİKTE OCAK İNANCI VE ÖRGÜTSEL OLUŞUMU

Her toplum kendisini var eden değerleri kendisinin devamlılığını esas alarak-
tan, kendisinden bir sonraki nesillere aktarmanın yöntemlerini aramıştır. Bu yöntem 
arayışı toplumları bazı örgütsel yapılanmalara sürüklemiştir. İnsanın doğası gereği-
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nin de bir yansıması olan korunma, yaşama ve devamlılık, sosyal hayatta farklı 
kurumsal yapılarıyla karşımıza çıkmaktadır. Alevilik, tarihin derinliklerine inen en 
eski kültürel katmanların izlerini hala bağrında taşıyan Anadolu topraklarındaki ha-
yat serüvenini, insanın doğası gereği dediğimiz unsurların, toplumsal hayattaki bo-
yutları ile kendisinin devamlılığını sağlamaya çalışmıştır. Bu devamlılığı sağlarken 
de sosyal, kültürel ve inançsal temeldeki yapılanmalarıyla devam ettirmiştir. Özellik-
le ocak denilen, Aleviliğin kendine has yapısının yaşatıldığı, denetlendiği bir sonraki 
nesillere aktarıldığı sosyal, inançsal, kültürel ve ekonomik yapılanmaları ile örgütsel 
sürecteki hayatını sürdürmüştür. Ocak, kavramının kültürel ve etimolojik olarak bir 
çok anlama gelmekle beraber bizim için önemli olan Alevi inancı içindeki tartışma-
sız varlığıdır. Alevi inancı içerisinde ocak inancının ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili 
kesin bir görüş bulunmamakla birlikte şu ihtimaller üzerinde durulmaktadır:

- Ocakların, Hünkar Hacı Bektaş Veli zamanında ortaya çıktığı görüşü.

- Ocakların, Hünkar Hacı Bektaş Veli'den önce var olduğu ve Hz. Ali'nin so-
yundan gelen ailelerce oluşturulduğu görüşü.                                                                                                                                       

- Ocakların, Kızılbaş Türkmen boylarınca kurulmuş Safevi Devleti'nin kuru-
cusu ve büyük ozan Şah İsmail/Şah Hatayi zamanında ortaya çıktığı görüşü.

- Ocakların Anadolu'ya gelen kabilelerin  dinsel/siyasal lideri Türkmen Baba-
ları'nın ailelerince oluşturulduğu görüşü.( YAMAN ,2011; s.249)

Ocakların ortaya çıkışı ile ilgili yaklaşımlar bilimsel hayattaki esrarını korur-
ken Alevi inancının önemli eserlerinden olan ve her Alevi'nin evinde olmazsa 
olmazlarından olan Buyruklarda,  bu ocakların Ehl-i Beyt'ten gelen, Seyyid-i Saadet 
Evladı Resuller tarafından kurulduğunu ve yine Ehl-i Beyt evlatlarınca buralarda 
inançsal, kültürel, sosyal hizmetlerin verildiğini öğrenmekteyiz. Özelliklede İmam 
Cafer-i Sadık Buyruğu olarak bilinen Buyrukta, Muhammet-Ali yoluna girecek olan 
talibe nasihatte bulunurken şu ifadeleri kullanmaktadır: " Bir kişi Hak'a talip olsa, 
Evlad-ı Resul'den başkasına kendini teslim eylese yani bilmediği bir yerden  biat ve 
inabe kılsa (el etek tutsa) onun meşrebi ve tuttuğu eteğin silsilesi Evlad-ı Resule ve 
Muhammet-Ali hazretlerine çıkmasa, o kişinin şeyhi şeytan olur. Mahşer gününde 
erenler katarında ve Hak didarında mahrum kalır.

Hz. Peygamber Buyurur ki: "Benim evladımdan başkasını pir edinenlerin piri 
şeytandır." (Atalay,1994; s.75) Yine aynı Buyrukta ocakzadelerin soyu ile ilgili şöyle 
demektedir: "Ahir zamanda gelen talipler, pirin, rehberin, günahı mı olur? Onlar 
Ocakzadedirler. Onların küfrü iman olur. Zira ocakzade, Tanrı dostlarının soyunda-
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nin de bir yansıması olan korunma, yaşama ve devamlılık, sosyal hayatta farklı 
kurumsal yapılarıyla karşımıza çıkmaktadır. Alevilik, tarihin derinliklerine inen en 
eski kültürel katmanların izlerini hala bağrında taşıyan Anadolu topraklarındaki ha-
yat serüvenini, insanın doğası gereği dediğimiz unsurların, toplumsal hayattaki bo-
yutları ile kendisinin devamlılığını sağlamaya çalışmıştır. Bu devamlılığı sağlarken 
de sosyal, kültürel ve inançsal temeldeki yapılanmalarıyla devam ettirmiştir. Özellik-
le ocak denilen, Aleviliğin kendine has yapısının yaşatıldığı, denetlendiği bir sonraki 
nesillere aktarıldığı sosyal, inançsal, kültürel ve ekonomik yapılanmaları ile örgütsel 
sürecteki hayatını sürdürmüştür. Ocak, kavramının kültürel ve etimolojik olarak bir 
çok anlama gelmekle beraber bizim için önemli olan Alevi inancı içindeki tartışma-
sız varlığıdır. Alevi inancı içerisinde ocak inancının ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili 
kesin bir görüş bulunmamakla birlikte şu ihtimaller üzerinde durulmaktadır:

- Ocakların, Hünkar Hacı Bektaş Veli zamanında ortaya çıktığı görüşü.

- Ocakların, Hünkar Hacı Bektaş Veli'den önce var olduğu ve Hz. Ali'nin so-
yundan gelen ailelerce oluşturulduğu görüşü.                                                                                                                                       

- Ocakların, Kızılbaş Türkmen boylarınca kurulmuş Safevi Devleti'nin kuru-
cusu ve büyük ozan Şah İsmail/Şah Hatayi zamanında ortaya çıktığı görüşü.

- Ocakların Anadolu'ya gelen kabilelerin  dinsel/siyasal lideri Türkmen Baba-
ları'nın ailelerince oluşturulduğu görüşü.( YAMAN ,2011; s.249)

Ocakların ortaya çıkışı ile ilgili yaklaşımlar bilimsel hayattaki esrarını korur-
ken Alevi inancının önemli eserlerinden olan ve her Alevi'nin evinde olmazsa 
olmazlarından olan Buyruklarda,  bu ocakların Ehl-i Beyt'ten gelen, Seyyid-i Saadet 
Evladı Resuller tarafından kurulduğunu ve yine Ehl-i Beyt evlatlarınca buralarda 
inançsal, kültürel, sosyal hizmetlerin verildiğini öğrenmekteyiz. Özelliklede İmam 
Cafer-i Sadık Buyruğu olarak bilinen Buyrukta, Muhammet-Ali yoluna girecek olan 
talibe nasihatte bulunurken şu ifadeleri kullanmaktadır: " Bir kişi Hak'a talip olsa, 
Evlad-ı Resul'den başkasına kendini teslim eylese yani bilmediği bir yerden  biat ve 
inabe kılsa (el etek tutsa) onun meşrebi ve tuttuğu eteğin silsilesi Evlad-ı Resule ve 
Muhammet-Ali hazretlerine çıkmasa, o kişinin şeyhi şeytan olur. Mahşer gününde 
erenler katarında ve Hak didarında mahrum kalır.

Hz. Peygamber Buyurur ki: "Benim evladımdan başkasını pir edinenlerin piri 
şeytandır." (Atalay,1994; s.75) Yine aynı Buyrukta ocakzadelerin soyu ile ilgili şöyle 
demektedir: "Ahir zamanda gelen talipler, pirin, rehberin, günahı mı olur? Onlar 
Ocakzadedirler. Onların küfrü iman olur. Zira ocakzade, Tanrı dostlarının soyunda-

dır." (Atalay,1994; a.g.e; s.41,42) Alevi inanç sistemi kendi içerisinde pir-talip ilişki-
si ile eğitim sistemini oluşturmuş olması, her talibi yani Alevi inancına giren her 
bireyi, bir pire sevk etmektedir. Her talibin yani yol-erkanı ögrenmeye taleb edenin 
bir ocağa bağlanması lazımdır, zira ocaksız talip olmaz, çünkü ocak yolun kapısıdır. 
Kişi burda eğitimini tamamlar ve yol ehli olur. Ocaklar kendi aralarında bir sistem 
oluşturmuşlardır. Yani her ocağın bağlı olduğu başka bir ocak bulunmaktadır. Her 
talip bir rehbere, her rehber bir pire, her pir bir mürşide bağlıdır. Bu sistem inanç 
içerisinde ‘el ele, el Hak'a’ düsturu ile ilkeleştirilerek hiyerarşik bir sıralamaya engel 
olunmuş ve denetim mekanizması devreye koyulmuştur. Ocaklar arasındaki inançsal 
bağ sosyal hayatta alt-üst ilişkisine dönmemesi içinde ise 'Eri erden, Piri pirden 
seçen kördür' anlayışıyla bu durum dengelenmeye çalışılmıştır. Ocaklar'ın kuruluş 
niteliklerine baktığımız zaman üç ana başlıkta toplaya bilmekteyiz:

Soy: Ocak kurucularının soyları Ehl-i Beyte dayanmalıdır. Yani Seyyid olma-
lıdırlar. Yine bu konuda İmam Cafer-i Sadık Buyruğunda: 'Pirlik kimden kaldı'  kıs-
mında şu bilgileri vermektedir: "Ol zaman buğüne kadar, şeriet, tarikat, marifet, 
hakikat, ve pirlik secde Muhammet- Ali'den kaldı. Ol sebepten, Evlad-ı Resulden 
gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği içtiği haramdır.Çünkü 
evlad-ı Resul'den biatı yoktur..." (Atalay, age ;s.26) 

Keramet: Sözlü anlatımlarda ve secerelerde aktarıldığına göre bazı ocak 
kurucularının olağan üstü güce sahip olması ve keramet göstermeleri onlara ocak 
statüsü kazandırmıştır.       

                                                      
Hizmet: Ocakların oluşumunun tarihsel süreciyle ilgili tartışmalarında en az bu 

ocaklar etkilendirmiştir desek yanlış olmaz. Çünkü bu ocak kurucularının çoğu Hacı 
Bektaş Veli döneminde dergaha yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak Hünkardan 
himmet alarak kurulan ocaklardır. Bu ocakların oluşum nitelikleri ile birlikte top-
lumda kabul görmeleri için tek başlarına yeterli değillerdir. Çünkü bir ocağın sadece 
Seyyid soyundan gelmesi ya da hizmet etmesi yeterli değildir. Bu durum ocaklarlan 
birlikte bu ocağın kurucularını ve onların evlatları olan yol-erkan hizmeti gören 
dedelerinde bazı özellikleri kendinde barındırması gerekir. Bunların başında ' Soy' 
gelmektedir. Birincisi Soy olarak Ehl-i Beyt'te bağlanmalıdır. İkincisi ilim sahi-bi 
olmaktır. Buyruklarda Pirle ilgili bilgi verilirken şöyle denilmektedir: " Pir ilmi ile 
amil ola. Dört Kapı, Kırk Makamdan, on iki erkandani on yedi kemer bestten, üç 
sünnet yedi farzdan, meşayihi kübra ilminden haberdar ola." (Atalay, age; s.26,27) 
Üçüncü olarak ise dede olacak kişi veya ocakzade örnek bir ahlaki yapıya sahip 
olmalıdır. Yani, "eline, diline, beline sahip ol." ilkesinin sosyal hayattaki timsali ol-
malıdır. Bu konu da buyruklarda yine şu şekilde ifade edilmiştir: "Muhammet-
Ali’nin eteğin tutanlar, çirkin huylardan arınırlar" (Yaman, 1994; s.144). Ocaklar, 
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toplumsal hayatta bir çok görevin yerine getirildiği mekânlar olarak karşımıza çık-
maktadır. Hukuk, sağlık, inanç ve ekonomik sorunlara çözüm arandığı merkezler 
olarak Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş en büyük ve en uzun süreli yaşayan 
sosyo-kültürel örgütlenmeler olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. 

ALEVİLİKTE, SİMGE, KERAMET VE İNSAN 

Simge, aslında bilim teknolojisinde, duyularla algılanamayan bir şeyi belirten 
somut olan şeylere ya da işaretlere sembol ya da simge denilmektedir. Sembolizm ya 
da simgecilik ise; olguları yorumlamaya ya da inançları anlatmaya yarayan sembol-
ler dizesi olarak tanımlanmaktadır. Etimolojik olarak ise simge, belli bir insan toplu-
luğunun uzlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği somut nesne yada işarete 
verdiği addır. Arapça remiz, rumuz, timsal Fransızca symbolle sözcükleriyle anlatı-
lır. (Özmen, 2000; s.41,47) Muhalif yani geleneksel ve genel merkezi yapıların ka-
bullerinin ötesinde özgün duruşuyla dünya görüşünü oluşturan Alevilik,  yine bu 
çercevede kendini sembolize etmiştir. Alevilikteki her olgu kendi içerisinde oluştur-
muş olduğu simgesel anlamıyla değerlendirilmesi üzerinde çalışılan olgunun çalışma 
yapılan alan yani Alevilikteki manasını ve amcını daha doğru tespit etmesine yar-
dımcı olacaktır. Alevilikte simgeselliğin en çok yaşam bulduğu alanlardan biride 
keramet inancı'dır. Keramet, velilerin izhar ettikleri harikulade olaylardır. (Atalan,
2011;s.186)  

Aslında kerametler de mucizeler gibi, nedenlerini Tanrı ile izah ettiğimiz olay-
lardır; çünkü mucizelerin birinci şartı doğrudan Allah'ın eylemi olmasıdır. Biz bunu 
ancak peygamberlere mecazi olarak ilişkilendiriyoruz.( Yar,2009;s.157) Mucizelerde 
ki gibi kerametlerde Allah'ın eylemi olarak velilere mecazi anlamda yüklenmiştir. 
Mecazilikten maksatın simgesellikteki amaçla ilişkilendirmek doğru olacaktır. Alevi 
inanç sistemi içersindeki kerametlerin mesajlarının sosyal hayattaki izlerini her 
yerde görebilmek keramet olgusunun mitsel yapısından çok somutsal mesajlarının 
üzerinde durulması gerekliliğini zorunlu hale getirmektedir. Alevilikteki simgeselli-
ğin ve keramettin buluşup zirve yaptığı nokta insan kavramıdır. İnsan, Ahsen-i Tak-
vim'dir. Ahsen güzellik, takvim intizama sokulmuş demektir. İnsan, Allah'ın bütün 
isimlerinin ve sıfatlarının mazharı bulunmak ve her türlü varlık insan için vücuda 
gelmiş olmak ve Hak Teala bütün kemali ile ancak insanda zahir bulunmuş olmakla 
insana secde emredilmiştir ve insandan insana yapılan secdeden maksatta Hak Teala-
ya ve ona yapılan secdedir; çünkü her vücudun hakikati Allah'tır, ondan başka vücut 
yoktur. 

Her vücut, zahiren ve batinen Hakk'ın birliğini işaret ve ispat eder. Mutlak var-
lıkla insan arasındaki ilgi, bütünle parça ilgisidir. Allah'tan insana, insan'dan tekrar 
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Allah'a giden kapalı bir kavse ulaşmaktadır. Hak- Halk kavsi, batın-zahir kavsi, vü-
cut-imkan kavsi, "zerre külün aynasıdır." hükmüne işarettir. (Aytaç, 2009: 43)
İnsanın özü taşıdığı yetenekler bakımından Tanrı'nın benzeridir. Diri yaratıklar 
içinde Tanrı'ya en çok benzeyen, onun birtakım özelliklerini taşıyan yalnız insan-
dır.." Adem, yüce Tanrı'nın örneği biçiminde yaratılmıştır. Onun görüş biçimi Tan-
rı'yı yansıtır. Bu Tanrıya benzeyiş özelliği yalnız insanda vardır. (Eyuboğlu, 2010;
s.204) İnsan, ilk secde edilen yer olan âdemdir. (Öztoprak, s.119) Alevi düşüncesine 
göre Tanrı, ancak kamil insanda kendi bilincine varmanın en yüksek noktasına ulaşır 
ve kendini izler. Çünkü insan bütün varlıkların üstündedir. İnsan secde edilecek 
mekandır, mihraptır. İnsan kalbi Tanrı'nın evidir. Bu nedenle insan gerçek kıbledir. 
İnsan, Tanrının kudret eli ile kaleme aldığı kitaptır, hikmet ile bina ettiği mabettir. 
(Pehlivan; s.33) Alevi inancında insan diyince anlaşılması gereken en önemli nokta 
ise nefis aşamasını tamamlayamamış insan değil,  tam tersine nefis aşamalarını ta-
mamlamış, Vahdet-i Vücut olmuş insandır yani insan-ı kâmildir. Bir çok tasavvufi 
ekolde hedef olarak kullanılan insan-ı kâmil, kavram olarak bilebildiğimiz kadarıyla 
ilk defa İbn Arabi (ö.638/1240) tarafından kullanılmıştır. Ayrıca 13. yüzyılda yaşa-
mış sufilerden Azizuddin Nesefi'nin (ö.686/1287) Kitabu İnsani'l- Kamil adlı ese-
rinde " insan-ı kamil" ibaresini bizzat kullanmıştır. (Kaplan, 2010; s.235) Alevi inan-
cı da tamda bu noktada,  kendini tamamlamış insana yani insan-ı kâmile varmayı he-
deflemektedir. Bu bağlamda İnsan-ı Kamil'i anlamak Aleviliğin insandaki gayesini 
anlamaktır. İnsan-ı Kamil demek, Tanrı'da yok olmak, Tanrı aşkı ve bilgisiyle dola-
rak kendinden geçmek, bir anlamda yetkinleşerek ermişliğe ulaşmak. (Özmen,,a.g.e; 
s.200) Halac-ı Mansur'un deyimiyle Ene'l Hak olmaktır. Alevi inancındaki insan 
anlayışı özellikle de insan-ı kâmil olgusu,  Aleviliğin ete kemiğe bürünmüş şeklidir.

ALEVİLİKTE OCAK İNANCININ AİLE BULUŞMASI: 
DÜZGÜN BABA ÖRNEĞİ 

Alevilik,  merkezine insan-ı kamili almıştır. Kendine özgün inançsal yapısını 
da bu kamil insan etrafında örmüştür. Aleviliğin somutsal zemindeki bu merkezi 
yapılanması içten dışa doğru ve dıştan da içe doğru bir yöntemle kendi inançsal 
ağlarını kurmuştur. Alevilikteki olgun insanı yaşamın her alanında görebildiğimiz 
gibi Alevi inancının mitsel alanında da görebiliriz. Aleviliğin kendi omurgasını kâ-
mil insan etrafında toplaması ve bunu da toplumsal yaşamın örgütsel yapısında mo-
del kabul etmesi insandan topluma yani özelden genele, örnek toplum diğer bir de-
yimle, toplum-u kamili yani kamil olmuş kendini tamalamış toplumu yaratmaya ön-
celik verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Alevilik, Toplumsal anlamdaki örgütsel ya-
pısını aile'den başlatmaktadır. Toplumsal yapının en küçük birimi olarak aile, birbir-
leriyle yüz yüze ilişkileri olan, bir çatı altında yaşayan, rolleri ve birbirleriyle ilişki-
leri toplumsal değerler ve normlar tarafından belirlenen, grup olarak göreli bir 
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sürekliliği olan, toplumsal sistemin işlevsel dinamik bir alt sistemidir.  

Aile hem toplumsal gruptur hem de toplumsal bir kurumdur. Toplumsal grup 
özelliği onun en az iki kişiden oluştuğnu, toplumsal kurum da evrenselliğini ve te-
mel gereksinimlerini karşıladığını gösterir. (Bal,1997; s.104) Alevilik, içten dışa bir 
yöntemle aileden topluma örgütsel ağını oluşturuken bunu bazı inançsal argüman-
larla donatarak bu yapıyı kutsasiyetle temellendirmektedir. Alevilik bu örgütlenmey-
le birlikte model toplum yapısını da aile den başlatmaktadır. Aile'den topluma mo-
delselik yaratmaya çalışmıştır.Belirttiğimiz üzere bunu yaparken inançsal argüman-
lardan yararlanmaktadır.Özellikle keramet olgusu Aleviliğin oluşturmak istediği aile 
yapsında ağırlıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunun en güzel örneği Tuncelinin Nazımi-
ye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce insana ev sahipliği yapan Düzgün Baba
ziyarettir. Peki Düzgün Baba kimdir? Bu ziyarettin oluşmasındaki keramet neydi?  
Neden bu kadar ziyaret edilmektedir? Her keramet mutlaka bir mesaj içermelidir 
ilkesinden hareket edersek burda meydana gelen keramettin mesajı neydi? Düzgün 
Baba ziyertinin Alevilikteki Ocak sistemi ve aile yapılanması ile olan bağı nedir? 
Günümüz itibari ile de Düzgün Baba ziyarettinim toplum içindeki rolü hangi ko-
numdadır? Bu sorulara cevap alabilmemiz için elimizdeki tek argüman Düzgün 
Baba ziyarettinin meydana gelmesinde ki keramet ve Düzgün Baba'nın tarihsel kişi-
ğidir.

DÜZGÜN BABA VE KERAMETİ 

Düzgün Baba ziyareti, bugün Tunceli sınırları içerisinde en çok ziyaret edilen 
mekan olması bu ziyarettin toplum üzerindeki etkisinin hala devam ettiğini göster-
mektedir. Düzgün Baba ile ilgili tek bilgiyi anlatılan efsaneden ve kendisinin bağlı 
bulunduğu Kureyşan Ocağı'nın secere'sinden öğrenebilmekteyiz. Kureyşan Ocağı, 
Anadolu'da seyyidlik icazetnamesinin ilk verildiği ocak olarak karşımıza çıkar. 
(Eğri, 2006; s.40) Bu durum Düzgün Baba ziyaretinin önemini daha da artırmakta-
dır; çünkü ilk Seyyid ocağı olarak kayıtlara geçen Kureyşan Ocağı'nın evladının 
göstermiş olduğu keramet bu topraklar üzerindeki birçok toplumun ve onların yaşam 
tarzlarının nasıllığına da cevap verecektir. Düzgün Baba'nın evladı olduğu Kureyşan 
Ocağı'nın secerelerine bakıldığı zaman Ehl-i Beyte varan bir soy zinciriyle karşılaş-
maktayız. (Boztepe,2009; s.9,10; Görgü, 2004; s.7) Bu durumda Düzgün Baba'nın 
Hz. Peygamber evlatlarından yani Seyyid olduğu gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Bu-
nunla beraber Düzgün Baba'nın net olarak hangi tarihler arasında yaşadığı bilinme-
mekle beraber genelde 15.yüzyıl'ın ortası ile 16.yüzyıl arası agırlık kazanmaktadır. 
Bu durum belirttiğimiz gibi kesin olmamakla beraber secerlerdeki soy sıralanışı ve 
sözlü anlatımlar çerçevesinde tahmini bir yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. 
Düzgün Baba yine secerelerde asıl isminin Şah Haydar olduğu ve Seyyid Hacı Ku-
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reyş'in oğlu olduğu belirtilmektedir. (Boztepe, age,s.32) Tarihsel kişiliğinde yaşanan 
belirsizlik, toplum tarafından ön planda tutulmamaktadır. Bununla beraber Düzgün 
Baba kişiliği etrafında yaşanan keramet etrafında tartışmasız kabul gören toplumsal 
bağlılıkla karşılaşmaktayız. İnanılan ve anlatılan keramet şu şekilde gerçekleşmiştir:

"Şah Haydar, Seyyid Hacı Kureyş'in oğludur. Zeve yakınlarında bulunan Zar-
govit tepesinde keçilerini otlatmak için bir ev yapar. Bura da keçileri ile meşğul olur. 
Kışın zemherinde keçilerinin gayet güzel beslendiklerini gören Seyyid Hacı Kureyş: 
"Acaba Şah Haydar bu kışın ortasında bu hayvanlara ne yediriyor ki hayvanlar bu 
kadar güzel besleniyor." diye merak eder ve Şah Haydar ile hayvanların bulunduğu 
yere gider. Bir de bakar ki Şah Haydar elindeki çubuğu hangi meşe ağacına değdiri-
yorsa ağaç hemen yeşeriyor, taze süsleniyor, keçilerde bu filizlerden yiyerek besle-
niyorlar. Seyyid Hacı Kureyş durumu görünce sesini çıkarmadan geri dönmek ister. 
Ancak o sırada bir keçi, bir kaç kez üst üste hapşırır. Şah Haydar da: "Ne oldu Ba-
bam Kureyş'i mi gördün ki bu kadar hapşırırsın" der. Arkasından gelen ayak sesine 
baktığında babasının kendisine görünmeden gitmek istediğini görür. Babasına bizzat 
ismi ile hitap ettiği için utanır mahçup olur. Mahçubiyetinden kaçıp halen Düzgün 
Baba dağı olarak söylenen tepeye çıkar ve burada mekan tutar. Rivayet olunur ki: 
Şah Haydar babasına ismen hitap ettiği için, mahçubiyetten ötürü kaçtığı zaman aya-
ğında kışın karda giyinilen hedik vardır. Bu hediklerle Zargovit'den Düzgün Baba 
tepesine kadar (yaklaşık 5 km)  üç adım atmış, bastığı yerde hedikler taşa iz bırak-
mıştır ve bu izler hala taşlar üzerinde bulunmaktadır.

Bir iki gün eve gelmeyen Şah Hayda'ın annesi endişelenir. Durumu öğrenmesi 
için Seyyid Hacı Kureyş'e rica eder. O da yanındaki taliplerine: "Gidin bakın baka-
lım bizim Haydar ne alemdedir?" der. Taliplerinden bir kaç kişi bu 2450 metre 
yüksekliğindeki dağın tepesine çıkar, Şah Haydar ile görüşürler. Durumunun iyi 
olduğunu, herhangi bir sorununun olmadığını öğrenip tekrar Zeveye dönerler. Sey-
yid Hacı Kureyş'e "Durumu Düzgündü. Merak edilecek herhangi bir şey yoktur. 
Selam ve hürmet eder ellerinden öper." derler. Düzgün Baba mekan tuttuğu bu dağda 
110 sene kalır ve burada sır olur. Bugün dahi halk şifa bulmak için Düzgün Babaya 
gider, adaklar adar ve ziyaret eder. Düzgündür sözü dilden dile dolaşır ve asıl adı 
Şah Haydar olan bu zata artık bir süre sonra Düzgün Baba olarak bir isim atfedilir. O 
günden buğüne Düzgün Baba olarak söylenilir." (Boztepe, age; s.34) 

Dilden dile yıllarca anlatılarak gelen bu olayı başlı başına kendi içerisinde 
değerlendirmeye tabii tuttuğumuz zaman; karşımıza Alevi inancındaki ocakla aile 
yapısının inançsal bir olgu olan kerametle bir birine bağlandığını görmekteyiz. 
Bununla birlikte hem Alevi inancının aile içi öğretisini hem de oğünün koşullarında 
ki toplumsal yapı hakkında da bilgi sahibi olmaktayız. Anlatılan bu olayı dikkatle 
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incelediğimizde hiç evlenmemiş olan Şah Haydar'a bir 'baba' rolü atfedilmesi dikkat 
çekicidir. Ataerkil aile tipinin yaygın olduğu coğrafyamızda baba aile'nin liderliğini 
sahiplenen bir statüye sahiptir. Zaten olayın kahramanlarına baktığımızda bu olayın 
anne-kız arasında değilde baba-oğul arasında geçmesi ataerkil aile oluşumunun var-
lığına ayrı bir belge niteliği taşımaktadır. Şah Haydara 'baba' isminin verilmesi, Şah 
Haydar'ın örnek bir evlat ve örnek bir aile lideri motifi kazandırmaktadır. Çünkü ba-
basına ismi ile hitap etmesi onu Velilik makamına taşımıştır. Aslında anlatılan kera-
mete baktığımız zaman, zaten değneğini ağaçlara değdirip yeşertmesi, onun bu 
makamda olduğunun göstergesidir. Fakat anlatılan olayda ağacı yeşertmesi değil de 
bunun sonucunda, Şah Haydar'ın babası ile olan diyaloğundan kaynaklanan bir 
sürecin böyle bir nitelemeye ağırlık kazandırması, bizi baba-oğul ilişkisine bunun 
devamı olarak aile iç yapısına buradan da toplumsal yapıya götürmektedir. Bizim 
buradan çıkarmamız gereken asıl sonuç Alevi inancının aile içi hayattaki üstlenmiş 
olduğu misyondur. Düzgün Baba ile ilgili anlatılan bu olay bize gösteriyorki evlat,  
babasıyla diyaloğ kurarken ismi ile değil toplumsal hayattaki rolünü dikkate alaratan 
inançsal bir ifade kullanılması gerektiğidir. Şayet Şah Haydar babasına ismi ile değil 
de seslenmesi gereken inançsal tabiri ile seslenseydi belki de buğün Düzgün Baba 
olarak isimlendirilmeyecekti. Bundaki en sağlam dayanağımız ise bu olayın Seyyid 
kökenli bir ailede meydana gelmesi ve bu ailenin de o günkü hayatta bölgesel açıdan 
Kureyşan Ocağının merkezi görevini üstlenmesidir. Böylelikle bu kerametle, varolan 
ocak hem toplumsal hayatta kendi yapısını korumuş hem de bir eğitim unsuru olarak 
ailenin nasıl olması gerektiğine dair mesaj vermiştir. 

SONUÇ

Aleviliğin, insanoğlunun yaşam serüvenin her anında onu, model olmaya 
taşıma gayesi, Aleviliği sosyal hayattın her alanında da örgütlenmeye sürüklemiştir. 
Bu örgütsel yapılanmaların en büyüğü diyebileceğimiz aynı zamanda toplumsal 
hayatın otokontrol merkezleri olan ocaklardır. Ocakların etkinlik alanları olarak 
tarihsel süreçte sosyal yaşamın her alanında görebilmekteyiz. Fakat Aleviliğin, kırsal 
yaşamdan kentsel yaşama geçişi olan Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bu ocakların, 
etkinlik alanları daralmaya ve işleyişlerinde de aksaklıklar meydana gelmeye 
başlamıştır. Özellikle de ocak sisteminin sosyal ve örgünsel bağını oluşturan dede-
talip ilişkisinin gittikçe zayıflaması beraberinde doğal olarak, talibin ocakla olan 
bağına yansımıştır. Bu durumun nedenleri arasında eğemen siyasi yapının merke-
zileşen kabullerinin karşısında, Aleviliğin savunmasız kalması ve beraberindeki asi-
milasyon politikaları ağırlık kazanmasıdır. Bugün itibari ile ocakların eskisi kadar 
olmasa da hala varlığını devam ettirmesinde ki en önemli rolü ocakların; sosyal, 
inançsal, kültürel ve ekonomik alandaki derin köklerinde aramak gerekmektedir. 
Ocakların tarihsel süreçteki bu derinliğinin devam etmesi kendini oluşturmuş olduğu 
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kutsasiyetlerin günümüz itibari ile de aynı önemi korumasından kaynaklanmaktadır. 
Bunun en güzel örneğini konumuzun ana unsurunun şekil bulduğu Düzgün Baba 
ziyaretidir. Bu ziyaret aynı zamanda bir ocağı temsil etmesi ve hala tamamına yakını 
Alevi diyebileceğimiz insanlar tarafından sahiplenilmesi, korunması ve bir sonraki 
nesillere aktarılması ocakların günümüzde de rollerinin devam ettiğinin ayrı bir 
göstergesidir. Ocaklar kendi varlıklarının devamlılığını sağlayabilmesinde en önemli 
faktörlerden biri de, toplumsal hayatın devamı olan ve aynı zaman da toplumsal ya-
şamın en küçük birimi olan aile kurumunun dokusuyla kaynaşan içsel oluşumlarıdır. 
Bu kaynaşmanın tarihleri aşıp gelen sürecinin sırrını, ocakların var oluş nedenler-
inin, inançsal öğelerle, sosyal hayatta ki kerametle olan buluşmasının simgeselligin 
de aramak gerekmektedir.
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ALMANYA’DA ALEVİLİK MERKEZLİ 

ÖRGÜTLENMELER

Bülent KELEŞ∗

Almanya, II. Dünya Savaşı’ndan sonra işgücüne ihtiyaç duyunca, bu ihtiyacını 
ilk olarak İtalya ve İspanya gibi dini ve coğrafi açıdan kendisine yakın gördüğü 
ülkelerden karşılamayı denemiştir. Bu ülkelerden transfer edilen işgücü mevcut 
ihtiyacı karşılamaya yetmeyince sırasıyla 30 Ekim 1961’de Türkiye’yle, 1963’te 
Fas’la, 1965’te Tunus’la ve 1968’de de bünyesinde Boşnak ve Arnavut Müslüman
unsurları barındıran Yugoslavya’yla iş göçü antlaşmaları imzalamıştır. Bu antlaşma-
lar çerçevesinde Almanya’ya yoğun bir Müslüman işçi göçü başlamış, 1961 ile 1973 
yılları arasında yalnızca Türkiye'den bu ülkeye çalışmak için gelen işçilerin sayısı 
648.029 kişiye ulaşmıştır.1

1950’li yıllarda köyden kente başlayan göçün 1960’lı yıllarda Almanya’ya yö-
nelmesinden en fazla etkilenen kesimlerden biriside, büyük bir çoğunluğu köylerde 
yaşayan Aleviler olmuştur.2 Almanya’ya gelen ilk nesil Aleviler, 70’li yılların sonu-
na kadar örgütlenme ihtiyacı hissetmemişlerdir. İşçi yurtlarında kalan ilk nesil Ale-
viler, Sünni inanca sahip Müslümanlar tarafından organize edilen derneklere iştirak 
etmekte bir sakınca görmemişlerdir. 1974’ten sonra ailelerini yanlarına getirmeye 
başlayan Alevi işçiler, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderme noktasında sıkıntı ya-
şamaya başlamışlardır. Münih, Hamburg, Köln, Berlin ve Hannover gibi büyük 
şehirlerde kurulan “Amele Birliği”, “Türk İşçileri Barış Birliği” gibi dernekler, bu 
ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.3

1960’lı yıllarda Almanya’nın Augsburg şehrinde Alevi işçileri tarafından 
örgütleme amacıyla Türk Ameleler Birliği (TALEB) kurulmuştur. Bu isim aynı 
zamanda “Talip” terimini de çağrıştırmaktadır. Kurucuları, TALEB’in aslında Tür-
kiye Aleviler Birliği’nin kısaltılması olduğunu ama TALEB olarak kullanmayı ter-

                                                            
∗ Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslam 
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1 Bülent Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar “Bavyera Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mart 2012, Sivas, s. 103.
2 Bülent Uçar, “Almanya’da Alevilik ve Çeşitli Eyaletlerde Alevilik Din Dersleri Projesi”, Değerler 

Eğitim Merkezi Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, İstanbul 2008, s. 73.
3 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 158.
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cih ettiklerini belirtmişler, “Alevilik” terimini kullanmamalarına gerekçe olarak da
yaşayabilecekleri muhtemel baskıları ileri sürmüşlerdir. Yetmişli yılların sonlarına 
doğru, Türkiye’de tırmanan siyasi olaylar Almanya’da yaşayan Türkleri de yakından 
etkilemiştir. Siyasi eylemlerinden dolayı Türkiye’den uzaklaşarak Almanya’ya 
sığınmacı olarak gelen Alevi kökenli siyasi mültecilerin örgütlemesiyle TALEB ve 
benzeri dernekler bir araya gelerek, 1979 yılında “Yurtseverler Birliği Federasyo-
nu”nu kurmuşlardır. Gerek TALEB gerekse de Yurtseverler Birliği Federasyo-
nu’nun örgütlenmesinde Türkiye Birlik Partisi önemli bir rol üstlenmiştir. Bu duru-
mun bir sunucu olarak 1977 seçimlerinde TBP listesinde TALEB yöneticileri millet-
vekili adayı olarak gösterilmiş ve YBF, Türkiye Birlik Partisi’nin yurtdışı şubesi 
şeklinde görev yapmaya başlamıştır.4 Ancak 1980 öncesinde kurulmuş olan bu der-
neklerin neredeyse tamamı Alevilik öğretisinden çok,Sol siyasi kaygılarını ön plana 
çıkarmaya çalışmışlardır.5

Almanya’da Alevi örgütlenmesinin aşama kat etmesinde 12 Eylül 1980 darbesi 
önemli bir rol oynamıştır. 1980 öncesindeki politik faaliyetlerinden dolayı tutuklan-
ma endişesi taşıyan çok sayıda Alevi kökenli solcu Avrupa ülkelerine, özelliklede 
Almanya’ya sığınma talebinde bulunmuştu ve bunların büyük bir kısmının başvuru-
su kabul edildi.6 Almanya’da Alevi örgütlenmesini başlatan isimler, daha önce 
Cum-huriyet Halk Partisi (CHP) ya da Devrimci İşçi veya Dev Yol gibi sol 
örgütlenmeler içerisinde siyaset yapan isimlerlerden oluşmaktaydı. Değişik sol 
örgütler içerisinde görev yapan bu isimlerden Alevi olmayanlar dahi Alevi 
örgütlenmesine katkıda bu-lunmuştur. Diğer taraftan Alevi örgütlenmesinde öncü rol 
üstlenen bu ilk kurucu-lardan bazılarının geçmiş siyasi yaşamlarında, din karşıtı bir 
siyaset izlediklerinden de bahsedilmektedir.7

1980’li yıllarla birlikte dünya genelinde Sol ideolojide ortaya çıkan Paradigma 
değişiminden Almanya’da Sol örgütler etrafında bir araya gelmiş olan Alevilerde 
etkilenmişler ve alan değiştirerek Alevilik öğretisi etrafında bir araya gelmeye başla-

                                                            
4 Yrd. Doç. Dr. Şehriban Şahin Kaya, “Yeni Alevi Kadın Kimliğinin İnşasında Kollektif Hafızanın Rolü”,
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Elise Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması, 1. Baskı, 2007 İstanbul, s. 
315,316.
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Diaspora, Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, 2008 Bielefeld, s.22 
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şındaki Alevilikte Dinsel Ritüel Dönüşüm-Değişimler“, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli 
Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009) Bildiriler, Atatürk Kültür Merkezi, Birinci Baskı 2010, s. 
382.

7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Martin Sökefeld, “Die Geschichte der alevitischen Bewegung in Deutchland”,
Aleviten in Deutschland Grundlagen, Veränderungsprozesse içinde, Perspektiven, EZW-Texte Nr. 
211/2010, 2. Auflage 2013, Hg. Friedmann Eißler, s. 19-20.
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mışlardır.8 Alevilik etrafında örgütlenmeye başlanmanın bir başka nedeni olarak da; 
Sünni Müslümanların 80’li yıllarda güçlü bir cemiyet yapısına kavuşmuş olmaları 
gösterilmektedir. Sünni Müslümanlar dernekleşme çalışmaları çerçevesinde Türkle-
rin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde “cami yaptırma derneği” tarzında bir olu-
şumla para toplamaya başlamışlardı. O yıllarda Alevi-Sünni ayrımının günümüzdeki 
kadar belirgin olmayışı, daha net bir şekilde ifade edecek olursak, kimin Alevi,
kimin Sünni olduğunun açık bir şekilde bilinmemesi, cami derneklerinin Alevi va-
tandaşlardan da para toplamalarına sebep olmuştur. Bu durumdan rahatsızlık duyan 
önde gelen Aleviler dernekleşme faaliyetlerine hız vermiştir. Uzun yıllar Almanya 
Alevi Birlikler Federasyonu eğitim sorumlusu olarak görev yapan İsmail Kaplan, bir 
başka neden olarak da, cami yetkililerinin Sünni kökenli bayanların yanı sıra Alevi 
kökenli bayanlara da başörtüsü takma hususunda telkinde bulunduklarını dile getir-
mekte ve bu durumun Alevileri örgütlenmeye yönlendirdiğini ileri sürmektedir.9

Diğer taraftan 12 Eylül 1980 İhtilalinin ardından Askeri yönetimin komünist tehlike-
ye karşı Türk-İslam sentezini bir koz olarak kullanması ve Almanya’da Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’nın bir alt kurumu tarzında hizmet verecek olan Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’nin kurumsallaşmasına öncülük etmesi, Aleviler tarafından asimilas-
yon tehdidi olarak algılanmış ve Alevileri kendi kurumsal yapılarını ortaya koymaya 
zorlamıştır. Bütün bu ön koşullar Sol ideolojideki Paradigma değişimi ile birleşince 
de Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız arasındaki ideolojik ayrışma zayıflamış ve 
Aleviler dini alana ilgi duymaya başlamıştır.10

Almanya’da Alevi öğretisi etrafında ilk bir araya gelişler 1983 yılında ger-
çekleşmiştir. Aleviler Kuzey Ren Westfalya eyaletinin Herne ve Herten şehirlerinde 
gerçekleştirilen programlar çerçevesinde bir araya gelmişlerdir. Bu programlarda, 
Pir Sultan Abdal ve Hacı Bektaş Veli’nin hayatlarının yanı sıra yaşam felsefeleri de 
anlatılmıştır. Bu programlar çerçevesinde şiirler okunup, deyişler söylenmiştir.11 Al-
manya’da Alevilerin dernekleştiği ilk şehir Köln olmuştur. Daha sonra Ahlen, Berlin 
ve Hamburg gibi şehirlerde Aleviliği düşünce merkezine alan örgütlenmeler gerçek-
leşmiştir. Mart 1987’de ise Frankfurt-Rödermark’ta “Ehlibeyt” dergisi 700 adet bas-
kıyla yayın hayatına başlarken, bunu 3.000 civarındaki tirajıyla Ahlen’de Aleviler-
den oluşan bir grubun hazırladığı “Gerçek İlim Dergisi”12 takip etmiştir. Söz konusu 

                                                            
8 Sökefeld, Aleviten in Deutschland …, s.22.
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27.08.2013, saat 17:34’te bakıldı. 
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dergilerde Alevilerin manevî ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir yayın politikası 
izlenmiştir.13

1988’e kadar mensubu oldukları Alevilik öğretisine yönelik ihtiyaçlarını deği-
şik sol eğilime sahip dernekler içerisinde gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel etkin-
liklerle gidermeye çalışan Aleviler, 30.12.1988’de on iki kişinin bir araya gelmesiyle 
“Hamburg Alevi-Bektaşi Kültür Grubu” isimli yeni bir örgütlenmenin ilk adımlarını 
atmışlardır. Grup üyeleri kendi aralarında yapmış oldukları toplantılarda Aleviliğin 
gizli kalmış yönlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamış ve Hamburg Üniversitesi bün-
yesinde bir etkinlik düzenleme kararı almıştır. HABKG’nin almış olduğu karar doğ-
rultusunda 2-7 Ekim 1989 tarihleri arasında Hamburg Üniversitesi’nde “Alevi Kül-
tür Haftası” programı büyük bir katılımla gerçekleşmiş ve kısa sürede Almanya’nın 
diğer şehirlerinde de benzeri oluşumların meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. 

Gerçekleştirilen bu programda Cem töreni düzenlenmiş ve tanınmış çok sayıda 
Alevi sanatçı konserler vermiştir. Alevi Kültür Haftası programına Almanya’nın 
değişik bölgelerinden 5000’in üzerinde Alevi katılmıştır. Alevi Kültür Haftalarına 
gösterilen yoğun ilgi ve talep, 9 Haziran 1990’da HABKG’nin “Alevi Kültür Merke-
zi” adı ile resmî bir dernek kurulmasını sağlamıştır. Bu tarihten sonra birçok şehirde 
kurulan Alevi örgütlenmeleri de Alevi Kültür Merkezi ismi ile resmî statü kazan-
mışlardır. Daha önce kurulmuş olan ve üyelerinin çoğunluğu Alevilerden oluşan 
birçok dernek de ismini AKM olarak değiştirmiştir.14

1990’lı yıllarda Almanya’da Alevi örgütlenmesi hız kazanmıştır. Alevi örgüt-
lenmesini hızlandıran en büyük etken hiç kuşkusuz 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta ger-
çekleşen ve 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Madımak Oteli yangı-
nıdır.15 Tarihe Sivas olayları olarak geçen bu talihsiz vakıadan sonra Almanya’da 
süratli bir şekilde yayılan Alevi organizasyonlarının oluşumunun temelinde dini 
talepten çok siyasi tepkinin etkili olduğu söylenmektedir.16

Almanya’daki Alevi nüfusu konusunda bir birinden farklı çok sayıda tahmin
ileri sürülmektedir. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların sayısı baz 
alınarak yapılan bu tahminlerde 400.000 ile 800.000 arasında değişen rakamlar telaf-
fuz edilmektedir. Rakamların bu derece farklılık arz etmesinin sebebi, 2,7 milyon 
olarak tahmin edilen Türk nüfus içerisinde %15 ile %30 arasında değişen oranlarda 

                                                            
13 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 158.
14 Sökefeld, Aleviten in Deutschland …, s. 23 ve Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 158.
15 Sökefeld, “Die Geschichte der alevitischen Bewegung in Deutchland”, s.23.
16 Uçar, “Almanya’da Alevilik …”, s. 74.
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Alevi kesimin olduğunun tahmin edilmesidir.17 Almanya’da yaşayan Alevilerin %80 
gibi büyük bir çoğunluğu bilinçli bir şekilde hemşerileri veya akrabaları ile aynı şe-
hirde oturmayı tercih etmektedir. Bu tercihin altında yatan sebep ise yardımlaşma ve 
kendini güvende hissetme duygusudur.18 2009’da yapılan Muslimisches Leben in 
Deutschland (Almanya’da Müslümanların Yaşam Şekli) araştırmasına göre Alman-
ya’da 550.000 civarında Alevi vatandaşın yaşadığı tahmin edilmektedir. Aynı araş-
tırma sonuçlarına göre Müslümanlar arasında İslami kurallara uyma oranı en düşük 
olan grup Alevilerdir.19 Ancak bu tespit bize göre hatalıdır. Zira bu yargıya varılır-
ken namaz kılmak, Ramazan ayında Oruç tutmak ve Hacca gitmek gibi Sünni İslam 
geleneğinin temel esasları üzerinden hareket edilmiştir. Oysa Alevilerin İslam algısı 
bu esaslar üzerinden şekillenmemektedir.

Almanya’da Alevi kimliği etrafında örgütlenen ve ülke genelinde en geniş 
teşkilat ağına sahip olan çatı organizasyonu, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’-
dur. AABF’nin yanı sıra Cem Vakfı ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı gibi Türkiye kökenli 
organizasyonlar da Almanya’da teşkilatlanmalarını gerçekleştirmişlerdir. Özellikle 
Kürt Aleviliği yönünü ön plana çıkartmaya çalışan ancak Federal Anayasayı Koru-
ma Dairesi (Bundesverfassungsschutz) tarafından yasaklı örgütler listesinde yer alan 
Demokratik Alevi Federasyonu gibi örgütlenmelerle de karşılaşılmaktadır.

Alevi organizasyonlar içerisinde dikkat çeken bir diğer örgütlenme ise geçti-
ğimiz Nisan ayında vefat eden Alişan Hızlı’nın kurmuş olduğu Almanya Alevi 
İslam Birliği’dir. Diğer taraftan ülkemizde Arap Alevileri olarak bilinen Nusayrile-
rin Augsburg, Mannheim ve Aalen gibi şehirlerde bir araya gelerek kurmuş olduk-
ları dernekler bulunmaktadır. Augsburg’da kurulmuş olan dernek Öz Akdeniz Spor 
Kulübü ismi ile hizmet vermekte olup, derneğe ait lokalde vatandaşlar bir araya 
gelerek sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Mannheim ve Aalen’de kurulan dernekler ise içerisinde dini hizmetlerin de 
verildiği bir yapı arz etmektedir. Ancak Nusayriliğin hem dışa kapalı bir cemaat 

                                                            
17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Erhard Franz, Exilopposition als politischer Akteur (I): Oppositionsgruppen aus 

der Türkei, Deutsches Orient-Institut im Verbund Deutsches Übersee-Institut, Nr. 4, Oktober 2002, s. 
15’te Almanya’daki Alevi sayısını yaklaşık 500.000 olarak vermektedir., Ali Ertan Toprak, Aleviten in 
Deutschland Grundlagen, Veränderungsprozesse içinde, Aleviten und ihre Integration in Deutschland,
Perspektiven, EZW-Texte Nr. 211/2010, 2. Auflage 2013, Hg. Friedmann Eißler, s. 9’da Almanya’da 
800.000 civarında Alevinin yaşadığını iddia etmektedir., Uçar, “Almanya’da Alevilik ...”, s. 74’te 
400.000 civarı rakamını vermektedir., Langer, “Hacı Bektaş Veli’nin Almanya’ya Varışı: …”, s. 381’de 
400.000 üzerinde Alevi nüfusundan söz etmektedir.

18 Prof. Dr. Belkıs Menemencioğlu (Temren), “Almanya’da Aleviler”, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları 
Dergisi, Sayı 4, s.11. internetten bakıldı; http://www.abked.de/4_sayi/Belkis_Temren.pdf. 14.09.2013 
saat 12:40’da bakıldı.

19 Sonja Haug, Stephanie Müssig, Anja Stichs, Muslimisches leben in Deutschland, 2009, s.97,147-
157,175,176.
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olması hem de henüz herhangi bir çatı organizasyonunun bulunmaması sebebiyle
çalışmamızda yer almayacağını belirtmek isteriz. Yine aynı şekilde merkezi Alman-
ya’nın Hausen (Wied) şehrinde bulunan, yayınlamış olduğu Alevilik-Bektaşilik 
Araştırmaları Dergisi ile dikkat çeken ve önemli çalışmaların altına imza atan Alevi-
Bektaşi Kültür Enstitüsü de bu çalışmamızda yer almayacaktır. Tebliğimizin bundan 
sonraki bölümünde Almanya merkezli ortaya çıkmış olan Alevi çatı örgütleri üze-
rinde duracağız.

1. ALMANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU (AABF)

Almanya’nın değişik şehirlerinde aynı adla kurulan Alevi Kültür Merkezlerin-
den yedi tanesi 17.01.1991’de Mainz’da bir araya gelerek “Almanya Alevi Cemaat-
leri Federasyonu”nu (Alevitische Gemeinde in Deutschland e.V) kurmuşlardır. 
Federasyon 15 Ağustos 1991’de “Mürşit” isminde Alevi öğretisine ağırlık veren bir 
dergi çıkartmaya başlamıştır. 1992’de isim değişikliğine gidilmiş ve federasyonun
ismi “Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu” olarak değiştirilmiştir. 1993’te gerçek-
leşen Sivas olayları Alevi örgütlenmesinde bir dönüm noktası olmuştur. 10 Temmuz 
1993’te Köln’de organize edilen “Sivas Katliamını Protesto Yürüyüşü”ne 60.000 
civarında Alevinin katıldığı söylenmektedir. O tarihten sonra yeni kurulan dernek-
lerin yanı sıra, henüz federasyona katılmamış olan Berlin, Hamburg, Köln vb. der-
neklerinde katılımıyla üye dernek sayısı 44’e yükselmiştir. Alevilerin dernekleşme 
sürecinin hızlanmasına etki eden en önemli vakıalardan biri de, Mart 1995’te İstan-
bul Gazi Osmanpaşa mahallesinde meydana gelen olaylar olmuştur.20

31 Ekim 1994 tarihinde Almanya Alevi birlikleri Federasyonu, ismini Avrupa 
Alevi Birlikleri Federasyonu olarak değiştirmiştir. Bu isim değiştirme kararıyla bir-
likte Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Avusturya’da bulunan Alevi dernekleri, 
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’na üye olmaya başlamışlardır. Artan üye sayı-
sıyla birlikte ortaya çıkan koordinasyon bozukluğunu gidermek için, 25 Kasım 
1997’de yapılan tüzük kurultayında, Alevi Derneklerinin bulunduğu her ülkede fe-
derasyonların oluşmasına karar verilmiş ve bu federasyonlar “Avrupa Alevi Konfe-
derasyonu” adı altında birleştirilmiştir. Ancak bu konfederasyon yapılanması 2005’-
te tamamlanabilmiştir. Her ülkenin kendi federasyonunu kurmasıyla birlikte 28 Ka-
sım 1998’de Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu yeniden Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonu ismini almıştır. O tarihten itibaren de bu isimle faaliyetlerini sürdür-
mektedir.21

                                                            
20 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaplan, Alevice …, s.207-223.
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 159.
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Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun yoğun çalışmaları sonucu Aleviler, 
Almanya’da resmî makamlar nezdinde Dini Cemaat statüsünde tanınarak, bir Hrıs-
tiyan kilisesi gibi resmi bir kurum olarak kabul edilmiştir. Bunun bir sonucu olarak 
başta din dersleri olmak üzere birçok haktan da istifade etmektedirler. AABF, Ale-
vilik din dersi talebinde bulunurken, Aleviliğin Sünni İslam’dan ayrı bir din olduğu 
argümanını ileri sürmüş ve Alevi çocuklarının din eğitimi ihtiyacının çözülmesini 
talep etmiştir.22 AABF, bu maksatla Alevilerin yoğun olarak yaşadığı eyaletlerin 
eğitim bakanlıklarına başvuruda bulunmuştur. Karşılıklı görüşmelerin olumlu sonuç-
lanmasıyla birlikte Kuzey Ren Westfalya, Hessen, Bavyera ve Baden Württemberg 
eyaletlerinde Alevilik din dersi olarak verilmeye başlanmıştır.23 Diğer taraftan Ale-
vilik din derlerini verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için Pädagogische Hochsc-
hule Weingarten’da Alevitische Religionspädegogig/Theologie ismiyle bir kürsü ku-
rulmuştur.24 Ancak özellikle hastane ve hapishane gibi yerlerde ihtiyaç duyulan 
“Manevîyat Rehberi” eksikliği, Alevileri yeni çözümler bulmaya sevk etmektedir.25

2006 yılında Almanya resmi makamları ile Müslümanlar arasındaki iletişimi 
kuvvetlendirmek için oluşturulan Alman İslam Konferansı’na AABF, Alevileri tem-
silen davet edilmiştir. AABF, Alman İslam Konferansı’nın halen aktif bir üyesidir.26

Alevilerin Alman kamuoyundaki temsilcisi olan AABF’nin Müslümanlar arasındaki 
tanınma yüzdesi ise %26,8’dir. AABF’yi tanıyanlar arasında, bu organizasyonun 
kendisini temsil ettiğini söyleyenlerin oranı ise %15’dir.27 Her ne kadar araştırmalar 
Alevileri inanç noktasında zayıf gösteriyorsa da, Alevi Kültür Merkezlerinde Alevi 
inancına göre kutsal kabul edilen günlerde düzenlenen cemlere her yaş grubundan 
gerçekleşen geniş katılım, bu araştırmalara kuşkuyla bakılmasına neden olmaktadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların temel sebebi, 
din algısındaki farklılığın hesaba katılmamasıdır. Aynı zamanda AKM’lerde cenaze
nakil işlemleri çerçevesinde cenazeler yıkanıp kefenlenirken, cenaze namazı da der-
nek merkezlerinde kılınmaktadır. Yeni evlenecek çiftlerin de dini nikâhları AKM’-
lerde Alevi öğretisine uygun olarak kıyılmaktadır.28

Almanya Alevi Birlikler Federasyonu resmi internet sayfasının Almanca versi-
yonunda kendilerini Hıristiyan ve Müslümanlardan sonra Almanya’da yaşayan 

                                                            
22 Langer, “Hacı Bektaş Veli’nin Almanya’ya Varışı: …”, s. 385.
23Almanya’da Alevilik din dersleri için bkz. Cemal Tosun, “Almanya’da Alevi Din Derslerinin Tarihsel 

Gelişimi ve Türkiye’ye Muhtemel Yansımaları”, Dini Araştırmalar “Alevilik” Özel Sayısı, Cilt:12, 
Sayı:33, Ocak-Nisan 2009, S. 99-106

24 http://www.ph-weingarten.de/alevitische_religion/12.09.2013 saat 02:20’de bakıldı
25 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 159,160.
26http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/TR/DIK/UeberDIK/Teilnehmer/teilnehmer-node.html, 

14.09.2013 saat 00:55’te bakıldı.
27 Haug, Müssig, Stichs, Muslimisches leben in Deutschland, s.97,147-157,175,176.
28 Kaplan, Alevice …, s. 223.
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üçüncü büyük dini grup olarak tanıtmaktadırlar.29 Edindiğimiz izlenimlere göre ken-
dilerini ayrı bir dini grup olarak tanıtmalarının arkasında yatan sebep, bu şekilde bir 
tavırla Alman kamuoyunda daha kolay kabul görebilecekleri düşüncesidir. Ancak bu
durum Aleviliğin İslam’a ait olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirmiştir. 
Kimileri Hz. Ali’siz Alevilikten yana olurken, kimileri de buna tamamen karşı çıka-
rak Aleviliğin İslam’dan kesinlikle soyutlanamayacağını vurgulamaktadırlar.30 Tüm 
bu tartışmaların gölgesinde filizlenmeye başlayan Alevi organizasyonları, Alman-
ya’daki göçmen kökenli organizasyonlar içerisinde cami derneklerinden sonra, ken-
dilerine ait binaları olan ikinci büyük örgütlenmelerdir. Son verilere göre AABF’nin 
Almanya genelinde 135 derneği ve bu derneklerin 100.000’den fazla kayıtlı üyesi 
bulunmaktadır.31 AABF’de Kürt kökenli Aleviler ve Sol tendanslı Türk Alevilerin 
etkin konumda oldukları söylenmektedir.32

2. CEM ALMANYA ALEVİ FEDERASYONU (CEM AAF)

Başkanlığını Nurten Satılmış’ın yaptığı ve genel merkezi Köln şehrinde bulu-
nan, Cem Almanya Alevi Federasyonu (Cem Gemeinde der Aleviten in Deutschland 
e.V. - CEM AAF)33 Türkiye’de Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı (Cem 
Vakfı) adı altında faaliyet gösteren organizasyonun Almanya uzantısıdır. Organizas-
yon içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne gönülden bağlı Türk Alevileri etkin 
durumdadır. Cem AAF, Türk kimliğine ve Türkiye Cumhuriyeti politikalarına yakın 
bir duruş sergilemektedir. Organizasyon Türkiye’ye olan bağlılığından dolayı Alevi-
lerin DİTİB’i olarak da adlandırılmaktadır.34

1995 yılında Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın önderliğinde kurulan Cem Vakfı, Al-
manya’da yaşayan Alevilere yönelik ilk çalışmasını 1997 yılında başlatmıştır. Cem 
AAF Almanya’daki ilk temsilciliğini 26 Nisan 1997’de Essen şehrinde Cem Vakfı 
adı altında (Cem-Stiftung) açmıştır. Cem isminin seçilmesinde Alevilerin dini mera-
simi olan cem önemli bir rol oynamıştır. Vakıf 04.11.2007 tarihinde tüzük değişik-
liği gerçekleştirmiştir. Tüzük değişikliğinden sonra vakfın ismi Cem Almanya Alevi 
Federasyonu olarak değiştirilmiş ve Essen şehrinde olan vakıf merkezinin Köln 
şehrine taşınmasına karar verilmiştir.35

                                                            
29 http://alevi.com/de/?page_id=90. 31.12.2011 saat  01:05’te bakıldı.
30 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ina Wunn, Muslimische Gruppierungen in Deutschland, Stuttgart 2007, s.97-

113 ve Erkan Perşembe, Almanya’da Türk Kimliği, Ankara 2005, s.160,161.
31 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 160.
32 Uçar, “Almanya’da Alevilik …”, s. 74.
33 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 161.
34 Perşembe, Almanya’da Türk Kimliği, s.167. ve Uçar, “Almanya’da Alevilik ...”, s. 74.
35 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 161. ve Perşembe, Almanya’da Türk Kimliği, s.167,168.
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CEM AAF resmî internet sayfası üzerinden kendisini, temelinde evrensel insan 
sevgisi olan Alevi İslam inancını benimsemiş, bunu özellikle değişmezlik ilkesi ola-
rak tüzüğüne almış, Hakk-Muhammed-Ali sevgisini yüreğinde taşıyan, Ehl-i Beyt 
öğretisine, Seyyidlerine sahip çıkarak kabul eden, ideolojilerden uzak inanç merkez-
li, Cumhuriyete, Laikliğe, Demokrasiye, Sosyal ve Hukuk Devletine bağlı, CEM 
AAF hedefleri ve amaçlarını kabul eden tüzel kişilerin birleşebileceği, sayılan ilkele-
rin toplumca benimsenmesi yönünde Almanya ve Avrupa’da çalışmalar yürütecek, 
bağımsız ve demokratik bir sivil toplum kuruluşu, bir Alevi çatı örgütü olarak tarif 
etmektedir. Ayrıca CEM AAF, insanlar arasında barışın, sevginin, insancıl değerle-
rin, öncelikli değerler olması için çalışmalar yapan, ayrım yapmadan, tüm insanları 
aynı gözle gören, tüm insanların birlikte, barış içerisinde ve kardeşçe yaşamaları 
doğrultusunda çalışmalar sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. 

CEM AAF, amaç ve hedeflerini ise, belirtilen doğrultuda Alevi kuruluşları ve 
aynı değer ve düşünceleri paylaşan diğer kuruluşlar arasında eş güdümü ve dayanış-
mayı sağlamak, çalışmalarında hiçbir şekilde kişisel çıkarlara veya siyasete malzeme 
olmamak, küreselleşme sürecinde Almanya’da ve Avrupa’da Alevi İslam inancını 
ve öğretisini tanıtmak ve yaşatmak, kendi öğretilerine yabancılaşan gençlere Alevi-
liği, Hakk-Muhammed-Ali sevgisini göstermek, Ehl-i Beyt’e, Kur’an’a sahip çık-
mak, Alevilik inancını yozlaştıranlara karşı durmak ve doğru yola ışık tutmak olarak 
dile getirmektedir.36

CEM AAF yetkilileri son yıllarda Almanya’daki Alevi örgütleri merkezli orta-
ya atılan Alevliğin İslam’dan ayrı bir din olduğu iddiasıyla, Alisiz Alevilik söylem-
lerine şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Kur’an merkezli bir Alevilik anlayışını benimse-
yen Cem AAF, bu yönleriyle AABF’den ayrılmaktadır. Henüz kadrolu çalışanı bu-
lunmayan Cem AAF’nin, tüm faaliyetlerini fahri çalışanları vasıtasıyla yerine getir-
mektedir. Almanya genelinde faaliyet gösteren 10 derneğin bir araya gelmesiyle ku-
rulan Cem AAF’nin Almanya dışında, Fransa, Hollanda ve Belçika’da da temsil-
cilikleri bulunmaktadır. Cem AAF’nin Almanya’daki üye sayısı 1.500 kişi civa-
rındadır.37

                                                            
36 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 162.
37 Keleş, Almanya‘da İslam ve Müslümanlar, s. 162.
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3. AVRUPA EHL-İ BEYT ALEVİ FEDERASYONU (AHL-AL 
BAYT ALEVİTİSCHE RELİGİONSGEMEİNSCHAFT) – ABAF

Başkanlığını Fuat Mansuroğlu’nun yaptığı Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Fede-
rasyonu, 1999 yılında başlatmış olduğu kuruluş çalışmalarını 10 Ekim 2001 tarihin-
de 7 teşkilatın bir araya gelmesiyle sonuçlandırmıştır. ABAF, 1999-2001 arası Dün-
ya Ehl-i Beyt Vakfı’nın bir şubesi olarak Mönchengladbach’da hizmet vermiştir. 
Federasyon şeklini aldıktan sonra da başkanlığını Fermani Altun’un yapmış olduğu 
Dünya Ehl-i Beyt Vakfı’nın bir üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Her ne 
kadar Dünya Ehl-i Beyt Vakfı’nın bir üyesi olsa da Almanya’da bağımsız bir çatı or-
ganizasyonu olarak hizmet vermektedir.38 İlk genel merkezini 2001 yılında Mönc-
hengladbach’ta açan Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu, 2005 yılına kadar bu 
şehirde kalmış, 2005-2007 arasında Köln genel merkez olmuş, 2007’den itibaren ise 
Frankfurt yeni genel merkez şehri olarak tercih edilmiştir.39

Avrupa Ehl-i Beyt Federasyonu’nun yönetim kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. 
Görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmektedir; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel 
Sekreter, Muhasebeci ve Halkla İlişkiler Sorumlusu. ABAF hali hazırda bulunduk-
ları şehirlerde Cami derneği şeklinde teşkilatlanmış 63 derneği bünyesinde barındır-
maktadır. Federasyona üye derneklerden 58 tanesi Almanya, 3 tanesi Hollanda ve 2 
tanesi de Belçika’da kurulmuş olan derneklerdir. Bu derneklere devam eden üye 
sayısının yaklaşık olarak 10.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.40 ABAF, 
İslami çizgideki derneklerin bir araya gelerek kurmuş oldukları İslamrat’ın üyesidir 
ve ABAF Genel Başkanı Fuat Mansuroğlu İslamrat’ta genel başkan yardımcısı ola-
rak görev yapmaktadır.41

Türkleri, dolayısıyla da Avrupa’daki Alevileri, Avrupalı Müslümanlar olarak 
tanımlayan Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu, kuruluş gerekçesini ise şu şekilde 
açıklamaktadır; Alevilik inancının Avrupa ve Almanya’daki bir takım kişi ve ku-
rumlarca istismar edilmesinin önüne geçmek, Aleviliği kendi ideolojik fikirlerine 
alet etmek isteyenlere engel olmak, birtakım çevrelerce psikolojik olarak ezilen ve 
dinsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan Alevi toplumuna gerçek Aleviliği 
anlatmak. Ayrıca Federasyon yetkilileri Aleviliği bir din olarak değil, İslam inancı 
içerisinde tüm mezheplerin birleştiği bir nokta olarak tarif etmektedirler. Aleviliğin 
mezhepler üstü bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan yetkililer, “Alevilik önce 

                                                            
38 Yusuf Adıgüzel, Almanya’daki Türk Kuruluşları, 1. Baskı, İstanbul 2011, s.129-132.
39 Fuat Mansuroğlu, 1955 Antakya doğumlu, Üniversite mezunu, evli, serbest meslek. 04.06.2013 

tarihinde yapılan telefon görüşmesinden.
40 Adıgüzel, Almanya’daki Türk Kuruluşları, s.129-132.
41 http://www.islamrat.de/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=53 05.06.2013 

saat 11:15’de bakıldı.
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Müslümanlıktır, Kur’an ve Sünnete bağlı olmak, Ehl-i Beyt’e bağlı olmaktır. Alevi-
lik, Hz. Ali gibi yaşamaktır” demektedirler.42

ABAF’a bağlı dernekler bünyesinde verilen hizmetler arasında, herkese yöne-
lik olarak verilmekte olan Kur’an ve dini bilgiler kursları, saz ve folklor kursları, 
meslek eğitimine yönelik biçki-dikiş ve çıraklık gibi kurslar ile kültürel ve spor 
etkinlikleri sayılabilir. Ayrıca her ay belli konularda uzmanlar vasıtasıyla seminerler
verilmekte ve her sene federasyona bağlı farklı bir dernekte Kur’an okuma ve bilgi 
yarışması düzenlenmektedir. Alman kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
yetişkinlere yönelik Almanca kursları da Federasyona bağlı derneklerde gerçekleşen 
faaliyetler arasında sayılabilinir. ABAF yetkilileri gönül bağı içinde bulundukları 
Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tarafından düzenlenen, başkanlığını Fermani Altun’un yap-
tığı Evrensel Ehl-i Beyt Kurultayı’na ve Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenlerine her 
yıl düzenli olarak katılmaktadırlar.43

4. DEMOKRATİK ALEVİ FEDERASYONU (FÖDERATİON 
DER DEMOKRATİSCHEN ALEWİTEN E.V.) – FEDA

Almanya’da Alevilik merkezli dernekleşmelerin ortaya çıkması, PKK tarafın-
dan Kürtlerin birliğini bozacağı endişesiyle bir tehdit unsuru olarak görülmeye baş-
lanmıştır. Hatta Kürtlerin birliğini bozduğu gerekçesiyle Hamburg’da açışmış olan 
Alevi Kültür Merkezi, PKK taraftarlarınca defalarca fiziki saldırılara maruz kalmış-
tır.44 PKK 1986’da almış olduğu bir kararla Almanya’da “Y-Dernekleri” (Yekitiya -
Union) kurmaya başlamıştır.45 Bu karar uyarınca PKK taraftarı Kürt kökenli Ale-
viler bir araya gelerek, ileride Kürdistan Alevi Federasyonu’na (FEK) dönüşecek 
olan, Kürt-Alevi derneklerini açmaya başlamışlardır. 1994 yılında 20-22 civarında 
Kürt-Alevi derneği birleşerek kısa adı FEK olan Kürdistan Alevi Federasyonu’nu 
kurmuştur. Bu derneklerin 15 kadarı Almaya’da faaliyet göstermekte olup yaklaşık 
2000 civarında üyesi bulunmaktadır. Kürt kökenli Alevileri kendi çatısı altında top-
lamayı hedefleyen bu organizasyon Almanya’da yaşayan Kürt kökenli Aleviler tara-
fından beklenen ilgiyi görmemiştir.46 Kanaatimizce bu durumun ortaya çıkmasında 
organizasyonun Almanya genelinde yeterince teşkilatlanamamış olması önemli bir 
etkendir. 

                                                            
42 Adıgüzel, Almanya’daki Türk Kuruluşları, s.129-132.
43 Adıgüzel, Almanya’daki Türk Kuruluşları, s.132,133.
44 Sökefeld, Aleviten in Deutschland …, s. 25. ve Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin 

Siyasallaşması, s.319-321.
45 Franz, Exilopposition als politischer Akteur (I): Oppositionsgruppen aus der Türkei, s. 26.
46 Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması, s.319-321.
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PKK’nın Avrupa genelinde terör örgütü olarak kabul edilmesi, PKK ile olan 
yakın ilişkileri içerisinde olan FEK’in de resmi dernek statüsü kazanamamasına 
neden olmuştur.47 FEK daha sonra ismini Demokratik Alevi Federasyonu olarak 
değiştirmiştir. 2011 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen 4. kongre ile yeniden Kürdis-
tan Alevileri Federasyonu isminin kullanımı gündeme gelmiştir.48 Ancak 11-12 Ma-
yıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 5. kongreye de FEDA ismiyle gidilmiş ve isim 
değişikliği ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmemiştir.49 Mayıs ayında gerçek-
leşen kongre sonucunda Ali Köylüce başkanlığında devam kararı alınmış olup şu 
maddeler üzerinde uzlaşma sağlanmıştır;

1. Demokratik Aleviler Federasyonu’nun komiteler, komünler ve meclisler 
biçiminde örgütlenmesi,

2. Dernek ve dergahların bulunduğu yerlerde herkesin inancını kendi ana-
diliyle yapması ve Kürtçenin Kurmancî, Zazakî ve diğer lehçelerine yönelik 
kursların açılması,

3. Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi ve Roboskî katliamlarının yıldönüm-
lerinde protesto etkinliklerinin yapılması ve Dersim katliamı başta olmak 
üzere tüm Alevi katliamlarının soykırım olarak tanınması için var olan 
girişimlerin kesin sonuç alıncaya kadar kesintisiz devam ettirilmesi,

4. Demokratik kurtuluş süreci ve Aleviler konulu yaygın panel vb. etkinlik-
lerin yapılması,

5. Yıl içinde bir Alevi Kadın Kurultayı’nın gerçekleştirilmesi,
6. Türkiye’de yeni anayasanın oluşum sürecinde Alevilerin temel haklarından 

olan eşit yurttaşlık, zorunlu din derslerinin kaldırılması,
7. Cemevlerinin resmi olarak tanınması,
8. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedilmesi gibi talepler için, Türkiye’de 

başta Alevi örgütleri olmak üzere bütün demokratik güçlerle paralel olarak 
çalışmalar yürütülmesi.50

1974’ten itibaren Almanya’da yayınlanmakta olan “Zülfikar Dergisi” Kürdis-
tan Alevi Federasyonu’nun yayın organı olarak uzun süre hizmet vermiştir.51 Ancak 
dergi daha sonra isim değişikliğine giderek “Semah Dergisi” adını almıştır.52 Ayrıca 
Özgür Politika, Azadiya Welat ve Serxwebun gibi gazete ve dergilerde de Federas-

                                                            
47 Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması, s. 319.
48 http://www.binboga.org/feda-4-kongresi-ni-yapti/  27.05.2013 saat 16:23”te bakıldı.
49 http://www.alevinet.com/feda-5-kongresini-yapacak/ 04.06.2013 saat 14:36’da bakildi.
50 http://www.bestanuce1.com/haber/40545/feda-kongresinin-sonuc-bildirgesi-aciklandi.anf 04.06.2013 

saat 14:17 bakildi
51 Franz, Exilopposition als politischer Akteur (I): Oppositionsgruppen aus der Türkei, s. 16.
52 http://www.inforel.ch/fileadmin/user_upload/dateien/215.AlevSpuler.pdf, 28.08.2013, saat 16:02’de 

bakıldı.
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yona dair haberler yayınlanmaktadır.53 Kendisine ait bir internet sayfası da olan De-
mokratik Alevi Federasyonu hakkında ne yazık ki detaylı bilgi edinmekte sıkıntı
yaşanmaktadır. Zira PKK çizgisinde bir örgüt olması hasebiyle PKK’nın gölgesinde 
kalmış, hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Örgütün ulaşabildiğimiz aktif 
tek yayın organı olan internet sayfası ise son olarak 2011 yılı haziran ayı içerisinde 
güncellenmiştir.54 Kendilerine telefonla ulaştığımız federasyon yetkilileri FEDA 
hakkında bilgileri içeren dokümanları bizimle paylaşacaklarına dair söz vermiş; an-
cak hem bizim zamanımızın darlığı hem de Federasyon görevlilerinin kendi özel iş-
lerinin yanı sıra fahri olarak dernekçilik yapmalarından dolayı vakit ayıramamaları 
sonucu henüz tarafımıza herhangi bir belge ulaşmamıştır.

5. ALMANYA ALEVİ İSLAM BİRLİĞİ E.V. – AAİB55

Almanya Alevi İslam Birliği, merhum Alişan Hızlı’nın kişisel gayretleri sonu-
cunda 2007’de kurulmuş olan bir Alevi örgütlenmesidir. 1967 yılında Almanya’ya 
gelen Alişan Hızlı, o tarihten vefat ettiği 9 Nisan 2013 tarihine kadar değişik sivil 
toplum kuruluşlarında etkin görevler üstlenmiştir. 1970’li yıllarda sendikacılık 
yapan Hızlı, o dönem vermiş olduğu hizmetler sonucu Almanya’daki Türk işçilerini 
temsilen Federal Almanya Cumhurbaşkanı Walter Scheel tarafından 1978 yılında 
ödüle layık görülmüştür. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun kuruluş aşama-
sında görev alan Hızlı, AABF’nin kurucuları arasında da yer almıştır. Ancak daha 
sonra Alevi İslam anlayışı hususunda diğer üyelerle anlaşmazlığa düşerek AABF’-
den ayrılmıştır. Bir süre Cem Vakfı genel kurul üyeliği yapan Hızlı, Cem Vakfı’nın 
Avrupa’da da etkin olması gerektiğini düşünerek Cem Vakfı Avrupa Koordinatör-
lüğünün kurulmasına öncülük etmiştir. 2004 yılında başlayan Birlik Cemleri ile Ale-
vi olmayanlara Aleviliğin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Daha sonra Alman-
ya’nın önde gelen büyük şehirlerinde cemler düzenleyerek, Sünni vatandaşlarında 
bu cemlere katılabileceğini belirtmiş ve bu vesileyle Aleviliğin daha iyi anlaşılma-
sını sağlamıştır. Ancak bir süre sonra Cem Vakfı ile de fikir birlikteliği sağlayama-
yan Alişan Hızlı, 2009 yılından vefatına kadar genel başkanlığını yaptığı Almanya 
Alevi İslam Birliği’ni kurmuştur.56 Dernek yöneticileri AAİB’nin fikri alt yapısında 
Hacı Bektaş Veli’nin Alevilik anlayışının yer aldığını söylemektedirler. Ayrıca 
AAİB idarecileri 08.09.2013 tarihinde Ankara’da temeli atılan Mamak Camii ve 
Cemevi fikrini ilk dile getirenlerin de kendileri olduğunu belirtmektedirler. AAİB 

                                                            
53 Franz, Exilopposition als politischer Akteur (I): Oppositionsgruppen aus der Türkei, s. 16.
54 http://www.alevi-kizilbas.com/index.php, 05.06.2013 saat 19:40’ta bakıldı.
55 Bu başlık altında verilen bilgiler AAİB Genel Başkan Yardımcısı Remzi Meziroğlu ile yapılan 

görüşmeden özetlenerek aktarılmıştır. Remzi Meziroğlu, Üniversite Mezunu, Gazeteci ve Serbest 
meslek.

56 http://www.gundem.be/tr/dunya/remzi-meziroglu-acimiz-yasimiz-matemimiz-buyuktur-, 14.09.2013 
saat 13:00’da bakıldı.
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idarecilerine göre bu türden projeler Avrupa’da yaşayan Alevilerin inanç yönünden 
eğitilmelerini kolaylaştıracak ve Alevilerle Sünnilerin birlikte yaşama isteğine katkı 
sağlayacaktır.

“Ramazan da bizim Muharrem de”, “Cami de bizim Cemevi de”, “İmam da bi-
zim Dede de”, sloganını kuruluş felsefesinin merkezine yerleştiren Almanya Alevi 
İslam Birliği, amaç ve hedeflerini ise şu şekilde açıklamaktadır; Aleviliğin İslam 
içinde olduğu yüksek sesle dile getirilerek Avrupa’da yaşayan Alevi kökenli vatan-
daşlarımızın inanç yönünden desteklenmesi. Avrupa’da yaşayan Alevi vatandaş-
larımıza Alevilik öğretisinin Aleviliği yaşayan dedeler tarafından öğretilmesi. Alevi 
ve Sünni toplum birbirine yakınlaştırılarak mevcut ön yargıların kırılması. Yeni yeti-
şen nesillere Alevilik inancının öğretilmesi, Alevilerce kutsal addedilen mekan-lara 
seyahatler düzenlenmesi ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplum içerisinde yaygınlaştırıl-
ması. Sünni toplumun Alevilik hakkında bilinçlendirilmesi. AAİB en büyük amaç 
olarak ise Almanya’da kurulacak bir Alevilik Enstitüsü bünyesinde inanç yönünden 
donanımlı dede ve akademisyenler yetiştirerek Aleviliği Avrupa’da temsil edebile-
cek bir konuma gelmeyi istemektedir.

Almanya Alevi İslam Birliği, Alişan Hızlı döneminde düzenlediği iftar prog-
ramı57, hac organizasyonu58 ve Ehli Beyt Kervanı adını verdiği başta Kerbela olmak 
üzere Alevilerce kutsal sayılan ziyaretgâhlara düzenlenen seyahatlerle59 kamuoyun-
da adından sıkça söz ettirmiş ve toplumun genel takdirini kazanmıştır. Hızlı’nın va-
kitsiz vefatının ardından, AAİB bir duraklama dönemine girmiş görüntüsü vermek-
tedir. Kendileriyle görüştüğümüz AAİB yetkilileri Alişan Hızlı’nın misyonunu de-
vam ettireceklerini söylerken, kendisini gerçek Alevi olarak gören herkese kapıla-
rının açık olduğunu belirtmişlerdir. Hâlihazırda 20’ye yakın dernekle birlikte çalışan 
Almanya Alevi İslam Birliği’nin, bundan sonraki süreçte ne şekilde hareket edeceği 
ise merak konusudur.

SONUÇ

Almanya’da birbirinden farklı çok sayıda Alevilik merkezli dernekleşme faali-
yetleri görülmektedir. 1970’li yılların ortalarından itibaren ailelerini yanlarına getir-
meye başlayan Alevi işçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kurmuş oldukları 
örgütlenmeler, her ne kadar başlangıçta sol ideolojilerin tesirinde olsa da zamanla 

                                                            
57 http://euro.zaman.com.tr/euro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=56470, 14.09.2013 saat 

02:50’de bakıldı.
58 http://euro.zaman.com.tr/euro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=59358, 14.09.2013 saat 

02:51’de bakıldı.
59 http://zaman-online.de/13869/almanyadaki-aleviler-horasan-ve-kerbelaya-gezi-duzenliyor, 14.09.2013 

saat 02:53’te bakıldı.
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Alevilik öğretisini merkeze taşımıştır. 1980’li yıllarda Dünyada etkisini kaybetmeye
başlayan sol, Almanya’da Alevi vatandaşlarımızı kendi kimlikleri etrafında bir araya 
gelmeye itmiş, 80’li yılların sonlarından itibaren Alevilik merkezli örgütlenmeler 
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu örgütlenmeler içerisinde kendisinden söz ettirenler 
ise başta Almanya Alevi Birlikler Federasyonu olmak üzere, Avrupa Ehl-i Beyt Ale-
vi Federasyonu, Cem Almanya Alevi Federasyonu ve Demokratik Alevi Federasyo-
nu gibi örgütlenmelerdir. Almanya Alevi İslam Birliği ise merhum Alişan Hızlı dö-
neminde yapmış olduğu Alevi-Sünni birlikteliğine yönelik faaliyetleriyle dikkat-leri 
üzerine çekmiştir. Almanya’da Alevilik merkezli örgütlenmeler içerisinde resmi ma-
kamlar tarafından muhatap kabul edilen yegâne Alevi organizasyonu, Almanya Ale-
vi Birlikleri Federasyonu’dur. Bu muhatap kabul ediliş AABF’yi diğer Alevi örgüt-
lenmelerine karşı güçlü kılmaktadır.
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ARAP ALEVİLİĞİNDE (NUSAYRİLİK)                          

AMCALIK GELENEĞİNİN SOSYAL/KÜLTÜREL 

TEMEL VE TEZAHÜRLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAPAR*

1. GİRİŞ: HATAY-ALEVİLİK-NUSAYRİLİK

Hatay hem stratejik konumu, hem Türkiye açısından siyasi durumu hem de 
tarihi geçmişi, dinsel ve kültürel çeşitliliği ile dikkat çeken şehirlerden biridir. 
Ayrıca bu çeşitliliğinden dolayı dünyaya ve Türkiye’ye örnek olarak gösterilen bir 
şehir olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla Hatay, sadece tarihi-arkeolojik an-
lamdaki mozaikleriyle değil aynı zamanda bir kültür mozaiği olarak da dikkat 
çekmektedir.

Hatay’ın kültürel mozaiğini oluşturan asli bileşenlerden biri akademik çev-
relerde Nusayrilik diye de bilinen Arap Aleviliğidir. Özellikle dinsel çeşitlilik ve bu 
çeşitliliğin çoğunlukla uyum içinde yaşıyor olması şehrin önemini daha da artır-
maktadır. Türkiye’deki Arap Alevileri Hatay’dan Mersin’e kadar olan sahil şeridin-
de yaşarlar. Suriye’dekiler dâhil bir milyon kadar bir nüfusa sahip oldukları, bunla-
rın 350 bin kadarının Türkiye sınırları içinde yaşadığı tahmin edilmektedir (Gökalp, 
2012: 178; Bulut, 2006: 62-63).

Caferi kolundan olmaları itibariyle on iki imam inancı, ehl-i beyt sevgisi ve Hz. 
Ali’ye verilen özel değer Alevilerin ortak özelliğidir. Ancak Arap Aleviliği, Bektaşi-
likten ve Kızılbaş-Alevilikten farklı niteliklere sahiptir. Dine giriş biçimi, kadınların 
inanç sistemi içindeki pozisyonu, ibadet dili temel farlılıkları oluşturur (Bkz. Türk 
ve Çapar, 2011). İskender Doğan (2009: 148, 225) Bektaşilik ve Kızılbaş Alevilikle
Arap Aleviliği arasındaki temel farklardan birinin itikâdi olduğunu belirtir. Doğan’a 
göre Arap Aleviliği ne bir mezhep, ne bir fırka, ne bir tarikattır; Arap Aleviliği İs-
lâm’ın özü ve İslâm’ın kendisidir.

Arap Alevileri, İslamiyet’i en iyi kendilerinin temsil ettiğini iddia ederler. Esa-
sında bu inanış bütün mezhepler için geçerlidir; bütün mezhepler dini en iyi şekilde 
                                                            
* Mustafa Kemal Üniversitesi, mustafacapar@gmail.com
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kendilerinin temsil ettiği iddiasını dile getiriler; bu anlamda Arap Aleviliği bir 
istisna değildir. Ayrıca gerek Sünnilere gerek diğer Alevi topluluklara göre İsla-
miyet’le ilgili bilgilere daha çok vakıf olduklarını da dile getirirler. Bunu, Arapçayı 
iyi bilmelerine ve dini kaynağından öğrenmelerine bağlarlar.1

Bu çalışma Arap Alevileri inanç sisteminin en önemli yönünü oluşturan din 
amcalığının kültürel etkisini ve bu kurumun inancın aktarımındaki önemini anlamak 
üzere yapıldı. Esas itibariyle bir erginleme (initasyon) ritüeli niteliği taşıyan ama 
Arap Alevileri arasında dine giriş ve kabul ediliş anlamına gelen din amcalığı 
kurumu (ammu seyidlik) incelenirken doğal olarak daha çok erkeklerle görüşüldü. 
Bununla beraber alanda kadınlara da sorular yöneltildi. Alanda kişilerle görüşmeler 
genellikle sohbet havasında (katılımlı gözlem yöntemiyle) yapıldı. Bu çalışmada 
görüşülen kişilerin adlarının ilk harfleri yazıldı.

Arap Alevileri, din amcasına ammu seyid, seyid, ammu sala; ikinci bir amcaya 
ammu dahel (dahili amca); dine girecek olan adaya veya öğrenciye telmiz, tılmiz, 
sabi (İskenderun, Arsuz); literatürde “şeyh” olarak geçen din önderine “şıh” veya 
imam (nadiren “hoca”) diyorlar. Bu çalışmada da yerine göre, din amcası, ammu 
seyid, ammu dahel, dahili amca, tilmiz, aday ve şıh adlandırmaları tercih edilmiştir.

2. NUSAYRİLİĞİN KISA TARİHİ

Nusayriliğin nerede ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili olarak çeşitli rivayetler ve 
görüşler ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın konusu Nusayriliğin veya Arap 
Aleviliğinin tarihi olmadığı için burada ayrıntıya girilmeyecek fakat genel olarak
kabul gören Muhammed Emin Galib et-Tavil’in konuyla ilgili görüşü aktarılacaktır. 
Et-Tavil’e göre,

“Baalbek ve Hıms tarafları fethedilince Ebu Ubeyde yardım istedi. 
Irak’tan Halid b. Velid, Mısır’dan Amr b. El-Âs, Medine’den de Gadir-
Hum Biatı’na katılmış Ensar’dan dört yüz elli mücahidi aşkın bir Alevî 
topluluğu yardımına yetişti. Bu son yardım orduya katılınca, ordu kısmen 
başarılı olabildi, bu küçük kuvvete nusayra dendi. (…) Nusayra grubunun 
aldığı topraklara Nusayra Dağı dendi. (…) Sonradan bu ad Lübnan 
Dağı’ndan Antakya’ya dek Alevîlerin yaşadığı bütün dağların özel adı 
oldu.” (Et-Tavil, 2011: 60).

                                                            
1 Genel olarak Arap Aleviliği özel olarak da amcalık geleneği ile ilgili olarak görüştüğüm, 

sohbet ettiğim ve burada isimlerinin sadece baş harflerle kodladığım Alevilere bir kez daha 
buradan teşekkür ediyorum.
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Nusayra’nın küçük yardım anlamına geldiğini ve sonra bir kavim ve inanç 
grubu için kullanıldığını ileri süren Et-Tavil (2012: 35, 42) Aleviliğin ilk ortaya 
çıkışını da Gadir Hum olayına (Arap Alevileri buna “Gadir Hum biadı” derler) bağ-
lar. Nusayriliğin bir dini öğreti olarak ortaya çıkışını ise hicri üçüncü (miladi onun-
cu) yüzyıla dayandırır. Bu inanç sistemi Nusayrilik adını miladi onuncu yüzyılda 
yaşamış olan ve Arap Alevilerinin inancına göre on birinci imam Hasan el Aske-
ri’nin bâbı olan din önderi Muhammed bin Nusayr el Basri el Numeyri’den alır. 
Ancak Nusayri ismi, Muhammed bin Nusayr’ın öğrencisi Hamdan el Hasibî tarafın-
dan verilir.

Bugünkü Irak sınırları içinde ortaya çıkan Nusayrilik, onuncu yüzyılda Ham-an 
el Hasibi tarafından geliştirilerek bir öğreti haline getirilir. Nusayrilik inancı kısa 
zaman içinde el Hasibi’nin halefleri (veya tilmizleri) tarafından Suriye’ye, Lazki-
ye’ye, Antakya’ya ve Mısır’a kadar yaygınlaştırılır. Hamdan el Hasibi’nin ikinci ve
üçüncü kuşak halifeleri (bir anlamda tilmizlerinin tilmizleri denebilir) olan Muham-
med bin Ali el Cilli Samandağ’a, onun tilmizi Ebu Seyit Meymun et Teberani ise 
Antakya’ya yerleşerek Arap Alevliğinin bu bölgelerde yayılmasını sağlarlar (et-
Tavil, 2012: 148-155; Keser, 2006: 68-69).

Nusayrilerin ve Arap Alevilerinin etnik kökenine ilişkin çeşitli iddialar ortaya 
atılmaktadır. Nusayriliği Hıristiyan bir kökene bağlayan bazı araştırmacıların yanı 
sıra Nusayrileri ve Arap Aleviliğini Türklüğe bağlayan araştırmacılar da bulunmak-
tadır. Marianne Aringberg-Laanatza’ya (2003: 197) göre Arap Aleviliğinin gizli 
inancı eski Suriye ya da Fenike paganizmine, esas olarak da bu paganizmin üçlü ta-
pıncına (güneşe, aya ve yıldızlara ya da gökyüzüne tapma) dayanır. Yazar, Arap 
Aleviliğinin Hıristiyanlıktaki teslis inancından, Hıristiyan tören ve bayramlarından 
etkilemiş olabileceğini ve daha çok Hz. Muhammed’in kuzeni ve damadı olan Hz. 
Ali ve onun İranlı takipçisi Selmân-ı Farisî’ye bağlılıkla kendini gösteren bir “karı-
şım” olarak açıklanabileceğini belirtir. Bu tür tartışmalar yapıladururken Arap Ale-
vileri, kendilerini dinsel/inançsal anlamda İslâm dairesi içinde görürler; etnik bakım-
dan ise Arap olduklarını ifade ederler. Arap Aleviliği üzerine yapılan çalışmalar, 
Nusayrilerin Arap olduğunu net bir şekilde gösterir.

Arap Aleviliği esas itibariyle kitabi aktarıma dayalı (yazılı) bir inanç siste-
midir. Temel referanslar Kur’an, Hz. Muhammed’in, Hz. Ali’nin, imam ve din bü-
yüklerinin hadisleridir. Dinin esaslarını içeren ve bir ilmihal niteliği taşıyan Kita-
bü’l-Mecmu başlıklı eser Arap Alevileri için Kur’an kadar önemli ve değerlidir. 
Arap Aleviliğinin esaslarını teşkil eden on altı sureyi içeren bu kitabın dokuzuncu-
onuncu yüzyıllarda yaşamış olan Hamdan el Hasîbî tarafından yazıldığı belirtil-
mektedir. Kitap, Ali bin Abu Talib’in olağanüstü niteliklerini, inançtaki konumunu
açıklamakta, onu övmekte ve onun kutsallığını ifade eden bilgiler içermektedir
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(Turan, 1996: 5). Bu kitaptaki sureler yayınlanmış durumdadır; ancak buna rağmen 
Arap Alevileri “yabancı”lara bu kitaptan ve kitabın içeriğinden bahsetmeyi redde-
derler.

Arap Alevilerine göre Kur’an’ın bir zahiri, bir de batıni anlamı vardır; onlar 
Kur’an’ın zahiri yorumunu önemsemekle birlikte batıni yorumunun daha önemli 
olduğunu düşünürler (Türk, 2005: 103). İskender Doğan (2009: 131) Arap Alevili-
ğinin batıni ve zahiri yönünü şöyle açıklar:

“bâtın olan (sır ve gizli olan) nurların, kâlû belâ’da yaratılmaları zârihi bir 
işaret olduğuna göre, Arap alevileri hem zâhiri’nin hem de bâtini’nin 
içindedirler. Birini inkâr etmek, diğerinin de inkârı demektir. Çünkü; Zuhur 
olan bâtıni’nin ispatı ve delilidir. Zâhiri kavram, bâtıni dediğimiz inancın 
ve anlayışın bir yansımasıdır. Aynasıdır. Ve aynısıdır.”

Yaptığımız görüşmelerde yaşlı Arap Alevilerinin, Arapçayı bilmenin de 
avantajıyla dinle ilgili birçok konuda Kur’an’ı, Hz. Muhammed’in, Hz. Ali’nin ve 
kutsallık atfettikleri diğer din önderleri ile din âlimlerini referans gösterdiklerini 
gözlemledik. Özellikle yaşlılar, Arap Aleviliğinin İslam’la olan bağını göstermek 
istediklerinde Kur’an’dan ayetlerle örnek vererek Kur’an’ın aslında ne demek 
istediğini belirterek onun batıni yönüne dikkat çekmektedirler. Din/inanç hakkında 
görüş belirtirken Hz. Muhammed’in hadislerini, Hz. Ali’nin konuşmalarını Arapça-
sından ve ezberden okumaktalar. Bununla beraber Arap Aleviliğinin tarihini çoğu 
kişinin bilmediği gözlenmiştir. Görüştüğümüz birçok kişi Arap Aleviliğinin tarihiyle 
ilgili soruları şıhlara sormak gerektiğini çünkü şıhların veya bu konuyla özel olarak 
ilgilenenlerin doğru cevap verebileceklerini söyledi.

3. ARAP ALEVİLİĞİNİN TEMELİ DİN AMCALIĞI

Arap Aleviliğinin temelinde din amcalığının bulunduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Arap Aleviliğinde yetişkin bir erkek çocuk çeşitli dini ritüelden geçti-
kten ve bazı önbilgileri edindikten sonra inancın esasını din amcasından öğrenir. 
Tilmizin ammu seyidin yanında öğrendiği dini bilgilerin en önemlisi ise on altı 
suredir.

Tilmiz dini her ne kadar din amcasının yanında öğrense de bu bilgi yeterli 
olmayabilir. Antakya’dan Şıh A.’nın ve Arsuz’dan M. ve C.’nin belirttiği gibi, aday 
ammu seyidin yanında Arap Aleviliğinin sadece küçücük bir kısmını öğrenir. Şayet 
aday Nusayrilikle ilgili bilgisini ilerletmek istiyorsa, toplu namazlara ve şıhların 
sohbetlerine katılması, mümkünse Arapçasını geliştirerek yazılı kaynaklara ve kutsal 
metinlere veya kutsal metinlerden bahseden eserlere başvurması gerekir.
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3.1. Din Amcalığında Ammu Seyid ve Tilmiz

Din amcalığında dini öğretecek olan din amcası tespit edilirken bazı kriterler 
göz önünde bulundurulur. Aynı şekilde din amcasının yanına gidecek olan adayın da 
dini öğrenecek yeterlilikte ve nitelikte olması beklenir. Gerek ammu seyidde gerek 
adayda aranan nitelikleri şöyle sıralanabilir:

a) Ammu seyid olacak kişinin karı ve koca olarak Alevi olması önemlidir. 
Özellikle ammu seyid kesinlikle Alevi olmalıdır. Karısı “yabancı” olan bir kişi de 
ammu seyid olabilir ancak bu durumun zaman zaman sorunlara neden olabildiği 
ifade edilmektedir.

b) Ammu seyid olacak kişi öncelikle dini, duaları ve sureleri iyi bilmek zorun-
dadır.

c) Çocuğa dini öğretecek kişinin herhangi bir kötü olaya karışmamış, zina ve 
hırsızlık gibi yüz kızartıcı bir suçlar işlememiş olması gerekir.

Dine girecek olan çocuk ise

a) Akıllı olmalı, yani dini öğrenmede herhangi bir akli yetersizliği bulunma-
malıdır.

b) Temiz ahlâklı olmalı, sırrı saklayabilmelidir.

c) Kötü alışkanlıkları olmamalı ve bunlardan kaçınmalıdır.

Arap Alevilileri din amcası olacak kişinin statüsünün önemli olmadığını belir-
tirler. Bir şıhın çocuğa ammu seyidlik yapması aileyi gururlandırır ve memnun eder; 
bununla beraber çocuklarını varlıklı bir kişinin veya bir şıhın yanına göndermek için 
özel bir çaba göstermezler. Ancak şıhlar, çocuklarını “sıradan” bir Alevinin yanına 
tilmiz olarak vermezler. Çünkü ileride şıh olması beklenen şıh çocuğunun temel din 
eğitimini bir şıhtan alması önemlidir ve anlatılanlara göre şıhların tercihi de bu 
yöndedir.

Din amcalığının teklif ve kabulü ile ilgili olarak görüştüğümüz kişilerden 
birçoğu, bir kişiye din amcalığı (ammu seyidlik) teklif edildiğinde, şayet geçerli ve 
ikna edici bir nedeni yoksa o kişinin teklifi kabul etmek zorunda olduğunu söylediler 
ve teklifte bulunulan kişinin bu teklifi kabul etmemesinin kabalık olarak değerlen-
dirileceğini ve ayıplanacağını belirttiler.



672 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

3.2. Din Amcalığının Aşamaları

Arap Alevilerinde dine girişte iki yol vardır: Sadece bir aşamadan oluşan tek 
törenli dine giriş ve üç aşamalı veya üç törenli dine giriş. Kilazilerde bir, Haydariler-
de üç aşamalı tören uygulanır. Alanda Haydarilerle görüşüldüğü için burada Hayda-
rilerin üç aşamalı törenlerine kısaca değinilecektir

3.2.1. Hazırlık Aşaması

Harbiye’den C’nin verdiği bilgiye göre erkek çocuk on iki-on üç yaşlarına 
geldiğinde veya okulda sekizinci sınıfa başladığında Aleviliği öğrenme veya dine
girme çağına gelmiş demektir. Çocuğun dini öğrenebileceği olgunluğa eriştiği 
kanaatine varıldıktan sonra dine girecek olan çocuğa babası “amca yanına gitmek 
istiyor musun?” diye sorar. Çocuk “Evet, istiyorum” derse uygun nitelikleri taşıyan 
bir din amcası bulunur ve baba amca adayına “oğluma namazı öğretir misin?” diye 
sorar. Talepte bulunulan kişi “olur” derse süreç başlamış olur. Din amcası seçiminde 
çocuğun tercihi sorulursa da genellikle kimin ammu seyid olacağına aile, özellikle 
de baba karar verir.

Ammu seyid belirlendikten sonra bir de ammu dahel tespit edilir. Ammu dahel, 
törenlerde tilmizi yönlendirme görevini üstlenecek ve ammu seyid tilmizi eğiteme-
yecek duruma gelirse, onu eğitme (dini/namazı öğretme) işini devralacak olan 
kişidir.

Din amcalığı yapacak kişiler bulunduktan sonra çevreye çocuğun ammu seyi-
din yanına gönderileceği duyurulur ve ilk tören için hazırlıklar yapılmaya başlanır.

3.2.2. Birinci Aşama

“Cemaatü’l-müşavere” de denen (Salisbury, 1864: 229) danışma meclisi anla-
mına gelen ilk aşamada çocuğun din eğitimi alacak olgunluğa sahip olup olmadığına 
karar verilir (Türk, 2005: 91). Bu da toplu namazda, namaz sonrası çocuğun bir tür 
sınava tabi tutulmasıyla anlaşılır. Çocuk imtihana çekilmeden ve gerekli uyarılar 
yapılmadan önce cemaat, şıhın, nakip ve neciplerin huzurunda beraberce toplu na-
maz kılarlar. Bu, çeşitli ritüellerden oluşan, her üç törende (ve bayramlarda, adak-
larda, vs) tekrarlanan oldukça uzun bir namazdır.

Toplu namaz bittikten sonra tilmiz, ammu seyid, ammu dahel, çocuğun babası, 
şıh, nakip, necip ve bunlardan başka en az on iki kişiden oluşan cemaatin karşısına 
çıkarılır. Şıh, tilmize “Buraya niye geldin” diye sorar. Tilmiz veya tilmiz adına 
cemaatten biri (Keser, 2003: 101), sırrı öğrenmeye geldiğini ifade eder. Şıh, bunun
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zorlu bir yol olduğunu, bu zorlukları göze alıp almadığını sorar. Tilmiz zorlukları 
göze aldığını belirten cevaplar verir.

Şıh, tilmize önbilgileri verdikten, sorduğu sorulara cevap aldıktan sonra ammu 
seyidini tanıtır ve ammu seyidden öğreneceği sırrı yabancılara, kadınlara, Nusayri de 
olsa dine girmemiş erkek çocuklara ve akli dengesi yerinde olmayanlara söyleme-
mesi gerektiğini, şayet sırrı ifşa ederse, Allah’ın kendisine büyük acılar yaşatacağını, 
kızgın demirle dağlanacağını ve sonraki hayatında bir hayvan olarak vücut bula-
cağını hatırlatır [özellikle son uyarıda Arap Aleviliğinin önemli bir niteliği olan 
reenkarnasyon inancı dikkat çekiyor] (Türk, 2005: 94; Keser, 2003: 102; Salisbury, 
1864: 229-30). Bu uyarı ve bilgilerden sonra çocuk tören odasından dışarı çıkarılır. 
Ardından cemaat de dışarı çıkar ve adayın ailesi tarafından kurban etiyle hazırlanmış 
olan ziyafete geçilir.

3.2.3 İkinci Aşama

“Cemaatü’l-melik” adı verilen ve “hak ediş” de denen ikinci aşama, birinci 
aşama töreninden kırk gün sonra yapılır. Bu aşamada da önce toplu namaz kılınır.
Namaz bittikten sonra tilmiz odaya alınır. Tilmiz cemaattekilerin elini öptükten 
sonra ammu seyidiyle birlikte şıhın karşısına kade pozisyonunda oturur (Keser, 
2003: 104-105; Türk, 2005, 96). Bu aşamada Arap Alevileri için Aleviliğin ve sırrın 
ilk adımı olan Arap alfabesindeki üç harf, ayn, mim, sin (AMS) simgesel harfleri 
öğretilir. Ayn’ın simgesel karşılığı Ali veya mana’dır; mim Muhammed ya da isim, 
perde/hicap anlamındadır; sin ise bâb (kapı) anlamındadır ve Salman-ı Farisi’yi 
sembolize eder. Bunlara “sırr-ı ayn, mim, sin” denir. Bu harflerin öğretilmesiyle 
Aleviliğin ilk sırrı da verilmiş olur. Şıh her bir harfin ne anlama geldiğini açıklar ve 
Alevilik inancının bu sır üzerine teşekkül etmiş olduğunu vurgular. Tilmize bu üç 
harfi günde 500 kez (bazı şıhlar 100 kez söylemesini önerir) tekrarlamasını söyler 
(Salisbury, 1864: 229).

Bu aşama çok önemlidir. Çünkü tilmiz inancın temeli olan “AMS’nin sırrı”nı
bu aşamada öğrenmiştir. Dolayısıyla ikinci aşama tamamlandığında çocuk artık bir 
Alevi olarak namazdan çıkar (Türk, 2005: 97; Keser, 2003: 106). İkinci aşama 
ritüelleri tamamlandıktan sonra ziyafete geçilir.

3.2.4. Üçüncü Aşama

“Tuluğ (Çıkma)” da denen (Türk, 2005: 97) üçüncü aşama töreni, ikinci aşa-
madan yedi veya dokuz ay sonra yapılır. Bu aşamada da önceki iki aşamada yapılan 
namaz töreni tekrarlanır. Toplu namazdan sonra şıh, nakip, necipler ve cemaat her 
zamanki yerlerini alır ve tilmizi içeri çağırırlar. Şıh, tilmize her bir aşamada neler 
öğrendiğini sorar, tilmiz uygun cevaplar verir. Cevaplar yeterli bulununca törene 
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devam edilir. Şıh tilmize ikinci amcasını (ammu dahel) sorar. Ammu dahel cemaat-
ten ayrılarak ortaya gelir, belirli duaları okur ve ammu seyide teslim etmek üzere 
tilmizi yanına alır. Şıh tilmize şahitlik edecek olan on iki kişinin kimler olduğunu 
sorar. On iki şahit ortaya çıkıp çocuğun etrafını sardıktan sonra iki kişiyi de on iki 
kişiye şahit seçer. Şahitler şıhın niye ayağa kalktıkları sorusu üzerine “Allah’ın ve 
sizin emrinizle falan filana şahitlik yapmak üzere kalktık” karşılığını verirler.

Şıh cemaate, ammu seyide ve tilmize sorular sorup cevaplarını aldıktan ve 
gerekli uyarıları yaptıktan sonra tilmizi yanına çağırır; sırrı açıklamayacağına dair 
Kitabü’l-Mecmu’ya el bastırır ve yemin ettirir. Bu törenlerin sonunda ammu seyid 
tilmize bir yudum nakfi içirir, Kitabü’l-Mecmu’nun ilk suresinden bir bölüm okur ve 
bir yudum nakfi daha içirir. Tilmizin de surenin aynı bölümünü tekrarlamasını ister. 
Tilmiz sırrı açıklamayacağını kırk kez yemin ederek tekrarlar, kefiller de onaylarlar.
Bu uzun törenden sonra, tilmiz şıhın, ammu seyidin, nakip ve neciplerle odadaki di-
ğer kişilerin ellerini öper ve odadan ayrılır. Bu işlemle üçüncü aşamanın sonuna 
gelinir (Keser, 2003: 106-110; Türk, 2005: 98-99; Salisbury, 1864: 230-33). Bütün 
bu süreci başarıyla tamamlayan bireyler, şıhların şecere defterine kaydedilirler ve 
böylece dine girmiş kabul edilirler (Türk, 2005: 82). Üçüncü tören bittikten sonra 
öncekilerden daha büyük bir ziyafet verilir ve üçlü tören tamamlanmış olur.

3.2.5. Din Amcasına Gidiş

Üçüncü aşama töreninden sonra tilmiz ammu seyidin evine gider. Sureleri 
öğrenene veya ezberleyene kadar (bu süre birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir)
din amcasının evinde kalır. Tilmiz ammu seyidden dua ve surelerin yanı sıra genel 
olarak dini bilgiler alır, ahlâk kurallarını öğrenir ve toplumda nasıl davranacağı gibi 
konularda aydınlatılır.

Amcanın yanında kaldığı sürece tilmizin kendi evine gitmemesi beklenir. 
Tilmizin kendi evine gitmemesinin nedeni “çocuk eve gelirse, kendisini tamamen 
dini öğrenmeye veremez, namazı öğrenemez, sureleri ezberleyemez” şeklinde açık-
lanıyor. Eğitim süresi boyunca çocuğun kendi ailesinin yanına gitmemesi gelene-
ğinin yakın zamana kadar süregeldiği ancak son yıllarda tilmizin banyo yapmak, ça-
maşırlarını değiştirmek gibi ihtiyaçlar nedeniyle ailesinin evine gittiği bu ihtiyaç-
larını karşıladıktan sonra tekrar ammu seyidin evine döndüğü görüşülen birçok kişi 
tarafından dile getirilmiştir.

3.2.6. Sure(t) Defteri

Arap Aleviliği her ne kadar Kur’an’a, Kitabü’l-Mecmu’ya, hadis ve tefsir gibi 
yazılı kaynaklara dayanıyorsa da özellikle on altı surenin öğretilme şekli bağlamında 
Anadolu’daki diğer Alevilerde olduğu gibi “sözlü aktarım” niteliği gösterir. Arap 
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Aleviliğinde büyük önem taşıyan gizlilik ve sır, ritüellerde okunan sure ve duaların 
yazılı şekilde aktarılmasını, elden ele dolaşmasını kesin olarak yasaklar. Bu nedenle 
ammu seyidin duaları ezbere bilmesi ve bu duaları tilmize ezberletmesi şattır. Ancak 
oldukça uzun olan dua ve surelerin anlatarak veya dinleyerek ezberlenmesi hayli zor 
olduğundan, bunların bir deftere Arapça ama Latin alfabesiyle yazılması daha pratik 
bir yöntem olmaktadır. Kural olarak sureler ezberlendikten sonra defterin imha 
edilmesi gerekir. Şayet imha edilmezse sır niteliği taşıyan bu defterlerin kadınlar ve 
“yabancı”lar tarafından okunması tehlikesi vardır. Suriye Alevileri üzerine bir 
araştırma yapan Olsson (2003: 231) da ilmihal dediği surelerin yazıldığı defterlerin 
yakılarak yok edildiğini yazmaktadır. Hatay’da görüştüğümüz Alevilerden bazıları 
defteri sakladıklarını söylediler.

4. DİN AMCALIĞININ TEMEL VE TEZAHÜRLER

Arap Aleviliğiyle özdeşleşmiş bir dinsel/inançsal kurum olan din amcalığı 
geleneği ne zamandır uygulanmaktadır? Arap Alevileri açısından büyük önem arz 
eden bu kurumun/geleneğin ne zaman ortaya çıktığı konusunda net bir bilgi bulun-
muyor (böyle bir bilgi varsa da araştırma sırasında böyle bir bilgiye ulaşamadık). 
Ancak Nusayrilikle veya Arap Aleviliğinin tarihiyle ilgili eserlerden hareketle bir 
çıkarımda bulunmak mümkün olabilir. Özellikle Seyid Ebu Şuayb Muhammed bin 
Nusayr el-Basrî en-Numeyrî Alevilerin mercii kabul edildikten; onun ardından Seyid 
Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Cennân el-Cümbülânî Alevilerin baş-
kanı olduktan ve sonrasında Hamdan el Hasibi, Cümbülânî’nin tarikatına girdikten 
sonra Aleviliğin hızla yayılmaya başladığı (et-Tavil, 2012: 148-49) kabul edil-
mektedir. 

Bu Alevi önderlerinden sonra Muhammed Ali el Cilli, Ali el Cisri, Ebu Said 
Meymun et Teberani ve o dönemin diğer din önderleri Alevilik inancını yaymak 
üzere tilmiz yetiştirmişlerdir. Kendilerinden önceki imamlar, şıhlar ve seyitler tara-
fından yetiştirilen bu tilmizlerin Nusayriliğin yayılmasında etkin rol oynadıkları 
anlaşılıyor. İşte din amcalığı bu ilk şıh, seyit ve tilmizler tarafından uygulanmış ol-
malıdır. Bugünkü tilmiz yetiştirme yönteminin o dönemlerde tezahür ettiği ve gü-
nümüze kadar geldiği söylenebilir. Şıh A.’nın verdiği bilgi de bu yöndedir. Şıh, 
ammu seyidliğin Emeviler ve Abbasiler döneminde, dönemin şıh ve seyidleri tara-
fından uygulanmaya başlanmış olabileceğini ve baskılardan dolayı yine seyidler ve 
şıhlar aracılığıyla ve ammu seyidlik pratiğiyle gizlilik esasına dayalı bir şekilde 
günümüze intikal ettirildiğini belirtmiştir.



676 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

4.1. Din Amcasıyla Tilmiz ve Ebeveyn İlişkileri

Din amcası çocuğun ikinci babası olarak kabul edilir. Çocuk da ammu seyidi 
ikinci babası olarak benimser; babasına ve gerçek amcasına gösterdiği saygıyı din 
amcasına göstermekle yükümlüdür. Alanda edindiğimiz bilgi ve izlenimler tilmizin 
din amcasını bazen gerçek amcasından daha yakın hissettiği yönündeydi (ayrıca, 
bkz. Türk, 2005: 82). Çocuk, duruma göre iki-üç haftayla üç ay kadar (bazen nadir 
de olsa daha fazla) bir süre amca evinde kaldığı için evin bir bireyi olur. Gerek evde 
kaldığı süre gerek eğitim bittikten sonra amcanın karısına da saygı göstermek zorun-
dadır. Onu annesi gibi görür. Kural olarak orada kaldığı süre boyunca din amcasının 
karısı da şikâyet etmeden tıpkı kendi çocukları gibi tilmizin yemek içmek gibi gün-
lük ihtiyaçlarını karşılar, çamaşırlarını yıkar. Dolayısıyla o da çocuğu kendi çocuğu 
gibi kabul eder. Aynı şekilde evdeki çocuklarla aday çocuk kardeşlik ilişkisi içine 
girerler onu bir kardeş gibi benimserler ve birbirinin din kardeşi olurlar (Can: 2011, 
42).

Tilmiz, bayramlarda (Arap Alevilerinin çok sayıda bayramı vardır) özellikle de 
Iyd-ı Kıddes’te (Kıddes Bayramı) din amcasını ziyaret etmek zorundadır. İster bay-
ramlarda olsun ister diğer zamanlarda, tilmiz din amcasını ziyarete giderken genel-
likle tatlı götürür. Arsuz’dan M.’nin söylediğine göre bu ziyaretler ve hediyeleş-
meler karşılıklı değildir. Tilmiz, ammu seyidi ziyaret eder, bu bir tür zorunluluktur; 
ama ammu seyid için böyle bir zorunluluk bulunmaz.

Harbiye’den E. ve S.’nin söylediklerine göre (ki diğerleri de benzer şeyler söy-
lediler) Tilmiz din amcasını gördüğü her yerde elini öpmek zorundadır. Ayrıca bir 
yerde karşılaşmaları halinde tilmiz ammu seyidin elini öptükten sonra ayakta bekler; 
ancak ammu seyid otur dedikten sonra oturabilir.

Görüştüğümüz çoğu kişi, artık o eski samimiyetin ve geleneklerin kalmadığını, 
tilmizle ammu seyidin ailesi arasındaki yakın ilişkinin eskisi kadar sıkı olmadığını, 
ne ammu seyidin tilmizini sıkı bir biçimde gözleyip gözettiğini ne de tilmizin ammu 
seyidine eskisi kadar bağlı olduğunu ifade etmektedirler.

4.2. Din Amcalığının Sosyal/Kültürel Boyutları

İnanç din amcalığı aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarılır ve bu süreçteki ve 
sonrasındaki gizlilik vasıtasıyla dejenereolmadan zamana karşı direnir. Ancak din 
amcalığının inancı ve inancın ritüellerini aktarmak dışında da önemli fonksiyonları 
vardır. Bireyin toplumsallaşmasına katkıda bulunmak, toplumsal dayanışmayı sürek-
li hale getirmek, etnik/dinsel kültürü muhafaza etmek, kişinin kendisine, cemaatine 
ve diğer insanlara güven duymasını sağlamak bu fonksiyonların başlıcalarıdır.
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4.2.1. Din Amcalığı ve Dayanışma

Din amcalığının birinci dereceden akrabalara yasak olması, tilmiz aracılığıyla 
ailelerin başka ailelerle zorunlu ilişkiye girmesine vesile olur. Bu da birbirlerini 
önceden tanıyor olsalar bile, bu aileler arasında sanal akrabalık bağıyla yeni ve güçlü 
bir bağın kurulmasını sağlar.

Özellikle üçlü aşama törenlerinde cemaatin bir araya gelmesi, toplu namaz 
kılınması ve kurban kesilerek ziyafet verilmesi de toplumsal dayanışmayı daha sıkı 
hale getirebilmektedir. Görüştüğümüz kişiler, törenlerin cemaati bir araya getirme-
sinin kendileri için önemli olduğunu, çünkü bu törenler vesilesiyle birbirlerini göre-
bildiklerini, ilişkileri sıkılaştırdıklarını, bazen cemaate ilişkin genel ve özel sorunları 
tartışabildiklerini dile getirdiler.

Tilmizin, din amcasının yanına gittikten sonra eğitim tamamlanana kadar kendi 
ailesinin yanına gidememesi de onun toplumsallaşmasında rol oynamaktadır. Eğitim 
süresi boyunca ammu seyidin evinde kalan tilmiz, ailesinden ayrı kalmayı, başka 
ailelerle vakit geçirmeyi, farklı insanlarla birçok şeyi paylaşmayı ve farklı deneyim-
ler yaşamayı, aile ve kan akrabası dışındaki kişilerle de kolay ilişkiye girebilmeyi, 
bir anlamda kendi ayakları üstünde durmayı öğrenir. Ancak yukarıda vurgulandığı 
gibi bu gelenek zayıflamaya başladığı ifade edilmektedir.

4.2.2. Din Amcalığı ve Kendine Güven

On ay kadar süren dine kabul süreci boyunca yapılan takipler, sıkı denetimler 
bu sürenin sonunda büyük ölçüde sona erer. Bundan sonra tilmiz dini açıdan herhan-
gi bir erişkin gibi görülür. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan tilmiz kabul gördüğün-
de kendisini toplumun önemli bir üyesi olarak değerlendirmeye başlar. Dine giriş 
törenine katılan kişilerin süreç tamamlandıktan sonra kendilerine bir güven geldi-
ğini, kendilerini değerli ve önemli hissettiklerini ifade etmeleri, sürecin kişiler üze-
rindeki etkisini göstermektedir.

Diğer yandan tilmizin bir süreliğine ailesinden ayrı, başka bir ailenin yanında 
yaşaması, az önce belirtildiği gibi kendi olarak ayakları üzerinde durmayı öğrenme-
sini sağlar. Ailesinin uzağında yaşaması, farklı bir ortamda kendi başına kalabilmesi 
ve yalnız başına yeni kişilerle ilişki geliştirebilmesinin yanı sıra her ne kadar kendi 
ailesi gibi yakın davranılsa da özünde “yabancı” olan bir aile içinde erişkin bir kişi 
muamele görmesi de birey olarak kendine güvenin gelişmesine vesile olur.
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5. SONUÇ: DEĞİŞME VE ETKİ-TEPKİ

Arap Aleviliği kültürünün ana temalarından olan dine giriş ritüeli ve ritüel 
boyunca tilmize dikte ettirilenler, sırrın başkalarına açıklanmayacağı yolundaki 
telkinler genç Nusayri için bir akidnamedir. Kişi, eğitimini tamamladıktan sonra bu 
akdini hayatının sonuna kadar tutacaktır; bunun da ötesinde muhtemelen kendisi de 
ammu seyidlik yapacak ve aynı şeyleri kendi yetiştirdiği timlizlerinden bekleyecek-
tir. Arap Aleviliğinin devamı bu tekrar eden sürekliliğe bağlıdır. Özellikle genç 
kuşakların dine mesafeli oluşları Alevilik gibi içe kapalı inançlar için bir nevi kan 
kaybı demektir. Her ne kadar yaşlı kuşaktan bazı insanlar gençlerin dini öğrenmede 
herhangi bir sorunları yok gibi değerlendiriyorsa da Arap Aleviliğinin de bazı 
sorunlar yaşadığı gözlenmektedir. Dil, bu sorunlardan biridir.

Arap Alevilerinde din, inanç ve buna bağlı ritüeller Arapça olarak aktarılır. 
Sureler ve dualar Arapçadır ve bunlar yüzyıllardır değişmeden kuşaktan kuşağa söz-
lü ve yazılı olarak aktarılırlar. Türkiye’deki Araplar, özellikle yaşlılar ve orta yaşa 
kadar kadınlar günlük iletişimde Arapçayı kullanırlar. Ancak genç kuşak, özellikle 
şehir dışına çıkmış ve üniversitelerde okumuş genç ve orta yaş kuşağı Arapça yerine 
Türkçeyi yeğlemektedir.

Arap Aleviliğinin devamında dil konusunun bir sorun olduğu sadece yaşlılar 
tarafından değil gençler tarafından da dile getirilmektedir. Kendisi avukatlık yapan 
H., Arapça bilmediği halde bütün duaları üç günde ezberlediğini, ama yine Arapçayı 
bilmediği için de ezberlediği duaların içeriğini tam olarak anlayamadığını ifade 
etmektedir. Dini inançlarının zayıf olduğunu söyleyen H., bunun nedenini Arapçayı 
yeterince bilmemeye, dolayısıyla ezberlediği duaların içeriğini anlamamaya bağla-
maktadır. Bu durumu “Belki Arapça bilseydim ve duaları anlayabilseydim, dine 
daha yakın olurdum” diyerek açıklamaktadır. Bu ifade, Arapça ile Arap Aleviliği 
arasındaki bağlamsal ilişkiyi gösteren dikkat çekici bir örnektir.

Eğitim, medya, farklı şehirleri/kültürleri tanıma ve şehirleşme de kültürün
aktarımı veya aktarılamaması üzerinde etkili olmaktadır. Yaşlı kuşak pek kabulle-
nmek istemese de alanda araştırma yapan araştırmacılar gençlerin Aleviliğe önceki 
kuşaklar kadar yakın olmadıklarını, tersine inanca eleştirel baktıklarını göstermek-
tedir. Dahası bazı gençler, yaşlıların dinde olabilecek olası olumlu gelişmenin 
önündeki oluşturduğunu iddia etmektedirler (Dönmez, 2007). Aslında bu değişimin 
birçok boyutu bulunmaktadır. Genç kuşağın köyünden ya da şehrinden dışarı çıkıp 
farklı kültürlerle tanışması, eğitim ve devletin din politikaları, medya, ekonomik 
değişmeler, vs. bunlardan bazılarıdır. Bu sadece Türkiye’deki Arap Alevileri için 
değil, Suriye’deki Arap Alevileri için de geçerli bir durumdur. Olsson (2003: 234), 
Suriye’deki Aleviler arasında yaptığı araştırmada izlenimlerine dayanarak, eğitim 
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politikalarıyla ve dağlık bölgelerdeki Alevi nüfusa verilen ekonomik desteğin etki-
siyle yola kabul ritüellerine katılanların sayısında azalma olduğunu belirtiyor.

Şehirlileşme Arap Aleviliği için bir başka “tehlike” olarak tezahür ediyor. 
Şehirlileşme, farklı kültürlerle tanışmanın yanında kendini yeni kültürlere tanıtma ve 
kendini kabul ettirme çabalarını da beraberinde getiriyor. Şehirlerde “görünmeden” 
dini tören için bir araya gelmek, hele de her bir toplu törende kurban ve ziyafet söz 
konusuysa, oldukça zor olabilir. Şehirleşmenin Arap Aleviliği açısından bir sorunu 
da din amcalarının durumuyla ilgilidir. İster kendi işyeri olsun ister bir iş yerinde 
maaşlı çalışıyor olsun, sabahtan akşama kadar iş yerinde kalmak zorunda olan din 
amcası, tilmize daha az zaman ayırmak zorunda kalmaktadır. Çalışma saatlerinin 
uzunluğundan ya da uygun olmamasından dolayı din amcalığı görevini reddeden 
kişilerin artmakta olduğunu, birçok kişi bu durumda olduğu için artık reddedenin 
ayıplanmadığını birçok kişiden duymak mümkün.

Arap Alevileri için bir başka sorun dinin ve sırrın açığa çıkmasıdır. Medya ve 
özellikle internet aracılığıyla isteyen herkes Arap Aleviliğinin “sır” addettiği surele-
re ve dualara ulaşabilmektedir. Ancak bu durum bir yandan onları rahatsız ederken 
bir yandan da yeni stratejiler geliştirmelerine imkân sağlıyor görünmektedir. Görüş-
tüğümüz kişilerden bazıları, artık inancın bazı yönlerini gizlenmenin bir anlamı 
kalmadığını, herkesin her bilgiye rahatlıkla erişebildiğini, bu nedenle artık dışarıya 
açılmanın, kendini tanıtmanın zamanını geldiğini söylemektedirler. Üstelik kendile-
rini tanıtmanın, kendileri hakkındaki yalan yanlış bilgileri, önyargıları ve olumsuz 
tepkileri değiştireceğini düşünmektedirler. Farklı inançtan bir yurttaş ve ülkenin bir 
vergi ödeyeni olarak, devletten Sünni inanca yaptığı yardımı, kendileri için de talep 
ettiklerini ve bunun hakları olduğunu ifade etmektedirler. Arap Alevilerinin dernek-
ler, vakıflar ve cem evleri kurması, taleplerini yüksek sesle dillendirmesi görünür ol-
manın, tanınmanın ve kendisini kabullendirmenin tezahürü olarak değerlendirile-
bilir. Şıhların birçoğu sırrı saklamayı önkoşul tutmak kaydıyla kendilerine de her tür 
desteğin verilmesi gerektiğini her platformda dile getirmeye başlamış durumdalar. 
Bu değişim ve talepler –karşılanması halinde–, Kızılbaş Alevi ve Bektaşilerde oldu-
ğu gibi Arap Aleviliğinde bazı yapısal dönüşümlere neden olabilir mi, bunu zaman 
gösterecektir.
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ALEVÎLİKTEKİ DÜŞKÜNLÜK İLKESİNİN 

İLAHİ DİNLER (YAHUDİLİK-HIRİSTİYANLIK) 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIYAK∗

GİRİŞ

Anadolu Alevîliği tarihsel ve sosyal koşulların doğal bir sonucu olarak yazılı 
olmaktan çok sözlü geleneğe dayalı eski inançların İslami şekiller altında yaşamaya 
devam ettiği bir “Halk İslamı” olarak nitelendirilebilir. 1 Bu tarihsel ve sosyal 
koşullar incelendiğinde Anadolu’daki Alevîlik, İran ve Arap Alevîliğinden farklı bir 
oluşum ve özellik arz eder. Bu oluşum hem muhtevası hem de teşkilatlanması 
bakımından Türk milletine özgüdür. Yani bir anlamda Türk Alevîliği’dir. Anadolu 
Alevîliği’nin kökeni Türklerin İslam öncesi inanç ve anlayışından getirdiği motifler 
ile İslam anlayışının sentezidir. Yani Alevîlik, eski Türk inanç ve geleneklerini orta-
ya çıkararak İslamî bir anlayışla yoğurma, Türk’e özgü İslamî anlayışla yorumlama 
şeklidir.2

Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar adlı eserinde günümüz Anadolu 
Alevîliğinin tarihi süreçte geçirdiği merhaleleri şöyle özetler: “Alevîlikve Bektaşîliği 
doğuran Türk heterodoksisi, gerçektende Orta Asya’daki eski Türk inançlarıyla 
başladı. Şamanizm ve Budizm ile mistik bir niteliğe büründü. Zerdüştilik ve Mani-
heizm ile beslendi. Yesevilik ile İslam’ın ve İslam Sûfiliğinin damgasını yedi. Buna 
Horasan Melâmetîliğinin Kalenderâne tavrı eklendi. Böylece Anadolu’ya gelindi. 
Neo-platonizm’in, eski Payen ve Hıristiyanlık dönemi yerel kültürlerin belli unsur-
larıyla tanıştı. XV. yüzyılda İran Hurûfiliğinin, XVI. yüzyılda Safevi Şîîliği’nin 
motifleriyle bildiğimiz çehresini kazandı. İşte çok kısa ve kaba hatlarıyla Alevîlik ve 
Bektaşîliğin inanç kökenlerinin gerçek hikayesi budur.”3

∗ Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (akiyak-23@hotmail.com).
1 Mehmet Yaman, Alevîlik ve Kızılbaşlığın Gizli Tarihi, Kalipso Yayınları, İstanbul, s.30.
2 Abdurrahman Küçük, Alparslan Küçük, Türkistan’dan Türkiye’ye Alevîlik- Bektaşîlik (Dinler Tarihi 

Açısından Bir Yaklaşım), Berikan Yayınevi, Ankara 2011, s. 110.
3 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, XII. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s. 222 vd.
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Göçebe kültürüne dayalı bir yaşam tarzına sahip olan Alevîler, Çaldıran sava-
şından sonra merkezin kurumsal ve yerleşik yapısından uzaklaştıklarından eğitim ve 
öğretim imkânlarına da yabancı kalmışlardır. Yani yazılı kültürden uzak kalmaları-
nın sonucu olarak geleneklerini ve yaşam tarzlarını büyük ölçüde sözlü geleneğe 
bağlı kalarak devam ettirmişlerdir.4 Bu bağlamda Alevîliğin de kendi öz yapısını 
muhafaza etmek, üyelerine hak ve adalet duygusunu benimsetmek, kendi toplumsal 
birlik ve beraberliklerini koruyabilmek için oluşturduğu bir takım kuralları mevcut-
tur. Bu kurallar toplumların resmi/yazılı hukukun yanında kendi gelenek ve görenek-
leri çerçevesinde oluşturduğu bir örf-i hukuktur. Alevîlikteki “düşkünlük” ilkesi bu 
kurallardan birisi olarak düşünülebilir. Düşkünlük ilkesi, Alevîliğin müntesipleri 
arasında bir otokontrol işlevi görüp hem toplumsal düzenin sağlanmasında hem de 
Alevîliği gelecek nesillere aktarmada etkin kültürel bir rol üstlenmektedir. Nitekim 
Alevîliğin ilk yazılı metinlerinden biri olarak kabul edilen Buyruklara5 bu noktadan 
baktığımızda,“sosyal bir varlık olma” karakterinin dışa vurumunu da görürüz. Çün-
kü Buyruklarda bir arada yaşayan bir topluluğun kaosa düşmeyip belli bir düzen 
içinde yaşayabilmesi için herkesin uyması gereken kurallar vazedilmiştir. Kural 
dışına çıkanlar “sürgün ya da düşkün” ilan edilmektedir.6

Alevîlikteki düşkünlük ilkesi, uzun yıllara dayanan bir yaşam ve tecrübenin 
ürünüdür. Bu ilke, kaynağını toplumsal sözleşmeden alır. Dolayısıyla Alevî toplu-
munun bir bireyi olarak bu toplumsal sözleşmeyi kabul eden her Alevî, toplum için-
deki tutum ve davranışlarını da bu kurallara göre düzenlemek zorundadır. Aksi halde 
bağlı bulunduğu toplum tarafından ağır bir ayıp olarak kabul edilen düşkünlük ve 
yoldan atılma suçuna maruz kalacaktır. 

İlahi dinler de kişileri dünya ve ahirette mutluluğa ve saadete ulaştırmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda toplumun bir bireyi olarak insanın; kendisi, 

4 Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 89 vd.,;  Mehmet Yaman, Alevîlik ve Kızılbaşlığın 
Gizli Tarihi, s. 30.

5 Alevîlik her ne kadar sözlü geleneğe bağlı olarak varlığını sürdürmüşse de küçük çapta da olsa bir kısım 
yazlı kaynakları da mevcuttur. Dolaysıyla Alevîliğin toplumsal ve kültürel yapısının günümüze kadar 
ulaşmasında sözlü gelenekle beraber bu yazılı kaynaklarda etkin olmuştur. Özellikle 16. yüzyıldan 
itibaren yazıya geçirilen bu eserlerin başında Buyruklar, Cönknâmeler, Fütüvvetnâmeler, Velayetnâme-
ler, Menâkıplar, Mâkâlatlar, Tercümânlar, Adâb ve Erkannâmeler, Âyin-i Cem Risâleleri, Divânlar, 
Gülbenkler ve Cabbar Kulu gibi kitaplar gelir. Bu yazılı kaynaklar içerisinde Buyruklar sosyal ve kültü-
rel yaşama yön vermesi bakımından oldukça önem arz eder. Buyruklar, Alevîlerin kutsal kitapları ol-
mayıp tarikat geleneği ve diğer konulardaki pratik bilgileri içeren bir tür ilmihal kitaplarıdır. Dolayı-
sıyla Buyruklar  “sosyal bir varlık olma” karakterinin dışa vurumudur. Buyruklarda bir arada yaşayan 
topluluğun kaosa düşmeyip belli bir düzen içinde yaşayabilmesi için herkesin uyması gereken kurallar 
da ifade edilmiştir. Belirtilen kurallar dışına çıkanlar “sürgün ya da düşkün ilan edilirler ki bu bir bakı-
ma toplumdan dışlanmaktır.( Sönmez Kutlu, Alevîlik ve Bektaşîlik Yazıları, II. Baskı, Ankara Okulu 
Yayınları, Ankara 2008, s. 160 vd.; Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, I. Baskı, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010, s. 89 vd.)

6 Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 90.
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çevresi ve toplumun diğer fertleriyle ilişkilerinde uyması gereken toplumsal ve ahla-
ki kurallar, ilahi dinlerin yazılı metinlerinde ifadesini bulmaktadır.  

Bu düşünceden hareketle çalışmamızda öncelikle Alevîlikteki düşkünlük ilke-
sinin insanlar ve toplum üzerindeki etki ve önemini açıklayacağız. Daha sonra Ki-
tab-ı Mukaddes çerçevesinde Hıristiyanlık ve Yahudilikteki ahlak prensiplerinden
araştırmamız kapsamı dahilinde örnekler sunarak,bu prensiplerin Alevîlikteki düş-
künlük ilkeleri ilemukayesesini yapacağız. Ayrıca çalışmamızda, bu ahlak ilkele-
rinin toplumsal hayat üzerindeki önemini açıklamaya çalışacağız. 

1. ALEVİLİKTE DÜŞKÜNLÜK İLKESİ

Alevî literatüründe yola aykırı davranan suçlu,“düşkün veya yol düşkünü” ola-
rak adlandırılır.7 Terim olarak düşkünlük, yol mensubu bir canın ikrarına bağlı kal-
mayarak büyük suç işlemesi üzerine pirin talimatıyla toplum dışına itilmesini ifade 
eder. Düşkünlerin aldıkları cezalara ise “sitem” 8 denir. Düşkün olan kişinin, 
cezasını çekip pişmanlık duyması ve yeniden Pir’e teslimiyet arzusu neticesinde 
topluma kabulü için düzenlenen merasime ise“düşkünlük erkânı” denir. Diğer bir 
ifadeyle düşkün, toplumdan kovulmayı gerektirecek derecede suç işleyen kimse; 
düşkünlük erkânı da verilen cezanın çekilmesi ve düşkünün iyi halinin görülmesine 
bağlı olarak onun yeniden yola kabulü için gerçekleştirilen cemdir.9

Alevîlikte düşkünlük, Pir gözünde düşkünlük ve yol düşkünlüğü olmak üzere 
iki kısma ayrılır. Pir gözünde düşkünlük; yola boyun eğmeyip kendi kurallarını ge-
çerli sayarak, Pirin dediklerine uymayana kendi Dedesi tarafından verilen cezadır. 
Bu kişi toplum içinde toplumla yaşantısını sürdürür fakat ceme gelemez. Suçlu hata-
sından dönerse kısa sürede düşkünlüğü kalkar. Yol düşkünlüğü ise; kendi nefsine 
ağır geleni başkasına uygulayan kimselerin düşkünlüğüdür. Bu kişilerin muhakeme-
sini kendi Dedesi yapar. Dede konuyu iyi bilen kişilerle inceler ve orada bulunan 
canlara da sorarak duruma göre suçluya cezasını verir.10

Alevîlikte ahlaki yaşamın temellini “eline-beline-diline” sahip olmak prensibi 
oluşturur. Bu prensibi hayatın her anında özümsemek ve yerine getirmek gerekir. 
Nitekim ikrar verme töreninde talibin ve musahibin beline yünden örülme tığbend 
adlı kuşağa vurulan üç düğüm,“Allah- Muhammed- Ali” için olduğu gibi “eline-

7 Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevîlik ve Bektaşîlik Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, s. 106.
8 Buyruklarda suç ve ceza konusunda sitemle beraber Zülfikar, tarik, tarik çalmak ve tercüman almak 

tabirleri de kullanılır. (Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 294.).
9 İlyas Üzüm, Alevîlik, İsam Yayınları, İstanbul 2007, s. 170, Mehmet Yaman, Alevîlik (İnanç, Edep, 

Erkân), I. Basım, Demos Yayınları, İstanbul 2011, s. 236.
10 Zülfikar Özbilgin, “Alevîlikte Düşkünlük”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı: 

60, Ankara 2011, s. 412.
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beline- diline” sağlam olmanın ve kendine güveninde simgesidir.11Eline-beline-dili-
ne sahip olmak düşüncesi, Alevîliğin en temel ilkesidir. Bu ilkede eline sahip olmak, 
eliyle koymadığını almamak demektir. Diline sahip olmak, dedikodudan uzak dur-
mak, yalan söylememek, iftira etmemek ve görmediğini söylememektir. Beline sa-
hip olmak ise eşinden başkasıyla ilişkiye girmemektir.12

Alevîliğe göre, kişinin dünyadaki hal ve davranışlarının muhasebesinin yapı-
lacağı yer yine dünyadır. Kişi yaşadığı toplumdaki insanlara karşı borcunu ödemek 
zorundadır. Nitekim Alevîlik düşüncesinin temelinde kişi Tanrı’ya olan borcunu 
ödemese bile bu hak kişiyle Tanrı arasındadır. Fakat kişi kulluk borcunu bu dünyada 
ödemek zorundadır. Kulluk borcunu ödemeyen kişi düşkün ilan edilir.13

Düşkünlük ilkesi kaynağını toplumsal sözleşmeden alır. Dolayısıyla bu top-
lumsal sözleşmeyi kabul eden ve ikrar veren14her Alevî, bu kurallara uymakla yü-
kümlüdür. Düşkünlük cezasıyla hedeflenen gaye kişiyi Tanrı katına kul hakkı ol-
maksızın gitmesini sağlamaktır. Öyle ki Alevî toplumsal yaşamında razılık başka bir 
deyişle kul hakkı konusu büyük bir önem arz eder. Hatta Alevîliğin temel ibadeti 
olan cem ibadetine katılanlar birbirinden razı olmadan cem başlamazdı. Nitekim 
Alevî toplumunda cem, Hz. Muhammed’in şu buyruğuna dayandırılır:

“Ölmeden önce ölün, mahşer günü gelmeden hesabınızı verin. Ahirete kul 
hakkı ile gitmeyin. Hiç kimseye alıp vereceğiniz kalmasın. Alnınız açık, yüzümüz ak 
olsun. Doğru, dürüst, mert, iyi huylu, gerçek erenler safına katılmış insân-ı kâmil-
lerden olun. Halk (insanlar) sizden razı ve hoşnut olsun ki, Hak da sizden razı ve 
hoşnut ola.”15

11 Bedri Noyan, “Bektâşî ve Alevîlerde Hukuk Düzeni (Düşkünlük), I. Uluslararası Türk Folklor 
Kongresi Bildirileri, c. IV, Ankara 1976, s. 190.

12 Abdulbaki Bakır, Alevîlikte Erkân ve Düşkünlük (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009, s. 86.
13 Abdulbaki Bakır, Alevîlik’te Erkân ve Düşkünlük, s. 74.
14 Alevîlerde düşkünlük kurumunun altyapısını oluşturan unsurların en önemlisi yola ikrar verilerek 

girilmesidir. İkrar verme töreni, tövbe etmekle başlar. Tövbe eden kişi, Kur’an’daki tövbe ayetleri 
dayanak gösterilerek daha önceki günahlarından kurtulduğu ve hiç günah işlemediği varsayılır. Yapılan 
tövbeden sonra kişi, mürşidin ona yapacağı telkin ve öğütler etrafında hareket edeceğine dair ikrar yani 
söz verir. İkrar veren kişi artık Alevîliğin bu ahlaki ve hukuki prensiplerine riayet etmek zorundadır. 
Aksi davranış sergilemesi durumunda düşkün sayılır. Törenin başlangıcında kişiye bu telkin ve öğütler 
verilmeden önce “Bu yol üçtür. Ateşten gömlektir giyilmez. Demirden leblebidir çiğnenmez. Kıldan 
ince köprüdür geçilmez. Kılıçtan keskindir dayanılmaz. Demirden yaydır çekilmez. Gelme, gelme! 
Dönme, dönme! Gelenin malı, dönenin canı…” denilerek kişi bu konunun ciddiyeti hususunda uyarılır.
Böylece kişinin oldukça sorumluluk arz eden bir kişilik üstlendiği vurgulanır.(Bedri Noyan, “Bektâşî ve 
Alevîlerde Hukuk Düzeni (Düşkünlük)” ”, Uluslar arası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi 23-28 
Ekim 2011 Ankara, s.191. ( www. hüseyingazi.org.tr/ 12.09.2013).

15 Gülağ Öz,  “Düşkünlük ve Düşkünler Ocağı Piri Hıdır Abdal, s. 2;   Mehmet Yaman, Alevîlik, s. 
224.(Bkz. kısmen Aclunî, Keşfü’l-Hafâ, Dar’ul-Kütüb’il-İlmiyye, c. II, Beyrut 1988, s. 291)
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Alevîlik ile ilgili kaynaklar ve belgeler incelendiğinde düşkünlüğü gerektiren 
suçların hemen hemen tamamı hakkında bir ittifak vardır. Genel olarak düşkünlüğü 
gerektiren suçları şöyle kategorize edebiliriz:

1-) Zina

2-) Boşanma 

3-) Adam Öldürmek

4-) Hırsızlık Yapmak

5-) Sırrı İfşa Etmek

6-) Yalan Söylemek

7-) Kutsal Değerleri Aşağılamak 

8-) Musâhiplik Şartlarını Yerine Getirmemek 

9-) Kişilik Haklarına Saygı Göstermemek

10-) Emanete Hıyanet Etmek 

11-) Toplum Mallarına Zarar Vermek 

12-) Toplum Huzurunu Bozacak Olumsuz Davranışlar Sergilemek 

13-) Faiz Yemek.16

Bu saydığımız suçlar dışında toplumun birlik ve beraberliğine zarar veren 
tutum ve davranışlar da düşkünlük suçu olarak kabul edilmektedir. Çünkü düşkün-
lük kurumunda amaç toplumun huzur, güven, birlik ve beraberliğini temin etmektir.
Alevîlikte düşkünlük suçlarına nispet edilen cezalar hususunda mevcut bir ittifak 
yoktur. Düşkünlük cezaları, toplumun sosyo- ekonomik ve kültürel yapısına, gele-
neklere olan bağlılığa ve mürşide göre toplumdan topluma kısmi farklılıklar arz 
etmektedir. 

Düşkünlük suçlarında suçluya Tevbîh (Paylama), İhtar (Dikkatini çekme, uyar-
ma), Seyahat Verme (Bir süre toplantılara alınmama, bir geziye çıkarılma) gibi 

16 Mehmet Yaman, Alevîlik, s. 225; Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdulbaki Bakır, Alevîlik’te Erkân ve 
s.Düşkünlük, s. 88-103.
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cezalar verildiği gibi para cezası, bedensel cezalar (dayak atma, ateş üzerinde yürüt-
me vb.) ve hatta daha ileriye giden hükümler uygulanırdı.17

Düşkünlükten kurtulmak ise verilen cezanın tamamlanmasıyla gerçekleşir. 
Düşkünlük cezasını tamamlayan kişi tekrar yola girebilmek için rehbere durumunu 
bildirir. Rehber ise dedeyi durumla ilgili bilgilendirir. Dede, düşkün olan kişiyi dara 
çeker, yani sorgular. Toplum karşısında (cemde) sorgulanan kişi bir daha suç 
işlemeyeceğine dair söz verdikten sonra düşkünlüğü kalkar. Böylece kişi, bütün 
kişisel ve toplumsal haklarına kavuşur.18

Alevîliğin mevcut yapısını korumasında, üyeleri arasında asayişin, birlik ve 
beraberliğin sağlanmasında ve günümüze kadar ulaşmasında kendi içinde sahip 
olduğu kurumların etkisi büyüktür. Düşkünlük kurumu da bu kurumlar arasındadır. 
Ancak geleneksel Alevîliğe ilişkin bu kurum ve kurallar kentleşme süreciyle beraber 
toplum üzerindeki etkinliğini yitirmiştir. Ayrıca sahip olduğu kuralları uygulamada 
daha esnek bir yapıya bürünmüştür.

Görüldüğü üzere düşkünlük ilkesinin temel hedefi insana ve topluma olan 
saygıyı oluşturmak ve korumaktır. İnsanın, Tanrı’nın yeryüzündeki halifesi ve yara-
tılan varlıklar içerisinde en değerli varlık olması bu saygıyı gerekli kılmaktadır. Zira 
Alevîlikte insan, Tanrı’nın yeryüzündeki tecellisidir. Öyle ki insana saygı ve secde-
nin bir anlamda Tanrı’ya saygı ve secde olduğu düşüncesi hâkimdir.19

Toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan ve ahlaki yapıyı oluşturan birçok un-
sur vardır. Bunlardan en önemlisi dindir. Din sahip olduğu mevcut prensipleriyle 
insanın hayatına yön vermektedir. Diğer bir ifadeyle din, insanların yaşadığı toplum-
daki diğer bireylere karşı ahlaki değerler çerçevesinde tutum ve davranışlarına yön 
veren ve insana toplum içerisinde kişilik kazandıran en önemli unsurdur. Bu sayede 
din, “ideal insan” ve “ideal toplum” modelini oluşturmayı hedeflemektedir. 

Tarihi süreç içerisinde Alevîlik, Şamanizm, Maniheizm, Zerdüştilik, Hıristi-
yanlık ve Yahudilik gibi pek çok dinle etkileşim içerisinde bulunmuş ve bu dinlere 
ait birçok dinsel ve kültürel motifi de bünyesine taşıyarak günümüzdeki çehresini 
kazanmış olup senkretik bir özellik göstermektedir.20Alevî toplumunun ahlaki yapı-
sının oluşmasında ve şekillenmesinde bu senkretik etkileşim oldukça önemli rol 
oynamıştır. Bu noktadan hareketle Kitab-ı Mukaddes çerçevesinde Yahudilik ve 
Hıristiyanlıktaki ahlak prensiplerinden konumuzun sınırları dahilinde örnekler suna-
rak, bu prensiplerin Alevîlikteki düşkünlük ilkeleri ile mukayesesini yapacağız.

17 Bedri Noyan, “Bektâşî ve Alevîlerde Hukuk Düzeni (Düşkünlük), s. 192 vd.
18 Gülağ Öz, “Düşkünlük ve Düşkünler Ocağı Piri Hıdır Abdal” s. 3.
19 Ethem Rûhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik Bektâşîlik, İzmir İlâhiyat Vakfı Yayınları, İzmir 2006, s. 307.
20 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, s. 221 vd.
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2. DÜŞKÜNLÜK İLKESİNİN İLAHİ DİNLERDEKİ 
DAYANAKLARI

Din sosyal bir olgudur. Çünkü dinin sahip olduğu kutsal semboller ve prensip-
leri özellikle de ibadet ve muamelat ile ilgili kuralları toplumu oluşturan bireyleri bir 
araya getirmekte ve karşılıklı ilişkilerini geliştirip olgunlaştırmaktadır.21 Bu sayede 
din, hem toplumlara hem de toplumu oluşturan bireylere kişilik kazandıran en 
önemli unsurdur. 

Tek Tanrı inancına sahip ilahi dinlerin ahlak sistemleri vahiy kaynaklıdır yani 
ilahidir. Temel ahlak kurallarını belirleyen bizzat Tanrı’dır. Dolayısıyla kaynak aynı 
olunca kişilerin ahlaki kabul edilen ve edilmeyen davranışları da paralellik arz eder. 
Diğer yandan ilahi dinler toplumsal ahlakı temin etmek için fertlerin toplumsal yapı-
ya uygun olmayan davranışlarına bir takım cezalar ve yaptırımlar koymuştur. İlahi 
dinlerin sahip olduğu bu ahlaki kurallar daha sonra pek çok din ve topluma kay-
naklık teşkil etmiştir.

Düşkünlük ilkesi ortaya koyduğu kurallar ve yaptırımlar bakımından Yahudilik 
ve Hıristiyanlıktaki “aforoz” ile bir bakıma benzerlik arz eder. Aforoz, suçlu görü-
len bir kişinin yetkili dini şahsiyetler veya meclisler tarafından cemaatten çıkarıl-
masıdır. Bu ceza daha çok dinsel inanışlardan ayrılanlar ile büyük günah işleyenlere 
verilmektedir. Aforoz, kendi içinde sınıflara ayrılmakta ve işlenen suçun durumuna 
göre kişiye kınama ve cemaatten çıkarılma gibi cezalar verilmektedir. Aforozda kişi 
hayatı boyunca kiliseden atılmayıp, dini ayinlerden ve kilisenin sağladığı sosyal hak-
lardan mahrum bırakılır. Fakat ilerleyen dönemlerde kişi günahını kabul edip piş-
manlık gösterirse tekrar eski haklarına kavuşur.22 Yine günah çıkarma (penitence)
ayiniyle kişinin affedilmesi veya bazı durumlarda kefaret olarak kişiye bazı ceza-
ların takdir edilmesi de Alevîlikteki düşkünlük kurumu ile kısmi bir benzerlik arz 
eder.23

Konumuzun esasını teşkil eden Alevî toplumunun, toplumsal düzeni ve ahlaki 
yapıya aykırı davranışları düşkünlük adı altında oluşturduğu ceza müeyyidelerini ge-
rek Yahudilikte gerekse Hıristiyanlıkta görmekteyiz. Bu ceza müeyyidelerini şöyle 
sınıflandırabiliriz:

21 Mahmut Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi (Tarih, İnanç ve İbadet), II. Baskı, Ensar Neşriyat, 
Samsun 2011, s. 21.

22 Ayrıntılı bilgi için bkz.  M. Süreyya Şahin, “Aforoz”, İslam Ansiklopedisi, c. I,  İstanbul 1988, s. 412 
vd. (Naklen K. Mörsdorf, EF., c. II, S. 112-119).

23 Mehmet Aydın, “Hıristiyanlık/ Mabed ve İbadet”, İslam Ansiklopedisi, c. XVII, İstanbul 1998,  s. 340 
vd.; Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, III. Baskı, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s. 298
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2.1. Şirk Koşmak

Yahudilikte Yahova olarak bilinen Tanrı, "On Emir" 24 olarak bilinen temel 
prensiplerin en başında zikredilmiştir. Yahudilik inancında tüm kutsalların en üstünü 
olan Tanrı, kendisine eş koşulmasını yasaklamış, put ve putçuluğa dayanan her şeyi 
haram kılmıştır. Tanrı'ya eş olabilecek her şey şirk kapsamında görmüştür. Nitekim 
Tevrat’ta şirk kapsamında görülen putlarla ilgili olarak “…Salatalık bostanındaki 
korkuluk gibidir putları, konuşamazlar. Onları taşımak gerek. Çünkü yürüyemezler. 
Onlardan korkmayın zarar veremezler. İyilik de edemezler…”25 hükümler yer alır. 
Yahudilikte Tanrı’dan başkasına tapmanın ve O'na şirk koşmanın cezası taşlanarak 
öldürmektedir. Şayet şirk konusu umumilik gösterirse, o yöre halkının tamamının 
kılıçtan geçirilmesi, hayvan ve diğer mallarının şehrin ortasına toplanarak yakılıp 
telef edilmesi emredilmektedir.26

Hıristiyanlıkta Tanrı kavramı teslis akidesine dayanmakta olup, Yahudiliğin 
monoteist Tanrı inancının aksine oldukça karmaşık ve anlaşılması zor bir yapıya 
sahiptir. Tanrı'yı üç ayrı varlık olarak niteleyen ve bu üçü de bire irca eden bir inanç 
sisteminde net olarak bir şirk kavramından bahsetmek mümkün görülememektedir.27

Ayrıca Hıristiyan ilahiyatında şirk konusuna yer verilmekte ve şirkin tabiatını oluş-
turan putçuluk yasaklanmaktadır. Şirkle ilgili olarak İncil’de “Dünyada put bir hiçtir 
ve birden fazla Tanrı yoktur.”28 buyrulmaktadır. Hıristiyanlık insanların şirke düş-
memesi için sık sık telkinlerde bulunmuş ve bu hususta bazı yaptırımların uygula-
nacağını haber vermiştir. Mesela, İncil’de puta tapanlarla ilgili olarak “…Kardeş
diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olan-
la arkadaşlık etmeyin, böyle biriyle yemek bile yemeyin.”29 buyrulmaktadır. 

Alevîlikte toplumun birlik, beraberlik ve huzurunda oldukça önemli rol oyna-
yan kutsal değerlere yapılan saygısızlık düşkünlük suçu olarak kabul edilmiştir. Bu 
suçu işleyenler düşkünlük müddetini tamamladıktan sonra verilen bedensel cezalar 
vb yaptırımları da karşıladıktan sonra görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar.

24 Çıkış, 20/3
25 Geniş bilgi için bkz. Yaremya, 10/ 1- 16
26 Geniş bilgi için Bkz. Tesniye 13. Bölüm, 13/1-18.
27 Mustafa Erdem, “İlahi Dinlerin Kutsal Kitaplarında Helal ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXVII, sayı: I, Ankara 1997, s.157 vd.
28 I. Korintliler, 8/ 4.
29 Korintliler, 5/ 11.
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2.2. Zina Etmek

Yahudiliğin temel emirlerinden olan On Emir’den biri de zina edilmemesidir.30

Yahudilikte zina yasağıyla beraber kişinin annesiyle, kız kardeşleriyle, hanımı yaşa-
dığı sürece hanımının kardeşiyle, geliniyle, torunlarıyla, teyzesiyle, halasıyla, karde-
şinin hanımıyla, amcasının hanımıyla, bir kadının hem kendisi hem de kızıyla, adet 
gören kadınla, komşusunun hanımıyla, bir hayvanla ve bir erkeğin erkekle (livata) 
her ne şartta olursa olsun evlenmesi veya ilişkiye girmesi zina kabul edilmiş ve ya-
saklanmıştır.31. Yahudilikte neslin devamını sağlamak gayesiyle zinayı engellemek 
için bir kısım tedbirlerin alındığı görülür. Her şeyden önce zina, boşanma nedeni 
olarak kabul edilir.32 Ayrıca erkeğe zorla tecavüz ettiği kızla evlenmesi hükmü geti-
rilmiştir. Bunun yanında mağdur olan kız ve ailesi ise bu evlenme hükmünde serbest 
bırakılmıştır. 33 Yahudilikte zina eden kişilere “öldürmek 34 , taşlamak 35 , lanetle-
mek36, dayak37 ve para cezası38 gibi cezaların verildiği görülür. 

Hıristiyanlık da zina hususunda en ciddi tedbir ve yaptırımı getirmiştir. Öyle ki 
Hıristiyanlıkta bir kadına şehvetle bakılması dahi bir zina sayılmıştır. Bu nedenle 
insanın nefsine hâkim olması ve bedenini her türlü şehvetten ve yasaklardan koru-
ması gerektiği belirtilmiştir. Nitekim İncil’de “Zina etmeyeceksin denildiğini duy-
dunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o 
kadınla zina etmiştir. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. 
Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılma-
sından iyidir.”39 ayeti bunun en güzel ifadesidir.

Alevîlikte de ahlaki anlayışın temelini eline-beline-diline sahip olmak prensibi 
oluşturur. Bu sebeple Alevîler arasında kişinin eşi ölmedikçe başka bir kadınla ev-
lenmesi, nikâhı olmadan birisiyle ilişkiye girmesi yani zina etmesi ve livata (erkeğin 
erkekle ilişkiye girmesi) düşkünlük suçu olarak görülmüştür. Alevîlikte zina suçu 
işleyenler düşkünlük cezalarını tamamladıktan sonra çoğunlukla verilen dayak atma 
ve para cezalarını da karşıladıktan sonra görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar. Ayrı-
ca zina suçu işleyenler düşkünlük cezalarını tamamladıktan sonra iğfal ettiği kişinin 
rızasını almazsa onunla evlenmeye de zorunludur.

30 Çıkış, 20/14.
31 Levililer, 18/1-30.
32 Asife Ünal, Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslam’da Evlilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 

1998, s. 64 vd.
33 Hakkı Şah Yadsıman, “Yahudilikte Kadınlarla İlgili Müspet Söylemler Bağlamında Bazı Tespitler”, 

D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 15, İzmir 2002, s. 136 vd.
34 Yasanın Tekrarı, 22/ 24.
35 Yasanın Tekrarı, 22/ 21.
36 Levililer, 18/ 29.
37 Süleyman’ın Özdeyişleri, 6/33.
38 Yasanın Tekrarı, 22/ 19.
39 Matta, 5/ 27-30.
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2.3. Boşanmak:

Yahudilik, boşanma hususunda oldukça esnek bir tavır ortaya koymuştur. 
Yahudilikte erkeğin aynı anda birden çok eşi olabilmektedir. Boşanma konusu hoş 
karşılanmamakla beraber boşanma ve miras yetkisi tamamen erkeğe verilmiştir. Evli 
bir kadın kocasının selahiyyeti altında olup boşanma yetkisine de sahip değildir. 
Nitekim boşanma konusunda Tevrat’ta “Bir adam, evlendiği kadında yakışıksız bir 
şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmazsa boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu 
evinden kovar.”40 ifadesi yer alır. Boşanma fiili gerçekleştikten sonra ise yine uygu-
lanan yaptırımlar hep kadının aleyhine olmuştur. Mesela, kadın kocasının mirasın-
dan faydalanamaz, kocasından ve babasından izinsiz adakta dahi bulunamaz.41

Hıristiyanlık zinaya düşmemek gayesiyle evlenmeye izin vermekle beraber 
bekâr kalmak daha üstün bir davranış olarak görülmektedir. Hıristiyanlıkta kilisede 
evlense boşanamama; kilise dışında medeni nikâhla evlense dinen evliliğinin geçerli 
sayılmaması hükmü mevcuttur. Zira evliliğin en önemli özelliği onun bozulamaz-
lığıdır. İsa ve Kilise'nin birliğini sembolize eden evliliğin bozulmazlığı konusunda 
en katı olanlar, Katolik'lerdir. Katolik'lerde evliliği sona erdiren tek sebep ölüm 
olarak kabul edilir. Katolik Hukuku, bazı durumlarda da geçici olarak eşlerin ayrı 
yaşamasına izin vermekle birlikte bu geçici müddet sona erince eşler tekrar birlikte 
yaşamaya başlamaktadır. Ayrıldıktan sonra başkasıyla evlenen kişi zina etmiş sayıl-
maktadır. Nitekim İncil’de “Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesini versin.
Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya 
itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”42 ayetleri örnek olarak 
verilebilir. Bununla birlikte Protestanlığın ortaya çıkmasından sonra bu konuda bazı 
değişiklikler yapılmış ve birtakım sebeplerle geçici veya devamlı ayrılık imkânı 
getirilmiştir.43

Alevîlikte aile toplumun en temel çekirdeği olarak kabul edilmektedir. Dola-
yısıyla ailenin en temel taşları olan eşlerin boşanması düşkünlük suçu olarak kabul 
edilir. Bu suçu işleyenler verilen düşkünlük cezasını tamamladıktan sonra çoğun-
lukla verilen toplumdan dışlanma, tevbîh (paylama) gibi cezaları da tamamladıktan 
sonra görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar. 

40 Yasanın Tekrarı, 24/1.
41 Ronald De Vaux, Yahudilik’te Aile (Çev. Ahmet Güç), Arasta Yayınları, Bursa 2003, s. 54; Geniş bilgi 

için bkz. Asife Ünal, Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslam’da Evlilik, s. 59-64
42 Matta, 5/ 31- 32
43 Asife Ünal, “Hıristiyanlık’ta Kadın ve Aile Anlayışına Genel Bir Bakış”, Dinler Tarihi Araştırmaları III 

(2000. Yılında Hıristiyanlık Dünü, Bugünü ve Geleceği), 09-10 Haziran 2001, Ankara, s. 126, 131 vd.
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2.4. Emanete İhanet Etmemek

Yahudilikte ahlaki davranışların en önemlilerinden biri de emanete ihanet 
etmemektir. Öyle ki Tevrat’ta bu olumsuz fiilin yapılmaması için belirtilen cezaların 
ağır olması dikkat çekicidir. Nitekim konuyla ilgili Tevrat’ta yer alan “Biri komşu-
suna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet eder ve bunlar komşusunun evin-
den çalınırsa, hırsız yakalandığında iki katını ödemelidir. Ama hırsız yakalanmazsa, 
komşusunun eşyasına el uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç 
huzuruna çıkmalıdır. Emanete ihanet edilen konularda öküz, eşek, koyun, giysi, her-
hangi kayıp bir eşya için “Bu benimdir.” diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzu-
runa getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu kişi komşusuna iki kat ödeyecektir.” ayeti 
bunun en açık ifadesidir.

Hıristiyanlık, kişisel ve toplumsal ilişkilerin sağlam bir temele oturmasının
güven duygusuyla elde edilebileceğini savunur. Zira insanın toplumda değer kazan-
ması ve yaşamını huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi topluma yansıta-bildiği 
güven duygusuyla mümkündür. İncil’de güven duygusundan hareketle insanların 
kendisine verilen emanetler hususunda güvenilir olmaları telkin edilir. Nitekim 
konuyla ilgili olarak “En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur.
En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz. Dün-yanın aldatıcı 
serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Başka-
sının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir 
şey verir?”44 buyrulmaktadır.

Alevîlikte de kişiye emanet edilen malın korunması ve her türlü vazifenin 
yerine getirilmesi esastır. Kişi kendine güvenilerek teslim edilen bu emanetleri layı-
kıyla yerine getirmezse düşkün kabul edilir. Bu kişiler düşkünlük cezalarını tamam-
ladıktan sonra çoğunlukla verilen maddi yaptırımlar, bedensel cezalar ve paylama 
gibi cezaları da karşıladıktan sonra görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar.  

2.5. Hırsızlık Yapmak

Yahudilik ulusal bir din olduğundan dolayı evrensel insan haklarına saygıdan 
ziyade Yahudi toplumunun hak ve hürriyetini ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle Yahudilerin kudret ve üstünlüğü benimsenmektedir. Bu nedenle de her ne 
kadar On Emir’de yer alan “Çalmayacaksın” 45 direktifine rağmen “Her kadın 
Mısır-lı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. 
Oğulla-rınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyecek, Mısırlıları soyacaksınız.”46 ayetinde

44 Luka, 16/ 10-12
45 Çıkış, 20/ 15.
46 Çıkış, 3/ 22.
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Yahudi olmayan milletlerin mallarını sömürmeye taviz verdiği ve teşvik ettiği 
görülür. Görülen bu çelişkiye rağmen Tevrat’ta hırsızlığın cezasıyla ilgili ciddi 
yaptırımların olduğu da görülür. Tevrat’ta hırsızlık suçuyla ilgili olarak “Bir hırsız 
bir eve girer-ken yakalanıp öldürülürse, öldüren kişi suçlu sayılmaz. Ancak olay 
güneş doğduktan sonra olmuşsa kan dökmekten sorumlu sayılır. Hırsız çaldığının 
karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şeyi yoksa hırsızlık yaptığı için köle olarak 
satılacaktır. Çaldığı mal -öküz, eşek ya da koyun- sağ olarak elinde yakalanırsa iki 
katını ödeyecektir. Yine biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet 
eder  ve bunlar komşunun evinde çalınırsa hırsız yakalandığında iki katını 
ödemelidir….”47 gibi ceza hükümleri yer alır.

Hıristiyanlık, toplumun sevgi, saygı ve huzuru için insanların sahip oldukları 
mülkiyet hakkına saygı gösterilmesini kesin bir ifadeyle belirtmiştir. Nitekim İn-
cil’de “…Kölelerin Efendilerine ters yanıt vermeden, hırsızlık yapmadan tümüyle 
güvenilir olduklarını göstersinler.” 48 buyrularak insanlar hırsızlığa karşı uyarıl-
mıştır.

Alevîlikte çalışarak veya emek sarf ederek mal, mülk ve rızık elde etmeyi 
ahlaki bir prensip olarak kabul etmiştir. Bu nedenle insanların kendisine ait olmayan 
mallardan izinsiz olarak istifade etmesi veya malları zimmetine geçirmesi düşkünlük 
suçu olarak görülmüştür. Hırsızlık yapanlar verilen düşkünlük cezasını tamamla-
dıktan sonra çaldığının bedelini ödemesi yanında çoğunlukla verilen paylama, 
bedensel cezalar ve maddi yaptırımlar gibi cezaları da karşıladıktan sonra görgüye 
alınır ve cezası düşkünlüğü kalkar.

2.6. Adam Öldürmek

Yahudilikte öldürme fiili kesin bir dille yasaklanmıştır. Özellikle On Emir’de 
yer alan “Adam öldürmeyeceksin”49 ayeti bunun en açık ifadesidir. İnsan yaşamına 
saygı kapsamında yer alan hükümlerde oldukça serttir. Nitekim Tevrat’ta “Kim 
birini vurup öldürürse kendisi de kesinlikle öldürülecektir. Ama olayda kasıt yoksa
ona ben izin vermişsem, size adamın kaçacağı yeri bildireceğim.”50 buyrulmaktadır. 
Bununla beraber insana ve insan hayatına verilen değerden dolayı insanlar, kin, 
nefret ve öç almaya karşıda uyarılmıştır. Nitekim Tevrat’ta konuyla ilgili olarak 
“Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyara-

47 Çıkış, 22/ 1-13.
48 Titus, 2/10.
49 Çıkış, 20/ 13.
50 Çıkış, 21/ 12-13.
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caksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Öç almayacaksın. Halkından birine kin 
beslemeyeceksin, komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.”51 buyrulmaktadır.

Hıristiyanlık da her ne sebeple olursa olsun bir insanın canına kastetme fiilini 
kesin bir ifadeyle yasaklamıştır. Nitekim İncil’de öldürme fiilinin yasaklandığına 
dair “Atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak dendiğini duydu-
nuz.”52 buyrulmaktadır. Ayrıca yapılan öldürme fiilinde Yahudiliğin aksine kısas
uygulanması yani öç alınması da kesin bir ifadeyle yasaklanmıştır. Nitekim İncil’de 
"Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret 
edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için 
dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı çevirin. Abanızı alandan mintanı-
nızı da esirgemeyin. Sizden bir şey isteyen herkese verin, malınızı alandan onu geri 
istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, sizde onlara öyle dav-
ranın”53 buyrulmaktadır.

Alevîlikte de bütün evren içerisinde en değerli varlık olarak insanı kabul 
ettiğinden gerek kaza ile gerekse kin veya düşmanlık sebebiyle kasten bir insanı 
öldürmek düşkünlük suçu olarak kabul edilmiştir. Bu suçlular verilen düşkünlük 
müddetini tamamladıktan sonra kendisine çoğunlukla verilen paylama, maddi 
yaptırımlar ve bedensel cezalar gibi yaptırımları da yerine getirdikten sonra görgüye 
alınır ve düşkünlüğü kalkar. 

2.7. Faiz Yemek

Yahudilikte faiz, toplumdaki ekonomik ve sosyal dengeyi bozması ve bunun da 
toplumsal huzuru zedelemesinden ötürü hoş karşılanmamaktadır. Fakat Yahudilikte 
faizin yasaklanmasında din ve milliyet farkı gözetildiği görülür. Nitekim faizle ilgili 
Tevrat’ta “Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdi-
ğinizde, ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden 
almayacaksınız. Böyle yapın ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her 
işte Tanrı Rab sizi kutsasın.”54 buyrulmaktadır.

Hıristiyanlıkta ise faizin yasaklanmadığı, hatta sermaye artırımına izin verildiği 
görülür. Nitekim İncil’de faizin serbestliği hususuna ruhsat verildiği açıkça görül-
mektedir. Faizle ilgili İncil’de anlatılan kıssa da bunu göstermektedir: “Seyahate 
çıkan bir adam kölelerini çağırıp her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, 
birine de bir talant vererek yola çıkar. Seyahat dönüşünde kölelerden beş ve iki ta-
lant alanlar paylarına isabet eden sermayeyi değerlendirerek on talant ve dört 

51 Levililer, 19/ 17.
52 Matta, 5/ 21.
53 Luka, 6/ 27-31.
54 Yasanın Tekrarı, 23/ 19-20.
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talant olarak geri verirler. Üçüncü hizmetçi ise aldığı bir talantı değerlendirmeyip, 
sıkı sıkıya saklayarak efendisine aynen iade eder. Sermayeyi değerlendirmeyip atıl 
vaziyette tutarak efendisine aynen iade eden köleyi basiretsizlikle niteler ve bu 
davranışı ile efendiyi faiz gelirinden mahrum kılmakla suçlar….”55 Bununla beraber 
Hıristiyanlık yoksul kimselerin çaresizliğinden faydalanmayı hoş karşılamamaktadır. 
Nitekim İncil’de “Senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden esirgeme ve ondan 
yüz çevirme.”56 buyrulmaktadır. Yine bir başka ayette “…Yasa “Göz dikmeyecek-
sin” demeseydi, başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilmezdim”57 buyrula-
rak insanın bulunduğu güç durumdan istifade ederek sömürmenin yasaklandığı 
görülür. 

Alevîlik ise emek karşılığı olmaksızın yani batıl yollarla mal veya mülk temin 
etmeyi düşkünlük suçu olarak görmüştür. Özellikle de insanları düştükleri ekonomik 
güçlükten istifade ederek onlara faiz karşılığında borç vermek bir suç olarak görül-
müştür. Bu suçu işleyenler düşkünlük müddetini tamamladıktan sonra kendisine 
çoğunlukla verilen bedensel cezalar ve maddi yaptırımları da karşıladıktan sonra 
görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar. 

2.8. Kişilik Haklarına Saygı Göstermemek ve Adaletli Olmamak

Yahudilikte hırsızlık ve boşanma gibi konularda Yahudi ile Yahudi olmayan 
arasında net bir şekilde adil tavır gösterilmese de Tevrat’ta adalet ve eşitlik ilke-
lerine vurgu yapıldığı görülür. Öyle ki hüküm verirken taraflardan biri diğerinden 
güçsüz dahi olsa adaletle hüküm verilmesi tavsiye edilir. Nitekim Tevrat’ta adaletle 
ilgili olarak “Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeye-
cek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın.”58 Buyrulmakta-
dır. 

Hıristiyanlık insanların birbirlerine karşı kin ve öfkeden uzak durup adil bir 
tavır sergilemelerini emretmektedir. İnsanlara karşı adil davranmayan kişiler uyarıl-
makta ve mevcut hak sahibine teslim edilmedikçe cezalandırılacağı söylenmektedir. 
Nitekim İncil’de adaletle ilgili olarak “Atalarımıza “Adam öldürme. Öldüren yargı-
lanmayı hak edecek” denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine kar-
şı öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse Yük-
sek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak 
edecektir. Bu yüzden sunakta adak kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu 
anımsarsan, adağını orada sunağın önünde bırak git, önce kardeşinle barış; sonra 

55 Matta, 25/ 14-30; Luka, 19/ 13- 26. 
56 Matta, 5/ 42.
57 Romalılar, 7/ 7.
58 Levililer, 19/ 15.
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gelip, adağını sun. Senden davacı olanla, daha ordayken çabucak anlaş. Yoksa o 
seni yargıca, yargıç ta gardiyana teslim edebilir. Sonunda hapse atılabilir-sin. Sana 
doğrusunu söyleyeyim, son kuruşu ödemedikçe oradan çıkamazsın.”59 Buyrulmak-
tadır. 

Alevîlik ise toplumsal huzuru temin için insanların kişilik haklarına saygıyı ön
planda tutmuştur. Bu nedenle aile bireyleri, komşular ve akrabalar gibi toplumun 
bütün üyelerinin canlı-cansız malına zarar vermek, insanlara haksız yere hakaret 
etmek düşkünlük suçu olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler düşkünlük müdde-
tini tamamlayıp çoğunlukla verilen maddi ve bedensel cezalar gibi yaptırımları da 
karşıladıktan sonra görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar. 

2.9. Sarhoşluk

Yahudiliğin içki ve sarhoşluğa karşı olumsuz tutumu Tevrat’ta net bir şekilde 
ifade edilmiştir. Özellikle kıssalarda sarhoşluğu yadırgayan ifadeler dikkat çekicidir.  
Nitekim konuyla alakalı ayette: “Sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların, 
gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline!”60 ifadelerinden de anlaşıl-
dığı üzere sarhoşluk olumsuz bir davranış olarak kabul görmüştür.

Hıristiyanlıkta da sarhoşluğu olumsuz davranışlar arasında kabul etmiştir.
Nitekim İncil’de sarhoşluğu da kapsayan olumsuz davranışlarla ilgili olarak “Benli-
ğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, 
çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar bölünmeler, çekememezlik, sar-
hoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine 
uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı Egemenliği’ni miras alamayacaklar.”61 Buy-
rulmaktadır.

Alevîlikte de toplumsal huzuru zafiyete uğrattığı için sarhoşluk düşkünlük suçu 
olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler düşkünlük müddetini tamamladıktan 
sonra verilen maddi yaptırımlar vb. cezaları da karşıladıktan sonra görgüye alınır ve 
düşkünlüğü kalkar.

2.10. Yalan Söylemek

Yahudilik, ahlaki değerler arasında adalet ve doğrulukla alakalı hususlara 
oldukça ehemmiyet göstermiştir. Yahudiliğin temel esaslarından olan On Emir’de 

59 Matta, 5/ 21-26.
60 Yaşeya 5/11
61 Galatyalılar, 5/19-21
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yalan söylemek yasaklanan davranışlar arasında yer almaktadır.62 Yine yalancılık 
fiili ile ilgili bir başka ayette “ Yalan haber taşımayacaksınız.” buyrulmaktadır.63

Yalan söyleme fiilinin yasaklanması Hz. İsa’nın getirdiği ahlaki prensipler ara-
sında da yer almıştır.64 Ayrıca Hz. Musa’nın şeriatında yer alan “yalan yere yemin 
edilmemesi” ayeti yeniden yorumlanmıştır.  Ayet “Yine atalarımıza, “Yalan yere ant 
içmeyeceksin” ama Rabb’in önünde içtiğin antları yerine getireceksin.” dendiğini 
duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü orası 
Tanrı’nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O’nun ayak teburesidir; ne de 
Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral’ın kentidir. Başınızın üzerine de ant 
içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, 
hayırınız hayır olsun Bundan fazlası şeytandandır.”65 buyrulmaktadır. Bu ayetlerle 
hiçbir mekân veya kutsal varlık üzerine asla yemin edilmemesi telkin edilmiştir. 
Çünkü yapılan yeminle Tanrı şahit gösterilmekte ve yükümlülük altına sokul-
maktadır. 

Alevîlikte de insanlar arasında sevgi, saygı ve birlikteliği bozacağından yalan 
söylemek, yalan yere yemin etmek, yalan şahitlik yapmak gibi olumsuz fiiller düş-
künlük suçu olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler düşkünlük cezalarını tamam-
layıp çoğunlukla verilen maddi yaptırımlar ve bedensel cezalar gibi cezalarını da 
karşıladıktan sonra görgüye alınır ve düşkünlüğü kalkar.

2.11. İftira, Kin, Nefret ve Haset

Yahudilikte toplum bireyleri arasındaki birlik ve beraberliğe zarar veren her 
türlü davranış yasaklanmıştır. Nitekim konuyla ilgili Tevrat’ta “Kardeşine 
yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa 
sen de günah işlemiş olursun. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeye-
ceksin, komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.” 66 buyrulmaktadır. Hatta 
Yahudilik kin, nefret ve haset konusunda daha da ileri giderek kişi kendisine kötülük 
yapan birini zor durumda gördüğünde yardımını esirgememesini telkin eder. Tev-
rat’ta bununla ilgili olarak “…Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzüne ya da eşeğine 
rastlarsanız onu kendisine geri götüreceksiniz. Sizden nefret eden kişinin eşeğini yük 
altında çökmüş görürseniz kendi haline bırakıp gitmeyecek, ona yardımcı olacak-
sınız…”67 buyrulmaktadır.

62 Yasanın Tekrarı, 5/ 20.
63 Çıkış, 23/ 1.
64 Markos, 10/ 19.
65 Matta, 5 / 33-37.
66 Levililer, 19/ 17-18.
67 Çıkış, 23/ 4-5.
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Hıristiyanlık ise toplumsal ilişkilerin salahiyeti açısında insani ilişkilerde her 
zaman için sevgi ve hoşgörü içerisinde davranılmasını telkin etmiştir. Nitekim 
İncil’de “…Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet 
edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana 
öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir 
şey dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl 
davranmasını istiyorsanız, sizde onlara öyle davranın.”68 buyrulmaktadır.

Alevîlikte de söz gezdirmek, iftira atmak, gıybet etmek, kibirli ve kinli olmak, 
kumar oynamak, umumhaneye gitmek gibi toplumun huzur, güven, birlik ve bera-
berliğine zarar veren her türlü davranış düşkünlük suç olarak görülmüştür. Bu suçu 
işleyenler düşkünlük müddetini tamamladıktan sonra çoğunlukla verilen bedensel 
cezalar ve maddi yaptırımlar gibi cezaları da karşıladıktan sonra görgüye alınır ve 
düşkünlüğü kalkar.

Gerek Yahudilik’te gerekse Hıristiyanlıkta kişinin işlediği günahlardan kutru-
lup Tanrıyla bütünleşmesi, dünyevi ve uhrevi hayatta kurtuluşa ermesi tövbe ile 
mümkündür. Tövbe insanı günahtan kurtarmakta ve kişinin Tanrıyla bozulmuş olan 
ilişkilerini yeniden onarmaktadır. Çünkü tövbe insanın günahkârlığını kabul ve itiraf 
etmeye götüren bir vasıtadır. Tövbe eden insan, işlediği günahı tekrarlamamak üzere 
terk etmekte ve bağışlanmak amacıyla Tanrı’dan af dilemektedir. İşlediği günahı da 
değişik kefaret vasıtaları ve güzel amellerle gidermeye çalışmaktadır.69

SONUÇ

Toplumsal düzenin oluşmasında, korunmasında ve işleyişinde dini ve ahlaki 
değerler çok önemli bir yere sahiptir. Bu değerler silsilesi, toplumu oluşturan birey-
ler arasındaki ilişkileri düzenlediği gibi bireyler arasında birlikte yaşama bilincini de 
uyandırmaktadır. İnsan ve onun benimsediği değerler hem kendisinin duygu ve 
düşüncesinin şekillenmesinde hem de toplumsal yapının olgunlaşmasında ve devam-
lılık kazanmasında en önemli ahlaki olgular olarak kendini göstermektedir.

Göçebe bir yaşam tarzına sahip olan Alevîler, yaşanan siyasi, sosyal ve dini 
olaylar neticesinde Çaldıran savaşıyla merkezi bölgelerden kendilerini soyutlayarak 
kırsal kesimlerde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu içe kapanma dönemiyle 
Alevîler, kendi sosyal yapıları içerisinde mevcut gelenek ve görenekleri çerçevesin-
de oluşturdukları düşkünlük kurumu, birlik ve beraberliklerini korumak ve devam 
ettirilmesinde önemli rol oynamıştır. Öyle ki düşkünlük kural ve kaideleri hem 

68 Luka, 6/ 27-31.
69 Mehmet Katar, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslâmda Tövbe, II. Baskı, Andaç Yayınları, Ankara 2003, 

s. 8 (Naklen David E. Anue, “Repentance”, The Encyclopedia of Religion (E.R.), Ed. by Mircea Eliade, 
London 1987, XII/339).
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toplumsal yapının korunmasını ve işleyişini hem de sahip olunan gelenek-görenek 
ve inançların süreklilik kazanmasını sağlamıştır.

Alevîlik senkretik bir yapı gösterdiğinden düşkünlük adı altında benimsenen 
kural ve kaideler bütününde toplum, gelenek, kültür, inanç ve din gibi birçok etme-
nin etkisi görülür. Düşkünlük kurumu çerçevesindeki prensipler irdelendiğinde düş-
künlüğün, ilahi dinlerin ahlaki prensiplerinden etkilendiği öne sürülebilir. Münte-
siplerine dünya ve ahiret saadetini temin etmeyi amaçlayan ilahi dinlerin ahlaki 
prensipleri de dünyevi ve uhrevi iki boyuta sahiptir. Ancak Alevilikteki düşkünlük, 
uhrevi bir mahiyet arz etmemekte olup sadece dünyevi bir ilkedir. 

Sonuç itibariyle insanları düşkünlüğe sürükleyen davranış motiflerinin benzer 
niteliklerde ilahi dinlerde de var olduğu ve yasaklandığı görülür. Zira, hem ilahi din-
lerin hem de düşkünlük kurumunun hedefi insanları ahlaki ve dini normlar etrafında 
şekillendirip ideal insan ve ideal toplum hedefine ulaşmaktır.
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TÜRKİYE’DEKİ ARAP ALEVÎLERİ (NUSAYRÎ) VE 

İKİ DİLLİLİĞİN GÜNLÜK HAYATTAKİ ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim USTA∗ 

ÖZET

İnsanoğlu toplumsal ve kültürel değerlerini dil aracılığı ile kazanmaktadır. Dil, 
kültürün temel taşı olup, insanın toplumsal yaşantısının ve davranışlarının şekillen-
mesinde, aile ve aile çevresiyle ilgili kültürel değerlerini kazanılmasında da ayrıca 
önemlidir. Çünkü insanların kendilerini ifade edebilmelerinde, sosyal kültürel 
değerlerini kazanabilmelerinde, sosyal iletişim ihtiyaçlarını giderebilmelerinde dile 
ihtiyaçları vardır.  Dünyada 195 devlet ve 6000 küsurun üzerinde dilin olduğunu ve 
UNESCO kayıtlarına göre dünya nüfusunun yarıdan fazlasının iki dille konuştuğu 
bilinmektedir. İki dillilik, insanın çeşitli sebeplerle ve değişik şartlar altında birden 
fazla dili edinmesi, kullanması veya ikinci bir dili ana diline yakın düzeyde öğren-
mesi olarak tanımlanmaktadır. İki dillilik, iki ya da daha fazla toplumların bir arada 
yaşadığı Amerika, Belçika, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerde çokça görülmektedir.

Bu çalışmadaki temel hedef Çukurova bölgesinde yaşayan Arap Alevîlerin 
içine düştükleri iki dillilik sorunu üzerine bir takım tespitleri teorik ve pratik örnek-
lerle göstermeye çalışmaktır. Çukurova bölgesinde yaşayan Nusayrîlerin Arapçadan 
bağımsız olarak geliştirdikleri bir takım dini ve günlük ifadeler anlam-bağlam bakı-
mından incelenecektir. Bu ifadeler, günümüz Arap toplumlarında kullanılan ifadeler 
olmayıp Nusayrî toplumunun türettikleri kendilerine has kelime kalıplarıdır.  

GİRİŞ

Yazının icadı ile kayıt altına alınmış olan dil, bir yandan soyut bir kavram olan 
düşünce ve fikri somut hale getirirken, diğer yandan insanlar arasındaki iletişimi 
sağlayan en önemli araç olmaktadır. Buna göre dil; düşünce, duygu ve güdüleri, 
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım ara-
cıdır. Kültür ise, bir toplum veya milleti diğer milletlerden ayrı kılan, kendilerine 
özgü bir kimlik kazandıran zaman ve coğrafya ile teşekkül eden maddi ve manevi 
                                                            
∗ Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı
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değerler bütünü olarak tanımlanabilir.1 O halde bir milletin dil ile ifade ettiği yazılı 
veya sözlü her şey kültür kavramı kapsamına girmektedir. İnsanlar kültürlerini oluş-
tururken dilden faydalanırlar.

Değişik ırklardan olan insanların bir arada yaşamak zorunda kalmaları sebe-
biyle, bir bakıma diller arası ilişkilerin temeli de atılmıştır. Diller arasındaki iletişim 
zamanla etkileşime dönüşmüş ve zayıf-kuvvetli, alan-veren diller gibi bir takım dil 
gurupları ortaya çıkmıştır. Bir yandan kavimler arası savaş, kıtlık, iklim koşulları 
sebebiyle yaşanılan göç dalgası ve ticaret gibi zorunlu koşullarla birlikte günümüz-
deki teknolojik gelişmelere bağlı olarak iletişim araçlarının yaygınlaşması dil iliş-
kilerini hızlandırırken, diğer yandan dilbilimciler için sürekli gelişmekte olan bu iliş-
kinin gelişim sürecini kayıt altına almak zorunda bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak 
Fransız Antropolog Claude Lévi-Strauss şu ifadeleri kullanmaktadır: “Bir toplumun 
kültürü, adetleri, gelenekleri, görenekleri, yasaları, kurallar, değerleri ve normları 
ile ilgili gerekli bilgilere sahip olabilmek için o toplumun diline bakmak gerekmek-
tedir. Toplumun dilindeki kelimeler, kelime kullanışları ve yapılar o toplumla ilgili 
fikirler edinmemizi sağlayacaktır.”2

NUSAYRÎLER HAKKINDA ÖZET BİLGİLER 

Gizli bir inanç biçimi olan Nusayrîlikte dini öğretilerin tamamının Arapça ile 
yapılmakta olduğu bilinmektedir. Buna göre uygun yaşa gelen Nusayrî gençleri 
(erkekler), “Amca” dedikleri, dini bilgiye sahip kişilerin yanında kalarak mezhep-
leriyle ilgili olan dini bilgileri Arapça olarak öğrenmektedirler. “Amcalık eğitimi” 
süresince abdest almayı, namaz kılmayı, namazda okunan 16 duayı öğrenir. 12 İma-
mın, 14 masumun, 5 yetimin adlarını ezberler. Çocuğa ahlâk ve görgü kuralları bel-
letilir. Günümüzde bu eğitim, ortalama 40 günde tamamlanır.3 Bu yöntem bize 
Arapça konuşmanın Nusayrî kimliğini sürdürmenin bir yolu olarak görülmüştür. Gü-
nümüzde, orta ve yaşlı nüfus arasında günlük konuşmalarda yoğun olarak kullanılan 
Arapçanın, eğitim durumuna bağlı olarak genç kuşak ve çocuklar arasında daha az 
kullanıldığı görülmektedir.

Nusayrîlikle ilgili çalışmaların sayısı son derece az ve yetersiz olup, mevcut 
çalışmalar da daha çok literatür taraması veya tekrardan ibarettir.  Bununla birlikte 
bâtıni bir görünüme bürünmesi sonucu ortaya çıkan “gizlilik” ilkesi sebebiyle sağ-
lıklı bilgi aktarımın olmaması,  Nusayrîler hakkında birtakım bilgi kirliliklerine se-

                                                            
1 Diğer tanımlar için bkz: Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım, İstanbul 1992, s. 4; Dilaçar, 

Agop, Dil, Diller ve Dilcilik, Türk Dil Kurumu, Ankara 1968, s. 3; Kaplan, Mehmet, Sevgi ve İlim,
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, s. 207.

2 - Strauss, C.L. (1996). Yaban Düşünce, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s.3.
3 - İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2004. c.33 s.273.
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bebiyet vermiştir.  Lehinde veya aleyhinde yapılmış çalışmalar genellikle taraflı ol-
muş, objektifliğe riayet edilmemiştir.  Gerçeğe aykırı düşen iddia, itham ve hatta ifti-
ralar Nusayrî topluluğunu yaralamış, gereksiz yere toplumsal gerilime neden olmuş-
tur. Tarihçiler tarafından günümüz Alevî kolları arasında kendisini gizleyerek muha-
faza eden kol olarak telaffuz edilen Nusayrîlerin kuruluş ve temel öğretileri bağla-
mında çok net bilgilere sahip değiliz. Ulaşabildiğimiz verilere dayanarak Nusayrîle-
rin Köken ve Nüfusu ile ilgili şu tespitleri yapmak mümkündür:4

KÖKEN/İSİMLENDİRME 

Genel kanı olarak, Şii inancındaki 12. İmam Hasan el-Askerî’nin asıl bâbının 
Ebu Şuayb Muhammed bin Nusayr el-Basrî en-Nûmeyrî’nin  (öl. 270/883) olduğunu 
savunanların mezhebi şeklinde isimlendirebileceğimiz bu fırka müntesipleri için 
daha farklı kökenler de isnat edilmiştir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:  

1) Halife Ömer’in Suriye’yi fethi esnasında yardıma gelen 450 kişilik küçük 
kuvvet “Nusayra” (küçük yardımcı) sayesinde savaşı kazanması sonucu ödül 
olarak Nusayra dağı çevresinin verilmesi.5

2) Abbasiler devrinde Türkmenistan’dan Horasan yolu ile büyük akınlar 
olmuş ve özellikle Mu’tasım’ın halifeliği sırasında (833-842) Irak Türkler ile 
dolmuştur. Bunlardan bir kısmı Hatay, Adana, Tarsus, Mersin'e yerleştiril-
miştir6

3) Arapça Nasrânî/Hıristiyanlık aralarındaki yakınlık sebebiyle Nasrânî is-
minden türemiş olduğu iddia edilmiştir.7

4) Kavalalı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa'nın, 1832-1840 arası 
Çukurova'yı işgali esnasında şeker kamışının üretimi için fidanlarla birlikte 
Mısır’dan getirttiği fellahlardır.8

                                                            
4 Ayrıca bkz; Demirbaş, Esin, Etnik Azınlıklar, Kültürel Entegrasyon Ve Medyada temsil: Nusayri Top-

luluğu Örneği, A.Ü. S.B.E. Gazetecilik A.B.D, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003-2004. 
s.79-84.

5 - et-Tavil, Muhammed Emin Galip, Arap Alevilerinin Tarihi , Karahan Yay., Adana 2012. . s.82.
6 Çelik, Kemal, Fransız İşgal Dönemi Mersin Belediye Başkanı Ahmet Hallaç'ın Anıları, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Temmuz (2005), c.21 Sayı: 62, s.14-15; İslam Ansiklopedisi, c.25 s.546-
547; 

Önder, Ali Tayyar, Türkiye'nin Etnik Yapısı, Fark Yayınları, Ankara 2007,  s.120-121.
7 İslam Ansiklopedisi c.33 s.270.
8 Söz konusu makalenin orijinaline ulaşamamakla birlikte buradan online olarak bkz;  

http://www.yumuktepe.com/icelde-mudafaa-i-hukuk-ve-kuva-yi-milliye-2-okt-cihat-
yildirim/(29.08.2013) 1671 yılında Tarsus'a gelen Evliya Çelebi, Tarsus hakkında şu bilgileri ver-
mektedir:" …Halkı Rum, Gürcü, Ermeni ve Türkmen'dir. Arap fellahları da vardır. Minareleri Arabis-
tan tarzındadır.”
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5) 1938 yılında Prof. Dr. Hasan Reşit Tankut tarafından yayımlanan “Nusay-
rîler ve Nusayrîlik Hakkında” adlı eserde Nusayrîler Anadolu'nun ilk Türk top-
lumu olan Eti/Alpin ırkından olduğu iddia edilmektedir. Yapılan kafatası endis 
ölçümünde Türkler ve Nusayrîlerinki 81-85 arası çıkarken, Araplarınki ise 72-
75 çıkmaktadır.9

NÜFUS DAĞILIMI

Nusayrîler daha çok Türkiye’nin Hatay, Adana ve Mersin şehirlerinde,  Suri-
ye'nin Lazkiye, Banyas ve Tartus ile Lübnan’ın Trablus kentinde yaşamaktadırlar. 
Başka bir ifade ile Nusayrîlerin yaklaşık nüfus bilgilerini şu şekilde ifade etmek 
mümkündür10:

 2012 yılı sonu itibariyle nüfusu 1 Milyon 483 Bin 674 kişi olan Hatay’ın
DİE verilerine göre, nüfusun (%68.48’i)  Sünnî, (% 28.94’ü) Nusayrî’dir.
(480.000)

 Adana’daki toplam 2.125.000 kişilik nüfusun yüzde 25’i, (530.000)

 Mersin’deki toplam 1.680.000 kişilik nüfusun yüzde 20-25’i, (335.000)

 Tarsus’taki toplam 285.000 kişilik nüfusun yüzde 80’i Nusayrî. (225.000)

 (Türkiye’deki toplam nüfus için telaffuz edilen yaklaşık rakam 1 milyon)

 20 milyon nüfuslu Suriye’nin  %  12’si Nusayrî’dir

 4 milyon nüfuslu Lübnan’ın Trablus kentinde yaklaşık 100.000 (% 2,5) 
Nusayrî yaşar. 

 Almanya, Fransa ve Avusturya'da bir miktar Nusayrî nüfus yaşamaktadır.

NUSAYRİLER VE ARAPÇA 

Anadolu’nun zengin ve yerleşik kültürlerinden birisi de hiç şüphesiz ki Arap 
kültürüdür. Afrika’dan Mezopotamya’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyaya 
yayılan Arap halkları, doğal olarak çeşitli açılardan farklı özellikler göstermektedir. 
Türkiye’nin Batman, Bitlis, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, 
Muş, Siirt ve Şırnak illerinin merkez ve köylerinde yaşayan Araplar %1,1-2,2 nüfus 

                                                            
9 Geniş bilgi için bkz; Ener, Kasım, Tarih Boyunca Adana Ovasına Bakış, Hürsöz Matbaacılık, Adana 

1990 s.295.296; Önder, Ali Tayyar, Türkiye'nin Etnik Yapısı, s.312 ve 322.
10 İslam Ansiklopedisi c.33 s.272; ayrıca bkz; http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

(28.08.2013)
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oranı ile Türkiye’deki en yoğun nüfusa sahip azınlıkların başında gelmekte olup, ko-
nuştukları lehçeler hem bölge, şehir ve köylere göre yer yer farklı özellikler gös-
termektedir.11

Konumuz Nusayri Arapçası olduğu için bu konu hakkında durmaya ihtiyaç 
vardır. Bilindiği gibi Hatay 1939da Türkiye’ ye katılmış olup, orada yaşayan Araplar 
nüfus yoğunluğu bakımından Türklerden sonra gelmektedir. Hatay’da Alevî ve Sün-
ni Arapların yanı sıra yunan Ortodokslar ve Yahudiler tarafından da yer yer Arapça 
konuşulmaktadır. Bu gruplar içerisinde Alevîler ilk sırayı almışlardır. Werner Ar-
nold’un “ Die arabischen Dialekte Antiochies (1998) ” isimli çalışmasında da belir-
tildiği gibi guruplar arasındaki lehçe varyantları birbirine çok yakındır. Hatay’daki 
lehçeler Suriye’nin Cebel el-Ensâriyye isimli halkının çoğunluğunun Alevî olduğu 
dağlık bölgesinde konuşulmakta olan lehçenin devamı olduğu tespit edilmiştir. Suri-
yeli Alevîler bu dağlardan göç ederek zamanla Çukurova sahillerine ve daha da batı-
ya doğru yayılmışlardır. Arapça üç büyük şehir olan mersin, Tarsus ve Adana’dan 
Seyhan nehrine kadar uzanan bölgelerde alevî azınlık tarafından konuşulmaktadır. 
Bu bölgedeki Arapça ve lehçeleri Stephan Procházka’nın “Die arabischen Dialekte 
der Çukurova (2002)” isimli çalışmasına konu olmuştur. 

Çukurova bölgesi, özellikle de Antakya şehri geçmişten günümüze kadar etnik 
çeşitlilik bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir.  Antakya’da en kalabalık etnik 
grup Türk Sünnîler olmakla birlikte,  Nusayrîler  (Arap Alevîler) ise nüfus oranı iti-
bariyle ikinci grubu oluşturmaktadırlar. Arap Sünnîler ve Arap Hıristiyanlar da nü-
fusça azımsanmayacak sayıdadırlar.12 Antakya ve çevresinin Arapçayı konuşma 
dağılımına bakacak olursak; Antakya şehir merkezi ile Harbiye, Kuzeytepe, Küçük-
dalyan, Büyükdalyan ve Serinyol gibi merkez ilçelerde gerek Sünni ve gerekse 
Alevî Araplar tarafından Arapça yoğun olarak konuşulmaktadır. Yine İskenderun 
ilçesinde Sünni, Alevî ve Hıristiyan Araplar bu dili yoğun olarak konuşmaktadırlar. 
Reyhanlı ve Kumlu ilçeleri ile Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinin bazı köylerinde 
Sünni Araplar. Altınözü ilçesinde Sünni ve Hıristiyan Araplar ve Samandağ ilçe-
sinde ise Alevî Araplar tarafından çok yoğun bir şekilde konuşulan Arapça13

Alevî Arap kültürü Arapça ile özdeşleşmiştir. Çünkü Alevî bir Arap genci dini 
eğitimini Arapça olarak almaktadır. Bir milletin kültürünü öğrenmek için o milletin 
diline bakmak gerekir. Bu bağlamda Arap Alevîlerin dillerinde gözle görülür bir 
asimilasyon bulunmaktadır. Asimilasyon dolaylı ve direkt olmak üzere iki kısma ay-

                                                            
11 Geniş bilgi için bkz; Keser, İnan. Nusayrîler,  Arap Aleviliği. Ankara: Çiviyazıları yay.2002, s.9; et-

Tavil, Muhammed Emin Galip, Arap Alevilerinin Tarihi, s.10.
12 Türk, Hüseyin, Nusayrîlik - İnanç Sistemleri ve Kültürel Özellikleri, Kaknüs Yayınları. İstanbul 2005, 

s.50.
13 Procházka, Stephan. Die arabischen Dialekte der Çukurova (Südtürkei). Harrassowitz Verlag, Wiesba-

den 2002. s.12.
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rılmaktadır. Dolaylı asimilasyon: bir şeyin yok olmasına seyirci kalıp, onu düzelt-
mek için çaba sarf etmemek, direkt asimilasyon ise bir şeyi kesin olarak yasakla-
yarak kullanılmaz hale getirmektir.

Bu girişten sonra Arap Alevîlerinin dil atlasına bakmak gerekirse şöyle bir du-
rum söz konusudur.

Çukurova bölgesindeki Alevî-Arap toplumunu dil bağlamında 3 temel guruba 
ayırmak mümkündür.

1- Laik kesim: Bununla kastedilen 35 yaş altı genç kuşaktır. Bu kuşak ken-
dilerini tamamen Türkçeye adapte etmiş olup, Alevîlikle ilgili dini değerlerden 
tamamen soyutlanmışlardır. Bu durumda onlar ne Arap dili, ne de kültürü ile ilgilen-
mektedirler.

2- Gelenekçiler: Bu gurup gerek Sünni Araplarla olan ilişkileri, gerekse dini 
ve kültürel değerlere düşkünlüğü sebebiyle, kendilerini hem dil hem de kültür bağ-
lamında korumaya muvaffak olmuşlardır.

3- Muhafazakârlar: Bünyelerinde bulunan “gizlilik” ilkesi sebebiyle asimilas-
yondan korunmuşlar ama kendilerini ne dil olarak, ne de kültür olarak geliştirebil-
mişlerdir.

İKİ DİLLİLİK VE NUSAYRİ TOPLUMUNA ETKİSİ

İngilizce karşılığı “bilingualism” olan kelime Türkçeye iki dillilik olarak 
çevrilmektedir. İki dillilik, insanın çeşitli sebeplerle ve değişik şartlar altında birden 
fazla dili edinmesi, kullanması veya ikinci bir dili ana diline yakın düzeyde öğ-
renmesi olarak tanımlanmaktadır. İki dillilik, iki ayrı toplumun ya da değişik top-
lumların bir arada yaşadığı Amerika, Belçika, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerde çok-
ça görülmektedir. Aynı şekilde ana dilleri farklı olan ana babaların çocuklarında, 
yabancı ülkelerde çok uzun süre o ülke halkıyla sıkı ilişkiler içinde yaşayanlarda, iyi 
bir yabancı dil öğrenimi görerek bunu uygulama imkânı bulanlarda ortaya çıkmak-
tadır.14

Diller arası etkileşimin yönü, genellikle, üst kültürden alt kültüre, yönetenden 
yönetilene, merkezden taşraya, üretenden tüketene doğru olup, etkileşim sonucu 

                                                            
14 - Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3. C., TDK Yay., Ankara 1998, s. 26.
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ödünç, melez ve anlam aktarması olmak üzere üç farklı kelime türü ortaya çık-
maktadır.15

1- Ödünç kelimeler: Bir dilden ödünç olarak alınmış kelimeler ses, şekil ve 
anlam yönünden hiçbir değişikliğe uğramazlar.16

Nusayrî Lehçesi Anlamı Orjinal Arapçası 
çāy çay şāy
qūti kutu ‛ulbe / sandūq
ḥaftâ(y) hafta Usbū‛
dışmân düşman ‛Adūv
yilbâşe yılbaşı mîlād / ra’si’s-sene
yebrek yaprak kerum
şatal çatal şevke

2- Melez Kelimeler: Bu tür alıntılarda, alınan kelimelerin ses ve anlam yapı-
larında değişiklikler olur; genellikle alıcı dil onu kendi yapısına uydurur.

Nusayrî Lehçesi Anlamı Orjinal Arapçası 
âçîqa açık fātih
kûşe köşe, açı zāviye
ıstıfıl ol ne yaparsan yap, keyfin bilir, y-stıfil
haydö haydi heyyâ
arqadâş arkadaş sadīq
trūn torun Ḥafîd

3- Anlam Aktarması: Bu tür alıntılarda, kelimenin ses ve kuruluş yapısı alıcı 
dilden, anlamı ise verici dilin anlam örgüsünden kopyalanır. 

Nusayrî Lehçesi Anlamı Orjinal Arapçası 

Afferim ‛Aleyk  Aferin sana, bravo Helâl aleyk
çûp / çûpçî çöp / çöpçü Zibl / zebbāl
çuqayra çukur Ḥufra / hendeq
annat anlattı Ḥakā / rawā
annaş anlaştı İttefeqa
tânaş tanışmak Ta‛arrafa
qasqana kıskandı Ğârra

                                                            
15 - Karaağaç, Günay, Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yay., Ankara 2005, s. 103-106 ve 255;  Alkaya, Ercan, 
İki Dillilik Ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri, Türkoloji Araştırmaları Volume 

2/2 Spring 2007, s.43.; Vendryes,,J. V. Dil ve Düşünce, terc: B. Vardar, Multilingual Yay., İstanbul, 
2001, s.78-83.

16 - konuyla ilgili geniş bilgi ve örneklendirmeler için bkz; Procházka, Stephan. Die arabischen Dialekte
der Çukurova, s.81-163.
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ÖNERİLER 

1. Nusayrîlikle ilgili çalışmaların sayısı son derece az ve yetersiz olup, mevcut 
çalışmalar da daha çok literatür taraması veya tekrardan ibarettir.  Bununla birlikte 
bâtıni bir görünüme bürünmesi sonucu ortaya çıkan “ gizlilik” ilkesi sebebiyle sağ-
lıklı bilgi aktarımın olmaması,  Nusayrîler hakkında birtakım bilgi kirliliklerine se-
bebiyet vermiştir.  Lehinde veya aleyhinde yapılmış çalışmalar genellikle taraflı ol-
muş, objektifliğe riayet edilmemiştir.  Gerçeğe aykırı düşen iddia, itham ve hatta ifti-
ralar Nusayrî topluluğunu yaralamış, gereksiz yere toplumsal gerilime neden olmuş-
tur. O halde her iki tarafında birbirlerine karşı dürüst davranması gerekir. Nusayri 
olmayanların yaptıkları çalışma veya araştırmalarda objektifliğe riayet etmeleri 
gerekirken, Nusayri olanların da bir nebze olsun gizlilik ilkesini aşarak daha şeffaf 
konuma geçmeleri.

2. İki dilliliğin birtakım faydalı olduğu gibi zararları da mevcuttur. Kısaca 
değinmek gerekirse: İki dilli insan her ne kadar iki dili öğrenmekle, öğrendiği dil 
sahiplerinin kültür, gelenek ve göreneklerini de öğrenir. Dili öğrendiği toplumun 
dilinde düşünebilir, hatta onlar gibi hissedebilir ama kendisini net bir şekilde ifade 
edebileceği sağlam bir ana dile sahip olamayıp, çoğu zaman kimlik/kişilik problemi 
(identity) yaşayabilir. Bu konuda Nusayrî gençlerinin şu sözü ne kadar anlamlıdır 
.“Ne Araplığımız kaldı nede Türk olabildik”

3. Nusayrîler dilleri bakımından çok zor bir dönemden geçmekteler.  Asimile 
olmaları veya ikinci sınıf vatandaş görülmeleri sebebiyle, Arapça öğrenmekten zevk 
almamaları ve Türkçeye meyletmeleri neticesinde, Çukurova bölgesinde Arapçayla 
birlikte Arap/Nusayrî kültürü de yok olmakla karşı karşıyadır. Korunması gerek-
mektedir. Ana dili Arapça olanlara ilk orta hatta liselerde zorunlu olarak Arapça ve 
kendi lehçeleri öğretilebilir.

SONUÇ

Siyasi olarak her ne kadar sınırlar çizili olsa da, kültürel anlamda dilsel 
sınırların çizilmesi mümkün değildir. Nasıl ki Suriye, İran ve Irakta Türkçe konuşan 
bir nüfus varsa, Türkiye’de de Arapça konuşan insanlar vardır. Bunlardan en önem-
lisi ise hiç şüphesiz ki Arapçadır. 

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de konuşulan dil sayısı otuz altıdır. Bun-
larda otuz beşi varlığını devam ettirirken, bir tanesinin nesli tükenmiştir. Yaşayan 
dillerin on üçü geleneksel olarak konuşulmakta, beş tanesi kendisini geliştirmekte, 
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altısı ise hala güçlü konumdadır. On dil zayıf olması sebebiyle zor bir durumdayken
bir dil ise ölmek üzeredir.17

Dil hem konuşma hem de yazma yoluyla, sesler ve harfler ile iletişimin sem-
bolik bir yansıması olması yanında Hatay’da özellikle Arapça konuşmak çoğunlukta 
Nusayrîleri simgeleyen bir iletişim dilidir. Yalnızca konuşma dili olarak kullanılan 
Arapçanın kuşaklar arası aktarımı sözlü anlatım aracılığıyla yapılmaktadır. 

İki dilliğin birtakım faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Zararlarına baka-
cak olursak; Öncelikle olarak iki dilli olan birey her iki dilden de kelimeler kulanır-
ken, konu ile ilgili uygun kelimeleri seçmekte zorlanmakta veya devrik cümleler 
oluşabilmektedir. Bu durum diksiyon hatasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca anadili 
Arapça olan kişilerin Türkçe telaffuzları sorunlu olurken,  anadili Türkçe olan 
kişilerin de Arapça telaffuzları kötü olmaktadır. Yine bu durum kişileri Arapça veya 
Türkçe konuşurken hata yapmaya sevk etmekte veya konuşurken hata yapmaktan 
korkmaya sebebiyet vermektedir.
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İNANÇ VE TARİHTE NUSAYRİLER                                

(ARAP ALEVİLERİ) ÜZERİNE                                      

GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. İlker KİREMİT∗

GİRİŞ

IX. yüzyılda Batıni (ezoterik) bir İslam mezhebi olarak ortaya çıkan Nusa-
yrilik, Ebû Şuâyib Muhammed b. Nusayr`ın, Onbirinci İmam Hasan el-Askeri`nin 
bâbı olduğunu kabul etmelerinden hareketle ayrı bir inanç fırkası olarak vücut 
bulmaya başlamıştır. Dolayısıyla Nusayrilik isminin Muhammed b. Nusayr`ın na-
mından hareketle ortaya çıktığı iddiası daha ağır basmaktadır.1Yine ilk dönemlerde 
aynı şahsa atfen bu fırkanın “Nemîriyye” olarak da anıldığı anlaşılmaktadır.2

Esasında Oniki İmam Şiiliğine mensup olan Nusayriliğin bu mensubiyeti inanç 
anlayışlarındaki “zahiri” duruma karşılık gelmektedir. Şii-batıni inanç fırkası olarak 
kendilerine özgün bir nitelik yaratan ise batıni inanç anlayışları olmaktadır. Ancak 
batıni inanç anlayışlarının oluşumunun dayandığı inanç yorumu diğer Müslüman 
kesimlerinin muhalefetini de yaratmıştır. Bu kesimlerin, politik açıdan güç-iktidar 
imkânına sahip olduklarında Nusayrilere karşı kendi mezhebi anlayışlarını dayatma-
ları yada hayat şartlarını olumsuz açıdan etkileme ihtimali artmaya başlamıştı. Nu-
sayriler bu durum karşısında gizlilik esasını inanç esaslarıyla gerekçelendirerek be-
nimsemeye başlamışlardır. Bunun diğer bir boyutu ise dış kesimlere karşı öncelikle 
varlıklarını ve inançlarının devamlılığını sürdürebilme gayesiyle ortaya çıkan takiy-
yeye başvurmaları olmuştur. Tarihsel olarak işleyeceğimiz Nusayriler açısından ön-
celikle söylenebilecek husus onların dış münasebetlere karşı kapalı ve ihtiyatlı tu-
tumlar sergilemeleridir. Batıni esaslara dayalı mezhebi yapılarının maruz kalabile-

                                                            
∗ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tarih Bölümü - ilkerkiremit@hotmail.com
1 Bakınız, Louis Massignon, “Nusayriler”, İA, 9. Cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988, s. 365,368; 

Ahmet Turan, “Kitâbu`l-Mecmu`u`nun Tercümesi”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı 8, Samsun 1996, s. 5.

2 Bakınız, Ebû`l Hasen el- Eş`arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri, Makâlâtü`l- İslâmiyyîn ve İhtilafu`l-
Musallîn, Çev. Mehmet Dalkılıç-Ömer Aydın, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005, s. 45-46.
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ceği muhtemel olumsuzluklar onların böyle bir toplumsal yapı içerisinde yaşamlarını 
sürdürmelerinde önemli bir rol oynamıştır.3

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Nusayrilerin bahsedilen toplumsal yapıları 
varlığını korumakla birlikte, bu esnada Batılı misyonerlerle bölgenin siyasi iktidarı 
arasında ortaya çıkan çekişme alanında kalan kesimlerden birisi olmuştur. Protestan 
misyonerlerinin mensup oldukları devletlerin siyasi gayeleri paralelinde bölgedeki 
kesimlerle kurmak istediği münasebetlerle tatbik ettiği eylemlerin Osmanlı Devleti 
tarafından sakıncalı bulunmaya başlanmıştır. Bunun üzerine Osmanlı devleti, 
geliştirilen yeni resmi devlet politikası olan İslamcılık ideolojisiyle Nusayriler gibi 
misyonerlerin hedef kitlesi olarak belirlediği Heterodoksi Müslüman kesimleriyle 
olan münasebetleri yeniden şekillendirmeye çalışmıştır. Bu eksende Nusayrilerle de 
kurulmaya çalışılan münasebet, beraberinde yeni gelişmeleri yaratmıştır.4

Tüm bunlardan hareketle bu çalışmamızda, batıni mezhep olan Nusayrilerin 
sahip oldukları bu kimlik bağlamında yaşadıkları tarihsel süreci analiz etmeye 
çalışacağız.

I. NUSAYRİ İNANÇ ANLAYIŞI

Nusayrilik, mensup olduğu Oniki İmam Şiiliğinden hareketle batıni bir inanç 
yorumuyla İslam dini içerisinde kendine özgü teolojik bir yol oluşturmuştur. Fakat 
bu inanç anlayışının oluşumunda Eski Doğu dinlerinin ve Ortadoğu`da ki İslam 
öncesi inanç motiflerinin olduğuna dair iddiaların yanında, yine Antik Yunan fesle-
fesinin etkilerini İslam inancı içerisinde yeniden şekillendirmiş olduğu düşünülen bir 
Şii-Batıni İslam fırkasıdır.5 Diğer taraftan Nusayriliğin temel inanç esaslarını oluş-
turan Tanrı`nın döngüsel olarak kendini zahir dünyada göstermesi ve diğer inanç 
boyutlarında İsmailik ile olan etkileşimi önemlidir. Öyle ki inanç yapısının esas 

                                                            
3 Tord Olsson, “Dağlıların ve Şehirlilerin ‘İrfan’ı Suriyeli Alevilerin ya da Nusayrilerin Mezhebi”, Alevi 

Kimliği, Editörler: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, Çeviri: Bilge Kurt Torun, Hayati Torun, Türki-
ye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1999, s. 236,252,257; İlker Kiremit, XIX. Yüzyılda 
Nusayriler (Arap Alevileri), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2012, s. 86-89.

4 Bakınız, Kemal Karpat H., İslâm`ın Siyasallaşması, Çeviren: Şiar Yalçın, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul 2010, s. 337-338, 367-379, 411-412, 582-606; Selim Deringil, İktidarın Sembolleri 
ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), Çeviren: Gül Çağlalı Güven, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2007,s. 104-114, 147-155 vd.

5 Bakınız, Gregory Abu`l Farac (Bar Hebraeus). Abu`l-Farac Tarihi, II. Cilt, Çeviren: Ömer Riza Doğrul, 
TTK Basımevi, Ankara 1999, s. 241; René Dussaud, Histoire et Religions des Nosairis, Paris 1900, s. 
17-20, 94-95; Yaron Friedman, The Nusayri-Alawis, An İntroduction to The Religion, History and İden-
tity of The Leading Minority in Syria, Koninklijke Brill NV, Leiden-Boston, 2010, s. 60, 67-69, 84-85, 
110-111, 152-154; Marianne Arinberg-Laanatza, “Türkiye Alevileri-Suriye Alevîleri: Benzerlikler ve 
Farklılıklar”, Alevi Kimliği, Editörler: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, Çeviri: Bilge Kurt Torun, 
Hayati Torun, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1999, s. 214.
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karakterini oluşturan Neo-Platoncu anlayışın Nusayriliğe İsmailik kanalıyla gelmiş 
olabileceğini yüksek ihtimaldir.6 Tanrının kendini zahiri dünyada gösterme anlayışı-
na karşılık bulan Neo-Platoncu felsefe İsmailik inancında yedi aşamalı bir süreç 
olarak şekillenmiştir. Farklı zamanlarda yaşanan Tanrısal zuhurun her bir aşama-
sında ayrıca “Natık” olan peygamberlerde bulunur. Son yani yedinci aşamada ise
Nâtık`ın, altıncı İmam Cafer es-Sadık`tan sonra yedinci imam olarak kabul ettikleri 
Muhammed bin İsmail`in olduğuna inanırlar.7

Nusayri inanç anlayışı zahirî yani görünen, maddi olan ile batınî yani gizli, asıl 
olan iki ayrı mekan vardır. Batıni anlamda, “Mâna” olarak tanımlanan Tanrısal yani 
yaratıcı nur, yedi farklı aşamada kendini zahiri-maddi dünyada göstermiştir. Mâna 
(Samit), ayrıca kendi nurundan Nâtık olan “İsim”`i yaratmıştır. Nâtık yani konuşan 
İsim de kendisinden yaratıldığı Mana gibi farklı aşamalarda zahiri dünyada vücut 
bulmuştur. Nâtık benzer şekilde yaratılmış olan kendi nurundan da“Bâb” yani kapıyı 
yaratmıştır. Bu durum Nusayriliğin batıni âlemdeki üç temel unsurunu oluşturmakta-
dır. Nusayri inancına göre, döngüsel olarak gelişen bu aşamalı sürecin son yani 
yedinci aşamasında Mana, Ali b. Ebitalib olarak; isim, İslam Peygamber`i Hz. Mu-
hammed olarak, Bâb ise Selman-ı Farusi olarak kendisini zahiri dünyada gös-
termiştir.8 Buradan hareketle, bu son zuhurun İslam dinine karşılık geldiğini söyle-
yebiliriz. Öyle ki Nusayrilik batıni yorum esasına göre vücuda getirdiği mezhebi 
yapısını İslam dini üzerine kurduğunu görmekteyiz. Bununla bağlantılı olarak,
Nusayri İnanç önderleri açısından bu durum önemli bir hassasiyet oluşturmuştur. 
Kendileri hakkında İslam dini dışında referans gösterilmesini kabul etmedikleri gibi 
inanç anlayışlarını oluşturan esaslar konusundaki dayanaklarını da sadece Kuran
ayetleri üzerinden yapmaya çalışmışlardır.9 Bu hassasiyet aynı zamanda inanç 
meşruiyetiyle ilgili kaygılarından kaynaklanmaktadır. Kendilerine yöneltilen “sap-
kın-heretik” olma iddia ve ithamlarına karşı inanç yorumlarında sadece Kuran`ı kay-
nak göstererek karşılık vermek istemişlerdir.
                                                            
6 Bakınız, Yaron Friedman, a.g.e, s. 72-75, 107-112,110-111; İlker Kiremit, a.g.t, s. 63; Ayşe Atıcı 

Arayancan, “Suriye Bölgesindeki İki İnanç Hareketi: Nizârî İsmailîleri ve Nusayrîlik”, Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 54. Sayı, Ankara 2010, s. 184, 192-195; diğer taraftan Nusayri 
inancının Suriye bölgesindeki (Nizari) İsmaililer üzerinde de etkisi olmuştur. Bakınız, Farhad Daftary, 
İsmaililer, Tarih ve Öğretileri, Doruk Yayınları, Ankara 2002, s. 560.

7 Bakınız, Farhad Daftary, a.g.e, s. 212-218, 351-356; Ayşe Atıcı Arayancan, a.g.m, s. 192-195; Yaron 
Friedman, a.g.e, s. 72-75.

8 Bakınız, René Dussaud, a.g.e, s. 161-179; Yaron Friedman, a.g.e, s. 70-79, 89, 110-115; Ahmet Turan, 
a.g.m, s. 8-18.

9 Örnek olarak Nusayri inancında mühim bir yeri olan tenasüh konusunda inanç önderlerinin referansları 
sadece Kur`an ayetleri ve bunların yorumlanması olmuştur. Bakınız, Nasreddin Eskiocak, Yaratıcının 
Azameti ve Kur`an`daki Reankarnasyon, Can Yayınları, İstanbul 1998, s. 44-48, 60-65; yine bakınız, 
Şerafettin Serin, Ehlibeyt Yolundaki Alevi Nusayrilerin İnancı, Sezen Ofset, Adana 2004, s. 233-234; 
Ayrıca bu konu vesilesiyle mezhebe mensup kişilerle yapılan görüşmelerle ilgili olarak bakınız, Faik 
Bulut, Ortadoğu`nun Solan Renkleri, Bedeviler, Çerkezler, Nusayriler, Dürziler, Yezidiler, Berfin Ya-
yınları, İstanbul 2003, s. 59; Hüseyin Türk,  Anadolu`nun Gizli İnancı Nusayrilik, İnanç Sistemleri ve 
Kültürel Özellikleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2005, s. 256-264.
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Nusayrilerin bu inanç üçlemesini, Bâb tarafından yaratılmış olan Eytam-ı Ham-
se (Beş Yetimler) tamamlamaktadır. Bunların ise son zuhur aşamasında, sahabe-
lerden ve Ali b. Ebitalib`in yanında bulunan bir şahsın cismani halleri olarak karşılık 
geldiği kabul edilir. Bu yetimlerin gök gürlemesi, yer sarsıntıları, canların ruhlarını 
alma ya da yeni bir insana verme gibi olaylardan sorumlu melekler olduklarını kabul 
ettiklerini anlıyoruz.10

Mâna yani yaratıcı nurun kendini zahir dünyada gösterme meselesi üzerinde 
durmak yerinde olacaktır. Tanrısal nurun döngüsel olarak kendini maddi dünyada 
cismani olarak göstermesinin “hulul etme” anlayışıyla düşünülmesi Nusayri alimleri 
tarafından kabul edilmeyecek bir din dışılık olarak görülmüştür. Çünkü böyle bir 
kanaatin çok Tanrılılığa tekabül ettiğini düşünmüşlerdir. Onlara göre, asıl olan 
Mâna`nın bağımsız bir insan formunda görünmesi değil sadece cismani olarak insan 
gibi görünmesi olmuştur.11 Bu durumda, son aşamada yaşanan zuhurda, Ali b. 
Ebitalib`in Mâna`nın kendi halinde tanrısal bir niteliğe sahip olmadığı sonucuna 
ulaşabiliriz.

Nusayrilerin inanç anlayışları üzerinde vurgulanması gereken en mühim 
konularından birisi de kendilerinin “seçilmiş” olduklarını kabul etmeleriyle ilgili 
olduğunu söyleyebiliriz. Kendileriyle Tanrısal irade arasında kurdukları korelasyon, 
sahip oldukları “yaratılış teorilerinde” yada başka bir deyişle “köken efsanesinde”
karşımıza çıkmaktadır. Nusayri dönmesi Süleyman Üzeni`nin aktarmış olduğu bu 
teoriden hareketle Nusayrilerin inanç sistemi üzerine çıkarımlar yapılabilmektedir. 
Ana hatlarıyla bahsedeceğimiz bu köken efsanesine göre, Nusayriler maddi dünya 
oluşmadan önce nurlu yıldızlar olarak bulunmaktaydı. Ancak uzun süre boyunca 
bulundukları bu hallerinde kibirlenmeye başlayınca Tanrı onları sınamaya başla-
mıştı. Onlara her seslediğinde O`nun kendilerine göründüğü kadar olduğunu zannet-
meye ve şaşkınlığa düşmeye başlamışlar. En sonunda Tanrı onları cezalandırmak 
için maddi dünyaya göndermiş ve kendisinin zahiri dünyada onlar gibi görüneceğini 
bildirmiştir. Bu surette, aralarında Onu, kapısını ve peçesini (yani Nâtık`ı) tanıyanı
yani batıni gerçekliğin farkına ulaşıp günahlarından arınanları yeniden nur alemine 
götürecektir.12

                                                            
10 Bu beş yetim, Mikdad b. Esved el-Kindi, Ebu Zerr-i Gıfârî, Osman b. Ma`un el-Cumahî, Kanber el-

Devsi`dir. Bakınız, Louis Massignon, a.g.m, s. 367; Ahmet Turan, a.g.m, s. 12.
11 Bakınız, En-Neşşabi risalesi için, M. Meir Bar-Asher-Aryeh Kofsky, “Ali b. Ebî Tâlib`in İlâhî 

Vasıflarına Dair Nusayrî Öğretisi ve VII/XIII. Yüzyıldan Kalma Yayınlanmamış Bir Risaleye Göre 
Nusayrî Üçlemesi”, Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, Hazırlayan: Ahmet Yaşar Ocak, 
TTK Yayınları, Ankara 2005, s. 146-148, 162,171; ayrıca bakınız, Yaron Friedman, a.g.e, s. 80-83.

12 Bakınız, Yaratılış Efsanesi, Süleyman Üzeni`nin  “Kitâbül Bakuratü’s-Sülemaniye fi Arafi Keşfi Esra-
ri’d-Diyanetin Nusayriye” adlı eserinin “ilk günah (fi`l habta)” başlıklı dördüncü kısmında yer alır. Bu 
kitabın Türkçe çevirisi için bakınız, Abdülhamit Sinanoğlu, Nusayrîlerin İnanç Dünyası ve Kutsal 
Kitabı (Çağımızda Batınilik Örneği), Esra Yayınları, Konya 1997, s. 151-152;İnan Keser, Nusayrilik, 
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Nusayriler, Tanrı`nın onları cezalandırıp zahir-maddi dünyaya göndermesi 
durumunu “düşme” olarak kabul ederler. Fakat günahlarından kurtulup Tanrısal 
iradenin batıni gerçekliğinin farkına vardıklarında yeniden eski nurlu hallerine dönüş 
yaşamaları aşamalı bir süreç halinde işler. Bu sürecin ise esasında Nusayrilerin inanç 
anlayışlarında önemli bir yeri olan tenasüh inancına tekabül ettiğini söyleyebiliriz.13

Tenasüh yada diğer anlamıyla reenkarnasyon anlayışının farklı inanç ve mez-
hebi akımlarda görüldüğü gibi14Nusayrilik`te de önemli bir yeri vardır. Bu inanca 
göre, insan ölümünden sonra amellerine göre sınanıp yeni bir bedende dünyaya gön-
derilecektir. İnsan günahlarından arınana kadar dünyada gerçekleştirdiği eylem-
lerinin niteliğine göre yeniden dünyaya gönderildiğinde ruhu hak ettiği yeni bedende 
doğacaktır. Kötü amelleri olan günahkâr insanın ruhu ölümden sonraki yeniden 
doğuşta bir hayvan bedeninde dahi cismanileşecektir. Fakat aşamalı olan süreçte
günahlarından arınıp vecibelerini yerine getiren kişi Nusayri inancına göre,yeniden 
eski nurlu haline dönüşecektir.15

Nusayriler batıni inanç anlayışlarında gizlilik prensibini benimsemişlerdir. 
Sahip oldukları inanç anlayışlarından dolayı sapkın yada din-dışı olarak hakaretlere 
ve baskılara maruz kalmamak münasebetiyle bir takım önlemlere ve dini pratiklerde 
düzenlemelere gitmişlerdir. Gizlilik prensibinden hareketle, batıni esasların cemaat 
içerisinde aktarılması konusundaki ihtiyatlılık beraberinde bazı kısıtlamalar 
getirmiştir. Öyle ki batıni inanç esasları sadece sır saklayabilecek yetişkin erkeklere 
öğretilirken, Nusayri bir aileden doğmamış olan kişilere ve ayrıca batıni esaslara 
dair sırları tutamayacak kadar zayıf olabilecekleri kanaatiyle kadınlara da akta-
rılmamıştır. Bunun paralelinde Nusayri erkekleri batıni ibadetlerini icra ederlerken 
bu ihtiyatlılıktan dolayı yabancıların bu ibadetlerine tanık olmayacakları şartları 
sağlamaya çalışırlar. Gizlilik prensibinin önemi bizi, tarihleri boyunca yaşadıkları 
kötü deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve bir gelenek haline geldiği 

                                                                                                                                            
Arap Aleviliği, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana 2008, s. 66; ayrıca bakınız, Tord Olsson, a.g.m, s. 
248-249; René Dussaud, a.g.e, s. 70-72.

13 Bakınız, İnan Keser, a.g.e, s. 64-66; Tord Olsson, a.g.m, s. 249-250; Yaron Friedman, a.g.e, s. 109-119; 
İlker Kiremit, a.g.t, s. 63-64,72-75.

14 Bakınız, Ahmet Yaşar Ocak, “Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Tenasüh (Réincarnation- Metempsycose) 
İnancı”, Türkiye Sosyal Tarihinde İslam`ın Macerası, Makaleler-İncelemeler, Timaş Yayınları, İstanbul 
2010, s. 81-92.

15 Bakınız, İnan Keser, a.g.e, s. 64-66; Frederick Walpole, The Ansayrii (or Assassins), with Travels in the 
Further East, in 1850-51,  İncluding A Visit Nineveh, Volume III, London 1851, s. 355-56; Hüseyin 
Türk, a.g.e, s. 252-261; Tord Olsson, a.g.m, s. 249; İlker Kiremit, a.g.t, s. 63,72-75; Ayrıca Reenkar-
nasyonun gerekçelendirilmesi ve işleyişi açısından bakınız, Nasreddin Eskiocak, a.g.e, s. 43-48.
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sonucuna ulaştırmaktadır.16 Bununla birlikte, gizliliğin yetmediği durumlarda ise 
takiyyeye başvurma ihtiyacı hissetmişlerdir.

Batıni bir mezhep ehli olarak Nusayriler için takiyye yani olduğundan farklı 
şekilde görünme tarzı geçmişten beri önemli olmuştur. Böylece inançları açısından 
karşılaşabilecekleri olumsuzluklar karşısında uygulanan esnek bir yöntem olduğunu 
söyleyebiliriz. Nusayriler bu açıdan dışarıya karşı daha çok kabul görebilecek bir 
izlenim vermeye çalıştılar.17 Diğer taraftan takiyyeyi, Nusayriler için muhtemel ola-
bilecek dış tehditlere karşı bir savunma ve inançlarını koruma yolu olduğu gibi 
bununla ilişkili olarak aynı zamanda kendi inanç ve kimliklerinin de farkındalığını 
ve tercihlerindeki kararlılıklarının da bir ifadesi olduğunu düşünebiliriz.

II- TARİHTE NUSAYRİLİK

Nusayrilerin tarihsel sürecini yukarıda değindiğimiz gibi aynı zamanda bir 
takiyye geleneğinin oluşum ve gelişiminin yaşandığı bir zemin olarak da düşüne-
biliriz. Ancak burada kullanılan anlamıyla takiyye bu ahaliyi olumsuzlaştırma 
açısından karşılık bulmamaktadır. Bilakis, bu inanç kesiminin tarihsel süreç içe-
risinde maruz kaldıkları ve muhtemel olarak karşılaşabilecekleri olumsuzluklara 
karşı başvurdukları bir çare anlamında işlenecektir.

Öyle ki bu konuda verilebilecek ilk örneklerden birisi, mezhebin asıl kurucusu 
olarak kabul edilen Hamdân el Hasîbî`nin, Bağdat`taki Sünni yönetim tarafından 
baskı altında olduğunu görmesi üzerine 51 tilmizi (Muvahhid) ile birlikte Haleb`e 
gelmesiyle ilişkilidir. Hasibi, Haleb`te 945`ten beri bölgeyi hakimiyetleri altında 
bulunduran Şii Hamdanilerin yönetimi altına girmişti. Fakat Hasîbî, Hamdanilere 
karşı sadece zahiri anlamdaki Şiiliğe mensup olarak görünerek Nusayriliğin karak-
teristik özelliklerini oluşturan batıni inanç esaslarını gizleme ihtiyacı hissettiği 
anlaşılmaktadır. Hasibi, Hamdani hükümdarı Seyfüddevle`ye ithaf ettiği “Hidayetü`l 

                                                            
16 Bakınız, Tord Olsson, a.g.m, s.251-252; Samuel Lyde, Asian Mystery, İllustrated in The History, Reli-

gion and Present State of The Ansaireeh or Nusairis of Syria, Printed by Spottiswoode and Co. New-
Street Sqoare, London 1860, s. 106-107,156-57,166-167; İnan Keser, a.g.e, s. 76-77; Hüseyin Türk, 
a.g.e, s. 84-86; İlyas Üzüm, “Türkiye`de Alevi/Nusayri Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konuları-na 
Yaklaşım”, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, 2000, s. 177-179, 185-86.

17 Yaron Friedman, a.g.e, s. 143-145; Tord Olsson, a.g.m, s. 236,252-253,257; Hakan Mertcan, “Nusay-
riler (Arap Alevileri) ve Türkiye`de Ulus Devlet İnşa Sürecindeki Konumları”, Resmi Tarih Tartışma-
ları-8, Türkiyede “Azınlıklar”, Editör: Fikret Başkaya, Sait Çetinoğlu, Özgür Üniversite Forumu, Maki 
Basın Yayın, Ankara 2009, s. 150-152; Kais Firro, “Nusayriliğin Milliyetçilik ve Milli Devlete Adap-
tasyonu”, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye`de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, Ensar Neşriyat, 
İslami İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul 1999, s. 209; İlker Kiremit, a.g.t, s. 86-88.
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Kübra” adlı eserinin sadece İmamiye Şiası`nın literatüründen olan konulardan olma-
sının da bu sebepten olduğunu söyleyebiliriz.18

Bunun yanında Hasibi, Nusayrilik açısından en mühim eserinden birisi ise, 
gizli-batıni inanç esaslarını teşkil eden ve on altı sureden oluşan Kitab-ı Mecmu`u da 
hazırlamıştır. Bu metnin, Nusayrilerin batıni ibadetlerinin kaynağı olduğu kabul 
edilmektedir.19

Hasibi`nin 960`lı yıllarda Haleb`te öldüğü vakit Nusayrilerin Bağdat ve 
Haleb`te olmak üzere iki inanç merkezi bulunuyordu. Fakat 1258 yılında Moğolların 
Bağdat`ı istila etmesi sonrasında Haleb yegane merkezleri olarak kalmıştır. 
Nusayrilerin Hasibi`den sonraki en önemli liderleri Ebu Said Meymun bin Kasım et-
Taberani (968-1034) olmuştur. Taberani özellikle yazdığı eserlerle Hasibi`nin oluş-
turduğu Nusayri inanç anlayışını geliştirmiştir.20

Bunun yanında et-Taberani döneminde Nusayrilerin Haleb`ten Lazkiye 
bölgesine doğru tarihi bir göç içerisine girdikleri kabul edilir. 1032 yılında yaşanan 
bu göçün Nusayrilerle İshakiler arasında yaşanan çatışma sonucu olduğu anlaşıl-
maktadır.21Taberani`den sonraki süreçte ise Nusayriler, Lazkiye`nin özellikle dağlık 
arazilerinde birden fazla dini liderin önderliğinde yaşamaya başlamışlardı.22

Haçlı Seferleri sırasında Nusayriler bölgenin diğer kesimleri gibi bu hücum-
ların yıkıcı etkilerine maruz kalmışlardı. Nusayriler, Haçlılarla Lazkiye bölgesini de 
kapsayan Batı Suriye kesimlerini de ele geçirmelerinden sonra onlarla karşılaşmaya 
başlamışlardı. Abu`l Farac`ın, Lübnan Dağına doğru hareket eden Haçlıların bölgede 
tahribat yaratan eylemlere giriştikleri ve Nusayri ahalisinin de onların katliamlarına 
maruz kaldıklarına dair verdikleri bilgi bu temasın hangi şartlar içerisinde 
yaşandığını yansıtabilmektedir.23

                                                            
18 Bakınız, Yaron Friedman, a.g.e, s. 17-18, 30-32, 143-144, 250-251; İlyas Üzüm, a.g.m, s. 178-179; 

ayrıca bakınız Hasibi için, Louis Massignon, a.g.m, s. 368; Muhammed Emîn Ğalib Et-Tavîl, Arap 
Alevileri Tarihi, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana 2010, s. 148-151.

19 Bakınız,Ahmet Turan, a.g.m, s. 5-6, 8-18;Abdülhamit Sinanoğlu, a.g.e, 91, 93-124; René Dussaud, 
a.g.e, s. 161-179;Louis Massignon, a.g.m, s. 368-369.

20 Bakınız, Et-Tavil, a.g.e, s. 150-155; Yaron Friedman, a.g.e, s. 40-41, 260-263; Mustafa Öz, “Nusay-
riler”, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye`de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, Ensar Neşriyat, İsla-
mi İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul 1999, s. 183-84.

21 Bakınız: Et-Tavil, a.g.e, s. 153-155; Mustafa Öz, a.g.m, s. 183;L. Massignon, a.g.m, s.368; Yaron 
Friedman, a.g.e, s. 41-44.

22 Bakınız: Et-Tavil, a.g.e, s. 153-155;Mustafa Öz, a.g.m, s. 183-184; Yaron Friedman, a.g.e, s. 47-48.
23 Gregory Abu`l Farac (Bar Hebraeus), a.g.e, s. 340; Ayrıca bakınız, Et-Tavil, a.g.e, 234-235; Mustafa 

Öz, a.g.m, s. 184.
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Memluklar döneminde ise Nusayriler ilk defa inanç değiştirme dayatmasıyla 
karşı karşıya kaldılar. Haçlı seferlerine ve yine Moğol saldırılarına karşı verdikleri 
mücadele esnasında Memluklar, Sünni İslam`ın dışında kalan Şii-batıni kesimlere 
şüpheyle bakmışlardır. Memluk Sultanı Baybars (1260-1279)`ın 1260 yılında 
Moğolları yendiği Aynu`l Calut savaşından sonra kontrol altına aldığı İsmaililer, 
Dürziler ve Nusayrileri Sünnileştirme çabasına giriştirmiştir. Moğollarla işbirliği 
yaptıkları ve aynı zamanda heretik-sapkın oldukları düşünülen bu Şii-batıni kesim-
lerin Sünnileştirilmesi yoluyla yaşadıkları bölgedeki iktidar ve kontrolünün istik-
rarını sağlamanın hedeflendiğini söyleyebiliriz. Baybars`tan sonra da sürdürülen
Sünnileştirilme siyaseti paralelinde Cebel bölgesinde yaşayan ve aynı zamanda ver-
giye bağlanılan Nusayrilerin de bulundukları yerlere camiler inşa ettirilmeye başlan-
mıştı.24

Memlukların diğer Şii-batıni kesimlerin yanında Nusayrilere karşı icra ettiği bu 
politikada Hanbeli alimi İbn Teymiye`nin verdiği fetvanın önemli bir rol oynadığını 
söyleyebiliriz. İbn Teymiyye, Nusayrilerle ilgili olan fetvasında, bu ahaliyi mezhebi 
fikir ve inançları dolayısıyla din dışı olarak görüp kendilerine karşı bir duruş sergile-
nmesi kanaatindeydi. Onların, düşman Moğollarla ittifak yaptıklarını da ileri sürerek 
böylece düşüncelerini de pekiştirme yoluna gittiğini söyleyebiliriz. Bu fetvanın, 
sapkın olarak görülen Nusayrilerin inançlarını değiştirmeleri için zorlanmalarında ve
daha ileri boyutlardaki muamelelere maruz kalmalarında etkili olduğu söylenebilir.25

Diğer taraftan Memlukların tatbik ettiği Sünnileştirme politikasının istenilen 
sonuca ulaşmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki 1326 yılında Suriye`ye gelmiş olan 
Seyyah İbn Batuta Nusayrilerin yaşadığı yerlerden geçerken verdiği bilgiler, böyle 
bir çıkarımı haklılaştırmaktadır. İbn Batuta, Memlukların buralarda inşa ettirdiği 
camilerin harap bir halde olduklarını ve yapılma amaçlarından başka işler için yani 
sığır ve koyun barınaklarına çevrilmiş olarak kullanıldığını belirtir.26Buradan ha-
rektle, Nusayrilerin Memlukların Sünnileştirme politikası sonucunda inşa ettirdiği 
mescitleri asıl işlevleriyle kabul edip benimsemediklerini anlamaktayız. Bu durum 
aynı zamanda, olduklarından farklı görünme yoluna başvurmuş olabilecekleri tah-
minlerimizi de güçlendirmektedir.27 Fakat her halükarda kendisini gösteren en 
somut gerçeklik, Nusayrilerin maruz kaldıkları din değiştirme dayatmalarına karşın

                                                            
24 Bakınız: René Dussaud, a.g.e, s. 27-28; Mustafa Öz, a.g.m, s. 184; Yaron Friedman, a.g.e, s. 56-57.
25 Bakınız: Yaron Friedman, a.g.e, s. 62-64, 299-309; Mustafa Öz, a.g.m, s. 184-185; René Dussaud, 

a.g.e, s. 28-31.
26 Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi, I. Cilt, Çeviri, İnceleme ve 

Notlar: A. Sait Aykut, YKY Yayınları, İstanbul 2010, s. 120-121; ayrıca bakınız, Yaron Friedman, 
a.g.e, s. 60. 

27Bakınız, Kais Firro, a.g.m, s. 209;Yvette Talhamy (a). “The Nusayri Leader İsma`il Khayr Bey and 
Ottomans (1854-58)”, Middle Eastern Studies, Vol. 44: 6, November 2008, s.895; İlker Kiremit, a.g.t,
s. 37.
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inanç ve geleneklerini sürdürmelerine yönelik iradi tutumları olmuştur. Üstelik
yukarıdaki örnekten anlaşıldığı gibi, siyasi iktidarın yaptığı dayatma, kimliklerine 
olan bağlılıklarını da güçlendirmiş olduğunu söyleyebiliriz.

XVI. Yüzyılın başlarına kadar Mısır yönetimi (Memluklar) kontrolünde yaşa-
yan Nusayriler, Yavuz Sultan Selim`in Mercidabık savaşından sonra Suriye`yi alma-
sı üzerine Osmanlı egemenliğine girdiler. Bu tarihten sonra asırlar boyunca Osmanlı 
hâkimiyeti altında yaşayacak olan Nusayriler, Lazkiye`nin bilhassa dağlık arazisinde 
(Cebel-i Nusayri) ve çevredeki köylerde bulunuyorlardı. Cebel bölgesinde bulunan 
Nusayriler dış coğrafyadan tecrit olmuş dağlık arazide aşiretler halinde yaşıyorlardı. 
Aynı zamanda yine Suriye`den farklı dönemlerde ayrılıp Antakya ve Çukurova 
bölgesine gelmiş Nusayriler de bulunuyorlardı.28

XIX. yüzyıla gelindiğinde Nusayriler aynı coğrafyada yaşamlarını sürdükleri 
gibi bu yüzyılın bilhassa sonlarına doğru daha dikkat çekici bir süreç içerisine 
girdiklerini söyleyebiliriz. Nusayriler yüzyılın ilk çeyreğinde, asırlardan beri 
yaşadıkları Osmanlı egemenliğinden başka bir yönetimin kontrolü altına girmişlerdi.

Mısır valisi M. Ali Paşanın Osmanlıya isyanından sonra 1832’de onun oğlu 
İbrahim Paşa`nın Suriye`yi kontrol altına alması üzerine Nusayriler Mısır yönetimi 
altına girmişlerdir. Ancak İbrahim Paşa bölgedeki iktidarını güçlendirmek müna-
sebetiyle yerel halkın silahlarını toplatmak, onları askere almak ve kendilerinden 
vergi tahsil etmek istemişti. Bu politika beraberinde isyan hareketlerine sebep ol-
muştur. 1834 yılında Cebel bölgesindeki Nusayri kabilelerinin de İbrahim Paşa`nın 
bu politikasına karşı çıkması üzerine askeri harekâtlara maruz kalmışlardır. Öyle ki 
bu çatışmalarda ciddi kayıplar vermişlerdi. Ancak 1841`den sonra bölgedeki iktidarı 
yeniden sağlayan Osmanlı yönetimi kontrolüne girmişlerdi.29

XIX. yüzyılda Nusayrilerin çoğunlukta oldukları Lazkiye`nin Cebel-i Nusayri
bölgesi, bu ahaliyi oluşturan aşiretlerin yaşam alanıydı. Bu aşiretlerin başlarında da
“Mukaddim” denilen yönetici liderler bulunuyordu. Mukaddimler devletle ve diğer 
aşiretlerle olan münasebetleri de icra eden kişiler olmaktaydı. Bununla birlikte, 

                                                            
28 Genel olarak bakınız, Mustafa Öz, a.g.m, s. 185; Tord Olsson, a.g.m, s. 235-36; İlyas Üzüm, a.g.m,

s.173; Yvette Talhamy(a), a.g.m, s. 895; Ali Sinan Bilgili, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Adana, Tarsus 
ve Mersin Bölgesi Nusayrileri (19-20.Yüzyıl)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,
54. Sayı, Ankara 2010, s. 50-52;ayrıca bakınız, Et-Tavîl, a.g.e, s. 263-278, 301-303.

29 Selahattin Samur, İbrahim Paşa Yönetimi Altında Suriye, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1995, 
s. 19-32, 70-88; Et-Tavîl, a.g.e, s. 309-310;  Frederick Walpole, a.g.e, s. 353; Dick Douwes (b), Şidde-
tin Yeniden Örgütlenmesi: Osmanlı Suriye`sinde Geleneksel ve Zorunlu Askerlik”, Devletin Silâhlan-
ması, Ortadoğu`da ve Orta Asya`da Zorunlu Askerlik (1775-1925), Derleyen: Erik Jan Zürcher, Çevi-
ren: M. Tanju Akad, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, s. 135-139; Yvette Talhamy 
(c), “Conscription among the Nusayris (‘Alawis) in the Nineteenth Century”, British Journal of Middle 
Eastern Studies, 38: 01, April 2011, s.27-33.
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Nusayrileri oluşturan bu aşiretler arasında özellikle maddi gayeler sebebiyle ciddi 
çatışmalar yaşanmaktaydı. Baskın ve yağma teşebbüsleriyle daha da ileri tahribatlara 
ulaşan bu çatışmalar bölgedeki aşiretler arasında bölünme ya da yeni ittifaklara 
ortam hazırladığı gibi beraberinde yıkıcı durumlara da sebep olabiliyordu.30

Yaşanan çatışmaların sürekliliği günlük hayatlarında dahi kaçınılmaz olarak silahın 
varlığını ön plana çıkarıyordu.31 Diğer taraftan aşiretler arasındaki yaşanan zıtlık 
mezhep içerisinde ortaya çıkan ve inanç yorumundan kaynaklanan farklılaşmada da 
kendini göstermiştir. Misal olarak, bu aşiretlerin en dikkat çekicisi olan Kelbiye 
Kilazilik’i benimserken, Hayyatin aşireti ise haydarilik yolunu tutmuşlardı.32 Fakat
aşiret çatışmaları mezhebi bir farklılaşmada etkili olmuşsa da esasen inanç yönünden 
Haydarilik ve Kilazilik arasında mühim bir farkın olmadığını da söyleyebiliriz. 
Mezhep içerisindeki bu yorumsal farklılığın, aşiretler arasındaki gerilimin hat 
safhaya ulaştığı dönemlerde bağlamsal olarak büyümüş olduğunu söyleyebiliriz.33

Cebel bölgesinin coğrafi imkânlarının kısıtlılığı onların ekonomik ve sosyal 
yapılarının şekillenmesinde de etkili olmuştur.34 Aşiretler arasında yaşanan çatışma-
lar beraberinde yaşanan köylere baskın yapma eylemlerine ve beraberinde insan 
kayıplarına da sebep olmaktaydı.35 Yüzyılın sonlarına doğru bölgeye gelmiş olan 
Ameikan Misyoneri Henry Jessup, Nusayrilerden bahsederken, onların “garip, 
yabani ve kana susamış bir ırk” olarak bahsetmesi bölgedeki yaşamın sahip olduğu 
şartları yansıtabilmektedir.36

Cebel Nusayrilerinin yağma ve eşkıyalık hareketleri kaçınılmaz olarak onları 
siyasi iktidarla karşı karşıya getirmekteydi. Osmanlı Devleti`nin bölgede özellikle 
düzenli vergi toplama ve ayrıca Kur`a usulüne göre elverişli olan kişileri askere 
alma girişimi de beraberinde muhalefet ve isyanları ortaya çıkarıyordu.37 Osmanlı 
yönetimi ise buralara askeri harekâtlar düzenleyerek bu yükümlülüklerin tatbik 

                                                            
30 Bakınız, Samuel Lyde, a.g.e, s. 198–199,219-221; Dick Douwes (a), “Knowledge And Oppression; The 

Nusayriyya İn The Late Ottoman Period”, Convegno Sul Tema La Shi`a Nell`İmpero Ottomano (Roma, 
15 Aprile 1991), Accademia Nazionale Dei Lincei Fondazione Leone Caetani 25, Estratto, Roma 1993,
s. 155-159; Yvette Talhamy (a). a.g.m, s.895-96; ayrıca bakınız,Et-Tavîl, a.g.e, s. 274-297.

31 Lyde, bu şartlarda Nusayri erkeklerinin silahlanmasının nedenlerine değinir.  Samuel Lyde, a.g.e, s.  
214-215.

32 Bakınız, Samuel Lyde, a.g.e, s. 50-54; Dick Douwes (a), a.g.e, s. 156-159; Haydariler Ali b. Ebitalib`in 
mekanının güneş olduğunu savunurken, Kilaziler ise bu mekanın Kamer`de olduğuna inanırlar. Bura-
dan hareketle özellikle bazı adet ve ibadet uygulamalarında aralarında küçük farklılıkları vardır. Ayrıca 
bakınız, Louis Massignon, a.g.m, s. 368-369; İnan Keser, a.g.e, 155-161.

33 İlker Kiremit, a.g.t, s. 77-79.
34 Tord Olsson, a.g.m, s. 235.
35 Bakınız, Samuel Lyde, a.g.e, s. 198-200; Dick Douwes (a), a.g.e, s.154-159.
36 Henry Harris Jessup, The Arab Women, by C. S. Robinson, İsaac Riley, Dodd& Mead, Newyork 1873, 

s. 35.
37 Dick Douwes (b), a.g.m, s. 139-141; Uğur Akbulut, “Osmanlı Belgelerinde Lazkiye Nusayrileri (19. 

Yüzyıl)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 54. Sayı, Ankara 2010, s. 114-115; 
Yvette Talhamy (c), a.g.m, s. 33-35
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edilmesine gayret ediliyordu. Ancak yapılan bu askeri harekâtlar arazinin elveriş-
sizliğinin de yarattığı dezavantajla başarısız olabiliyordu. Diğer taraftan, gerçek-
leştirilen bu askeri harekâtlar, Nusayri yerleşimlerinin yanında daha da önemlisi 
ekinlerinin de tahrip olmasına neden olabiliyordu. Böyle bir durumda muhtemelen 
onların çevre bölgelerde yağma harekâtları düzenlemesi ve eşkıyalık eylemlerine 
zemin oluşturabiliyordu.38

Nusayrilerin vergi ödeme ve askere kaydolma konusunda gösterdikleri muha-
lefet onların nüfus bilgilerinin sağlanabilmesine de engel oluşturabiliyordu. Bu 
konuya vurgu yapan René Dussaud, bu sebeple tahmini bilgi verilebileceğini söyle-
mektedir. Ona göre, Suriye`deki nüfusun Antakya ve Çukurova’dakilerle birlikte 
150 bin civarında olabilmektedir.39 Daha önce Samuel Lyde de 1856`da Beyrut`ta 
yayınlanmış olan bir kaynaktan hareketle yine tahmini bir bilgi verebilmekte ve 
Nusayrilerin daha düşük oranda bulunan İsmaililerle birlikte 200 bin civarında olabi-
leceğini ifade eder.40 1890 tarihli resmi bir belgede ise, yine tüm Nusayri yerleşim 
bölgelerini kapsayacak genel bir rakam verilerek Lazkiye ve Çukurova’daki nüfusun 
120 bin olduğu belirtilmiştir.41

Yüzyılın sonlarına doğru Nusayri tarihinde önemli bir değişimin yaşandığını
söyleyebiliriz. Batılı devletlerin politik çıkarları paralelinde gelişen misyonerlik 
faaliyetleri, Suriye’de bulunan ve Sünni İslam dışında kalan heterodoksi kesimler 
arasında işlemeye başlamıştı. Bu kesimler arasında bulunan Nusayriler özellikle 
Amerikan Protestan misyonerlerinin hedef kitlesi olmaktaydı. Ekonomik açıdan 
fakir ve ilgisiz kalmış olan bu ahaliye eğitim ve diğer alanlarda imkân ve vaatler 
sunarak ilişkilerini sağlamlaştırmaya çalışmışlardı. Nusayrilerle kurulan bu temas-
larda misyonerlerin en dikkat çekici olabileceğini düşündüğümüz vaatleri ise onların 
din değiştirmeleri durumunda askerlik yükümlülüğünden kurtulacak olmalarıyla 
ilgiliydi.42

Misyonerlerin gerek askerlik vazifesi üzerinden gerekse açtıkları mekteplerde 
yürüttüğü eğitim faaliyetleri kaçınılmaz olarak devleti rahatsız etmeye başlamıştır. 
Bu faaliyetlerin kendi iktidarını tehdit edecek boyutlara ulaştığını fark edince bu 

                                                            
38 Bakınız. 16 Şevval 1274 (30 Mayıs 1858) tarihli belge olarak BOA, MVL 750-107; Yvette Talhamy 

(c), a.g.m, s. 34-35; ayrıca genel olarak bakınız, Samuel Lyde, a.g.e, s.  198-221.
39 René Dussaud, a.g.e, s. 6-7.
40 Bakınız, Samuel Lyde, a.g.e, s. 18-19.
41 Bakınız, BOA, Y.PRK.UM 19-70.
42 Bakınız, Yvette Talhamy (b),“American Protestant Missionary Activity among the Nusayris (Alawis) 

in Syria in the Nineteenth Century”, Middle Eastern Studies, Vol.47, No.2, March 2011, s. 215-232;
yine devletin bu ahaliyle misyonerler arasındaki münasebete karşı tutumu için 4 ve 8 Muharrem 1313 
(1 Temmuz 1895) tarihli belgeler, BOA, BEO 648-48555; ayrıca genel olarak Amerikan Misyonerliği 
için bakınız, Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu`daki Amerika, 19. Yüzyıl`da Osmanlı İm-
paratorluğundaki Amerikan Misyoner Okulları, Arbay Yayınları, İstanbul 1991, s.119-142, 219-222.
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çalışmaları kontrol etmeye ve hatta engellemeye başlamıştı. Öyle ki özellikle asker-
lik konusundaki vaatlere karşı Osmanlı, din değiştiren kişilerin askerlik vazifesinden 
muaf olamayacaklarını ilan ediyordu.43

Misyoner mektepleri konusunda devletin almaya başladığı önlem ise yeni ideo-
lojik yaklaşımdan hareketle sistematize edilen bir politikayla gerçekleştirilmeye baş-
lanmıştır. II. Abdülhamit döneminde devletin resmi ideolojisi olarak tatbik edilmeye 
başlanan İslamcılık politikası, Müslüman tebaanın devlete olan sadakat ve bağlılık-
larını güçlendirmeye yönelik icra edilmeye başlanmıştı. Bu siyasetle, Sünni İslam`ın 
dışında kalmış olan ve Batılı Hıristiyan misyonerlerin hedefinde bulunan heterodok-
si Müslüman kesimlerle devlet arasındaki bağ güçlendirilmiş olunacaktı. Ancak 
İslamcılık politikası gereği bu kesimlerle kurulabilecek münasebetin onların “ihtida 
ettirilmesi” yada Nusayriler açısından düşünüldüğünde “tashih-i akaid” yoluyla dev-
letin resmi İslam ideolojisini benimsemelerinin sağlanmasıyla olabileceği düşünül-
mekteydi. Bu sebeple, Sünni İslam`ın dışında kalan bu kesimlerle ve yine Nusayri-
lerle kurulmak istenen yeni münasebetler bu ideolojik perspektiften hareketle 
yapılmaya başlanacaktı.44

Nusayriler arasında tatbik edilmeye başlanan politika, bu ahalinin çocuklarının
devletin açacağı mekteplerde eğitim görmeye başlaması ve yine bu onların mes-
citlerde ibadet etmelerinin sağlanması ekseninde işlemesi düşünülmekteydi.45 Üste-
lik devletin kurmak istediği bu yeni münasebete, Nusayrilerin sergilediği yaklaşım 
yeni sürecin başlamasını hızlandırmıştı.

1890 yılında Lazkiye`de Mutasarrıf Ziya Bey’e başvuran Nusayri ileri gelen-
lerinin görüşme sırasında Padişaha karşı yaptıkları iltifatlar ve talepleri Ziya Bey 
tarafından merkeze bildirilmiştir. Bu gelişme kurulmak istenen yeni münasebet açı-
sında önemli olmuştur.46

Tüm bu gelişmelere karşı, devletin Sünnileştirme politikası, Antakya gibi 
yerlerde istenilen şekilde işleyemiyordu. Bu bölgede Sünni ahaliyle birlikte yaşa-
makta olan Nusayriler, ekonomik ve sosyal açıdan alt sınıf tabakasını oluşturuyor-
lardı. Sünni eşrafın mülkiyetinde bulunan bahçe ve tarım arazilerinde çalışan bu 

                                                            
43 Bakınız, BOA, BEO 648-48555; Ayrıca bakınız, Yvette Talhamy (b), a.g.m, s. 225-231.
44 Bakınız, Kemal Karpat H., a.g.e, s. 337-338, 367-379, 411-412, 582-606;İlber Ortaylı, “Alevilik, 

Nusayrilik ve Bab-ı Ali”, Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye`de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler,
Ensar Neşriyat, İslami İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul 1999, s. 39-42; Selim Deringil,a.g.e,s. 104 -
114; ayrıca bakınız, Dick Douwes (b), a.g.m, s. 142; Yvette Talhamy (c), a.g.m, s. 38-39.

45 Bakınız, BOA, Y.PRK. UM 19-70; ayrıca geniş olarak Lazkiye bölgesi Nusayrileri üzerine yapılan 
arşiv çalışması için bakınız, Uğur Akbulut`un bahsi geçen makalesi.

46 BOA, İ.MMS 113-4821; ayrıca bakınız,Uğur Akbulut, a.g.m, s. 119-120; Dick Douwes (b), a.g.m, s. 
142; Hakan Mertcan, a.g.m, s. 152; İlker Kiremit, a.g.t, s. 161-162.
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ahali, elde ettikleri mahsulden düşük bir kazanç sağlayarak kötü yaşam koşulları 
altında hayatlarını sürdürüyorlardı. Bağlı oldukları arazi sahiplerine olan bağım-
lılıkları ise haklarının bu eşraf kesimi tarafından suiistimal edilmesine imkân
veriyordu. Buna karşın, II. Abdülhamit`e gönderilen bir rapordan anlaşıldığı üzere, 
Nusayriler mağdur edildikleri vakit Sünni olan mülk sahiplerine karşı hak arama 
olanakları bulunmuyordu. Üstelik Şer’i ve Nizamiye Mahkemelerinde şahitlikleri de 
kabul edilmemekteydi.47

Bu şartlar içerisinde devletin bu ahaliyi Ehli Sünnet içerisine sokmak istemesi,
beraberinde özellikle toprak sahibi Sünni Eşraf`ın bu mevzudaki muhalefetini doğur-
muştur. Tahmin edileceği gibi, Nusayrilerin Ehli Sünnet statüsünde kabul edilmeye 
başlanmasıyla özellikle hukuki açıdan kazanacakları haklar onları mülk sahipleri
karşı korumaya başlayacaktı. Bu yüzden, bölgenin mülk sahipleri Nusayrilerin 
camilere girmelerine engel olunması için halkı kışkırtmaya başlamıştı. Nusayrilerin 
aleyhinde ileri sürdükleri iddiaları ise bu ahalinin sadece hak ve imkân sağlamak 
gayesiyle Ehli Sünnet statüsünde camilere girmek istedikleri şeklinde olmuştur.48

Buradan hareketle onların camiye girme niyetlerinin bu amaca yönelik olduğunu 
göstererek muhalefetin gerekçelendirilmesine çalışılmaktaydı. 

Ancak devletin yukarıda belirttiğimiz İslamcılık politikasının ulaşmak istediği 
gaye açısından düşünüldüğünde bu tür muhalefet kabul edilmeyecektir. Bu sebeple 
Nusayrilerin sisteme entegrasyonunu sağlayacak imkânları yaratacak bir politikanın 
icra edilmesi ve ortaya çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılmasına gayret edilmiş-
ti. Üstelik Nusayrilerin aslında yeni imkânlar sağlama gayesi ile böyle bir tercih 
içerisine girdiklerine dair iddialara karşı devlet iradesinin sergilediği yaklaşım daha
esnek ve pragmatik olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda zikrettiğimiz raporun dışında 
ve daha erken tarihli bir Şura-yı Devlet Dahiliye Dairesi mazbatasında da görüldüğü 
gibi, yaşanan muhalefete karşı gösterilen tavır,devlet iradesinin yeni politikadaki 
kararlılığını göstermektedir. Yapılan muhalefete karşı, Nusayrilerin camilere sokul-
mamasının kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca muhalif kesimin aslında 
onların Sünni İslam`ı benimsemediğine dair iddialarına karşılık olarak, Nusayrilerin 
Kuran okuyup Şahadet etmeleriyle İslam dinini kabul ettiklerini fakat kimseye 
göstermeyip ve kendi aralarında sürdürdükleri ayin ve akaidlerinin ise küfre tekabül 
etmediğine hüküm verilerek onların camilere girip ibadet etmeleri konusunda 
gösterilen muhalefetin kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır.49

                                                            
47 5 Cemaziyevvel 1310 (25 Kasım 1892) tarihli belge olarak, BOA, Y.PRK. MF 2-57
48 Bakınız aynı belge.
49 1 Cemaziyelahir 1309 (2 Ocak 1892) tarihli belge olarak, BOA, İ.MMS 130-5563; aynı belge ve yine 
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Tüm bunlardan hareketle çıkaracağımız sonuç, Nusayrilerin geleneksel olarak 
inançlarını savunma kaygısı ve varlıklarını korumak amacıyla başvurdukları “olduk-
larından farklı görünme” yoluna yeni bir fonksiyon yüklemiş olduklarıdır. Nusay-
rilerin geçmişten beri başvurma ihtiyacı hissettikleri takiyyeyi bu esnada korunma 
kaygısının yanında50 çok daha ötede bir sebepten dolayı yeniden icra etmeye 
başladıklarını görmekteyiz. Üstelik onların camilere sokulması konusunda muhalefet 
eden kesimlerin çıkar kaygılarını harekete geçirmesiyle bu konudaki iddialarının 
ötesinde devletin de bu durumun farkında olduğunu anlamaktayız. Ancak bu durum 
karşısında dışlayıcı bir tavır sergilemeyen devletin bu esnek tutumunun Ortaylı`nın 
ileri sürdüğü “görmezlikten gelme”51 yaklaşımının daha da ötesinde “koşullu olarak 
görmezlikten gelme” şeklinde düşünülebileceğini söyleyebiliriz.52 Çünkü Şura-yı 
Devlet belgesinden anlaşıldığı gibi, devlet Nusayrilerin takiyye yapma durumlarının
dahi İslam’ı reddetmekle ilgili olmadığını ve onların doğru yola yönlendirilmeleri 
koşuluyla eski inançlarını (akaid-i Batıniyye) terk edecekleri kanaatine ulaşmıştı.53

Nusayrilerin yaşadıkları bölgelerde başlatılan mektep ve mescit inşa etme faali-
yetlerine gösterilen ehemmiyete karşın bilhassa bu çalışmalarının finanse edilmesi 
konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Ancak bunun üzerine II. Abdülhamid dahi bu inşa 
faaliyetinin aksamaması için kendi özel hazinesinden kaynak aktarabiliyordu.54

Devletin tüm bu gayretine karşın daha farklı şekilde ifade etmek gerekir ise, 
Nusayrilerin Sünni İslam’ı benimsemeleri konusunda yapılan çalışmaların bekleni-
len sonuca ulaşmadığını söyleyebiliriz. Nusayrilerin yukarıda ileri sürdüğümüz gibi 
takiyyeye sadece korunma kaygısının dışında aynı zamanda kötü yaşam şartlarını 
değiştirmek ve muhtemel fırsatları değerlendirmek amacıyla başvurmaları bunun 
öncelikli sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında devletin bu politikalarını 
eyleme geçirmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynak konusunda yaşanan sıkıntının
da olumsuz bir faktör teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Sünni kesimle Nusayriler ara-
sındaki zıtlık ve çatışmanın da böyle bir değişime karşı bir engel teşkil etmiş oldu-
ğunu da düşünebiliriz. Üstelik kendilerine mahsusen inşa edilmiş olan mektep ve 

                                                                                                                                            
bakınız, Selahattin Tozlu, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Antakya ve İskenderun Nusayrileri (19. 
Yüzyıl)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 54. Sayı, Ankara 2010, s. 79-110.

50 Mertcan, takiyyeyi “korunma” ile münhasır olarak işlediği anlaşılmaktadır, Hakan Mertcan, a.g.m, s. 
152.

51 Bakınız, İlber Ortaylı, a.g.m, s. 40.
52 İlker Kiremit, a.g.t, s. 160-61.
53 “…velev takiyyeten olsun gösterdikleri evza-yı İslamiye`nin reddinden ziyade hakikat tahavvülünü 

icab idecek nesayih ve terğibat ile refte refte akaid-i batıniyyelerinden vazgeçirmeye çalışılması 
lazım…”  BOA, İ.MMS 130-5563; ayrıca bakınız, Selahattin Tozlu, a.g.m, s. 87-88.

54 Bakınız, BOA,  Y.PRK.UM 19-70; ayrıca bir takım rahiplerin tesiratında kalmamaları için Lazkiye`nin 
Sahyun Kazasında yapılan mektep ve mescid inşası için bakınız, BOA, MV 55-15; ayrıca bakınız, Uğur 
Akbulut, a.g.m, s. 121. 
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mescitlerin ise daha farklı işlerde kullanmaya başlamaları bu politikanın ulaştığı 
sonucu görmek açısından önemli bir delil olacağını söyleyebiliriz.55

I. Dünya Savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu`nun dağılmasıyla birlikte 
hakim olduğu topraklarda yeni siyasi yapılanmaların ortaya çıkması Nusayrileri 
etkilemiştir. Fransız manda yönetiminin Suriye`yi işgal etmesiyle birlikte Nusayriler
arasında da isyanlar yaşandı.56 Osmanlı yönetimi savaş döneminde bu cemaatle 
zayıflayan münasebeti-Şeyh Maruf örneğinde görüldüğü gibi bazen zıtlaşma yaşansa 
da-bazı Nusayri ileri gelenleri taltif ederek sürdürmeye ve bağları güçlendirmeye 
çalıştığı anlaşılmaktadır.57

Lazkiye ve civarındaki Nusayri Alevileri 1920`de Fransa`nın yeni idari düzen-
lemeleri sonucunda Özerk Alevi Devletinde yaşamaya başlamışlardır.58Türkiye
tarafında olan kesim ise farklı yönetimin egemenliği altında yaşamaya ve yeni şartlar 
içerisinde varlıklarını ve inanç kültürlerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Ancak 
yeni yüzyılda da yaşam statülerinin henüz değişmediğini fark etmekteyiz. Öyle ki, 
Çukurova`da yaşayan Nusayrilerden bahseden Hilmi Uran`a göre, Nusayriler bah-
çıvan, çiftçi ve manavdırlar. Ayrıca kendilerine yöneltilen “fellah” ve “Arap Uşağı” 
tanımlamalarından rahatsız olduklarını belirtir. Uran, Raymond`un bahsettiği Antak-
ya Nusayrileri gibi buradakilerin de şehir ve kasaba yerleşimlerinin ötesindeki kenar 
mahallelerinde birlikte yaşadıklarını söyler.59

SONUÇ

Şii-batıni bir inanç cemaati olarak incelediğimiz Nusayriler diğer isimleriyle 
Arap Alevilerin, inanç anlayışları bakımından bağdaştırmacı bir yapıya sahip olduk-
ları anlaşılmaktadır. Bu mezhep, ortaya çıktığı Ortadoğu coğrafyasının kültür ve 
inanç potansiyelinin etkilerini İslam diniyle uzlaştırarak anlamlandırmıştır. 

                                                            
55 Bakınız,Dick Douwes (b), a.g.e, s. 142-143; Yvette Talhamy (b), a.g.m, s. 232; İlker kiremit, a.g.t, s. 

89-93, 173.
56 Bakınız, Philip S. Khoury,  Syria and The French Mandate, The Politics of Arab Nationalism 1920-

1945, I. B. Tauris & Co Ltd., London 1987, s. 99-102; Kais Firro, a.g.m, s, 212; Selahattin Tozlu, 
a.g.m, s. 105; özellikle Şeyh Salih Ali`nin liderliğindeki mücadele önemlidir, bakınız Et-Tavil, a.g.e, s. 
363.

57 Yapılan taltifler konusunda bakınız,8 Zilkade 1334 (6 Eylül 1916) tarihli belge, BOA, DUİT: 66-52 ve 
Şeyh Maruf`un taltifi için 20 Safer 1337 (25 Kasım 1918) tarihli belge BOA, DUİT 68-20; Şeyh Maruf 
için bakınız, Et-Tavil, a.g.e, s. 352-353;ayrıca bakınız, Uğur Akbulut, a.g.m, s. 122; Selahattin Tozlu, 
a.g.m, s. 105.

58 Bakınız, Philip S. Khoury, a.g.e, s. 57-60; Et-Tavil, a.g.e, s. 307.
59 Hilmi Uran, Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım (1908-1950), Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul 2008, s. 160-162 ve bakınız, André Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri,
Çeviren: Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995, s. 66; ayrıca bakınız, Philip S. 
Khoury, a.g.e, s, 496, 515; Marianne Arinberg-Laanatza,a.g.m, s. 218, 227-28.
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Nusayriler ortaya çıktıkları zamandan itibaren ihtiyatlılığa, gizlilik ve olduk-
larından farklı görünmeye ihtiyaç duymuşlardır. Tarihsel süreç içerisinde yaşadıkları 
tecrübelerin yarattığı bir bilinç, bu tutumlardan özellikle gizliliğin vazgeçilmez bir 
prensip haline dönüşmesine sebep olmuştur. Dış kesimlere karşı “olduğundan farklı 
görünmenin” yada yaygın olarak kullanılan ve esasında bu eylemin olumsuz bir ma-
na kazanmasına neden olan takiyyenin ise bu şartlar içerisinde başvurulan hayati bir 
önleme dönüştüğünü de söyleyebiliriz.

Diğer taraftan, XIX. yüzyılda yaşanan gelişmeler açısından düşünüldüğünde 
ise, takiyyenin sadece bir savunma imkânı yaratmaktan daha geniş bir fonksiyon 
kazandığını söyleyebiliriz. Öyle ki misyonerlerin bu ahali arasında yürütmeye başla-
dığı çalışmaların devleti rahatsız etmeye başlaması Nusayriler açısından yeni bir 
tarihsel safhanın başlamasına vesile olmuştur. Osmanlı`nın, imparatorluk tebaası 
olan Nusayrilerin devlete bağlılıklarını güçlendirip misyoner faaliyetlerini bertaraf 
etmeye gayreti, yeni bir devlet politikasıyla anlam bulmuştur. Osmanlı`nın yeni 
İslamcılık politikası doğrultusunda ulaşılması gereken gaye ise Nusayrilere Sünni 
İslam`ın benimsetilmesi olmuştur. Bu şartlar içerisinde ise, Nusayriler hem devletin 
bu yeni politikasının şartlarıyla uzlaşıp hem de asırlardan beri varlık sebepleri olan
batıni inanç kültürlerini korumaları için esnek ve pragmatik bir yola başvurmuştur. 
Nusayriler açısından kadim bir gelenek olan takiyyenin, bu esnada da başvurulan bir 
çare olduğunu söyleyebiliriz.
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KARACAAHMET’TEN YENİMAHALLE’YE 

ERDOĞAN İKTİDARININ İKİNCİ ON YILINDA 

TÜRKİYE’DE CEMEVLERİ SORUNU

 

Besim Can ZIRH∗

USTALIKTAN ÇIRAKLIĞA ALEVİ DEYİNCE 

KARACAAHMET’İ HATIRLAMAK
Başbakan Erdoğan, 5 Ağustos tarihinde A-Haber’de Murat Akgün moderatör-

lüğünde düzenlenen özel bir programa katılarak Yusuf Ziya Cömert, Elif Çakır, 
Erdal Şafak ve Sevilay Yükselir’in sorularını yanıtladı. Anılan isimlerin Sabah, Star 
ve Yenişafak gibi hükümete yakın duran gazetelerde çalışıyor olmaları nedeniyle 
programdan beklentimiz çok yüksek değildi; fakat gazetecilerin tüm itinalı ve itidalli 
tutumlarına karşın sorular Başbakan’ın haz etmediği konulara geldiğinde üslubun 
sertleşmesi de gecikmedi. Diğer sakıncalı konular bir yana, programın sonuna doğru 
söz alan Sevilay Yükselir biraz çekinerek, kendisinin de “onlardan” olduğunu belir-
terek konuyu Aleviliğe getirdi ve “Aleviler rahatsız, Aleviler mutsuz, Aleviler sizin 
partinizi desteklemiyor. Bizzat bunu ben biliyorum. Bir türlü size... yakın hissedemi-
yorlar” diyerek Erdoğan’ın Alevilikle ilgili görüşlerini sordu. Erdoğan ise Sünni 
kamuoyu nezdinde koşulsuz haklı olma derdi taşıdığı her durumda olduğu gibi 
mezhepsel rabıtaya işaret ederek konuşmaya başladı:

“Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Alevi. Sayın Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için Alevi 
topluluk Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Haklıdır. Destekleyebilir... Gönül arzu 
eder ki... hizmet politikası prim yapsın. Yani ben Alevi kardeşimi ayırıyor muyum? 
Ayırmıyorum. Ona da hizmeti götürüyor muyum? Götürüyorum. Onun yaşadığı 
yerlerde hizmette aksama var mı? Yok. Bizim de bunun karşılığında marifet iltifata 
tabidir diyorum.” 

Yükselir’in Alevilerin din hizmetleri alamadıklarıyla ilgili şikayetlerini hatır-
latması üzerine önce “Şimdi Hz. Ali’yi sevmekse diyorum. Ben bugünkü yani Alevi-
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yim diyenlere baktığımda hepsinden daha Aleviyim” lafzını yineleyen Başbakan,
neden sonra konuyu Karacaahmet Vakası’na getirdi ve şu sözlerle devam etti:

“Daha sonra o cemevi bir ucube olarak yapıldı orada. Şimdi hala olan cemevi. 
Ruhsatı falan yoktur. Hala kaçaktır... Ve hakkımda benim orayı yıkmadım diye dava 
açıldı... Yoksa ondan da mahkum olacaktık. Hâlbuki yaptıran ben değilim. Benden 
sonra gelenler göz yumdular.”

Devamında, milli-muhafazakar siyasetin Alevilik üzerine konuşurken çok zeki-
ce bir kelammış gibi terennüm etmekten usanmadığı tanım meselesi dönmekte bir 
beis görmedi,

“Şimdi bir yere geleceğim. Şimdi Aleviliğin kendi içinde paramparça olduğunu 
görüyoruz. Şimdi, Aleviler Müslümandır diyen var. Aleviler Müslüman değildir 
diyenler var... Şimdi, eğer biz Müslümansak bir Alevi olarak. O zaman Müslümanın 
ibadethanesinin tek olması lazım. Öyle mi? Cemevine karşı olduğumu söylemi-
yorum. İbadethanesinin tek olması gerektiğini söylüyorum. Aksi takdir de bu ayrım-
cılık olur, bölücülük olur.”

Ve sonrasında mesele sanki kanaatlerle alakalıymış, Alevilerin Cemevi ve ben-
zeri talepleri üzerine konuşmanın insan hakları, inanç ve vicdan hürriyeti, anayasal 
eşitlik, vatandaşlık hukuku gibi bir çerçevesi olması gerekmiyormuş gibi şöyle
devam etti: 

“O zaman ben de sana kanaatimi söylüyorum. O zaman cemevi bir ibadethane 
değil. Cemevi o zaman kültürel etkinliklerin yapıldığı bir merkezdir. Olayı böyle 
değerlendirmemiz lazım. Çünkü ibadethanemiz de tekdir. Mescittir, camidir. Burada 
ibadetimizi yaparız ama cemevinde de Aleviler olarak gider kültürel etkinliklerimizi 
yaparız. Ne gerekiyorsa yaparız. Ve bu konuda da bizim en ufak olumsuz bir 
yaklaşımımız söz konusu değildir. Ama Hz. Ali’yi sevmek noktasında hareketse, ben 
çok güçlü bir Aleviyim. Senden geri kalmam bunu bilesin.”

Karacaahmet Vakası’ndan aşina olduğumuz “En iyi Alevi benim” tiradı boyun-
ca kendisine pek söz düşmeyen, “Hz. Ali yoluna inanan, Ehli Beyit’e bağlı olan 
Aleviler” adına konuştuğunu söyleyen Yükselir ise kendisine yöneltilen eleştirilere 
cevaben üç gün sonra köşesinde şunları yazdı: “Son derece makul bir konuşmaydı. 
Ne demesini bekliyordunuz? ‘Evet! Cem Evleri ibadethane statüsünde sayılmalıdır!’ 
mı? Onun bu metafora inanmadığını ben daha sorarken biliyordum. Siz bilmiyor 
muydunuz da iki gündür tartışıp duruyorsunuz?” (08.08.2012 – Sabah).
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Kısacası, Türkiye’nin demokratikleştiği söylenen bir on yılın ardından inanç-
larını dile getirme ve uygulama konusunda Alevilere bahtına düşen bir kez daha “Ne 
bekliyorsunuz?” olmuştu. Aleviler yine sahipsiz kalmıştı. Nitekim, 30 Eylül tarihin-
de gerçekleşen AKP’nin 4. Olağan Kongresi’ndeki uzun konuşmasında dünyanın 
dört bir yanındaki mazlum halklardan teveccühü esirgemeyen Başbakan’ın Alevilere 
tek jesti Aşık Veysel’in “Uzun ince bir yoldayım” türküsü oldu - ki onun da ne kadar 
Alevilerle ilgili olarak gündeme geldiği ayrı bir tartışma konusu. 

Peki Erdoğan’ın aradan geçen 18 yılın ardından Alevilerin talepleriyle ilgili 
kendisine yöneltilen bir soruya cevap verirken Karacaahmet Vaka’sına işaret ediyor
olmasının kerametini nerede aramalı? Hatırlarsanız, Refah Partisi 27 Mart 1994 
Büyükşehir Belediye Yerel Seçimleri’nde %22.4 gibi kimsenin beklemediği oranda 
yüksek bir oy olarak birinci parti çıkmış ve Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, 
Kayseri ve Konya gibi büyükşehirleri kazanmıştı. Aleviler açısından 1994 Seçimleri 
12 Eylül Darbesi sonrasında askeri yönetimin pompaladığı Türk-İslam sentezinin 
siyasal ve kamusal yaşamda kurumsallaşmasının doğal ama kaygı verici bir sonu-
cuydu. Ve daha vahimi, seçimlerin hemen ertesinde İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye’sinin genç Başkanı Erdoğan yönetiminin henüz beşinci ayında Karacaahmet Sul-
tan Derneği’nin (KSD) Dergahın alanında inşa etmekte olduğu cemevinin kapı-sına 
dozerlerle dayanmıştı. 

Belediye yıkımı iki nedenle gerekçelendirmişti. Öncelikle, bina kaçaktı. Kuş-
kusuz bu doğruydu. Tıpkı o dönem İstanbul’daki binaların %65 gibi. Bunun yanı 
sıra Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan kimi tarihi eserlere zarar verildiği iddiası 
vardı. İlk olarak, 1826 yılında II Mahmut Islahatları çerçevesinde, sonrasında ise 
1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla inanç uygulamalarıyla ilgili vasfını yiti-
ren Dergah atıl bir mezarlık alanına dönüşmüştü. 1969 yılında Karacaahmet Sultan 
Derneği’ni kuran bir grup insan kutsal kabul ettikleri bu alana sahip çıkmaya 
başlamış, 1990’lara gelindiğinde burada sunulan hizmetlere yönelik taleplerde bir 
artış olmuş ve belirli hizmetlerin verilebilmesi için daha geniş bir alana ihtiyaç du-
yulmuştu. Dernek tarafından yürütülen cemevi projesi böylesi tarihi bir alan için 
öngörülen koruma ve restorasyon yönetmeliklerine aykırı olabilirdi; ama bu durum-
da yapılması gereken mevcut ihtiyaç doğrultusunda bir çözüm bulunmasıyken, bele-
diye ihtiyaç sahiplerini rencide eden bir tutum sergilemişti. Belediye’nin bir diğer 
gerekçesi ise Dergah’ta düzenlenen kurban kesimi gibi kimi etkinliklerin çevre halkı 
rahatsız ettiği iddiasıydı. Şikayet sahibinin kimler olduğu sorusu bir yana benzeri bir 
vasfa sahip Eyüp Sultan onlarca yıldır benzeri etkinlikler için kullanılıyor; ama 
kimsenin orayı şikayet etmek aklına gelmiyordu. Dolayısıyla, 1993 Sivas Cankırı-
mı’nın hemen ertesinde, 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri gölgesinde yaşanan Karaca-
ahmet Vakası, Aleviler açısından yeni ve tedirgin bir dönemin kapasını aralıyordu.
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Sadece Aleviler için değil hepimiz için zor geçen 1990’lar büyük bir 
ekonomik krizin tetiklediği siyasal çöküşle kapanırken, herkes yeni bir arayış 
peşindeydi. AKP böylesi dönemde yenilik beklentisi üzerinden geniş bir koalis-
yonun umudunu olarak doğdu. Fakat, Aleviler açısından tedirginlik devam edi-
yordu. Bir yandan, “partiden Alevileri temizleyen” Genel Başkan olarak anılan 
Baykal liderliğindeki CHP’den umutları yoktu, diğer yandan Karacaahmet Vaka-
sı’yla hatırlanan Erdoğan’ın liderliğindeki AKP’den kuşku duyuyorlardı. Böy-
lesi bir dönemde, Ruşen Çakır ve İhsan Yılmaz; Milliyet Gazetesi için “Yolunu
arayan Alevilik” başlıklı bir dosya hazırlamış, Alevi örgüt temsilcileri ve meşe-
lenin diğer taraflarıyla da görüşmüşlerdi. Dosya’nın 18 Ağustos tarihli sayısında 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, “Cemevine cami işlevi kazandır-
mak milletimizin birliğine darbe vurur” derken yine Diyanet kökenli ve MHP’li 
Dr. Abdülkadir Sezgin ise Alevilerin “Alevistan” hayali peşinde koştu-ğunu, bu 
nedenle de “PKK’dan sonra ikinci problem” olduğunu söylüyordu. Aleviler 
2002 Genel Seçimleri’nde %34.26 oranında bir oy olarak tek başına iktidar olan 
AKP dönemine siyaseten böylesi bir sahipsizlik ve dair derin bir tedirginlikle
girdiler. 

DÜNDEN BUGÜNE, YERELDEN ULUSALA KARACAAHMET 
KAYGISI

AKP henüz iktidardaki bir yılını doldurmamışken, Şubat 2003 tarihinde ODTÜ 
Sosyoloji Bölümü’nden küçük bir araştırma ekibi1 olarak Karacaahmet Dergahı’nı 
ziyaret etmiş, “Kamusal Alanda İnanç Semboller Üzerinden Toplumsal Çatışma”
başlıklı bir atölye çalışması için 1994 yılında yaşananlara dair görüşmeler yapmıştık.
Görüştüğümüz kimseler 1994 Vakasını oldukça canlı hatırlıyor ve AKP’nin tek parti 
olarak iktidara gelmesine dair derin kaygılar taşıyordu. Bu görüşmelerden kimi 
alıntılar Karacaahmet Vakası özelinde Türkiye’de Cemevi sorununun genel-geçer 
güncelliğini anlamak açısından önemli olacaktır.

Öncelikle Karacaahmet Dergahı içinde Cemevi olarak kullanmak üzere yeni 
bir binaya neden ihtiyaç duyulmuştu? 1950’lerde başlayan göçlerle kentlere gelen 
Aleviler Sünnilerin aksine cami gibi devlet tarafından tanınan ve desteklenen ibadet-
hanelerden yoksundu. Bu nedenle, inanç-kültürlerini devam ettirebilecekleri mekan-
larını kurmaları zaman aldı. Önceleri inanç-kültür kimliklerine doğrudan işaret et-
meyen köy ve yöre dernekleri aracılığıyla kentsel mekanlarda örgütlendiler ve za-
manla bağlama başta olmak üzere inanç uygulamalarının da önemli birleşeni olan
kültürel değerlerini folklorik ögeler olarak kamusal yaşama taşıdılar. 1990’lara gel-

                                                            
1 Doç. Dr. Helga Rittersberger-Tılıç, Dr. Mustafa Şen, Mehmet Demiray ve Besim Can Zırh.
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diğimizde Avrupa’daki “Uyanış”ın rüzgarıyla Türkiye’de de Cemevleri Alevili-ğin 
kentsel yaşamdaki mekânsal uzantısı olarak kurumsallaşmaya başlandı. 

Fakat Avrupa’nın aksine Türkiye’deki çalışmalar özel bir zorluk içeriyordu. 
Anayasal olarak tanınmayan Aleviliğin kamusal yaşama taşınması Sarıgazi Cemevi 
ve Semah Vakfı örneklerinde olduğu gibi hukuki takibata uğruyordu. Bu koşullarda
1993 Sivas Cankırımı gerçekleşti. Hali hazırda emeklemekte olan Uyanış büyük bir 
toplumsal desteği ardına alarak bir kaç yıl içinde Türkiye’nin dört bir yanında 
kurulan yüzlerce dernekle vücut buldu. Fakat, Aleviliğin ifade edilmesi ve uygulan-
masının hukuki bir zemini olmadığı için örgütlenme faaliyetleri kaymakam ya da 
belediye başkanı gibi idari ve mülki yöneticilerin “Gözümüze gözükmeyin de ne 
yaparsanız yapın” insafında sürdürülebiliyordu. Söz gelimi, 2000’lerin hemen 
başında Alevi Bektaşi Temsilciler Meclisi valilik kararıyla kapatılmıştı. Karacaah-
met Vakası tam da bu açıdan önemli bir örnekti. 1969 yılından beri Dergah alanında 
faaliyet gösteren bir derneğin başka bir siyasi parti döneminde desteklenen faali-
yetleri Refah Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte sakıncalı olmuştu. 2003 yılında 
Karacaahmet Derganı’nda yaptığımız görüşmelerden devam edersek, Cemevlerinin 
her şeyden önce toplumsal bir ihtiyaca cevap verdiğini bilerek meseleyi tartışmak 
gerekir: 

“Şimdi Cemevleri Türkiye de bir ihtiyaç. Aleviler geçmişte genelde köyde 
yaşarlarmış... Köyde cenazeyi kaldırmak, adetsel, inançsal ihtiyaçları karşılamak 
kolaydır. Şimdi bir cenazemiz oldu mu, bunu komşular ile birlikte kaldırırsınız. Ale-
viler 1960’lardan sonra... kente göçtüler. Şimdi İstanbul’u düşünürseniz 12 mil-
yonluk bir şehir... Bu imkanları yok. Cenazesini kendi inançları ile defnetme şansına 
sahip değil. İnsanlar belirli bir süre içerisinde cenazeleri camilerden kaldırmaya 
çalıştılar. Camilerde ister istemez bir horlanma, dışlanma oldu. Ta öteden beri var 
olan bir sıkıntı ama kentlerde daha derin bir boyut kazandı.”

Kuşkusuz bu ihtiyacı derinleştiren başka koşullar da vardı:

“Daha  önceden Sivas Madımak olayı, üstüne de bir Dergah’a saldırılması 
Alevilerde bir tepki doğurdu. O tepkinin tabi ki bir de pratiğe yansıması vardı. 
Madem öyle biz de her yerde Cemevi yaparız tarzında bir birleşme oluştu. Yani 
Cemevlerinin yıkarak sindirme amacının tersine dönmesi oldu.”

Fakat bu yeni binanın tek işlevi ibadetle sınırlı olmayacaktı:

“Bugün cem yaparsınız yarın kültür evi olarak kullanırsınız. Sendika toplantısı 
yapılır. Benim için mahsuru yok. Üniversite öğrencileri gelsin dersini yapsın gitsin.”
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Diğer yandan, yapılan görüşmelerde talepleri haklı bulunuyor ama kendilerine 
ısrarla başka bir yer teklif ediliyordu, 

“[Erdoğan ile] O buluşmada Cemevi meselesini konuştuk. ‘Size başka yer 
vereyim, oraya gidin’ dedi ama Alevilikte türbeler önemlidir, biz gitmek istemiyoruz 
dedik. Anlamak istemedi.”

“[Erdoğan] ‘Biz burayı kaldıracağız, size Çamlıca’da bir yer verelim’ dedi. 
Eee o zaman Eyüp’ü [Eyüp Sultan] de kaldır, Eyüp’ün derneğini de kaldır. Ona da 
başka yerde yer ver. Olur mu?  Eyüp ne kadar kutsalsa Karacaahmet de o kadar 
kutsaldır.”

Fakat, Aleviliğin Türkiye’de sahip olduğu sakıncalı konum ve Erdoğan’ın tem-
sil ettiği siyasi çizgi nedeniyle bu teklifi samimi bulmuyorlardı: 

“Tayyip Erdoğan’ın o gün ki tavrı ile bu gün ki tavrı arasında hiç bir fark yok 
aslında. Şimdi türban diyerek kendileri için inanç özgürlüğü istiyorlar; ama 
Alevilerin önünü açacak hiç bir şey getirmedi.”

“Özellikle bu son hükümet AB girmek istiyormuş gibi gözüküyor. AB’ye girecek 
gibi yapacak. Türkiye’de basını, medyayı eline alacak, orduyu zayıflatacak, ondan
sonra şeriatı kuracak. Çünkü AB’ye girmek isteyen bir hükümet bir kere kendi 
halkını barıştırır.”

“Şimdi hükümetin bakışı Sünni bakışıdır ve İslam’ın başka bir yorumu olama-
yacağı düşüncesinden yola çıkar. Türkiye’de devlet Sünni, Müslümanlık Sünni, 
Türklük Sünni. Bu ülkede Sünni olmayanı Müslüman saymıyorlar, Sünni olmayanı 
Türk saymıyorlar, Sünni olmayanı bu ülkenin sahibi saymıyorlar. Sorun oradan 
çıkıyor, her şeyi Sünni saymaktan çıkıyor.”

“İlla Arap’ın gözüyle inancı anlayacaksan camiye gel diyor ama bizim gözü-
müzle İslam böyle değil. Buna saygı duyması lazım. Türbana gelince, bu inançtır 
diyerek yaygara koparıyorsunuz. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı [Abdullah Gül] kendi 
ülkesini dava ediyor. Ama Alevilere geldiği zaman da aynı hoşgörü yok. Bir 
kültürdür diyerek çıkıyorlar işin içerisinden. Çifte standart.”

“Bir insanı karakola çekersin bir iki vurursun. On sene, on beş sene sonra 
unutma şansı var. Ama bu insanların önem verdiği, inandığı, doğru bildiği bir 
inancı siz psikolojik olarak aşağılarsanız, yok sayarsanız. Onu ondan utanır hale 
getirirseniz bu dünyanın en büyük işkencesidir.”
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Ve bu durum süregiden bir ayrımcılığa dönüşüyordu,

“İrtibat yok [Üsküdar Belediyesi’yle]. Bir örnek vereyim, 1994’den bugüne 
kadar 10 yıl geçti, Üsküdar Belediye’si çöplerimizi almıyor. En basit olay... Kadıköy 
Belediyesi alıyor çöplerimizi. Hususi araç gönderiyor.”

“Su ve elektrik meselesi için çok başvuruda bulunduk hiç birini çözmediler. 
Tüm inanç merkezleri, havrası, kilisesi, camisi su ve elektrik parası ödemiyor. Bu 
haktan yararlanıyor. Ama cemevleri yararlanamıyor.”

Fakat, öncelikli talepleri bu ihtiyaçların bir şekilde karşılanması değil Alevili-
ğin yasal olarak güvenceye alınmasıydı, 

“Yıllık işte 500-600 milyar ama hepsi gönüllü yardımlardan... Devletten 25 
kuruş da almadık, 40 yıldır ve Alevi kelimesini kullanmadıkları sürece de almayaca-
ğız. Örtülü ödenekmiş, kültürmüş diye para almadık alamayacağız da.”

“Bizim net taleplerimiz eşit muamele görmektir. Bu ülkenin yurttaşları olarak 
demokratik, laik, hukuk devleti eşit vatandaşları olmak istiyor... Avrupa’daki gibi 
herkes kendi parası ile inancı destekleyecek ise biz razıyız.”

“Polise soruyorsun tabi nedir bu iki günden bir karakola çağırıyorsunuz diye. 
‘İhbar var’ diyorlardı. Dilekçeye şunu yazmış adam: ‘Kadın oynatıyorlar burada.’
Bir türbede, bir dergahta kadın oynatıyorlar diye ihbar etmişler. Ben polise ‘Peki siz 
buna inanıyor musunuz’ dedim. ‘İnanmıyoruz ama değerlendirmek zorundayız’
dedi.”

BİR SAMİMİYET SINAVI: AKP’NİN 10 YILINDA CEMEVLERİ 

1994 yılında yaşanan Karacaahmet Vakası’na dair 2003 yılında İstanbul’da 
yaptığımız görüşmelerden yansıyanlarla bugüne baktığımızda, aradan geçen 10 yılda 
bir şey değiştiğini söylemek zor. Alevilerin inanç-kültürlerinin anayasal güvenceye 
alınması açısından önemli buldukları cemevlerinin ibadethane olarak tanınması tale-
bi halen masada. Yazının girişinde alıntıladığım televizyon programının da işaret 
ettiği gibi mesele halen kimin kimi kimden daha çok sevdiği ve Alevilerin Müslü-
man ise camiye gitmeleri gerektiğini salık veren polemiklerin ötesine geçebilmiş 
değil. AKP’nin 10 yılında cemevlerinin nasıl tartışıldığına kısaca bakarsak önemli 
olan kimi noktaları şu şekilde sıralamak mümkün. 
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1- Öncelikle mesele hemen 3 Kasım 2002 seçimi öncesi çeşitli partilerin Alevi 
oylarını etkilemek üzere kimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Bülent Arınç bir ko-
nuşmasında liderleri camide kılacakları namazın ardından Cemevine davet ederken
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna, Bağcılar Cemevi’nde yardım dağı-
tıyor, DSP ise fısıltı gazetesiyle “Sessiz Devrim” adını verdiği seçim bildirgesiyle 
Cemevleri için hazineden arsa sağlanacağını duyuyordu. 

2- Diğer yandan bu dönem kimi cenazelerin Cemevlerinden kaldırıldığı haber-
leriyle, Cemevinin kentsel yaşamın bir parçası olarak normalleştiği bir süreç oldu. 

3- Fakat, kuşkusuz “örgüt cenazeleri” olarak anılan ve 1995 Gazi Mahallesi 
olayları sonrasında Cemevleri ve sol örgütler, dolayısıyla terör, ile ilişkilendiren gü-
venlikçi bakış açısı da devam etti. Fakat, temel fark bu güvenlikçi bakış tümden bir 
Alevilik meselesini değil, sadece bazı Alevi örgütlerini itibarsızlaştırmak için kul-
lanıldı. 

4- Diğer yandan, Türkiye’nin dört bir yanında yeni Cemevlerinin temel atma 
ya da açılış haberleri bu dönemde olağan hale geldi. Önceki yılların aksine kay-
makam ya da vali, AKP’li belediye başkanı ve milletvekilleri bu gibi etkinliklerin 
protokollerinde saf tutmaya başladı.  

5- Bu yakınlaşmanın öncelikle bir nedeni vardı. AKP’nin 10 yıllık iktidarının 
ilk yarısında önemli bir gündem olan AB’den müzakere tarihi almak için 2003 yılı-
nın ortasında çıkarılan 6. Uyum Paketi’yle birlikte imar yasasında değişikliğe gidili-
yor ve “cami yeri” ibaresi “ibadet yeri” olarak değiştiriliyordu. 2004 yılında çıkarı-
lan yeni dernekler kanunuyla da “Cemevi” isminin kullanılmasına serbesti getirildi. 
Bu değişiklikler cemevlerinin yasal olarak tanınması konusunda bir beklenti yarattı. 

6- Bu yakınlaşma kapsamında AKP’li bürokrat ve milletvekillerinin Cemevi 
ziyaretleri artmış, CEM ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı gibi devlete yakın olan Alevi 
kurumlarıyla Kutlu Doğum Haftası ve Muharrem Yası gibi etkinliklerde iade-i 
ziyaret nezaketi çerçevesinde samimi ilişkiler kurulmuştu. 2005 yılında Ordu (Fatsa)
ve 2007 yılında Çorum (Turgut) ve Yozgat (Büyük Toraman) gibi nedense hep Ale-
vi köylerinde açılan cami-cemevleri bu dönemde vurgulanan Alevi Sünni kardeş-
liğinin anıtsal bir temsili ve ibadet tartışmasına son verecek bir “model” olarak
haberlerdeki yerini almıştı (29.11.2007 – Zaman). 

7- Elbette ki tablo bu kadar toz pembe değildi. 2006 yılına gelindiğinde bir 
yandan Gazi ve Küçükarmutlu gibi özgün yerellerdeki Cemevleri “örgüt cenazeleri” 
üzerinden terörle ilişkili olarak anılmaya devam ediliyor; diğer yandan, Pir Sultan 
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Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Şubesi tarafından Sultanbeyli’de açılmak istenen ve 
CEM Vakfı tarafından Çankaya’da temelleri atılan Cemevleri ısrarla boş bırakalım 
yasal çerçeve nedeniyle sıkıntılar yaşıyordu. 

8- Haziran 2007 tarihine gelindiğinde CEM Vakfı’nın cemevlerine ibadethane 
statüsü verilmesi ve Diyanet İşleri teşkilatında Alevilere kadro tahsis edilmesiyle 
ilgili açmış olduğu dava için görüş bildiren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Yeprem, Cemevlerinin bütün Müslümanların ortak 
ibadethane birimi olmadığını, İslam dininin alt birimlerinde farklı ibadet şekillerinin 
olduğuna işaret ederek, mevlevihaneler, zaviyeler gibi yerlerin de Cemevi gibi birer 
ibadet birimi olduklarını söylüyordu (21.06.2007 – Zaman). CEM Vakfı bu davada 
ısrarcı oldu ama sonuç değişmedi. Kendisine sorulduğunda konu üzerine görüş bildi-
ren Başbakan Erdoğan “Anayasal yasalar içerisinde yapılacak bir şey varsa, bunlar 
içinde gerekli adımları atarız” dedi (13.01.2008 – Zaman). Yeni bir anayasanın 
gündeme geldiği bir dönemdi ama belli ki Alevilerin talepleri bu kapsamın dışında 
kalacaktı. Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu ise konuyu şu şekilde değerlendirdi:

“Yani şöyle diyemeyiz, Sünniler camiye gitsin namaz kılsın, Aleviler Cemevine 
gitsin Cem yapsın, kimse kimsenin yerine gitmesin yollar ayrılsın, bir daha taraflar 
bir daha birbirleriyle buluşmasın böyle bir yol ayrımına insanları getirirsek, hem 
Müslümanlığa hem Aleviliğe hem de milletimizin birliğine haksızlık etmiş oluruz”
(17.01.2008 – Zaman).

9- 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Reha Çamuroğlu, İbrahim Yiğit (İs-
tanbul) ve Hüseyin Tuğcu (Kütahya) AKP’den milletvekili seçilmişti. Tuğcu konuya 
ilişkin yaptığı değerlendirmede: “Başbakan'ımızı Cemevine götürdük. Bu önemli bir 
mesajdı. Bir ezber bozuldu. Tepki aldım, hakarete uğradım. Ama daha çok destek ve 
tebrik aldım. AK Parti'den milletvekili seçilmemizle birlikte ezber bozuldu. Bütün 
Alevilerin sadece marjinal çevrelerin arka bahçesinde olduğu ezberini bozduk”
demişti (30.07.2007 – Zaman). Cemevleri, Başbakan’ı Alevilerle buluşturan bir 
köprü işlevi kazanmıştı. 

10- Böylece açılımlar dönemi başlamış oldu. Bu dönemin rüzgarını arkasına 
alan Didim (CHP), Kuşadası (AKP) ve Tunceli (DTP) Belediyeleri, 2008 yılında 
Cemevlerini ibadethane olarak tanıdıklarını ilan edip, bu kurumlardan su parası 
almayacaklarını açıkladı. Bu konudaki tartışmalar İzmir ve Ankara gibi illerde de 
gündeme geldi. Fakat, kimisi İl Genel Meclisleri’ndeki siyasi çekişmelerde unutuldu 
kimisi ise bir tasarıya dönüşmesine rağmen kaymakamlık ya da valilik gibi mülki 
makamlar tarafından kanuna aykırı oldukları gerekçesiyle reddedildi. 
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11- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Tunceli Cemevi ziyareti, Cemevlerinin 
yasal bir çerçeveye kavuşması yönünde büyük bir beklenti yarattı (07.11.2009 –
Zaman). 

Fakat, Alevi Çalıştay’ı beklentileri karşılayamadan 2010 Referandumu’nun 
gölgesinde kaldı. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen Cumhuriyet 
Mitingleri’nin doğal toplumsal tabanı olmakla eleştirilen Aleviler, Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin Genel Başkanı olmasının ertesinde mezhepsel rabıta çerçevesinde hepten 
gözden düştü. Eylül 2012 tarihinde vefat eden Neşet Ertaş’ın cenazesinin camiden 
mi Cemevinden mi kaldırılacağına dair tartışmalarla bir kez daha gördük ki Türki-
ye’nin Cemevi sorunu konusunda 1994’den bu yana herhangi bir gelişme kaydedi-
lebilmiş değildi. 

2012 YILINDA BİR İŞGAL ÖYKÜSÜ: ANKARA’NIN İLK 
CEMEVİ 

Türkiye’nin cemevi sorununda Karacaaahmet’ten bu yana pek bir şeyin değiş-
memiş olduğunu daha iyi görebilmek adına güncel bir örnekle devam etmek isterim. 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi, 1994 yılında Ankara’nın yeni 
orta sınıflaşan Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Batıkent semtinde kurulur. 
1990’ların sonuna doğru yapılan bir kampanyayla satın alınan küçük bir ofisi dernek 
merkezi olarak kullanmaya başlayan şube, kurulduğu günden bu yana Cem ayini 
gibi geniş katılımlı etkinlikleri ancak düğün salonu gibi yerler kiralayarak yapar.
Şube yöneticileri bu sorununu çözebilmek için 17 yıl boyunca Yenimahalle Beledi-
yesi nezdinde lobi faaliyeti yürütür ve kendilerine bir arazi tahsis edilmesini talep 
eder; fakat her defasında cemevlerinin kanunda yeri olmadığı gerekçesiyle başvuru-
ları reddedilir. 2009 Yerel Seçimleri’ne giden süreçte CHP adayı Fethi Yaşar Alevi-
lerden destek almak üzere şube yönetimiyle temasa geçer ve destek karşılığı ken-
dilerine Cemevi olarak kullanılmak üzere arazi tahsisi sözü verir. Seçimler olur, 
Yaşar kazanır, aradan bir yıl geçer ve şube yöneticileri belediyenin kapısını çalar. 
Sonrasında ayrıntılarını hemen tüm okuyucuların tahmin edeceği gibi bir yılla ya-
yına bir oyalama dönemi başlar. Belediye bir yandan “Benim elimden bir şey 
gelmez. Kanunda yeri yok” mazeretiyle seçim öncesi verdiği sözü tutmaya yanaş-
mazken; diğer yandan, kimi arazileri kreş ya da spor alanı olarak diğer bazı vakıf ve 
derneklere tahsis eder.

Bir süre sonra randevu talepleri de cevapsız kalmaya başlar. Mart 2011 tarihine 
kadar tüm çabalar sonuçsuz kalınca şube yöneticileri, CHP Genel Merkeziyle irtiba-
ta geçerek Yenimahalle Belediyesi’yle bir görüşme ayarlar. Görüşmede iki teklif 
masaya gelir: (1) Öncelikle Belediye sınırlarında bulunan kamyoncu parkı yanı gibi 
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ücra yerlerde üç arazi önerilir. Şube yöneticileri bu teklifi samimi bulmaz ve 
üyelerinin yoğun olarak yaşadığı mıntıka içinden arazi talebinde ısrarcı olurlar. (2) 
Bunun üzerine Belediye yeni yapmakta olduğu Batıkent Kültür Merkezi’ni gündeme 
getirerek bu kompleksin içinde bir cemevi yapmayı teklif eder. Şube yöneticileri ise 
bina yönetiminin belediyeye ait olacağı böyle bir kompleks içinde Alevilerin kulla-
nacağı bir ibadethane olmasının ne kadar doğru olacağını ve Yenimahalle sınırları 
içinde benzeri durumda, “Anahtarı belediyede bulunan,” bir cami olup olmadığını 
sorarak bu öneriyi de reddederler. Bunun üzerine görüşmeler tekrar kesilir. 

Sonrasında 12 Ekim tarihinde gelişmelerle ilgili olarak CHP Genel Merkezi’ni
bilgilendiren şube yöneticileri, 10 gün içerisinde tahsis, kiralama ya da satma yoluy-
la kendilerine talep ettikleri mıntıka içerisinde bir arazi verilmezse “Bu bir haktır, 
hakkımızı da alırız” anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ederler. Bir yandan da yer 
tespit çalışmalarına başlarlar. Son çabalarında sonuçsuz kalması üzerine 21 Ekim 
akşamı Batıkent Ergazi Mahallesi’nde bulunan Yekta Güngör Özden Parkı’nı işgal 
ederler. Bu arazinin hikayesi de ilginçtir. İmar planlarında daha geniş bir yeşil alanın 
siteler arasında kalan küçük bir kısmı olan park bir önceki AKP’li belediye döne-
minde mimari uygulamada yapılan değişiklikle oldukça düşük bir ücretle kafe olarak 
kiraya verilir. Öyle ki, işletme sahipleri park alanı içerisinde bulunan tenis kortları 
dahi kiralamaya başlar. Bu yarı-özelleştirmeyle kamusal niteliğini yitiren park ala-
nındaki kafe zamanla kahveye dönüşerek kadınların kullanmadığı bir alana dönüşür.
Mart 2009 Yerel Seçimleri’yle işbaşına gelen CHP’li belediyeyle anlaşamayan işlet-
me sahipleri alanı terk eder. Zamanla bir çöküntü alana dönüşen park bir daha eski 
işlevine kavuşamaz. Dolayısıyla işgalle birlikte gerçekte kamudan gasp edilmiş ve 
kaderine terk edilmiş kentsel bir mekan tekrar mahalle sakinlerinin kullanımına 
geçmiştir.

İşgali takiben polis ve zabıta ablukasına alınan parkta görüşmeler başlar. CHP 
Genel Merkez’in görevlendirdiği milletvekili ve aracılarla sürdürülen görüşmelerden 
bir sonuç çıkmaz ve gergin bekleyiş sabah saatlerine kadar sürer. Polis ve zabıtanın 
sabah saatlerinde çekilmesiyle birlikte şube yöneticileri liderliğinde alanın temizlen-
mesine başlanır. Kafeden kalan metruk haldeki bina ve park alanı imece usulü 
temizlenir. Belediyenin saldırgan tutumu ve kimliği belirsiz bazı tacizler nedeniyle 
21 Ekim’den bugüne kadar aralıksız süren gece nöbetleri başlar. Nitekim bu süreçte 
kimi saldırılar da gerçekleşir. Söz gelimi, 10 Kasım gecesi parkın sınırları içinde bir 
patlama olur. Bu gibi zorluklara karşın gönüllülerin dayanışmasıyla park alanının 
imarı da bir yandan devam eder. 15 Kasım tarihinde bir basın açıklaması yayınlayan 
dönemin PSAKD Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Yenimahalle Cemevi’nde cena-
ze hizmetlerinin verilmeye başlandığını duyurur. Ankara’da ilk defa bir Cemevi 
çatısı altında cenaze hizmeti verilmektedir. 
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Bu özgün direniş hikayesi Alevi kamuoyunda geniş yankı bulur. Yurtdışından 
ve Türkiye’nin farklı illerinden Aleviler Cemevi’ni ziyaret eder ve imeceye katılır. 
13 Aralık gecesi Yenimahalle Belediyesi Cemevi’nin izinsiz olduğu gerekçesiyle 
yıkım ekipleriyle birlikte baskına gelir. Nöbet tutmakta olanların çabası ve aynı 
mahallede ikamet eden üyelerin zamanında müdahalesiyle bu saldırı da püskürtülür. 
CHP’den bazı milletvekillerinin de bekleyişe katılmasıyla birlikte gerginlik yatışır. 
18 Aralık günü Grup Yorum, Dertli Divani, Ali Kızıltuğ ve Zeynep Karababa gibi 
isimlerin katılımıyla düzenlenen dayanışma gecesine BDP ve CHP’li milletvekilleri 
de katılır. Toplanan yardımlarla içinde Cem yapılabilir koşullara sahip bir bina daha 
inşa edilir. İlk Cem, 30 Haziran tarihinde düzenlenir. 

Bugün Cemevi kompleksi içinde 12 kenarlı bir Cemevi, morg ve parkın kafe 
olduğu zamandan kalan bir bina bulunuyor. Morg kurulduğundan bu yana Cemevin-
den 100’ün üzerinde cenaze kaldırılmış. Cenaze hizmetleri Ankara’nın tüm semt-
lerinden rağbet görüyor. Buna rağmen Cemevinin halen bir yasal statüsü yok. 13 
Aralık gecesi yaşanan baskın her an tekrarlanabilir ve bu nedenle nöbetler devam 
etmekte. Bir yıla yayılan işgal süreciyle ilgili olarak PSAKD Yenimahalle Başkanı 
Cevahir Canpolat hakkında, tıpkı Sultanbeyli Cemevi örneğinde olduğu gibi, imar 
kirliliğine neden olmaktan dava açılmış durumda. Canpolat’ın 5 yılla yargılandığı 
davanın ikinci duruşma 10 Ekim’de gerçekleşecek. YK üyesi Lale Bektaş Yenima-
halle Şube’nin bir diğer özelliğinin kadınların yönetimdeki ağırlığı olduğu söylüyor. 
İkinci döneminde olan yönetim kurulu beş kadın ve bir erkek üyeden oluşuyor. Ka-
dınlar işgalin her aşamasında önemli bir rol üstlenmiş ve kimi zaman üye erkeklerin 
özensiz davranışlarıyla ilgili önemler almaktan da geri durmamışlar. Gerek Cemevi-
nin günlük işleyişinde gerekse de gece nöbetlerinde kadın elinin getirdiği disiplin 
kendini hissettiriyor. 

TÜRKİYE’NİN CEMEVLERİ SORUNU: KARMAŞIK OLAN 
SORU DEĞİL CEVAPLAR 

Yenimahalle bu tabloya bakınca Türkiye’de Cemevi meselesini karmaşıklaş-
tıranın sorun değil cevaplar olduğunu görüyoruz. Bir yanda CHP’li bir Belediye Ge-
nel Merkez’e rağmen böylesine hassas bir konuda bildiğini okuyabiliyor. Seçmenleri 
arasında ayrımcılık gözetebiliyor. Kendilerinin yapacağı bir şey olmadığı söylerken, 
kaymakamlığa işaret ediyor. Fakat, kaymakamlıkla yapılan görüşmelerden yıkım 
talebinin belediyeden geldiği anlaşılıyor. Kimse Alevileri rencide edecek bir şey 
yapmak istemiyor; ama çözecek bir adımı atmaktan da imtina ediyor. Kimi çevreler 
Yenimahalle’deki durumu belediyenin CHP’li olması üzerinden Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu’na ve Alevilerin partiyle olan ilişkisine dair eleştirileri keskinleştirmek 
üzere kullanmaktan çekinmiyor. 
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Diğer bir mesele, tıpkı Karacaahmet Vakası’nda olduğu gibi “Vatandaştan şi-
kayet var” gerekçesiyle işgali gayri-meşrulaştırma çabası. Sanki Aleviler bu ülkenin 
vatandaşı değiller ve haklı taleplerinin yasal bir çerçevesi olmaması onların suçu. 
Şube Başkanı Canpolat bu noktada ilginç bir duruma işaret ediyor. Hatırlarsanız 
RedHack, şubat ve temmuz 2012 tarihlerden Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün inter-
net sitesini çökerterek edindikleri ihbar dosyalarına kamuya açmıştı. Şube yöne-
ticileri üşenmemiş kendileriyle ilgili başvuru olup olmadığını araştırmışlar ve top-
lamda yedi ihbar bulmuşlar. Fakat, araştırdıklarında hepsinin sahte isim ve adresle 
yapılan ihbarlar olduklarını görmüşler. Dolayısıyla, “Hakkınızda şikayet var” laf-
zıyla vatandaşlar arasında düşmanlık tesis edecek bir tür resmi taciz söz konusu 
olan.

Meselenin bu kadar karmaşık bir hale getirilmesi tam da memlekete has bir 
arıza. Cevaplar arasında kaybolmadan durumu yalın tespit etmek ve soruyu doğru 
akılda tutmak lazım. Aleviler özgün bir inanç-kültüre sahip Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı toplumsal bir kesim. Vatandaşlık bağının kendilerine yüklediği yasalara 
saygılı olmak, vergi vermek ve askerlik gibi ödevleri yerine getirmek konusunda di-
ğer herhangi bir kesimden daha az özenli olduklarını iddia etmemiz mümkün değil. 
Buna karşın diğer bazı kesimlerin koşulsuz sahip olduğu kamusal hizmet ve fayda-
lardan yararlanamadıkları gibi insan hakları genel çerçevesine yerleştirebileceğimiz 
birçok konuda ise süregiden sistematik bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Dolayısıyla 
Alevilik İslam’ın neresine düşer, kim kimi kimden daha çok sevmektedir gibi 
polemiklerden soyutlandığımızda sorunun yalın hali şudur: Hepimiz için bir utanç 
vesilesi olması gereken Alevilerin dertlerine nasıl derman oluruz? Bu konuda da 
güneşi yeniden keşfetmek durumunda değiliz. 1990 yılında yayınlanan Alevilik 
Bildirgesi’nden bu yana Aleviler talepleri oldukça açık ve anlaşılabilir bir dille ifade 
ediyorlar. 

Diğerleri bir yana konumuz açısından önemli Cemevinin ibadethane olarak 
tanınması talebine bakalım. Öncelikle bu talep Aleviliğin anayasal güvenceye alın-
ması genel çerçeve talebinin en önemli dayanaklarından biri. Zira, Türkiye’de devlet 
bir kısım mekanı “ibadethane” olarak tanımlayarak kullanıcılarına kamu kaynak-
larından kimi ayrıcalıklar tanıyor. Dolayısıyla, tanımın dışında kalanlara ayrımcılık 
olarak yansıyan bu ayrıcalık olmasaydı, Alevilerin Cemevlerinin ibadethane olarak 
tanınması gibi bir talepleri olur muydu? Bu elbette ki zor bir soru. Fakat, Cemevi 
kavramının Alevilik tarihi ve erkanı içindeki yerine baktığımızda herhangi bir 
mekanın diğer tüm toplumsal ve kültürel işlevlerinden soyutlanarak sadece inançsal 
etkinlikler için ayrılması Alevi inanç-kültürü içine kolayca yerleştirilebilir bir uygu-
lama değil. Nitekim, gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa’daki Cemevleri uygula-
malarına baktığımızda bu mekanların çok amaçlı ve çok işlevli kullanıldığını görü-
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yoruz. Bu konuyu kısa bir anekdotla açmak isterim. İngiltere Alevi Kültür Merkezi 
ve Cemevi’ni beraber ziyaret ettiğimiz Britanyalı bir arkadaşım ısrarla “Alevilerin 
kutsal mekanını” görmek istemişti. Ben de kendisine o sırada belediye tarafından 
sağlık kontrolü yapılmakta olan büyük salonu göstermiştim. Şaşkınlığı bir süre 
izledikten sonra Aleviler de kutsal olanın mekan değil cemaat olduğunu “üç can bir 
cem” ilkesine işaret ederek açıklamıştım. 

Meseleye bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Cemevi sorununu çözmek ger-
çekten samimi olunduğunda zor bir mesele değildir. Öncelikle, tıpkı Avrupa’daki 
camiler açısından olduğu gibi, bu mekanların kullanıcıları açısından sahip olduğu 
kutsallığı tartışmayı, hele ki “Ben sizden daha Aleviyim” gibi rencide edici bir üslu-
bu, bir kenara bırakmalı. Sonrasında, madem sivil toplumu güçlendireceğiz, cemaat-
leri değil belirli ölçütler çerçevesinde hizmet kalitesi, hizmet kullanıcısı, ve kamusal 
saygınlığı ve güvenilirliğini kanıtlayabilir dernekleri muhatap olarak bir ihtiyaç 
tespitine gitmek gerekiyor. Bu çalışma kaçınılmaz olarak ulusal bir ölçekte değil 
yerelin özgünlüklerini öne çıkaran bir hassaslıkla yürütülmeli. Soruna bu açıdan 
baktığımızda cevabımızı şu şekilde geliştirmemiz mümkün: “Eğer Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı bir kısım insan, özgün ihtiyaçları çerçevesinde belirli bir dernek çatısı 
altında bir araya gelmiş ve bu ihtiyaçların karşılanması açısından herhangi bir 
kamu kaynağı ya da hizmetine ihtiyaç duyuyorsa, talepleri eşit yurttaşlık ilkesi 
çerçevesinde karşılanır.” Bu ihtiyaç cami de olabilir cemevi de, futbol ya da yelken 
kulübü de, bir bisikletçiler ya da uzak doğu yemeklerini severler derneği de. 
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ÇOCUK KİTAPLARINDA ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK

ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU1

Arş. Gör. Nergiz KARDAŞ2

GİRİŞ

İyi bir çocuk kitabı, okuruna sağladığı eğlenceli ve bilgilendirici içeriğin 
yanında okurunun farklı zamanlara, farklı yaşamlara değişik bakış açısıyla bakması-
nı sağlamalıdır. Bu açıdan çocuğa uzak ve yakın çevresindeki farklı inanış, gelenek, 
göreneklere sahip birçok insanın bulunduğunu göstermek ve aynı zamanda bu insan-
lara önyargısız ve hoşgörüyle yaklaşabilmek, bu konuda farkındalık yaratabilmek 
için çocuk kitapları önemli işlevler üstlenmektedir. Hunt (1999)’a göre, kitaplar 
bazıları için iyi bir zaman geçirme aracı, bazıları için okuma yazma becerilerini des-
tekleyen bir araç, bazıları için hayal gücünü genişleten sosyal davranışlar geliştiren 
problemlerle baş etmeyi sağlayan veya birçok konuyu tartışma olanağı sunan, 
yetişkin kültürünün küçük bir parçası olarak edebi anlamda okunan ve daha birçok 
işlevi üstlenen eserlerdir. 

Edebiyat estetik ve edebi unsurların yanı sıra, toplumsal yapının diğer alan-
larının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek başka unsurlar da barındırır ve bu 
anlamda edebiyat, bir kapı görevi üstlenmiştir (Lowenthal, 1968). Buradan hareketle 
toplumun inancını, yaşayış biçimini ve algısını yansıttığı bilinen edebiyatın bir dalı 
olan çocuk edebiyatının da toplumun bireyleri olan çocuklarda geçmişe ve yaşanan 
döneme yönelik algı oluşturması, değer yargısı geliştirmesi açısından büyük roller 
düşmektedir. Sınar-Çılgın (2007)’a göre, çocuk kitaplarındaki temalar incelendiği 
zaman üzerinde durulması gereken iki önemli husus, yazarın hayat ve toplum hak-
kında ne iletmek istediği ve bu iletinin çocuklara uygun olup olmadığıdır. Çocuğa 
uygun olan her his, çocuğun anlayabileceği her olay çocuk eserlerine konu olabildi-
ğine göre, çocuğun anlayabileceği, ona uygun her mesaj da rahatlıkla verilebilir.

1 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye, dede@hacettepe.edu.tr
2 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye, n.kardas@hacettepe.edu.tr
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Demirkaya (2009)’ya göre, çocuk kitapları çocuğun duygu, düşünce ve hayal 
dünyasını geliştiren, yaratıcı faaliyetlere yönelmesini sağlayan, ona eleştirel düşün-
me becerisi kazandıran,  hayatın gerçeklerinden kopmadan sağlıklı bir kişilik geliş-
tirmesini ve böylelikle ait olduğu topluma uyumunu kolaylaştıran, çocuğa bilimsel 
düşüncenin ışığı altında aklın ve mantığın önemini kavratan, okulda almış olduğu 
eğitimi destekleyen,  pekiştiren özelliklere sahip olmalıdır. 

Okur (2012)’a göre, Hacı Bektaş Veli’den sonra Türk kültürüne yerleşen Bek-
taşilik kavramı, bir zamanlar Aleviliğin de önüne geçmişse de günümüzde Aleviliğin 
gölgesinde kalan bir kavram haline gelmiştir. Bektaşilik ve Alevilik geçmişten günü-
müze farklı olduğu gibi aynı anlamlarda kullanılmış, günümüzde ise daha çok bir 
inanç, bir mezhep olarak birbirine yakın bir anlamda karşımıza çıkmaktadır. Bek-
taşilik-Alevilik temalarının çeşitli yönleriyle incelendiği pek çok sosyolojik ve dini 
çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların edebiyat alanında az sayıda olduğu görü-
lürken çocuk edebiyatı dalında büyük eksiklik görülmektedir. Dolayısıyla bu tür 
çalışmaların arttırılması gerekmektedir.

Bu çalışmada, Alevilik-Bektaşilik kavramının çocuk kitaplarındaki temsili, 
kavramların sunuluşu, kitapların edebi özellikleri betimsel bir şekilde ortaya konul-
maktadır. Bu doğrultuda öncelikle çocuk kitapları Alevilik ile ilgili gelenek, görenek 
ve inanışları yansıtma düzeyi ve bu bilgilerin doğruluğu, kitabın dili, anlatım ve 
üslubu, resimlendirme teknikleri açısından genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuş 
daha sonra çocukların gelişim özellikleri ve din eğitimine ilişkin ilkeler doğrul-
tusunda uygunlukları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kulla-
nılırken verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizine başvurulmuştur. İçerik anali-
zi, metinden sonuçlar çıkarmak için gerçekleştirilen bir dizi usulü içeren bir araştır-
ma yöntemidir. Elde edilmek istenen sonuçlar mesajın kendisi ile ilgili olabildiği 
gibi, mesajı gönderen ya da mesajın alıcıları ile de ilgili olabilir (Weber, 1990). Ça-
lışmada, sunulan Alevilik-Bektaşilik kavramları, Alevilik- Bektaşilik ile ilgili gele-
nek, görenek ve inanışların yansıtılma düzeyi ve bu bilgilerin doğruluğu, kitapların 
çocukların gelişim özelliklerine uygunluğunun ve din eğitimine ilişkin ilkelerinin
yanı sıra kitapların dili, anlatımı ve üslubu, kullanılan resimlendirme teknikleri, 
yayınlanmış kitapların türleri, yayınevleri, yazarları ve resimleyicilerinin çeşitliliği
gibi başlıklar altında incelemeler yapılmıştır. Sınırlı sayıda çocuk kitabının piyasada 
yer alması ve Alevilik-Bektaşilik temalı kitaplarının büyük kısmının yetişkin kesime 
hitap etmesi nedeniyle çalışma yedi kitap üzerinde yürütülmüştür.



748 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

BULGULAR

İncelenen kitapların sadece ikisinde Alevilik- Bektaşilik kavramlarının anlatıl-
dığı görülmektedir. Adı geçen kavramların ne anlama geldikleri de anlatılmıştır. Bir 
kitabın sonunda ise kitapta geçen ve çocukların karşılaşma olasılığının çok az oldu-
ğu kavramlar için sözlük yer alması okuyucular için oldukça yararlı olmuştur. Aşa-
ğıda, bu tür anlatımların yer aldığı bölümlerden alıntılar yer almaktadır.

“…on iki rakamı Anadolu halkı arasında simge halini almaya 
başla-mış… Kemerlerine on iki köşeli “palheng” taşı takılır. Cemlerde 
on iki “çerağ” yakılır, olmuş.”

“O gün bugün her yıl Nevşehir’in Hace Bektaş beldesinde Aleviler-
Kızılbaşlar, toplanarak bir araya gelir. … yemekler içecekler yaparak 
birbirlerine ikram ederek, törenlerle, saz ve sözleriyle yâd eder olmuşlar.”

İncelenen bazı kitapların çocukların gelişim özelliklerini dikkate alınmadan 
yazıldığı görülmektedir. Bu tür anlatımların çocukların iç dünyalarını olumsuz yön-
de etkileyebileceği ve sağlığa zararlı olarak bildiğimiz bazı davranışlardan sıklıkla 
bahsedilmesinin çocuklar için olumsuz örnekler olabileceği görülmektedir. Örneğin; 
Pir Sultan Abdal’ın anlatıldığı bir masalda, ölümünü, öldürülüş şeklini gerçekte 
olduğunda farklı halde anlatan yazar, bunu çocukların iç dünyaları için sakınca 
yaratma ihtimalinden dolayı yaptığını kitabın sonunda not olarak belirtmiştir. 
Aşağıda, bu tür anlatımların yer aldığı bölümlerden alıntılar yer almaktadır.

“İçki sağlığa düşmandır! Neden içiyorsun?

Ortada işte! Dedim. Düşmanı yok etmek için, a softalar!”

İncelenen bazı kitapların insanlara önyargısız ve hoşgörüyle yaklaşabilmek 
açısından önemli işlevler üstlendiği görülmektedir. Bu anlatımların çocukların haya-
ta bakış açılarını olumlu yönde geliştirebileceği ve karakterlerinin oluşumunda güçlü 
etkisi olabileceği söylenebilir. Aşağıda, bu tür anlatımların yer aldığı bölümlerden 
alıntılar yer almaktadır.

“Bu Dede; geçtiği her yol üzerindeki insanların gönüllerinde taht 
kurmuş ve yetişkin insanları, çocukları, ırk dil, din ayrımı yapmadan 
çok sevmiş. İnsanların rahatını, huzurunu, mutluluğunu istermiş.” 
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“Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hakkın yaratığı, her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok

Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.”

“Yardım ettikleri sadece Müslüman değildir. … zayıf ve mazlumun 
dostu, zalimin düşmanı olan kahramanımız mazlumun dinini sormaz.”

“Battal Gazi, Hıristiyanlığı ve incili öğrenmek için Antakya’ya gider. 
…Dört kutsal kitabı da okur.”

İncelenen bazı kitapların çocuklara yardımseverlik, birlik beraberlik, iyi-kötü, 
güzel-çirkin gibi değer yargılarını yansıttığı görülmektedir. Bu tür anlatımların 
çocukların hayata daha gerçekçi bakmalarını sağladığı söylenebilir. Aşağıda, bu tür 
anlatımların yer aldığı bölümlerden alıntılar yer almaktadır.

“Her zaman iyinin karşısında bir kötü olur, güzelin karşısında bir 
çirkin bulunurmuş. Kötüler olmasa iyiler, çirkinler olmasa güzeller dikkat 
çekmezmiş.”

“… Pir Sultan Abdal, halkına birlik beraberlik olmanın güçlü olmaya 
yarayacağını sazı aracılığıyla duyurmaya çalışıyor, halkını bir araya 
getirmeye çalışıyordu.”

“Zor durumda olan herkesin yardımına koşar. Hangi Müslüman
‘kafir’ elinde tutsaksa tek başına her türlü tehlikeyi göz alarak gider onları 
kurtarır.”

“Hazreti Ali, Peygamber Efendimizle geçen beş yılda doğru sözlü 
olmayı, sözünde durmayı, emanete sahip çıkmayı, fakirlere yardım etmeyi, 
insanlara değer vermeyi öğrendi.”

İncelenen bazı kitapların çocuklara Peygamber, Hz. Ali ve çocukları Hz. Hasan 
ve Hz. Hüseyin’in yanı sıra Bektaşilik- Alevilik kültüründe yetişmiş ve tarihte bü-
yük izler bırakmış, ozanlardan ve kahramanlardan bahsettiği görülürken bazı kitap-
ların tamamen bu kişilikleri anlattığı görülmektedir. Bu anlatımların çocukların tari-
hi kişilikler, aileleri ve hayatları hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra onların ha-
yatlarından alınan kesitleri içselleştirerek geçmişten dersler almalarını sağladığı söy-
lenebilir. Sadece bir biyografik kitapta tarihi kişiliğin eğitiminden bahsedilmiştir. 
Aşağıda, bu anlatımların yer aldığı bölümlerden alıntılar yer almaktadır.



750 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

“Hazreti Ali sevgili Peygamberimiz’in hem amcasının oğlu hem de 
damadıydı. Kızı Hazreti Fatıma ile evliydi.”

“Müslümanların dördüncü halifesi Hazreti Ali, bir gün çarşıya çıkmış 
geziyordu.”

“…bu Dedenin adı Hacı Bektaş-ı Veli olarak ünlenir olmuş.”

“Hacı Bektaşi sembolü-anlayışı yerleşim yerlerinde köylerde, 
kentlerde, düğünlerde, toplantılarda Cem evlerine taşınarak daha çok 
uygulanmaya başlanmış.”

“Ağzından dökülen her kelime onun, çok okumuş, çokbilmiş ve çok 
günler geçirmiş bilge kişiliğini ele verir.”

“Battal Gazi tek başına sarayları basacak cesarettedir. O korkmadan 
hadiselerin üzerine üzerine gider.”

İncelenen kitaplarda Bektaşi-Alevi kültüründe büyük öneme sahip türküler, saz 
gibi müzik aleti, şiirler ve halk ozanlarından bahsedilmesi çocukların sanata karşı
olumlu tutum geliştirmesini sağlayabilir. Kitapların birçoğu incelendiğinde cümle-
lerde türkü, şiir ve saz gibi kelimelerin geçtiği ve bunların önemli tarihi kişilikler 
tarafından gerekleştirilen davranışlar olduğu görülmektedir. Bu durum çocukların 
edebiyata, sanata olan ilgisini arttırabilecek bir etkendir.

“…Dadaloğlu kılıcını kınına sokarak almış eline sazını başlamış 
etrafını saran halka şiirleri eşliğinde türkülerini söylemeye…”

“O günden beri Türkmen alevi halkı Dadaloğlu türkülerini hep 
beraber söyleyerek gönüllerinde yaşatırlar ve hiç unutmazlar, kuşaktan 
kuşağa Dadaloğlu’nun türküleri daha bir coşkuyla söylenerek aramızda 
yaşar.”

TÜRLERİNE, YAZARLARINA, RESİMLEYİCİLERİNE VE 
RESİMLENDİRME TEKNİKLERİNE GÖRE KİTAPLAR

Çalışmada incelenen kitaplarda üç örnekle öykü türü yer alırken, iki fıkra türü, 
bir masal türü ve bir biyografi türü yer almaktadır. İncelenen kitapların yazarları 
incelendiğinde çalışmada Enis Yüce’nin iki kitabı yer alırken, Sedat Gezer, Zekeriye 
Ulaşlı, Yılmaz Gruda, Mustafa Özçelik ve R. Murat Soysal’ın birer kitabı yer almak-
tadır. Çalışmada incelenen kitapların resimleyicileri incelendiğinde, Seyfettin Soy-
sal, Murat Sayın, İsmail Abay tarafından resimlenmiş birer kitap yer alırken Logistic 
ART Sanat Destek Evi tarafından resimlenmiş iki kitap yer almaktadır. İki kitapta 
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ise resimlendirme yer almamaktadır. İncelenen kitaplarda kullanılan resimlendirme 
tekniklerine bakıldığında dört kitapta sulu boya tekniği kullanılırken, bir kitapta kara 
kalem tekniğinin iki kitapta ise resimlendirmenin olmadığı görülmüştür. Kitapların 
Bilgi Yayınevi, Muştu Yayınevi, Y Yayınevi, Kar Yayınları ve Nar Yayınları adlı 
yayınevlerinden çıktığı görülmektedir. Muştu Yayınevinden üç kitap yer alırken 
diğer yayınevlerinin birer kitabı yer almaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, Alevilik-Bektaşilik kavramının çocuk kitaplarındaki temsili, 
kavramların sunuluşu, kitapların edebi özellikleri betimsel bir şekilde ortaya konul-
maktadır. Bu doğrultuda öncelikle çocuk kitapları Alevilik-Bektaşilik ile ilgili gele-
nek, görenek ve inanışları yansıtma düzeyi ve bu bilgilerin doğruluğu, kitapların 
resimlendirme teknikleri, yayınevleri, yazarları ve resimleyicileri açısından genel bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuş daha sonra çocukların gelişim özelliklerine, değer 
yargılarına ve doğru tarihi bilgilere ilişkin ilkeler doğrultusunda uygunlukları değer-
lendirilmiştir. 

Elde edilen bulgular sonucunda, piyasada bulunan kitapların büyük kısmının 
yetişkin kesime hitap etmesi nedeniyle çocuklara yönelik sadece yedi adet kitaba 
ulaşılmıştır. Çocuklara yönelik bu tür kitapların az sayıda yer alması çocuk edebiyatı 
için büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Bunun yanı sıra yedi kitaptan ikisinde 
resimlendirmenin bulunmaması çocukların kitaba olan ilgililerini azalttığını söyle-
nebilir.

Brookshire ve diğerleri (2002) yaptıkları çalışmada, çocukların canlı ve gerçe-
ğe yakın resimler içeren kitapları okumayı tercih ettiklerini, resimlerin çocuğun 
kitap okumaya ilgisini etkilediğini ve resim-metin ilişkisini olan kitapların çocuk-
ların kitabı anlamasını etkilediğini söylemişlerdir. Kitaplarda sulu boya ve kara 
kalem gibi resimlendirme tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür. Bu durum, pastel 
boya, kuru boya, guaj boya gibi farklı diğer resimlendirme tekniklerinin de kullanıl-
dığı yeni çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

İncelenen kitapların Bektaşilik-Alevilik kültürüne ait çok az sayıda kavrama 
yer verildiği görülmüştür. Kitaplarda bu kültürü betimleyebilecek, Alevilik ile ilgili 
gelenek, görenek ve inanışları yansıtan daha fazla sayıda kitap yazılması gereklili-
ğini ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda yazarlara ve yayınevlerine öneriler getirebilir.
Kitaplarda dini liderlere, tarihi ve edebi kişiliklere daha fazla yer verilmelidir. Bu
kişilerin hayatlarıyla ilgili daha fazla ayrıntılara yer verilmeli, eğitimlerinden ve 
çocukluk hayatlarından kesitler yer almalıdır. Bunların dışında Bektaşi-Alevi şair-
lerine, cem törenlerine ve öğretilerine daha fazla yer verilmelidir. İncelenen kitaplar-
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daki öykü, masal, fıkra ve biyografilerin verdikleri mesajların farklılıklara saygı, 
yardımseverlik, cesaretli olmak, dürüst olmak, dayanışma gibi değerleri içermesi ço-
cuk edebiyatımız için oldukça olumlu bir durumu göstermektedir.
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İNANCIN SOSYAL MEKÂNA YANSIMASI:

İMAM ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Tuba YAZICIOĞLU∗

GİRİŞ 

Anadolu’da şekillenen Alevilik, siyasi olayların etkisiyle önceleri kapalı bir 
toplumsal yapı olarak varlığını sürdürmüş, daha sonra yaşanan göç ve kentleşmeyle 
birlikte farklı toplum kesimleriyle etkileşime geçmiştir. Alevilik inanç sisteminin, 
Alevilikle özdeşleşmiş en temel ibadeti cem törenidir. Bu törenin geleneksel 
Alevilikte ibadet etmek, hukuki sorgulama yapmak, bilgi ve eğitim vermek (Yazıcı, 
1996: 59-60) gibi belirleyici nitelikte işlevleri vardır. Cem töreninin yapıldığı me-
kânlar ise cem evleridir. Cem evleri de bazı niteliklerine göre, geleneksel mekân-
larda yapılan cem evleri ve yeni yerleşim yerlerinde yapılan modern cem evi komp-
leksleri ile henüz yapım aşamasında olan cami-cem evi projesi olarak üç grupta ele 
alınabilir.

Bildiride, geleneksel Alevilikte kutsal kabul edilen mekânlara yapılan cem evi 
örneği olarak Malatya’da bulunan İmam Zeynel Abidin Türbesi ve bu türbeyi de 
içine alarak inşa edilen Cem Evi Kültür Merkezi ele alınmaktadır. Bu örnekten 
hareketle Alevilerin yaşamında cem evlerinin işlevleri yanında, Alevilerin cem 
evleriyle ilgili algıları ve bu mekânlarla ilgili beklentilerini mekânda çekilen fotoğ-
raflardan hareketle anlamak, analiz etmek hedeflenmektedir. Bu amaçla, önce konu 
ile ilgili literatür taranmış, araştırmanın örneği olan mekan yerinde incelenmiş, 
mekanda görevli ve ziyaretçi kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Mekâna farklı 
tarihlerde gidilmiş, cem ayini yerinde incelenmiş, türbe ziyaretine gelenler ile görüş-
meler yapılmış ve fotoğraflar çekilmiştir. 

Bu çalışma, Alevilik inancının mekâna yansıması örneği olarak ele alınan 
İmam Zeynel Abidin Cem Evi Kültür Merkezi’nde yapılan gözlem ve görüşmelerle
ulaşılan verilerin ve çekilen fotoğrafların analizine dayanmaktadır. Bu bağlamda 
varılan tespitlerin, cami-cem evi projesi etrafında sürdürülen tartışmalara da katkıda 
bulunacağı düşünülmektedir.  
                                                            

∗Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü



754 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

İmam Zeynel Abidin Cem Evi Kültür Merkezi’nin, Malatya’daki bazı Ale-
vilerin yaşamında önemli işlevlerinin olduğu sonucunu ortaya koyan bu bildiri; 
fotoğraf ve sosyolojide fotoğraf analizi tekniği hakkında verilen bilgilerle başlamak-
ta, cem evleri tarihi, Türkiye’de cem evi sayısı, araştırmanın örneklemi olarak İmam 
Zeynel Abidin Cem Evi Kültür Merkezi’nin niçin seçildiği belirtildikten sonra, 
İmam Zeynel Abidin Türbesi’nin tarihi ve bu mekânda çekilen fotoğrafların analiz-
leri ardında sonuç bölümüyle sona ermektedir. 

1. FOTOĞRAF VE SOSYOLOJİDE FOTOĞRAF ANALİZİ 
TEKNİĞİ 

Daha önce yapılan çalışmalarda fotoğraflar, genellikle ilgili çalışmaların ekler 
kısmında verilmektedir. Yapılan çalışmalar için destekleyici ve açıklayıcı özelliği ön 
plana çıkarılmaktadır. Çalışmamızda ise, gözlem ve görüşmeler yanında fotoğraflar 
temel veri toplama araçlarından biri olarak kullanılmıştır.   

Derman (1991:11), fotoğrafı “En basit anlamda bir karanlık kutu (fotoğraf 
makinesi) yardımıyla ışığa karşı duyarlı malzemenin (film) üzerinde optik görün-
tülerin kaydedildiği mekanik süreci kapsar” şeklinde tanımlamıştır. Bir başka 
tanımda ise “….fotoğraf, çevremizde tam süreklilik gösteren mekanın seçilip, ayrı-
lan bir bölümünün aynı şekilde süreklilik gösteren mekanın seçilip, ayrılan bir 
bölümünün aynı şekilde süreklilik gösteren zaman boyutu içindeki bir anlık kesitinin 
bir düzlem üzerine aktarılan iki boyutlu izdüşümüdür” şeklinde tanımlanmıştır
(Fotoğraf Dergisi, 1990: 5). 

Fotoğrafın tarihi gelişimi teknolojik gelişmelere paralel olarak devam etmiş; 
önce siyah beyaz daha sonra renkli fotoğrafın elde edilmesi fotoğraf tarihinde ger-
çekliğin olduğu gibi fotoğrafa aktarılması açısından önemli dönem noktalarından 
biri olmuştur. Fotoğrafın bulunduğu ilk yıllarda yalnızca teknik yönü üzerinde 
durulduğu için geçmişi geleceğe taşıyan etkin bir öğe olarak değil teknik gelişmelere 
bağlı bir aygıt olarak görülmüştür (Sönmez, 2003). Günümüzde ise, teknik özellik-
lerinin yanında sosyal olguların tespit edilmesinin, bu tespitlerin analizinin ve değer-
lendirilmesinin bir aracı olarak işlev görmektedir. Fotoğraflar, hiç bilmediğimiz 
toplumları ve bu toplumların kendilerine has kültürel motiflerini bizlere yansıtır. 

Gerçekliği yakalama aracı olarak fotoğraf, önceleri sanatçılar için iletişim 
aracı, bir girişimi ya da bir zihinsel süreci görüntüleme aracıdır (Büyük Larousse, 
1986: 4227). Fotoğraflar bir anlatım yolu olarak yaşanılanları çekildiği anın öncesi-
ne ve sonrasına gitmeden sadece çekildiği anı yansıtan bir aygıttır. Bizim için fotoğ-
rafın konusu olan nesne fotoğrafik bir nesne olmaktan çıkar ve bize gösterdikleriyle 



755Öğr. Gör. Tuba YAZICIOĞLU

toplumsal gerçekliği belgelendirme özelliği taşır. Bu özelliği ile yaşananları olduğu 
gibi muhafaza edebilme özelliğine sahiptir ve bilgileri tarihe aktarır. Yorumlamada 
ve yargılamada bulunmaz. İlgili olduğu nesneyi muhatabı ile karşı karşıya bırakır. 
Fotoğrafın, sosyolojik gerçekliği objektif olarak sunan bu özelliğinden yararlanarak, 
İmam Zeynel Abidin Cem Evi Kültür Merkezi tanımaya ve işlevleri kavramaya 
çalışıldı.   

İmam Zeynel Abidin Türbesi’nin fotoğraflarını çekmenin amaçlarında biri 
burayı tanımayan insanların bu mekân hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 
Bundan dolayı, fotoğraflar çekilirken estetik kaygılardan ziyade bu çalışmayı oku-
yanların mekân hakkında bilgi edinmelerine öncelik verilmiştir. Diğer amacı ise, 
sosyolojik gerçekliğin farklı yönlerini sunan fotoğraf karelerini birbirleriyle ilişki-
lendirerek sosyal gerçekliği bir bütün olarak ortaya koymaktır.  

2. CEM VE CEM EVİ TANIMI - CEM EVLERİ TARİHİ  

Akyol (2009:1)’a göre; “Kelime anlamı itibari ile Cem; bir arada toplanmak, 
birleşmek, bir araya gelmek demektir” Özkan (1995: 12) ise, Cem ayinlerinin Ale-
vilerin var oluşlarına ruh veren birlik-dayanışma ve kurumlar olarak tanımlar. Ale-
vileri, belli bir çatı altında toplayan Cem evlerinde yapılan cem ayinleri, Alevilik 
inanç sisteminin temel ibadetlerinden biridir (Ocak, 2003). Cem törenlerinin yanı 
sıra, Alevilerin yaşamını tüm boyutlarıyla şekillendiren ve Alevilik inanç sisteminin 
yaşamasını sağlayan diğer temel ibadetler ise şunlardır: Tevella ve Teberra etmek, 
müsahiplik, oruç tutmak, kurban kesmek, erenlere, kutsal mekânlara ve özellikle 
Ehl-i Beyt soyundan gelen seyyidlere saygı göstermek, seyyidlere hakkullah vermek 
ve onların verdikleri kararlara uymaktır (Ocak, 2003). 

Cem ayininin ilk olarak nerede, nasıl, kimler tarafından yapıldığı net bir biçim-
de ortaya konulamamaktadır. Cemin tarihsel ve kültürel kökenlerinin temelinin tam 
ve kesin olarak hangi kaynaklara dayandığı konusu hala bilinmezliğini korumaktadır 
(Rençber, 2012: 76). 

Cem törenlerinin tarihsel ve dinsel dayanakları hakkında farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Rençber (2012: 78), konuyla ilgili çalışmasında bu görüşleri şöyle 
sıralamaktadır:  

1- “Alevilere göre cem erkânları Hz. Muhammed’ in Miraçtan döndükten son-
ra ‘Kırklar Meclisi’ olarak isimlendirilen topluluğu ziyaret etmesi ve orada bulunan 
kişilerle olan konuşmalarına dayanır” (Eğri, 2007: 37).



756 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

2-b“Türklerin kadınlı-erkekli toplantılar yaparak buralarda içki içip eğlen-
meleri, çalgılar çalıp sema etmeleri töreleri icabı idi.” (Şeşen, 2010: 70). “İslamiyeti 
kabul ettikten sonra bu adetleri terk etmeyerek İslami bir kılığa sokarlar. İşte Alevi-
Bektaşi ceminin aslı budur.” (Eröz, 1992). 

3- Sözengil (1991,106), bu içkili çalgılı törenlerin Zerdüşt dini dışında binlerce 
yıl önce Anadolu’da üzüm toplama döneminde uygulanan ‘Dionyos’ ayinlerinden de 
etkilendiğini söylemektedir.

4- Pala (1994, 104-105), Farsça bezm ‘Cem meclisi’ anlamına gelir ve klasik 
Fars ve Türk edebiyatlarına göre ilk defa içki meclisi kurarak bezmi icat eden Cem 
olduğu için bezm ona izafe edilmiş ‘Bezm-i Cem ‘ tamlaması ile ortaya çıkmış 
olduğunu söyler. 

5- “Yakutlarda Isı-ah denilen bir ayin yapılırdı ve bu ayinlerde toplanan kımız 
içilirdi. Şamanın yönettiği bu ayinde kadın ve erkekler bir yerde toplanarak birbirle-
rinin ellerinden tutarak daire oluşturur ‘hu hu’ diyerek raks etmeye başlarlardı.” 
(Sözengil, 1991).  

6- “Hacı Bektaş-ı Veli’nin sohbetlerinde, bütün muhipleri bir araya toplanır, 
şiirler söylenir, zikirler yapılır ve Kur’an okunurdu. Böylelikle ilk cem törenlerinin 
temeli atılmıştır.” (Bakır, 2003: 111-153). 

7- Başka bir rivayet ise ilk cem erkanlarının İmam Cafer-i Sıddık tarafından 
yapıldığı yönündedir (Can,1998).

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, Cem törenlerinin tarihsel ve dinsel 
dayanakları hakkında birbirleriyle bağdaştırılması mümkün olmayan farklı görüşler 
ileri sürüldüğü gibi, tarihsel süreç içerisinde sistematik bir hal aldığı anlaşılan Cem 
ayinleri geleneksel Anadolu Aleviliği içinde yöreden yöreye de değişikliklere uğra-
yarak günümüze kadar gelmiştir.  

Cem ayini cem evinde yapılır. Cem evi ise; toplu halde zikir, sohbet ve ibadet 
yapılan mekândır. Bu mekânlarda yerine getirilen ritüeller İslam’a aykırı değildir 
(Akyol, 2009: 1). Kısa bir tanımla ifade edilecek olunursa Cem evleri, inanç hiz-
metlerinin görüldüğü yerlerdir (Yaman, 2007).  Cem evi, Alevi-İslam inancının 
ayin ve erkân yeridir (Rençber, 2012: 80). Alevilere göre Cem evi, edep-erkân med-
yanıdır, dar meydanıdır, Kırklar meydanıdır, birlik meydanıdır, seçkinler medya-
nıdır, gerçekler meydanıdır, ferman yeridir, tasavvuf eğitimin yapıldığı okuldur, 
dualı lokmaların yenildiği aş evi, eline-diline- beline sahip olanların güven yeridir
(Uğurlu, 2007). 
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Geleneksel Alevilikte cem törenleri, köylerde dede evinde ya da dedelerin 
misafir olduğu talibin evinde yapılmaktaydı. Göç ve sanayileşmeyle beraber köyler-
de yaşayan Alevilerin şehirlere taşınmalarıyla birlikte, Aleviler bir taraftan şehir 
hayatına adapte olmaya çalışırlarken diğer yandan köylerde gerçekleştirmiş olduk-
ları 12 imam hizmetini yerine getirecekleri yeni bir mekân arayışına girmişlerdir 
(Yıldırım, 2012). Çünkü modern kentlerdeki evlerin küçük olması, kullanılan eşya-
ların niteliği, nüfusun heterojen olması ve komşuluk ilişkisi gibi nedenler bu ibade-
tin evlerde yapılmasını imkânsız hale getirmiştir. Bundan dolayı, Bouman (2011: 
31)’nın, “yerinden edilmiş şeylerin er ya da geç tekrar ‘yerleştirilmesi’ gerekecekti” 
ifadesini doğrulayacak şekilde, göçten sonra şehir hayatında yeniden ve yeni bir 
anlayışla örgütlenen Aleviler, inançlarını yaşatabilmek için Cem Evi kompleksleri 
inşa etmişlerdir. Bu süreçte, cem evlerinin mimari yapısını geliştirmek amacıyla, 
1990’larda Cem Evi Mimari Proje yarışmaları düzenlenmiş, kazanan projeler hayata 
geçirilmiştir (Cem dergisi 1996,12). Böylece hem kurumları itibari ile geçmişle bağ-
ları olan hem de modern dünyanın sorunlarına cevap verebilen kütüphanesi, aşevi, 
ibadet salonu, kurban kesimhanesi, lokma sunulan aşevi, cenaze hizmetlerinin veril-
diği morg ve gasilhanesi gibi birimleri bulunan modern yapılar ortaya çıkmıştır. 

3. TÜRKİYE’DE BULUNAN CEM EVİ SAYISI 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün bilgi edinme yasası kapsamında Türki-
ye’deki cem evleri sayısal profilini kamuoyuna açıkladığı verilere göre Türkiye’de
toplam 937 cem evi bulunmaktadır. Buna karşılık 81 ilin 31‘inde Alevilerin meka-
nsal imkan olarak kendilerini ifade edebilecekleri hiçbir yer bulunmuyor. Bu 31 il
şunlardır; Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Erzurum, Giresun, 
Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muğla, Niğde, Ri-
ze, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, 
Kilis, Düzce. Bu illerde Cem evinin olmaması, bu illerde yaşayan Alevi vatandaşla-
rın ibadet yerlerinin yokluğu ayrıca yapılacak olan bir araştırmanın konusu olma
özelliğine sahiptir.

En çok Cemevinin bulunduğu ilk üç il Tokat (172), Çorum (90) ve Sivas 
(71). İstanbul’da ise 64 Cem Evi var. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan 08.03.2013 tarihli Türkiye genelindeki cem evi sayısı ve 
illere göre dağılım tablosu şöyle:  Amasya (49), Ankara (40), Antalya (7), Aydın 
(13), Balıkesir (19), Bingöl (3), Burdur (1), Bursa (12), Çanakkale (1), Çankırı (8),
Denizli (4), Diyarbakır (3), Edirne (1), Elazığ (6), Erzincan (13), Eskişehir (22), 
Gaziantep (8), Gümüşhane (1), Isparta (9), mersin (3), İzmir (26), Kayseri (4), Ko-
caeli (11), Konya (1), Kütahya (8), Malatya (18), Manisa (10), Muş (15), Nevşehir 
(8), Ordu (30), Sakarya (1), Samsun (17), Tekirdağ (2), Tunceli (8), Şanlıurfa (4),
Uşak (1), Yozgat (36), Zonguldak (10), Bayburt (4), Kırıkkale (10), Ardahan (19),
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Yalova (2), Osmaniye (1). http://t24.com.tr/haber/turkiyede-82-bin-693-camiye-
karsilik-937-cem-evi-var/225770

4. GELENEKSELDE KUTSAL KABUL EDİLEN 
MEKÂNLARDA YAPILAN CEM EVLERİ 

“Din, toplumda olan şeyleri toplumsal gerçekliği, toplumsal ilişkileri insanlar 
katında izah etmek ve kurumsal düzenlemeleri, sebepleri hakkındaki sorulara cevap-
lar vermek suretiyle meşrulaştırır. Din davranış ve düşüncelerimizi, bireyin iç dün-
yasında olup bitenleri, inanç ve bilinçlerini bilgi ve tezlerini, toplumsal kurumları, 
siyasal ve toplumsal düzeni, onlara kutsallık kazandırmak ve nihai olarak geçerli 
ontolojik statüler bahşetmek, yani onları kutsal ve kozmik referans çerçevesine 
yerleştirmek suretiyle meşrulaştırır.  Sosyal bir fenomen olarak din, liderleri veya 
müntesipleri tarafından kutsal kökeni olmayan yapı ve olayları da meşrulaştırma 
potansiyeline sahiptir” (Küçükcan, 2013: 69). 

R. Otto (akt.Küçükcan, 2013:65), dini “kutsalın tecrübesi” olarak tanımlamış-
tır. Ona göre din, insanın kutsal ile ilişkisidir. Kutsal olarak bilinen veya kabul 
edilen şey, öncelikle sadece dini alanda kendini gösteren özel bir değerlendirmedir. 
Kutsallık noktası, dinin bütünüyle kendine özgülülüğünü ifade eder ve aynı zamanda 
bütün dinlerde ortaktır. Buradan hareketle sosyolojinin görevi insanın kutsalla 
ilişkisinin ifadesi olan somut sosyal fenomenleri tespit ve tasvir etmek olmalıdır. 
J.Wach Otto (akt. Küçükcan, 2013: 67)’nun kullandığı “kutsalın tecrübesi” ifade-
sinden hareketle dini tecrübenin objektif olduğunu söyler.

İnanç merkezlerine türbe ziyaretleriyle Türklerin ataerkil aile yapısının bir 
sonucu olarak bilinen ata kültü ile arasında bir bağ vardır. Atalar kültü, toplum 
içinde kudretli kişilerin öldükten sonra da aileleri ve toplumlarını korumaya devam 
ettikleri inancına dayanır (Eröz, 1992: 67; Ocak, 2010: 12; Güngör&Günay, 2007:
82; Bayat, 2007:187; Kafesoğlu, 2005: 304).

Bilindiği üzere “kutsal yerler, toplumun dini hayatının merkezi sayılan, insan 
hayatına yön veren, ona anlam kazandıran, ilahi âlemle dünyevi âlemin kesiştiği, 
insanın kendisini huzurda hissettiği, toplumla birlik ve beraberliğin sağlandığı ve 
dini kimliğin muhafaza edildiği yerlerdir.” (Yıldırım, 2012: 157). İnsan tabiatının 
kutsal yerlere olan ihtiyacı ve toplumsal koşullar Alevi topluluğunun cem evi inşa 
etmesine yol açmıştır (Yıldırım, 2012: 157). “Alevilik inanç sisteminde de bazı 
insanların (seyyidler, erenler, evliyalar) ilahi bir güce sahip olduklarına inanılıyor ve 
buna saygı gösteriliyor.” (Yazıcı; 2011: 129). Aleviler için önemli olan ve kendileri 
için kutsal kabul edilen inanç önderlerinin tecrübelerini de içine alacak şekilde 
oluşan bu cem evi kompleksleri iki kutsalın bir merkezde yer almasını sağlamıştır. 
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Malatya ilinde Battalgazi ilçesinde bulunan İmam Zeynel Abidin Türbesi ve Cem 
evi kompleksi iki kutsalın bir arada bulunduğu bir mekâna örnek teşkil etmektedir. 

5. İMAM ZEYNEL ABİDİN KİMDİR?

Araştırmanın örneklemi olarak seçilen mekânda türbesi bulunan ve adına cem 
evi yapılan İmam Zeynel Abidin’in kim olduğuyla ilgili olarak farklı görüşler 
mevcuttur. Malatya’daki Alevilerin İmam Zeynel Abidin ile ilgili olarak anlattıkları 
tarihi kaynaklardaki bilgilerle büyük oranda çeliştiği görülmektedir. Yazıcı (2011,
327-328)’nın, İmam Zeynel Abidin kimdir? Sorusuna, çoğunluğu günümüz alevi 
yazarlar tarafından kaleme alınan kitaplardan yararlanarak verdiği cevap şöyledir:  

İmam Zeynel Abidin, Kerbela’da şehit olan Üçüncü İmam Hz. Hüseyin’in Ali 
Asgar (Küçük Ali) diye anılan küçük oğludur. Annesi, son İran hükümdarı Yezd-
cürd’ün kızı Şehr-i Banu’dur. 5 Şaban 36-38 / 6 Ocak 659 Medine’de doğmuştur.

Zeynel Abidin, Kerbela faciasında, Kerbela’da bulunmuş, fakat hasta olduğun-
dan babası savaşa girmesine izin vermemiştir. Bu sayede, 24-25 yaşında iken 
Kerbela katliamından sağ kurtulmuş, Medine’ye dönmüş ve orada vefat etmiştir.

Künyesi Ebu Muhammed ve Ebu Hasan’dır. Çok ibadet ettiğinden dolayı iba-
det edenlerin süsü, bezeği anlamında “Zeyn’el-Abidin”, secde edenlerin ulusu mana-
sında “Seyyidu’s-Sacidin”, fazla secde etmeleri dolayısıyla alnında, dizinde medya-
na gelen sertlik yüzünden “Zü’s-Sefenat”, çok secde eden manasında “seccad” gibi 
lakaplarla da anılıyor (Bozçalı, 2005). Yoksulları korur gözetirdi. Dedesi Hz. Ali 
gibi geceleri yoksulların evine tanınmamak için yüzünü kapatarak yiyecek götürür-
dü. (Zelyut,1992). “Kölelik sistemine karşı olduğu için” (Zelyurt, 1992: 172). “köle-
ler satın alır azat ederdi” (Bozçalı, 2005: 174) . “Kendisine kötülük edenlere bile 
iyilik ederdi” (Öztelli, 1997: 51). 

Gazali, yaşadığı bir olaya gösterdiği tepkiden sonra, sahip olduğu özellikleriyle 
ilgili şu tespitlerde bulunmaktadır: “ Hazrete bir kişi küfretti. Buna karşılık hazret, 
sırtında bulunan bir gömleği o kişiye atıverdi, bir de kendisine bin dirhem para veril-
mesini emretti. 

“Bundan dolayıdır ki seleften bazıları buyurdu:

- Ali Zeynel’âbidin için övülen beş nitelik ve hasleti bir araya gelmiş oldu.

1. Halimlik,

2. Eziyeti kaldırma,

3. Kişiyi Allah’tan uzaklaştıran hasletlerden kurtarmak,

4. Kişiyi pişman olmaya ve tövbe etmeye teşvik edip zorlamak,
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5. Kişinin kendisini zemmetmesine rağmen medh u senâya mecbur 
ettirmesidir.” (Arslan, 1973: 47).    

Bu özelliklerinden dolayı halk kendisine büyük saygı gösteriyordu (Zelyurt, 
1992). Ehl-i Beyt’e muhalif olan düşmanları bile ona saygı göstermek zorunda kalır-
lardı (Sofuoğlu&İlhan, 1997). “Onun halk üzerindeki etkinliğinden Emevi yönetimi
çekiniyordu. Bu nedenle; imam Zeynelabidin, 713 yılında, Emevilerden Velid’in 
Saltanatı sırasında, Kaya’ya göre ise, “Emevilerden Haşim’in buyruğu ile (17.10.-
713’te) zehirlenerek şehit edildi.” (Kaya, 2006: 349).

Çalışma süresince yapılan gözlem ve görüşmelerde, Malatya’daki aleviler için 
İmam Zeynel Abidin’in türbesinin bulunduğu alanın inanç açısından büyük önem 
taşıdığını tespit ettik.  

Alevilik inanç sisteminin mihenk taşı diyebileceğimiz Cem ayininin gerçek-
leştirilebilmesi, inananlarını bir çatı altında toplayabilmesi, karşılıklı sıcak ilişkilerin 
oluşabilmesi, inananların etkileşim içinde olabilmeleri için Cem evleri büyük önem 
arz etmektedir. İmam Zeynel Abidin İslam dini ve Alevilik inancına mensup bireyler 
için kutsal bir zattır. Kerbela faciasında kurtulan tek erkek olması ile ehli beyt nes-
linin devamı onunla sağlanmıştır. Vefatı ardından vücudunun parçalanması da ina-
nanların bağlılığını artırmıştır. Birçok yerde kabrinin olması da bu sebeptendir. Bat-
talgazi ilçesinde bulunan bu türbe de inananları tarafından ziyaret edilen bir mekan-
dır, yanı başında bulunan Cem evi kompleksinde Alevi vatandaşlar hem kutsal şah-
sın kabir ziyaretini yapmakta hem de cem ayini, kurban kesme, lokma dağıtma gibi 
ibadetlerini gerçekleştirmekte hem de birbirleri ile iletişime geçmektedirler. Diğer 
Cem evlerinde de buna benzer yapılanmalar görmek mümkündür.

“Alevi vatandaşlar, ‘tarikat yapmak’ dedikleri cem törenlerinde yüzyıllardır 
süregelen kültürel motifleri hala muhafaza ediyorlar”(Dinç, 1995: 22). Nitekim 
“Karacaahmet dergahında bulunan Osman amca, cem evine gelen gençlerin Ka-
racahmet dergahında inançlarını, kültürlerini, Abbas Genç gibi Aleviliği her şeyi ile 
yaşamış, görmüş ve kendilerine sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşan bireylerden öğrenme
imkanı bulmuşlardır, demiştir” (Aksakallı, 1997: 15) buna örnektir, buna benzer bir 
ifadeyi kullanan Özkan (1995; 11) da Alevi gençlerinin kendi geleneksel, dini ve 
kültürel kimliklerini bu mekanlarda oluşturduklarını ifade etmiştir. 

Bu türbe ve Cem evi sadece Battalgazi’de yaşayan Aleviler için değil diğer 
ilçelerde ve merkezde yaşayan Aleviler için de önemli bir mekândır. Yaptığımız 
görüşmelerde yakın illerden gelen vatandaşlarla karşılaştık.  Alan tercihinde ilk 
yerinde gözlemler sonucunda böylesi kutsal bir mekânın farklı yerlerden gelen 
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insanları bir araya getirdiğini tespit ettik. Bu tespitten hareketle Battalgazi’de 
bulunan bu mekânın sosyolojik bir öneme sahip olduğu kanaati oluşmuştur.

İmam Zeynel Abidin Cem Evi Kültür Merkezi’nin girişinde yer alan bir yazıda 
(6. Fotoğraf), İmam Zeynel Abidin ile ilgili olarak, bu mekânı ziyaret eden Alevi-
lerin doğruluğuna kesinlikle inandıkları saptanan, şu bilgiler yer almaktadır: 

5.1.İmam Zeynel Abidin’i Tanıyalım

Adı: Ali Bin Hüseyin

Lakabı: Zeynel Abidin (insanların ziyneti, takısı anlamına gelir.)

Büyük Dedesi: Hz. Muhammed Mustafa

Dedesi: İmam Aliyyel Mürteza

Büyük Annesi: Hatice-i Kübra

Babaannesi: Fatimet’üz Zehra

Babası: İmam Hüseyni Deşti Kerbela

Annesi: Prenses Şehri Banu

Doğum Yeri: Medine-i Münevver

Doğum Tarihi: Hicri 38, Miladi 659

Vefat Yeri: Medine-i Münevvere

Vefat Tarihi: Hicri 95, Miladi 717

Vefat Nedeni: Emevi Sultanı Zalim Abdulmelik tarafından zehirletilerek şehit 
edilmiştir.

12 İmamlardan: 4. İmam

İmamlık Süresi: 35 yıl

Zeynel Abidin Kerbela faciasından kurtulan tek erkek kişidir (çocuklar hariç). 
Kerbela faciasında İmam Zeynel Abidin 21 yaşlarında ve üstelik hasta idi. Hasta 
olmasına rağmen zalim Yezid’in askerleriyle savaşmak istedi. Çünkü bütün akraba 
ve yakınları gözleri önünde birer birer şehit ediliyorlardı. O da bu görevden kaça-
mazdı ve öyle yaptı. Kalktı savaş elbiselerini giydi, Cenk’e hazırdı. O da yakın-
larıyla aynı kaderi paylaşmak istiyordu ve bunun için sevgili babası İmam Hüse-
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yin’den savaşa çıkmak için izin istediğinde İmam Hüseyin izin vermedi ve şöyle 
diyordu; “Ey sevgili oğlum bugün senin Kerbela’da şehit olmana izin yoktur. Çünkü 
Ehlibeyt nesli seninle devam edecektir. Benim ve Kerbela şehitlerinin imamı sen 
olacaksın, bizleri kefenleyip cenazeleri kaldırma sana düşmektedir. Sen daha sonra
şehit edilip bizlere kavuşacaksın oğul” diye Zeynel Abidin’e nasihat edip emanetleri 
teslim etmişlerdir ve Zeynel Abidin’in olayına 2. Nuh (as) Vakası da denmiştir. 

Kerbela faciasından sonra Ehlibeyt kadınları ile Şam’a götürülen Zeynel 
Abidin mescitte cami imamının Ehli-Beyt hakkında olumsuz konuşmaları üzerine şu 
konuşmayı yapmıştır: “Ey insanlar bize altı şey verildi ve yedi şeyle üstün kılındık. 
1- İlim, 2- Hilim, 3- Cömertlik, 4- Fesahat, 5- Yiğitlik, 6-müminlerin gönlünce sev-
gimiz ihsan edildi. Seçilmiş peygamber Hz. Muhammed bizdendir, Sıddıyk (onu ilk 
gerçekleyen imamını ilk izhar eden) Ali; Cafer-i Tayyar Allah’ın ve Resulü’nün 
aslanı Hamza ve bu ümmetin ki Sıbtı (Resullah’ın iki torunu soyunu sürdüren iki 
hayırlı ümmet mesabesinde olan oğulları) ve Deccal’i öldüren Mehdi bizdendir. 
Bunlara herkesten üstün bir makam ihsan edildi bize.

Bizi tanıyan tanır, tanımayana da soyumu sopumu haber vereyim; Ey insanlar 
benim Mekke ile Medine’nin oğlu Zemzem ile Safa’nın oğlu benim, Abasının 
eteğinde Hacer-ü Evsedi taşıyanın oğlu, hem herkesten daha iyi daha güzel bir 
tarzda hac törenini eda edenin oğlu benim, en hayırlı ve gerçek tavaf edip Say’i ifa 
edenin oğlu benim, en hayırlı ve gerçek hac edip Lebbeyk diyenin oğlu benim, 
Burak’a binip göğe ağanın oğlu benim, geceleyin Mescid-ül Haram’dan Mescid-ül 
Aksay’a varanın oğlu beim, Cebrail ile Sidret-ül Mühtehaya varan zatın oğlu benim, 
hakkında yaklaştı yakınlaştı iki yay kadar kaldı yahut daha da akın denen zatın oğlu 
benim, gökte meleklerle namaz kılanın oğlu benim, Allah’ın dediği kendisine Vah-
yedilenin oğlu benim, Muhammed Mustafa’nın oğlu benim, Aliyyel Murteza’nın 
oğlu benim, Allah’tan başka tapacak değinceye kadar halkla savaşanın oğlu benim, 
Resullah’ın huzurunda iki kılıçla savaşanın, düşmana iki mızrak vuranın, iki kere 
göçenin, iki beyatte de beyat edenin Bedir’de Huneyn’de dövüşenin göz ucunda 
bakıncaya dek Allah’a şirk koşmayan; müminlerin Salih’i peygamberlerin varisi 
olanın, dine bidat katanların köklerini kazıyanın Müslümanların sevgilisi kesilen
savaşlarının nurunun, ibadet edenlerin ziynetinin ağlayanlara baş tacı olanın; sabır-
ların en sabırlısının, Âlemlerin Rabbi’nin Resulü Yasin’in (Muhammed(s.a.v)) 
soyundan olan gecelerini ibadetle geçirenlerin en üstünü bulunanın; Cebrail ile güç-
lendirilen, Mikail ile yardım görenin oğluyum, Müslümanların haremini koruyan-
ların oğluyum, dinden çıkanların gerçekten sapıp zulmedenleri, beyatten dönüp ahdı-
nı bozanları öldürenlerin oğlu benim, Fatımat’üt Zehra’nın oğlu, kadınların uslunun 
oğlu.” (Bihar-ül envar: x.l.v. S.137-139)
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5.2. Şair Ferazdakın Zeynel Abidin İle İlgili Şiiri

Emevî hükümdarı Abdulmelik oğlu Hişam hacca gitmişti. Haccerel Evsed’e 
yaklaşmak istedi. Kalabalıkta imkân bulamadı. Bu arada İmam Hüseyin’in oğlu 
İmam Zeynel Abidin göründü. Halk hemen yol açtı. Haccerül Evsed’e dokundu. 
Şamlılar bu kimdir diye sordular. Hişam bilmiyorum dedi. Şair Ferazdak ben 
biliyorum dedi ve şu şiiri okudu; 

“-Bu Allah’ın kullarının hepsinden hayırlıdır, budur ap arı izi eseri tertemizdir. 
Bir kişidir, bu ki Mekke deresi de bilir onu düzü de Beyt de biliyor onu Harem’de. 
Hatim’in Rükmü o dokunmaya gelince elinin ayasına yapışıp öpmek diler. Takva 
Ehlini sorarsan bunlar imamlardır yeryüzü halkının en hayırlıları kimler derse 
bunlardır ancak. Eğer bilmiyorsan bil ki budur Fatıma’nın oğlu Allah peygamberleri 
onun atasıyla tamamladı. Senin sözün bir zarar vermez ona inkâr ettiğini Arap da 
bilir Acem de. Göz utanır da mehabetinden bakamaz ona insan ancak güldüğü 
zaman söz söylenebilir ona.”

5.3. Şeyh Lüfid’in Rivayeti

Tanrı’yı bilen bunun derecesini de bilir. Çünkü ümmetler bunun evinin 
sayesinde dine kavuşmuştur. –Mahlûkattan bunlara buyruğuna uymayan, 
derecelerini mahzar oldukları nimetleri bilmeyen kim var. 

5.4. Sıbt İbni Al Cevzi ve Sübkinin Rivayetlerinde Şu Beyitler Var

Yücelikte öyle bir dereceye yücelmiştir ki oraya eller erişemez ayaklar basama 
peygamberler onun atası yüzünden üstünlülere ulaşmışlar ümmetler atasının ümmeti 
yüzünden anılmışlar. Cömert ne kadar cömert olursa olsun toplum ne kadar ihsan  
ederse etsin onların ihsanına ulaşamaz. Allah’ı anıştan sonra ilk olarak onlar anılır 
her başlangıçta böyle olduğu gibi her sonradada söz onların anışıyla biter. Ehli 
Beyt’inin mucize ve kanaatlerini iyilik ve üstünlüklerini ağaçlar kalem denizler 
mürekkep olsa da yazmakta tükenmez, biz inananları yüce Rabbimiz Ehli Beyt’in 
yolundan izinden ayırmasın. Allah… Allah… Hu diyelim gerçeğin demine Hu diye-
lim. Hz. Zeynel Abidin Kültür Vakfı Adına Erdoğan Ünverdi Başkan (2013)

6. ATABEY KÖYÜ VE ZEYNEL ABİDİN’İN KÖYE GELİŞ 
TARİHÇESİ

İmam Zeynel Abidin Türbesinde bulunan ve 5 ’teki fotoğraf ile gösterilen 
panoda Atabey köyü ve İmam Zeynel Abidin’in köye geliş tarihçesi şöyle yer 
almaktadır;
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6.1.Türbenin Yapılış Hikâyesi

Atabey köyü bugünkü Karakaya Barajı’nın altında kalınca İmam Zeynel 
Abidin türbesi 21.10.1986 tarihinde Malatya Valiliği’nin ziyareti izniyle İbrahim 
Ünverdi dede öncülüğünde diğer sevenleriyle birlikte şimdi üzerinde bulunduğu 
mekâna naklediliyor. Nakil gerçekleştirilirken ne gördükleri sorulduğunda, İbrahim 
dede şu cevabı veriyor; “buna çok kişi inanmaz; türbe açıldığında bir taş sandukanın 
olduğu İmam Zeynel Abidin’in sağ kolunun içinde olduğu, kolun hala canlı olduğu 
ve sağ kolu sandukayla birlikte getirilip kefenleyip yeni yerine naklettiğini söyledi.” 
Dedenin diğer gördüğü şeyleri ise gizlediği rivayet edilir. 1988 yılında İbrahim dede 
öncülüğünde Ayhan Durmaz ve diğer sevenleriyle birlikte halkımızın yardımlarıyla 
türbe inşaatı başlıyor. Daha sonra İmam Zeynel Abidin adına bir dernek kuruluyor, 
sonra 29.08.1998 yılında dernekten vakfa dönüşüyor. Hz. Zeynel Abidin’in türbesi 
kültür vakfı ismi ile vakıf olarak hizmet ediyor. ( Zeynel Abidin Kültür Vakfı 
Yönetim Kurulu Adına Erdoğan Ünverdi). 

Günümüzde Zeynel Abidin Türbesine gelenlerin cem hizmetini yerine getir-
mek, kurbanlarını kesmek, lokmalarını dağıtmak gibi hizmetlerin rahat bir şekilde 
yerine getirilebilmesi için yanında 3 katlı Zeynel Abidin Cem evi yapılmıştır. Zeynel 
Abidin Türbesi ve Cem evi Malatya’nın Battalgazi ilçesine otoparkının ve çocuk 
parkının da bulunduğu bir ibadet yeridir.

6.2.Türbenin Yapılış Hikâyesi

Atabey köyü bugünkü Karakaya Barajı’nın altında kalınca İmam Zeynel 
Abidin türbesi 21.10.1986 tarihinde Malatya Valiliği’nin ziyareti izniyle İbrahim 
Ünverdi dede öncülüğünde diğer sevenleriyle birlikte şimdi üzerinde bulunduğu 
mekâna naklediliyor. Nakil gerçekleştirilirken ne gördükleri sorulduğunda, İbrahim 
dede şu cevabı veriyor; “buna çok kişi inanmaz; türbe açıldığında bir taş sandukanın 
olduğu İmam Zeynel Abidin’in sağ kolunun içinde olduğu, kolun hala canlı olduğu 
ve sağ kolu sandukayla birlikte getirilip kefenleyip yeni yerine naklettiğini söyledi.” 
Dedenin diğer gördüğü şeyleri ise gizlediği rivayet edilir. 1988 yılında İbrahim dede 
öncülüğünde Ayhan Durmaz ve diğer sevenleriyle birlikte halkımızın yardımlarıyla 
türbe inşaatı başlıyor. Daha sonra İmam Zeynel Abidin adına bir dernek kuruluyor, 
sonra 29.08.1998 yılında dernekten vakfa dönüşüyor. Hz. Zeynel Abidin’in türbesi 
kültür vakfı ismi ile vakıf olarak hizmet etmektedir (Zeynel Abidin Kültür Vakfı 
Yönetim Kurulu Adına Erdoğan Ünverdi). 

Günümüzde Zeynel Abidin Türbesine gelenlerin cem hizmetini yerine getir-
mek, kurbanlarını kesmek, lokmalarını dağıtmak gibi hizmetlerin rahat bir şekilde 
yerine getirilebilmesi için yanında 3 katlı Zeynel Abidin Cem evi yapılmıştır. Zeynel 
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Abidin Türbesi ve Cem evi Malatya’nın Battalgazi ilçesine otoparkının ve çocuk 
parkının da bulunduğu bir ibadet yeridir (Zeynel Abidin Kültür Vakfı Yönetim 
Kurulu Adına Erdoğan Ünverdi). 

7. İMAM ZEYNEL ABİDİN TÜRBESİ CEM EVİ KÜLTÜR 
MERKEZİ’NDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR VE ANALİZLERİ

7.1. Yerleşim Yerinin Mimarisi

Battalgazi ilçesi Malatyaya 9km. (http://www.illerarasimesafe.com/malatya-
battalgazi/) uzaklıkta 426.381 (http://www.malatya.bel.tr/sayfa.asp?id=92) nüfuslu 
bir ilçedir. Fotoğraf 1’de Battalgazi Malatya yolu görülmektedir. Fotoğraf 2’de 
Battalgazi ilçesinin girişinde bulunan tarihi surlar bulunmaktadır 532 yılına ait 
surlardır. Fotoğraf 3’te görüldüğü üzere girişte arabalarında girebileceği büyüklükte 
bir kapı mevcuttur, kendi imkânları ile gelenlerin türbenin girişte sağ tarafta 
arabalarını park etmeleri için park yeri ayrılmıştır, gözlemlerde park etmiş arabaların 
olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle türbeyi ziyaret edenlere kolaylık sağlanmıştır. 
Fotoğraf 4’te ziyaret saatleri ve türbenin açık olduğu saatler panoya yazılmıştır. 
Giriş çıkış saatleri gelenleri bilgilendirmek için yazılmıştır. Türbeyi ziyaret saatleri 
dışında da gözlemlemeye gidildi, bu saatlerin dışında Türbenin dedesi bu saatlerin 
dışında türbede olmadığını daha sonraki görüşmelerinde aktardı. Mekânın dışında 1 
km uzaklıkta baraj gölü bulunmaktadır. Görüşme yapılan kişilerden bazıları bu baraj 
gölünü görmek için zaman zaman oraya gitmekte olduklarını bildirdiler.

Türbenin girişinde fotoğraf 3’te görüldüğü gibi sol tarafta küçük bir bekçi 
kulübesi yer almaktadır. Birkaç metre ilerisinde fotoğraf 6’da Atabey köyü ve İmam 
Zeynel Abidin’in köye geliş tarihçesi gelenleri bilgilendirmek için camdan yapılmış 
bir panoya asılmıştır. Hemen yanında fotoğraf 7’de İmam Zeynel Abidin’i tanıtan 
bir pano da yer almaktadır. Aynı zamanda türbeye gelenlerin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için hemen girişte bir kantin bulunmaktadır. Parkı fotoğraf 27 (salıncak ve 
tahterevallisi olan, gelenlerin buralarda eğlendi de gözlendi), fotoğraf 8’de görüldü-
ğü gibi oturmak için bankları, tuvaleti, fotoğraf 16 ve 19’da görüldüğü üzere hayır-
severlerin yaptırdığı havuzu ve çeşmesi, üç katlı cem evi olan (fotoğraf 18), (fotoğ-
raf 9) çeşitli ağaçların bulunduğu (insanların dut yediği gözlemlendi) bir mekândır.

7.2. Komplekste Bulunan Yapılar

Kopmlekste bir adet bekçi kulübesi bulunmaktadır. Kulübede kalan bekçinin 
korunması için cam kenarlarına demirden parmaklıklar yapılmıştır.
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Fotoğraf 8-9-10-11’de türbenin dış görünüşü vardır. Kompleks kantini, otur-
mak için üstü kapalı bir şekilde yapılmış olan masa ve sandalyesi bulunan dinlenme 
ve yemek yeri, üç katı cem evi, parkı, otoparkı, çeşmesi ve havuzu, cem evinin 
altında lokma yapımı için kullanılan mutfağı ve yemek salonu, kurban kesim yeri
bulunan bir mekândır. 

7.3.Türbenin Özellikleri

Fotoğraf 12’te İmam Zeynel Abidin’in mezarının önden görünüşü görülmek-
tedir. Kabir üzerine yeşil parlak bir kumaş serilmiştir. Fotoğraf 13’te mezarın 
başında bulunan tuz ve şeker ilgimizi çekti, tuzu ve şekeri eve götürüp yemeklere ve 
çaya kattıklarını söyleyenler oldu. Aynı soruya cevap veremeyen ziyaretçilerde oldu. 
Bu sorunun cevabını alırken çok net bilgiler elde edemedik. 

Fotoğraf 14’te kabir başında dua eden genç kız görülmektedir. Fotoğraf çeker-
ken rahatsız olmadığını fakat manevi atmosferi hususunda huzursuz olduğunu 
söyledi. 

Türbenin içinde kabrin bulunduğu odanın iki kapısı bulunmaktadır. Biri dışa-
rıdan gelenleri içeri girdiği kapı diğeri ise ziyaretçilerin dinlenmek üzere minder ve 
halı ile döşenmiş bir odadır. Bu odada uyuyan ziyaretçilerin olduğunu gözlemledik. 
Kendilerine sorduğumuzda bu manevi atmosferden istifade ettiklerini ve kendilerini 
huzurlu hissettiklerini söylediler. 

Fotoğraf 17’de kabri çocukları ile ziyarete gelen bir kadın görülmektedir. Foto-
ğraf çekerken rahatsızlık duymayarak fotoğrafları rahatlıkla çekebileceğimizi söyle-
diler. Çocukları içeride rahatlıkla hareket ettikleri ve oynadıkları gözlemlendi. Aynı 
fotoğrafta köşede bir kasa görülmektedir. Kasanın üstünde duvarda asılı olan kâğıtta
yardımların kabul edileceği yazmaktadır. Kasanında yeşil renktedir. 

Ziyaretçilerden bir tanesi bize eşlik etti, nasıl davranmamız hususunda bizi 
yönlendirdi. Söylediklerine göre ziyarete saygıdan ötürü eğilerek, hürmetle girilmesi 
çıkarken saygısızlık olmasın diye geri geri çıkılması gerektiğini söyledi. Kendisi de 
ziyarete girerken yere çömeldi ve ziyaretin kapısının eşiğini öptü. Fotoğraf çekme-
mize izin veren bu kadının bu fotoğraflarını bildiriye bırakmadık. Bunların tama-
mının saygıdan yaptığını söyledi. 
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7.4. Sosyal Etkileşim Alanları

Fotoğraf 21, 22 ve 23’te ziyaretçilerin bir arada oturup sohbet ettikleri banklar 
görülmektedir. Buranın üzerinin ziyaretçileri yağmur ve güneşten korumak amacı ile 
kapatıldığı görülmektedir. 

Fotoğraf 29’da bize yapılan çay ikramı görülmektedir. Ünverdi dede, ailesi ve 
ziyaretçiler aynı masada sohbet etme imkânı bulduk. Yemek yemek için ayrılmış 
yerlerde, parkta ve kantinde, ceme hazırlık zamanında, türbeyi ziyaret ederken ileti-
şim yoğunlaşmaktadır. 

7.5. Kurban Kesme

Fotoğraf 20’de komplekste kurban kesimi yapılmakta ve kasap görülmektedir. 
Ziyarete gittiğimiz gün 5 tane kurban kesildiğini söyleyen Ünverdi dede başka bir 
zamanda 21 tane kurban kesildiğini aktardı.

Kurban kesim yeri temizdi. Kurban kesim yerinin yanında lokma hazırlamak 
için ocakların olduğu ve bulaşıkları yıkamak için tezgahların olduğu gözlemlen-
miştir.

7.6. Lokma Dağıtma

Fotoğraf 23-24- 25’te lokma dağıtıldığı gözlemlenmektedir. Lokmayı dağı-
tanların sıcak ilgileri gözlemlenmiştir. Ünverdi dede lokma duasını okurken lokma 
sahiplerinin lokma tenceresine parmaklarını dokundurarak “Allah Allah” dedikleri 
duyulmuştur. Bu sesleniş lokma duası bitene kadar devam etti. Ünverdi dede Allah 
kabul etsin dedi. Lokma dede ve ailesinin oturduğu masaya ayrıca götürüldü. 

Fotoğraf 28’de kurban kesen bir hayırsever ve Ünverdi dede bulunmaktadır. 
Kurban kesen kişinin oğlu yapmış olduğu meslek itibarı ile fotoğraf çekimlerine ka-
tılmak istemedi ve babasını uyardı. Ünverdi dede kurban kesene bilimsel bir çalışma 
olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu. 

Gözlem sırasında lokma dağıtanların yanında bulunduğumuzu gören bir kadın 
kurbanın bize ait olduğunu düşünerek kendisine kurban vermemizi istedi. Araştırma 
yapmak amacı ile orada bulunduğumuzu bilen lokma sahipleri merak ettiklerimizi 
cevaplamak isteyen birçok kişi ile karşılaştık. Lokmayı ikram eden aile sık sık yanı-
mıza gelerek ikramlarda bulundu. 
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Fotoğraf 27:

 

Fotoğraf 28:

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Özdemir ve Arıcı’nın yaptığı Malatya’da yapmış olduğu araştırmada “Katı-
lımcıların çoğunluğu, cem evlerinin ibadethane ve kültür evi olduğu görüşünü 
taşımaktadır. Bu sonuç, katılımcıların cem evlerini, ibadetlerini gerçekleştirdikleri, 
kültürel faaliyetlerini organize ettikleri ve yaşattıkları ve Alevi kitle arasında 
kaynaşmayı sağladıkları bir kurum olarak gördüklerini göstermektedir. Alevilerin 
genel olarak cem evini camiye alternatif olarak görmemesi” (2012) araştırmada 
ulaşılan önemli bir sonuçtur.

Bildiri için hazırlamış olduğumuz bu çalışmada kutsal mekâna yapılan Malatya 
ilindeki Battalgazi ilçesindeki Cem evinin önemsendiğini saptadık. İki kutsalı bir 
merkezde toplayan böylesi bir mekânda inanç önderinin kabir ziyaretleri yapılırken 
aynı zamanda bir cem evinde karşılanması gereken ihtiyaçlar giderilmektedir. Bu 
ihtiyaç tespitleri arasında;
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-Kurban kesme yeri

-Cem yapılan alan

-Lokma dağıtmak

-Sosyal etkileşim ve paylaşımda bulunmak

-Alevilikle ilgili sorulara cevap almak 

Malatyada cem evlerine pek gitmeyen gençlerin bu mekânlara aileleri ile bera-
ber giderek kendi inanç sistemlerine has ibadet ve ritüelleri yerinde öğrenme fırsatını 
bulmaları gözlem tespitleri arasındadır. 

Sonuç olarak; İnsanların inançlarına uygun ibadet yerleri arayışlarının evrensel 
olduğundan hareketle, sosyolojik ihtiyaçların inanç merkezlerini şekillendirdiğini, 
Alevilerinde göç ve şehirleşme ile beraber ibadet yeri arayışlarını sürdürdüklerini bu 
bağlamda Malatyadaki İmam Zeynel Abidin Türbesinde bu gerçekliklerin gözlendi-
ği görülmüştür. 
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ALEVİLİK’TE KUTSAL MEKÂN OLUŞUMU

Mehmet GÜLMEZ

BİZİM İNANCIMIZIN, DİNİMİZİN ADI “RAA HEQ’İ” 
HAKKIN YOLU DUR. 

Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak Sistemi bünyesinde aynı isim ile 
farklı bölgelerde birden fazla, kutsal mekan oluşumu dikkat çekicidir. Bu konu için
Dersim’de Kalmam Sırr Ocağı önemli bir örnektir. Tarihsel Alevilik’te yeni ocak 
veya mekân inşası için üç kurala riayet edilirdi. 

1. Toplumsal yaşamda kutsiyeti kabul görmüş bir ocağın devamı olması.  

2. Kutsiyetin delili olarak, ana ocaktan yeni mekâna bir nesnenin taşınması. 

3. Ocak temelini atanların kan bağı ya da ikrar (İqrar)ile ana ocağa bağlılığı. 

Ana ocaktan yeni koluna taşınan kutsanmış nesne, ocaktan ocağa farklılık arz
etmektedir. Hacı Bektaş geleneğinde yeni oluşan ocağa; ana dergâhta sürekli yanan 
ateşten (çerağ) alınan ateş söndürülmeden yeni ocağa taşınır ve orada yanmaya de-
vam eder. Khures ocağından bağlı ocaklara taşınan kutsal nesne genellikle yılan 
kültüdür. Kadife, ipek ya da deriden yapılmış kılıf içinde yılan formu olduğu bilinen 
ziyaret,  görülmektedir. Yılın belli dönemlerinde, Cem esnasında çıkarılıp dergâh 
hizmetçisi derviş tarafından dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-
det ritüeli, Xızır Cemi ve Haute Mal denilen Martın 20-21’inde yapılırdı. O esnada 
Cemde bulunan canların hisleri, duyguları, ağır ruhani atmosfer içinde ziyareti görüş 
biçimleri farklılık arzedebilirdi. 

Kalmam Sırr ocağında, Teberik (Kutsal mekâna ait herhangi bir nesne) ile 
beraber, bina inşasında kullanılan bir yapı malzemesi olan direk görünmektedir. 
Aynı zamanda, Kalmam Sır Ocağı’na bağlı yeni mekânda ilk ateş, bir Pir ya da 
Derviş tarafından dua ile yakılmaktadır. Ana ocaktan yeni oluşan mekana taşınan 
zahiri bir nesne ile beraber, ibadete mihrap olan Batıni kudret, Sır’dan da nasip 
nakledilmiş oluyordu. Dolayısı ile ocak oluşumunda aranan, sadece bir ibadet yeri 
değildi. Toplum yaşamında kutsiyetiyle mihrap olan mekandı.
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1. Bu mekâna ibadet ve adalet için girecekler, yol evlatları.

2. Geçici olarak dışarıda kalacaklar, yol müşkülleri.

3. Ömür boyu giremeyecekler ise, yol düşkünleridir.

Aleviliğin olmazsa olmazı olan ‘Yol evlatları, Yol müşkülleri ve Yol düş-
künleri’ ayırımına titizlikle riayet edilirdi. Bu gün bu seçiciliğin uygulanamaması 
Aleviliğin önünde çetin bir handikap halini almıştır. Tam da bu noktada, günümüzün 
Cemevleri oluşumu ocaklara göre hem farklı, hemde ciddi açmazları olan bir oluşum 
sürecini arz etmektedir. Talibi, Rayberi, Piri, Mürşidi ve ocağı belli olan kapalı top-
lum Aleviliğinde, toplumsal yaşamın düzenliliği bu günkü kadar zor değildi. Kapalı 
toplum olma nedeniyle bireyler birbirlerini tanıyordu. Yılda bir düzenli Rehber 
(Rayver- yol önderi) ve Pir taliplerine gelir, toplumsal yaşamlarını sorgulardı. İşle-
nen suçların durumuna göre müşküller (hafif suçlular) düşkünler (ağır suçlular) ola-
rak toplumun tanıklığıyla cezalandırılırdı. Düşkünlük derecesinde ağır davalar için 
Pir beklenmez, acilen haber verilip duruma el koyması için davet edilirdi. 

Alevilikte ağır suç unsuru üç kategoride sayılır:

1-İkrarından dönen

2-Kasten insan öldüren

3- Nikahlı kadın kaçıranlar

Üçüncü kategori, affı olanaksız ağır suçlardır. Toplumdan dışlanıp yaşayan ölü 
cezasına mahkum edilirler. Müşküller, hafif suçları işleyenlerdir. Bunlara suçlarına 
göre ceza verilir, bazıları süreli olarak toplumdan dışlanabilir. Belli cezalardan sonra 
tekrar topluma katılırlar. İbadet evlerine sorunsuz girip ibadet ve hizmetlerde 
bulunacaklar yol evlatlarıdırlar. 

Yargı yönteminin sonucunda, tarafların kesin olarak verilen kararlara boyun 
eğmesi ve karşıt husumetleri devam ettirmemeleri Ocak yargı sisteminin en değerli 
yanıydı. Yargı sisteminde karar taraflar iin bağlayıcı sonlanmazsa, durum düşkün 
ocakları olan en üst adalet merciine götürülürdü. Düşkün ocakları sorun çözmede 
son makamdı. Günümüzün en çağdaş hukukunda bile, verilen kararların ardından 
tarafların husumetleri son bulmadığı malumdur. Düşkünlük, toplumdan dışlanma, 
cezalı için insanlığın nefret ve nahletiyle karşı karşıya olup tarifi imkânsız acı ile 
yaşama mahkûm bir durumdur. Bu durum toplumun diğer fertleri için sürekli ibret 
dersi olmaktadır. Buna karşın ölüm cezası, ölen için acılardan kurtuluş, ailesi için 
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kin ve husumete neden olmaktadır. Ayrıca, yaradılış doğal seyir ile olduğundan, 
ölümde aynı doğallıkla olmalıdır. İnsanın insan ölümüne karar vermesi doğal devi-
nime, varlığın birliği kuramına aykırıdır. 

KHALMAM SIRR OCAĞI

Ocak sisteminde örnek olarak ele aldığımız Kalmam Sırr Ocağı,  merkez Der-
sim’de Pir Khureş Ocağına bağlı talip ocağıdır. Ocağın ana mekânı Nazımiye ilçe-
sinin Kalmam (Serdıniye) köyündedir. Ocağa adı verilen Khalmam Sırr, bölge halkı-
nın ana dilinde (Khalmemé Sırri) olarak telaffuz edilir. Khal adı,  yaşlı, kâmil, bilge 
anlamındadır. Hz Hızır aleyhisselam’ın unvanlarının en önemlisi, khal olarak 
hafızalara yerleşmiştir. (Xızıro Khal). Yaşlı Xızır, Bilge Xızır anlamındadır. Yöre 
halkının kendi dilinde (Khalmemé Sırri) Khalmem isminin ardına gelen son harf 
şapkalı  (é) ile Sırri’nin arkasına gelen (i) harfi aidiyet belirtisidir. (Sırr’ın oğlu Kal-
mam anlamındadır. Bu bize şunu anlatmaktadır ki, Khalmam’ın babasının unvan’ı 
Sırr’dır. 

Alevilikte Sırr, bilindiği gibi insanüstü yetenekleri, zahiri görünümden öte 
Bâtınilikle bağları olan, göz ile görünmeyenin hissedilip algılama, gönül gözüyle 
görme yeteneğine erişim anlamındadır. Alevilik’te Batınî Sırr’a intisap etmiş zat’ın 
altı deryayı geçmiş insanı kâmil mertebesine vardığı kabul edilir. Asıl tarif edilen 
derya sayısı yedidir. İnsanın kendi bedeni ve nefsini terbiye etme ile giriştiği müca-
delede, doğa ile barışıklığın en üst seviyesi, batıni marifet ve varlığın birliğine erme 
mertebesi olan yedinci ve son mertebeye ulaşır.

Bébınge xafıl ez tora say nében.

Jeli meqefelne cayil muteber nécen.

Zu çhekude hot Deyrau tarıfken.

Ses Deyrau ra vérdu hotine ceren.

Temelsiz gafil ben senden sayılmam.

Jeli yorma cahil muteber almam.

Bir cümlede yedi derya tarif ederim.

Altı Derya geçtim yediyi ararım.

                                          Memé Jele.
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Derya terimi, öğrenilmesi ve özümsenmesi gerekenlerin derinliği, genişliği ve 
zorluğu anlamındadır. Yedinci basamak’a varan insanı kâmillerin neler gördüğünü 
insanlar anlayamaz. O basamağa eren insanlar ancak birbirlerini anlarlar. Tanımak-
tan sonsuz mutluluk duyduğum kâmil insan Pir Ahmet, gece yarısından sonra mute-
madiyen kalkar yatağında uzun uzun dua ederdi. Gençliğimde çok anlam veremez-
dim ama zaman geçtikçe o ferdi ibadet ve yakarışlarının derin derslerle dolu olduğu-
nu anlıyordum. O zamanlar bize yabancı olan çok terimlerin sonradan nasıl tanıdık 
dersler olduğunu anlasak da, ne yazık ki, aklımızda sadece insanı kamillerin deyim-
lerinden kırıntılar kaldı. 

Erşi ra ceray mızu thofani.

Nuri Rahman ra gureti améni

To perrvazde ardi rızmu duzani

Maré bé comerdiye roştia Alemi.

                         Pir Hemed (Pir Ahmet)

Arşta döndü fırtına tufanlar

Tanrının nurundan maya aldılar

Sen döngüde düzene getirdin

Cömert ol bize ey Alemin ışığı (Güneş)

KALMAM SIRR OCAĞININ SECERE METODU

Ocağın önemli metodu, yazılı tarih ve ya seceresinin yerine, kutsal mekân olu-
şumu yöntemiyle nesilden nesile doğal bir soy şeceresi sürecini izlemiş olmasıdır. 
Bu yöntemin iki sebebi vardır.

1.Yazılı şecerenin dönem dönem merkezi otoritelerce tasdik edilmesi garanti 
belgesi sayılıp genellikle Anadolu dışı kaynaklara bağlanmaktır. Aleviliği sürekli 
katleden padişahların mühürlerini taşıyan şecerelere temkinli bakarım. Binlerce 
yıldır yakılıp yok edilen tarih ve yazılı belgelerin durumu hakkında yeterince bilgi 
sahibi olan Khalmam Sırr Ocağı, soy şeceresi metodunu değiştirmiştir. Ayrıca Der-
sim’in yerlisi olduğundan bir yerlere bağlama telaşı içinde olmamıştır. Ocağın evladı 
olan her aşiretin yerleşik bölgesinde ilk yapılan ev Khalmam evi olarak kutsanmıştır. 
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Khalmam Sırr evi, soyun delili olarak kutsal bağlarla kesintisiz günümüze kadar gel-
miştir. 

2. Kalmam Sırr soyunun çoğalıp yerleşim alanlarının genişlemesi üzerine, ana 
ocaktan tüm bölgelere düzenli ulaşma, ikrar yolunun gerekleri doğrultusunda yaşam-
larına yön verme zorlaşacaktır. Bu nedenle her bölgede Kalmam Sırr evinin inşası ve 
denetimi gerekli görülmüştür. 1930’lu yılların başında Haydaran aşiret mensupları, 
Arézu (Areli) aşiret ağası Mezreli Süleyman ağanın oğlunu vururlar. Tesadüfî bir 
şekilde öldürülen bu gencin, evin tek oğlu olması nedeni ile Haydaranlı Hıdır Ağa 
korkunç bir acıya düşer. Kalkıp Arelilerin ziyaret evlerinden biri olan Gole köyün-
deki Tikme Hüseyin’in evine düşer. Tikme Hüseyin’in önderliğinde Süleyman ağa-
nın evine giderler. Süleyman Ağa, Hıdır Ağa’yı çok engin gönülle karşılar. Hıdır 
Ağa derki, “oğlunun ölümü tesadüf olmuş. Bu olaydan benim haberim yoktur. 15 
yaşındaki oğlum Haydar’ı getirdim. Alıp oğluna karşılık öldürürsen, seninle dava 
edersem Xızıra düşman olayım. Almazsan da, kivrelik denen ağır iqrar dostluğumu 
kabul edip oğlunun kanını bana bağışla.” Süleyman Ağa cevap verir: “Topraklar ba-
şına Hıdır Ağa. Farzedelim ki, elini salladın yanlışlıkla parmağın gözüne deydi, bir 
gözünü kendin kör ettin. Oğlumun kanını bağışladım sana.” İbadet mekânları ve 
ocakların ağırlığını, hâkimiyetini, anlamak için bu olay tarihi bir örnektir. Gerçek şu 
ki, ocak sistemi, toplumun ruhani merkezlerinin kutsal değeri, her türlü toplumsal 
zorluğu aşacak ağırlığa sahipmiş. 

OCAK SİSTEMİNİN TEMEL TAŞI ÇEKİRDEK AİLE 
YAPISIDIR

Hakikat,  (varlığın birliği) yaradan ile yaratılanların kusursuz birliği ve döngü-
sünün en iyi anlaşılacağı ilk kapı aile kapısıdır. Çocukların anne ve baba ile ilişkileri 
derin saygı temeli üzerinden şekillenir. Anne ve babaya saygıda kusur, itaatte eksik-
lik asla kabul görmez. Bu ilişki, adeta yaradan ile yaratılan arasındaki kutsal döngü-
nün zahiri görünümü gibidir.

Khureş Baba ile Şah Haydar efsanesi (Düzgün baba) Şah Haydar’ın babasının 
adını telafuz ederek düştüğü mahcubiyet ile başlar. Aynı zamanda, babasının kendi 
sırrını görmesi Sırrın faş-aleni olması kendisini utandırıyor. Babasına saygıda kusur 
duygusu ile başlayan kaçışın Ateş Dağı’nda Çele mağarasına yerleşmesi, dağın adı-
nın değişerek kutsiyetin mihrabı olmasıyla taçlanan önemli felsefi Batıni derslerle 
doludur ama; bir yanı da anne baba ile çocuklar arasındaki derin sevgi ve saygının 
derslerini veren efsanedir.

Alevi ocak eğitiminde, insanlık yeryüzünün en değerli ağacıdır. Dinler, diller 
ve renklerden ötürü farklılıklar ise, o ağacın dallarıdırlar. Dallardan biri darbe alıp 
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yaralandı mı, o dalın sızısını gövde çeker ve diğer dalların yaralı dalın sızısını hisset-
melerini sağlar. Gövde topraktan aldığı gıdayı dalların yaşamı için nasıl adil dağıtıp 
yeşermelerini, mahsul vermelerini sağlarsa, acıyı da öyle dallara dağıtır. Tabiatta 
hiçbir ağacın tüm dalları, yaprakları ve meyveleri aynı ölçü ve görkemde değildir. 
Çevre koşullarına göre, güney, kuzey gibi yön açılarına ve değişik etmenlere bağlı 
olarak farklılıklar vardır. İnsanlık ağacı da böyledir. İnsanlık ailesinin farklılıklarının 
bir ağacın dalları bilincinden koptuğu anda ortak insani hissiyat da kopar. Diğer 
dinler ile Alevilik arasında aşılması imkansız olan nokta, insanlık ağacının ortak his-
siyatının dünyevi ve geçici değerlere kurban edilmesi ile başlamıştır. Buna, kısaca 
nefsin hırsı ve özel mülkiyet diyebiliriz. Nefsin hırsı ve özel mülkiyette doyum-
suzluk, gönül yolu ile varlığın birliğine bağlanma ve inanmayı bırakıp, Tanrı’yı ve 
dini iktidar olmanın aracı, hatta kılıcı olarak kullanma yolunu izler. 

Ocaklar, ailenin en geniş biçimi olan toplum yaşamına, sevgi, saygı, şefkat ve 
adalet ile yön veren ruhani üst birimler olarak girmiştir. Alevi ocaklarının tarihsel 
işlevi, cennetin cazibesi ve cehennemin korkusu eksenli ibadetten çok farklıdır.
Ocakların işlevi, çekirdek aileden büyük aile olan topluma kadar evrensel döngüye 
uygun yaşama yön vermektir. Evrenin kusursuz döngüsü içerisinde insanın bulun-
duğu alanda insanla beraber tüm canlıların ve nesnelerin doğallığına hürmetkar 
yaşam tarzını hâkim kılmaktır. İnanç İnsan neslinin kendisini insan olarak tanımaya 
başladığı tarih kadar eskidir. Bu nedenle din, insanı insan yapan çok öğeyi kucak-
lamıştır; ama kuşku yok ki, ruhani dünya tek başına, doğal devinime uygun bir 
yaşam tarzı idame ettirerek insan vicdanının engin rahatlığa ermesini sağlayamazdı. 
İnançlara tam bir biçim vererek olgunlaşmış yapı kazandırmak, yaşamı yöneten 
kuralları kapsayacak bir sisteme ulaştırmak gerekmiş olacak ki, o yol izlenmiştir. 
Alevilikte, bu özellikler çok nettir. Koparılacak ‘cansız’ bir kaya parçasının doğa-
sına dahi saygı göstermek insana manevi borçtur. Khalmam Sırr’dan gelen birkaç 
özdeyişe bakalım.

-Komşu hakkı Tanrı hakkından evvel gelir.

-Kendisi ile doğa arasındaki yaşam terazisini eşit tutabilen insandır.

-Yılanın zehirinden sakın ama bil ki, o da sahibin (Yaradan’ın) yarattığıdır.

-Temel açmak için toprağı kazmaya başlamadan önce, ondan rızalık isteyecek-
sin. Kendi emeğinden kurban kesip, açlara, yetimlere, hastalara ve konu komşuya 
toprağın hürmetine lokma yedireceksin. Tohum ekmeye başlarken, yapı için taş
sökmeye çalışırken, incittiğin, şekil değiştirdiğin doğadan sevgi ile dua edip, rızalık 
alacaksın. Doğa insana ait değildir, insan doğaya aittir, Doğanın bir parçasıdır. 
İnsan olmasa da doğa olacaktır ama doğa olmazsa, insan olamaz.
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-İnsan bedenindeki en kötü hastalık aç gözlülük ve nefsi isteklere köle olma ile 
başlar. 

-Doğadaki rahatsızlıklara sebep olacak varlık ise insandır. Doğayı tahrip eden 
insan sonuçta kendisine de büyük zarar verir. Tanrıyı incitmek istemiyorsan, doğayı 
incitme. Eğilip duru suya bak. Kin, nefret, aç gözlülük, bencillik, başkasının mülkü 
ve hakkından, uzak tuttuğun sürece, suda gördüğün Tanrı’nın cemalidir. Biz Hak 
bildiğimizi halka anlatırız, alır ya da almaz, kişinin kendi bileceğidir. Zor ve tazyikle 
insana inancı benimsetmek bize ağır ayıptır.  (Khalmemé Sırri)

KALMAM SIRR EVLATLARI VE YERLEŞİM YERLERİ

Sırr’ın oğlu Kalmam’ın Areli, Şıhmamedli, Haydaranlı, Alanlı, Demenan, Kar-
sanlı ve Lolanlı aşiretleri olmak üzere 7 kardeşten, yedi aşiret oluşmuştur. Khalmam 
evlatlarından kızlarla ilgili bize ulaşmış bir bilginin olmayışı yürek yaralayıcıdır 
maalesef.

Birinci kuşak evlatlar.                          Ana dilde orijinal

Kalferat: Areliler                   (Khal-Ferat)

Şıxmamed: Şixmamedliler      (Sa-Memed) olduğu sanılmaktadır.

Haydar: Haydaranlılar          (Heyder)

Ali:               Alanlılar

Demen:  Demenanlılar

Karsan:   Karsanlılar               (Karşen) 

Lol :                      Lolanlılar                 La-Oli- (Tanrı evladı-yaratması)                   

KHALFERAT

Khalmam evlatlarının yerleşim bölgeleri harabe durumdadır. Coğrafyası ve 
kutsal mekanları devlet tarafından harabe edilmiş bir toplumun kendi geçmişini ve 
inancının tarihini yeterince doğru açıklaması ne kadar olanaklı olacaktır? Bunu 
okuyucuların takdirine bırakıyorum. Kalferat Areli- (Arézu) aşiretinin atasıdır. Bazı 
söylemlerde Kalmam Sırr’ın kardeşi, bazılarında kardeşinin oğlu, kız evlattan torunu 
olarak da söylenir. Benim edindiğim bilgiye göre, Kalmam Sırr’ın oğlu olma ihti-
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mali sözlü söylencelerde daha ağırlıktadır. Khal-Ferat. Kalmam ile Ferat’ın birlikte 
telafuz edilmesidir. Aynı zamanda bilge Ferat anlamıyla da özdeştir. Ferat, doğuş 
gözelerinin tamamı Dersim coğrafyasında olan muhteşem Fırat nehirinin bilebildi-
ğmiz en eski adıdır. (Bakınız Tevrat, İncil ve Kur’an) Kalmam ocağının yaklaşık 7-8
kilometre kuzeyinde olan Khal Ferat mekânını arkasındaki dağın adı da Küçük 
Munzur’dur. Areli aşiretinin kutsal Khal- Ferat evi bu dağın eteğindedir. Pülümür 
bölgesine yayılan aşiretin arasındaki ziyaretgâh evi ise, Kırmızı köprü  (Pırdo Sur) 
Gole köyündedir. Evin 1900’lü yıllardaki sahip adı Çé Uşené Tikmi (Tikme Hüseyin 
hanesi - evi) olarak büyük saygınlığa sahiptir. Tikme ailesi Cem erkân yürütmeye 
vakıf bir aile olarak Tikme unvanı taşır.

ŞIXMAMED -ŞIX MAMEDU: XARİGE

Khalmam evladı Şıx Mamed’den olan aşiret’in ilk yerleşik yerinin adı Xari-
ge’dir. Bölgeyi ilk yerleşim yeri olarak seçen zatın tarihi üzerinde durduğumuzda, 
bu yer ismini özellikle irdelememiz gerekir. Bölge halkının tanımlamasıyla, Xariga 
bınéne, Xariga seréne. (Aşağı Xarig, yukarı Xarig) diye iki tanımla ifade edilir. 
(Bkz. Kimbal 1987) ‘Xerei, kelimesini Xa/eriga’dan ayrı düşünmek imkânsızdır. Bu 
isim Karya kökenli olmalıdır’. Anadolu’nun sırlarını açığa çıkarmaya çalışanlardan 
Kimbal ve Starke gibileri,  keşke Dersim’de Xarige adında bir yer olduğunu bilse-
lerdi. Kuvvetle muhtemeldirki bu alanda da bir çalışma yapıp Kırmızı Yılan Efsa-
nesi’ne mekan olan yer hakkında önemli bilgi sahibi olmamıza neden olabilirlerdi. 
Eski yer adları ile bölgesel dillerin öneminin ne kadar değerli olduğu karşımızdadır. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde eski yer adlarının değiştirilmesi ile nelerin 
katledildiğini anlamak zor olmasa gerek. 

Şıx Mamed, Sa Memed olarak düşünülmektedir. Diğer aşiretlerde ata ismi 
sürekli çocuklara verilirken, bu aşirette hemen hemen Şıx Memed ismine rastlanma-
maktadır. Ayrıca Şıx geleneği Alevilerde yoktur. Pir Khures mekânında eğitim 
görüp olgunlaşma sürecinden sonra, dervişlerin takdirini kazanmıştır. Sözülü efsane-
ye göre Şıx Memed, Kureş/ Khures mekâna geldiği ilk gecesinde bir rüya görür. 
Rüyasında iki yılan kendisine sarılır. Siyah yılan çözülüp ayrılır. Kırmızı olan yılan, 
başının üzerine çıkar. Kendi avucunu yüzüne tuttuğunda, avucu ayna olup başının 
üzerinde taç gibi duran kırmızı yılanı gösterir. Rüyasını kendisini eğiten dervişine 
anlatır. Derviş der ki, sabırlı olursan cevabını bir gün kendin verirsin.

Üç yıllık eğitim sonrasında dervişleri imtahan sorularını sorarlar. Her öğrenci 
güzel cevaplar verir. Pir Khures der ki; “bir hafta evinize gidin, geri geldiğinizde 
tanrınızla konuşmuş ve sizden razı olup omadığını bana bildireceksiniz.” Geri gel-
dikleri gün çoğu rüyalarını, duygularını anlatır. Şıxmamed cevabını şöyle verir: 
“Hak ile Hak olmak, ona varıp onunla konuşmak haddim değildir. Dilerim ceddiniz 
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o ulu mevkinin eşiğine yüz sürmeme yardım eder. Ben komşularımı gezdim tek tek 
sordum. Anneme, babama ve kardeşlerime sordum. Âlemin nuruna şükürler olsun 
ki, tamamı benden razı olduklarını söylediler.” Pir Khures Şıxmamed’e der ki: 
“Yarın sabah kalktığında heyben odanda hazır olacak, nasibin içindedir. Güneşin 
doğduğu istikamete doğru yürüyüp kendine mekân tutacak yer ara.” Burada 
görüyoruz ki, Pir tarafından insanın insandan razı olması Tanrının razılığıyla özdeş 
sayılmaktadır. Akşam herkes ile helalleşip pir ve diğer dervişlerin ellerini öper ve 
yatar. Sabah erkenden kalktığında başucundaki heybeyi alıp güneş doğmadan yola 
düşer. 

Khures Baba köyünün yaklaşık on kilometre doğusunda bir kayanın başında 
dinlenirken, heybesinde hareketlenme görür. “Ya Hz. Pir” diyerek heybenin ağzını 
açtığında, içinde biri siyah biri kırmızı iki yılan görür. Geri çekilip el pençe dara 
durur ve dua eder. İki yılan kayanın tepesinden vadi istikametine doğru kayadan 
süzülüp giderken, siyah yılan kayalıktan çıkmaz. Kırmızı yılan kayanın doğu tarafın-
daki sarp kısımdan çıkar ve kayanın dibine kadar süzülüp iner. Yılanı izleyen Şıx-
mamed akşama kadar orada kalır. Khures Baba mekânına gittiği ilk gece gördüğü 
rüyanın zuhur ettiğine kanat getirir ve o kayanın başında geceler. Sabahleyin başını 
sokacak bir mekân hazırlamaya koyulur. Etrafta taş ve ağaç toplama ile uğraşırken 
çevreden gelen insanlara burayı mesken tutmaya karar verdiğini anlatır. Çevreden 
gelenlerin yardımıyla kırmızı yılan kayasının güney tarafında yaklaşık sekiz örken 
mesafede bir ev yapar. Şıxmamed ocağının temeli orada atılmış olur. O köy Xariğe 
adı ile anılmaktadır. 

Kırmızı yılan ziyaretgâhının evi en son Rayver adlı zatın hanesi olarak bilinir. 
Bugün Hemedé Rayveri ve Khaliyé Rayveri adlı iki kardeşin hanesi olarak adlan-
maktadır. Khalmam Sırr evladı olmakla beraber, Pir Khures’in izniyle kendisine 
Cem, erkân yürütme ve Rehberlik hakkının verildiği bilinmektedir. Şıx Mamedliler 
aşiret olacak kadar çoğaldıklarında, bir dönem Dersim merkez bölgesinde ciddi bir 
nüfuza sahip olurlar. Şıx Mamed soyundan Maquli adında bir zat döneme göre 
zengin ve nüfuzlu olur. Bu ismin anlamı üzeride durduğumuzda, ana dilimizde 
anlaşılan şudur. (Ma Quli) Ma-Ana, Quli- Kulu. Ananın kulu. Ana Tanrıçanın kulu 
olarak anlaşılması tartışmasızdır. Sözlü efsanenin Ma -Quli kısmına mekân konağın, 
Dersim merkez) Tunceli’ye altı kilometre mesafedeki Sogayiğe (Atlantı) gösteril-
mekteydi. 

1979- 80 yıllarında bir tarlada Karabulut ailesi bina inşaatı başlattı. Temel kazı-
larında çok eski bir konağın yapısı ortaya çıkınca, bu efsanenin gösterdiği noktada 
bir zaman görkemli bir konağın varlığı doğrulanmış oldu. Dersim’de son zamanlarda 
1970’lere kadar yaşayan Aliyé Ma Quli yine dikkat çekici özelliklere sahipti. Bâtıni 
yanı şaşırtıcı biçimdeydi. Kerameti herkesin göreceği derecede aleniydi. Kendisine 
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saygıda kusur eden oğluna “yedi yıl sağır ve dilsiz olasın” diye beddua etmişti. 
Oğlunun dilsiz ve sağır halde perişan olması üzerine, talipler toplanıp Maquli’ye 
gidip darda dururlar. Çocuğu affetmesini isterler. “Yedi yılını tamamlayacak” deyip 
reddeder. İnsanların işlediği kusurları yüzlerine karşı sayıp çıralıklarını almayan 
rahmetlik, Ma Quli’den sonra, benzer bir zat görmediğimi söyleyebilirim.

HAYDAR: (HEYDER)

Haydar, Haydaranlıların babasıdır. Kalmam köyünün kuzeyi ve Dersim’in en 
sarp yerlerinden biri olan Kutu Vadisi ve Zel Dağı çevresini mekan edinmişler. İlk 
Kalmam evi Tevnasi (Tewnaşiye) adlı köyde yapılmıştır. Weliyé Berxi ve Bılézé 
Berxi adında iki kardeş tarafından yapılmıştır. Bıléz (Bélez) ana dilimizde, sorunsuz, 
sessiz, sakin, derviş ruhlu şahsiyet anlamındadır. Tevnasideki ilk ziyaret evinin ana 
direği Düzgün Baba Dağı’nın eteğinden kesilip Kalmam Ocağı’na getirilir. Orada 
Baba Kalmam ocağındaki yol hizmetkârı tarafından duası verildikten sonra, 
Tevnaside yapılmakta olan eve getirirler. 

Ardıç direk evin ana direği olarak kullanılır. Bu ev Haydaran mıntıkasındaki 
ilk Khalmam evidir. Hastaların dertlerine şifa, toplumsal sorunlara çözüm cemaat-
leri, ibadet ve adalet cemleri bu evde yapılır. Yılan ve güvercin donunda görülen 
ziyaretin bu eve gelmesi evin inşa edilmesinden epey sonra gelir. Khures torunların-
dan dört dede Tevnasiye gelip, ziyaret evinin yanındaki çeşme başında otururlar. 
Ziyaret evinin hizmetçisi Hemedé Bıléji’dir. Tikme Hemed davarını dağa götürmüş-
tür. Sohbete dalan dedelerden biri der ki; “diyorlar Ahmet de bu ziyaret evinde der-
vişlik yapıp ateşe giriyormuş.” diğer dede alaylı bir şekilde, “bak hele, Haydaran-
lının hikmetine.” der.

Akşam Tikme davarı köye getirir, Khureş evlatlarına yol erkân gereği hürmetle 
niyaz olur. Köylülerin toplandığı ziyaret evinde cem tutulur. Cem esnasında Tikme 
ocakta yanan kızgın ateşe hucum eder ve bir süre ateşle ibadet eder. İbadet esnasında 
şu cümleyi telafuz eder. “Pirimiz Khuréşin evlatları gelip çeşme başında oturup be-
nimle alay etmişler. Ya Pirim Khures, ya Ceddim Kalmam Sırr, her adımı sizin ikra-
rınız ve adınız ile atarız. Bizde ki eksiklik bizimdir, kâmillik ise sizindir.” Durumu 
izleyen Khures evlatlarından biri, ziyaret evinin hizmetçisi hakkında olumsuz laf 
etmelerinden dolayı pişmanlık duyarak çok üzülür. 

Cem soğuduktan sonra, üzüntünün devam etmesi üzerine Tikme sorar: “Piré mı 
ça murızna?” (Pirim neden üzgünsün?) Pir kalkıp elindeki asasını tikmeye verir ve 
der ki: “Hakkında ettiğimiz laf sana ayan oldu, Ceddimiz bizi affetsin. Asamı bu eve 
bırakıyorum, size hayırlı olsun.” O dervişin lakabı o güden sonra Murızın olarak ka-
lıyor (Dewreso murızın). O mekânda ceme katılan çok büyüklerimizden duymuş-
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tum. Cem esnasında sırlandığı kılıftan Tikme’nin çıkardığı ziyaret, bazen güvercin 
bazen de yılan olarak canlanırmış. 1938 yılında bölgede yaşanan katliam sırasında, 
ziyaret alınıp bir mağaraya saklanmıştır. Sağ kalıp sürgüne gidenlerin 1947 yılında
geri dönmeleriyle 1948’de ziyaret evi tekrar inşa edilmiş ve ziyaret saklı bulunduğu 
mağaradan alınıp tekrar ziyaret evinin direğine asılmıştır. 

1994 yılında Dersimde yapılan köy yakmalarından sonra, Tevnasi de nasibini 
almış, Bursa’ya göçen Tikme Ali ziyareti beraber götürmüştür. Hazin bir sonuçtur 
ki, Tevnasi’deki Khalmam evinin yıkıntıları, bugün sadece define hırsızlarının ilgisi 
ile karşı karşıyadır. Aşiretin çoğalıp yayılması ile Cündük ve Deşt köylerinde birer 
Kalmam evleri daha yapılır; ama bu evler Tevnasi’deki evin fonksiyonuna sahip ol-
mayıp lokal durumda kalırlar. Haydaran bölgesinin tamamı, ziyaret evleriyle bera-
ber, bu gün harabe durumdadır.

ALİ

Alanlı aşiretinin atasıdır. Kardeşi Demen ile beraber Putık (Kuyluca) mıntıka-
sında bir ev yaparlar. Yerini belirtmek açısından aktarıyorum. Cumhuriyet devrinden 
sonra yapılan Kuyluca okul binası o ilk evin yakınında yapılmıştır. Bu gün soyadları
Orhan olan ailenin evi o en eski evin yerindedir. Sonra Demen evlatları nehrin batı 
yakasına geçerler. Ali evlatları ise bu mıntıka da çoğalırlar. Bir zaman sonra Kortu 
(Meşeyolu) köyünde bir ev yaparlar. Bu ev şimdi Mursaé Kalmemi (Kalmam oğlu 
Mursa) adını taşımaktadır. Mursa Ata Kalmamın oğlu değildir. Ali’den sonraki 
evlatlardan biridir ama kaçıncı olduğu bilinmemekle beraber, Alan aşireti arasında 
da Kalmam evi adı ile o ev anılmaktadır. Eski otantik yapısı kalmayıp derme çatma 
tuğla, çatı vs. ile örülü bir mesken durumundadır.

DEMEN

Demen evlatları Pülümür nehrinin batı yakasına geçtikten sonra, Ağdad köyün-
de ilk evi yaparlar. Demenanlılar diğer kollara göre çok hızlı nüfus artışına sahip 
olurlar. Mıst ve Kerz ezbetleri-kolları bu mıntıkadan ayrılıp Pertek, Çarsancak ve 
Oxiye (Karakoçan) bölgesine yayılırlar. Önemli kısmı Aleviliği terk edip Sünnileş-
miş olan Demenanlılar Karakoçan bölgesinde yaşamaktadırlar. Ağdat bugün Yusu-
fan Aşiret mıntıkasındadır. Yusufan Aşiretinin birkaç köyü çeşitli şekillerde Deme-
nanlılardan alınmıştır. Demenanlıların Kalmam evi, tahminen iki yüz yıl önce başka 
aşiretin mıntıkasında kalınca, ata evi işlevini yitirip unutulmuştur. Demenanlıların 
üzerinde kutsi ağırlığı olan ev Areki’de, Uşené Xıancıke (Xıranlı kadının oğlu Hüse-
yin’in) evi olarak ağırlığını 1938 yılına kadar sürdürmüştür. 1938 Tedip Tenkil 
Harekâtı’nda yakılan ev, 1949 yılında tekrar yapılmış; ancak 25 yıl ayakta kaldıktan 
sonra devletin 1994 uygulamalarıyla tekrar yıkıma teslim olmuş bir harabedir. 
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Hüseyin Ağa’nın annesi Xırancıke, Mazgirt’in Kurçik (Qurçike) köyünden Cafıré 
Uşeni ailesinden bilge bir kadındır. 1800’lü yılların sonunda bu aile Memedaliyé 
Cafıri, (Cafer olu Memedali adı ile tanınmaktadır.

KARSAN (KARŞEN)

Karsanu- Karsanlılar, Küçük Munzur denilen dağın kuzeyinde kalan Hakis kö-
yünde Kalmam evi yaparlar. Kalmam evi olarak hala yıkıntının yeri bellidir. Karsan-
lıların da bir kısmı sonradan Oxi  (Karakoçan) mıntıkasına geçerler. Onlar da Deme-
nanlılar gibi Zaza çeperinde olmaktan dolayı Sünniliğe dönenler vardır. Nazımi-
ye’nin başka köylerinde de ikamet eden Karsanlılar mevcut olsa da Dersim merkez 
civarında nüfusları diğer aşiretlere göre oldukça azdır.

Lol-Lolu (Laoli) - Lolanlılar

Lolanlıların ilk yerleşim yerleri, Nazımiye ilçesinin bitişik güneyi ve Hamik 
Dağı’nın etekleridir. Bu gün Alanlı aşireti mıntıkasında olup bir zaman değerli bir 
konuma sahip olan Moşiğe, Zel Dağı eteklerine yayılan Lolanlılar, daha sonra Buyer 
Ana Dağının doğusunda ki, cennet mıntıkanın Harşiya Lolu- Lolanlıların Harsi (Ko-
catepe)  köyünü mesken tutarlar. Oradan Erzincan Erzurum hattı olan Sansa Deresi 
ve Aşkale mıntıkasına yayılan Lolanlıların önemli bir nüfusu da Varto’da yerleşik 
olur. Yine sözlü efsaneye göre, Pir Khures soyunun çoğalmaması, evladı olunca 
babasının sırr olup Hakka erişmesi karşısında Pir’in yedinci torunu Seyid  Mahmut’a 
Lolanlı bir kız Hak nikâhı ile verilir. Pir den sonra yedi evlat sürekli büyük Pir’n adı 
ile anılır. 

Lolanlı kız ile evlenen yedinci Seyyid Mahmut’un dört evladı olur ve nüfus 
çoğalmaya başlar. Sözlü efsaneye göre, her doğan bebek beşiğe konduğunda beşik 
kendisi sallanırmış. Lolanlı kızdan doğan ilk bebek beşiğe konduğunda beşik hareket 
etmeyince, durum babasına bildirilir. Babası derki: “Eyvah, neslimizde artış olacak 
ama Sırrımızda kırılma oldu. Büyük Pirden babama kadar kimsenin mezarı yok, 
onlar Sırrı serdarlara karıştılar. Benden başlayarak artık mezarlarımız olacak.” der. 
Khureş baba ocağı alanında da günümüze kadar arkelojik bir çalışma yapılmamıştır.

DERSİM ALEVİLİĞİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI ÇELEKAS 
(ÇİLE-QASR)

Kalmam Sırr (Khalmemé Sırri) efsanesi ile Pir Khureş (Khures) efsanesi 
içiçedir, birbirinden ayrılması mümkün değildir. Pir Khures’in Çelekas (Çileqasr) 
mıntıkasına gelişi, sonra Zéve köyüne yerleşmesi ile yeniden pekişen İkrar bağları 
efsanesi günümüze kadar devam etmektedir. Alevi toplumunda, Pir,  Talip, Mürşid 
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ilişkileri, Musahip, Kivra ilişkileri, eşlerin birbirlerine verdikleri Hak nikahı sadakat 
sözü ve Hak Yoluna bağlılığın adı, İkrar’dır. (Kutsal bağlılık)  Beş harften ibaret 
olan İqrar cümlesi Aleviliğin kurallarını içeren maddelerin şifresidir. 

Zêve de boni vırastê Piré adıri Zéve de ev yapmış ateş’in Piri

Cırê çêrani berdê Khalmemê Sırri Kendisine cisir götürür Kalmam Sır

Çêranu oncenê çutê tiremorri Cisirleri çifte yılanlar  çeker

Ez ve heyranê yê sırru serveri Hayran olayım sırrın  önderine

Khalmem Jiargovit ra çêranu beno Kalmam Ziyargovitten cisir götürür

Eve çutê tiremorru cêranu onceno Çifte yılanlara cisir çektirir

Pir Khurês verva Khalmemi yeno Pir Khures Kalmamı karşılamaya gelir

Kês sırrê yinurê nayil nêbeno. Kimse onların  sırrına nail olamaz 

                                                                                           Mursao   Areyiz

Sadece iki dörtlüğünü aktardığım bu beyit, Pir Khures ve talip Kalmam Sırr’ın 
ikrarına yüz yıllardır söylene gelen efsanevi sözlü tarih delilidir. Mursao Areyiz adlı 
şairimiz beyiti yaklaşık kırk yıl önce hece vezin kuralıyla tekrar düzenleyip son 
şeklini vermiştir. Bazı kaynaklara göre, Alevi ocaklarının önemli kısmı on üçüncü 
yüzyılda Dersim’e taşınma süreci yaşadıkları aktarılır. Bu tespitin bir kısmına ben de 
katılıyorum. Anadolu’da yaşanan Alevi kıyımlarından dolayı, sağ kalan ocak erbap-
larının güvenli bölgeye taşımalarını anlamak zor değildir.

Burada dikkat ten kaçan önemli konu şudur. Alevi ocaklarını bölgeye çeken
asıl neden, Aleviliğin Dersim’deki kadim kökleri ve İkrar (İkrar-kutsal bağlılık) bağ-
larıyla hitap ettikleri halk katmanlarının Dersim coğrafyasında kısmi özerk yaşama-
sıdır. Pir Khures’in on üçüncü yüzyıldan çok önce Dersim’e dönüşü gerçekleştir-
diğine inanıyorum. Bazı araştırmacılar bu tarihin 1048 olduğu kanaatindedirler. 
Sanırım ileriki zaman sürecinde bu konu da ciddi tarihi veriler kamuoyuna sunu-
lacaktır. Munzur Baba efsanesinin bir boyutu ile İbrahim Peygamber’in yaşadığı 
döneme dayandırılması, hatta bir versiyonda da efsanenin Munzur ile İbrahim’in ba-
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basının arasında yaşandığı gösteriyor ki, Alevi ocaklarının kökleri bu coğrafyada 
binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. 

M.Ö 1300 yılında Asur kralı Salmanasar fethettiği Muzri ülkesinden bahseder. 
Mevcut kaynaklarda rastlayabildiğimiz ilk feodal krallığın Muzri-Muzır Krallığı 
olduğunu Munzur dağlarının eteklerinden güneyde, Çarsancak bölgesine, batıda 
Hodana, Hozat Çemişgezek bölgesini kapsadığı anlaşılmaktadır. (Bakınız: Erdoğan 
Serkan, Dersim Yöresindeki Arkeolojik Çalışmalar)

İnsan kurban etme geleneğine son verip, hayvan kurban etme sürecine geçiş 
İbrahim Peygamber ile Cebrail’e mal edilir ama; Dersim’in sözlü tarihçilerinin 
mitolojik anlatımı, Munzur efsanesinde Munzur Baba’nın da ilk kurban serüvenine 
ortak olduğu görülmektedir. Ayrıca söylemler ve bazı kaynaklarda İsmail görünse 
de, kurbanlık olmaktan kurtulan İsak (İsaq)’dır.

Yivrayim tengede bi, ez restu hewar. 

Erşi de Cıvlayiri ré biu sırr perrdar.

Muzır ra vosn rusna Hecet ül huzvar.   

Vılé İsaq’i kardi ra xeleskar ezu.  

İbrahime yetiştim  o dardaiken

Cebraile kanat oldum arşı sırrdaiken                                                                                                                                                                            

Munzurdan koç gönderdim Hecet esvede                                                                             

İshaq’ı bıçaktan kurtaran benim

                                  Memé Jele

Pir Khures, Seyid Mahmud’i Hayrani’nin oğlu mu, yoksa Hayrani’nin kendisi 
mi? Bazı görüşlere göre henüz tartışmalıdır. Pir’in adı Khures mi? Kureş mi? Bana 
göre bu isim de tartışmalıdır, Neden? Alevi yol erkanında, kati kural şudur. Ruhani 
kutsiyet mertebesine erişmiş zatların adları ile hitab edilmez, zira bu yola saygısız-
lıktır günahtır. Örneğin, benim kuşağım dönemine kadar özellikle Düzgünbaba’ya 
zatın kendi adı olan Şah Haydar ve Düzgünbaba adı ağza alınmazdı. Koyé bımbareki 
Mekané Bımbareki (Mubarek zatın dağı) diye anılırdı. Cem esnasında beyit ve dua-
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larda, Bakıl (sevgili Baba) olarak anılırdı. Pir Khures’in mekanı olan Zéve, Dewa 
Khureşi, isim ile anılmazdı. Kutsal mekan olması nedeniyle, Dewa Pile (Büyük köy, 
Ulu Köy) olarak dile alınırdı. Ulu bir zat’ın ikamet ettiği köyün adı bile telaffuz
edilmeyip köyü büyüklük ünvanıyla anmaktan anaşılıyor ki, Pir’in esas adı ile hitab 
etmek olanaksızdır. 

Bu adların ve hitabetlerin toplumun ana dili bünyesinde etimolojik ve teolojik 
süzgeçten geçirilmesi ile sağlıklı sonuçlar elde edilir. Dımılki-Kırmancki- Zazaki 
dillerdeki söylemlerin Türkçeye çevirilerek söylenmesi kolaydır ama, asıl köklerin-
deki anlamlar doğal olarak yok olmaktadır. Yok olduğu gibi başka dillerde anlam ve 
sıfatlar yüklenebiliyor. Örnek: Derviş, bu kelime Türkçe’dir. Bildiğimiz Türkçe’de 
bu adın ya da unvanın icra ettiği ibadet hizmeti ya da önderliğine delil olacak bir 
anlam ifade bulamamaktadır. En Azında ben bulamıyorum. Derviş’in ana dilimizde 
asıl adı, Dewres-dir. Dewres yüzlerce yıllık söylem sürecinde, cümlenin sonundaki 
(Z) sesinin yerine (S) sesi geçmiştir. Dewrez- Dewres olmuştur. Şimdi Dewreslerin 
görevlerine bakalım ne yapıyorlardı. Yaptıkları işin zahiri- maddi bedeli bir lokma 
bir hırkadan başka bir şey değildi. 

Gönül aşkı ile bağlı olduğu inancı, adaleti, sevgiyi taşıma görevinin erleriydi-
ler. Bu görev devirdayim olarak kuşaktan kuşağa, baba ve anadan evlada devredilen 
kesintisiz süreç olarak devam ederdi. Hiçbir menfaat gözetmeksizin aşk ve sadakatle 
yapılan çalışma için ruh ve bedenin asil bir yapıya bürünmüş olması gerekir. İyi 
ustanın elinden çıkan kılıcın çeliği ne kadar asil ise, Alevi ocaklarında pişirilen 
insanı kâmiller de o kadar asil yapıya erişirler. Sonuç: Devirdayim-devinim süreci 
ile asil bir görevlinin tanımını taşıyan bir isim ile karşılaşmaktayız. Dew- devinim, 
Rez-asil. Dewrez. Asil devinim, asil devinimin taşıyıcısı anlamını tamıtamına ifade 
eden bir ünvandır. Dewrez de olduğu gibi, Khures’te de, adın son harfi (z) den (s) ye 
dönüşmüştür.

Peki, neden Konya’dan Hısni Mansur’a, (Adıyaman) oradan Çilekasr’a (Çile-
qasr) taşınmıştır. Bu göç sürecinin henüz bilinmeyen yanları vardır. Bu gün Çile-
kasr’ın anlamını dahi bilmeyenler, Khureş Baba’nın göç güzergâhını ve tarihini nasıl 
cevaplayacaklar? Ana dilimiz Kırmancki-Zazaki-Dımılki’de Çeleqas olarak telaffuz
edilir. Yüzyılarca süren söylem içinde  “r” harfi düşmüştür. Cümle iki heceye ayrıl-
dığında, (Çele- Qasr) Çile Qasrı olarak anlam bulmaktadır. Alevi inancında belli 
dönemlerde yol evlatları kırk günlük çile çekmeye yatarak nefsini ve bedenini ter-
biye etmek suretiyle, insanı kamil yolunu izlerler. Pir Khures’in yerleştiği mevkide,
tarihi bir kasr bulunmaktaydı. Aynı zamanda burası tarihi bir yerleşim yeri olup, 
Elazığ, Kığı, Erzurum yolunun ciddi bir kolunun üzerinde bulunmaktaydı. Pir Khu-
res oraya geldiğinde, sıfırdan bir temel atmadı. Aksine bölgede önemli ziyaretgah 
olan mekanda yeni imar ve hizmetler yaptı. Bağin kalesinin çok yakınında olan Çile 
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Kasrı, tek başına çilehane olmayıp, ziyaretgah, eğitim ocağı ve toplumsal yaşama 
yön veren dini bir merkez işlevine sahipti. Son yıllarda bu mevkide yapılan Seyran-
tepe ve Pemellik baraj inşaatları,  binlerce yıllık efsanevi tarihe sahip mıntıkayı 
sulara gömüyor. Türkiyenin tarihi değerlere karşı alışılagelmiş realitesi ne yazıkki 
budur. 

Seyyid Mahmudi Hayrani’nin türbesinin Konya Akşehir’de olduğu bilinmek-
tedir. Külliyesindeki yazılı binlerce kitap Cumhuriyetin ilk yıllarında, müftü ve 
kaymakamın bilgisi dahilinde ilçenin hamamını bir kış ısıtmada kullanıldığını yöre 
halkı anlatmaktadır. Bunun ne anlama geldiğini açıklamaya gerek var mı? İsim 
konusuna gelince, Büyük Seyyid Mahmud’un Akşehir’de hakka yürümesinin aksini 
gösterecek bir kanıt yok. Soyağacı hakkında sözlü tarihçilerin anlatımı, yedi kuşak 
aynı isim yani, Seyyid Mahmud adı kullanılmıştır. Bu bize şunu anlatıyor ki, Pir 
Khures’in adı da Seyyid Mahmud’dur. Pir Khures’in Dersim’e gelişi göçtür. Kesin 
olarak nereden ve hangi tarihte yola çıktığı hala tartışmalıdır. Bu tarihler netleşti-
ğinde, ikinci Seyyid Mahmud’un hangi katliam felaketinden sonra Dersim’e doğru 
yola çıktığını belirleme biraz daha kolaylaşacaktır. Düzgünbaba dağının tepesindeki 
medeniyet kalıntıları incelenmeden, dağın kaç yüz ya da, kaç bin yıldan beri kut-
sandığını söylemek şimdilik doğru değildir.

GÜNÜMÜZDE CEM EVLERİ VE SÜRECE ELEŞTİREL 
YAKLAŞIM

Cemevlerinin oluşum şekli tarihi ocak sisteminden çok farklıdır. Özellikle altı-
nı çizerek vurgulamak gerekirse; Alevilik asla ırk ve milliyetçiliğin içine sığdırıla-
maz. Çağımızda oluşan Cemevleri ve çevresinde ki Alevi örgütlenmeleri, Alevileri 
ırk ve milliyetçi potada paylaşım yarışını sürdürenlerin kıskacındadır. Bu durum 
özgün Alevi örgütlenmesini zorlaştırmaktadır. Anadolu Alevilerini Türk ve Kürt 
gibi iki kimlik aidiyeti üzerinden belirleme ve ayırıştırma çabaları, cehalet ve milli-
yetçi hırstan başka bir şey değildir. Alevilik yaşadığı coğrafyada tüm farklılıkların 
üst kimlik olarak hayat bulmuştur. Irka dayalı çerçeveye sokulma girişimi Aleviliği 
katletmek demektir.

Kapalı toplum sisteminin dağıldığı, Talip, Rehber ve Pir ilişkilerini düzenleyen 
İqrar bağlarının son derece zayıflayıp hatta kopma noktasında olduğu dönemdeyiz. 
Yüz yılların baskı, zulüm,  sürgün ve katliamlarını yaşayan Aleviler, devletin tekçi 
din baskısı karşısında hızlı değişim ve yok oluş sürecinin baskısı altındadırlar. 
İnançlarından ötürü mahalle komşusu, iş ve okul arkadaşı, hatta öğretmeni tara-
fından, hayatın her alanında, horlanma, dışlanma öteki sayılma zulmü altında yaşam 
devam ediyor. 
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Bir insanın ya da toplumun, dini inancı ve ibadeti, başka bir insanın ya da
toplumun yaşamında zulme dönüşebilir mi? Maalesef Anadolu’da yüzyıllardır İslam 
inancı, ibadeti, Aleviler için kırım, katliam, asimilasyon ve kâbus olarak kullanı-
lmaktadır. Hırıstiyan Kilisesinin Anadolu da Işık insanına, Alevilere reva gördüğü 
zulüm, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de devam ederek gelmiştir. Bu konuda 
Şeyhülislamların Aleviler hakkındaki fetvalarına bakılabilir. Bazı Aleviler ketum 
tarihi bilgileri ve ya travmatik korkuları nedeniyle ne kadar inkar ederlerse etsinler, 
mahkumu olduğumuz bu sonuç, Alevilik ile semavi dinlerin temel uyuşmazlıklarının 
sonucudur. Evrenin yaradılışı, Tanrı insan kavramı, Vahdeti vücut- Varlığın birliği 
ve inacın kıblesine insanın oturtulması. İnsan neslinde kadının ana ve yaratıcılığın 
sembolü olarak kutsiyeti. Tüm evrenle beraber insan’ın vücuda gelmesinin devinim 
sürecinin Güneş’ten başlayan yolculuk ile milyonlarca yıllık serüven olarak kabul 
edilmesi. İnsanın kâmilleşme-olgunlaşma süreci sonunda ‘Enel Hak’ Yaradana 
erişme, Yaradanla bir olma felsefesi. İnsanın tabiata hükmü ve sahipliğinin reddi ve 
tabiatın bir zerresi tabiata ait oluş inancı gibi nice önemli farklar vardır. Daha da 
önemlisi, Aleviliğe inanan, faş edilmemesi gereken sırlara vakıf olan yol evlatlarının 
özelliği hayata bakışı şöyledir. ‘Evrenin kaynağı Nur’u kadimdir. (Güneş) İnsan 
nuru kadimin bir zerresidir. Zerre nuru kadimin yaradılış kuramını insanlık arasında 
birleştirici unsur olmaktan çıkarsa, dünyevi değerler hâkim olur. Dünyevi değerler 
hırs ve ‘benimdir’ nefsini geliştirir. Ben merkezci nefis baba ile evladı bile düşman
kılar. Baba ile evladın düşmanlığı yaradan ile yaratılanın düşmanlığı ile aynıdır ve 
yalnız insanlığın değil; doğanın da felaketidir. Bu hayati anlaşmazlıklara karşın, Hz 
Muhammed ve soyu Alevi inancına mihman olmuş Hz Ali ve 12 İmam kültü on
beşinci yüzyıldan itibaren Aleviliğin içinde önemli bir yere oturtulmuştur. Yüz yirmi
dört bin Peygamberden bahsedilir ama, dualarda özellikle isim ile zikredilen 
Peygamberler Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim’dir. 

Eskiden Sultan Süleyman çok önemle anılırdı. Süleymanla ilgili çok söylem ve 
efsane vardı. Yavaş yavaş kaybolmaktadır. Hz Ali ve Hüseyin kültü tüm Peygam-
berlerin önünde tutulduğu gerçektir. Kırklar Cemi mitolojisi tüm değerlerin üzerinde 
tutulur. Hz Muhammed’in Cem’e alınmayıp, ‘yaradanın bir kuluyum’ dedikten 
sonra alınması, Kırklar ile Yaradan tarafından görevli kılınmış bir zat arasındaki, 
ince felsefi ayırımın dersi olarak karşımızdadır. Bunu Hz Muhammed’e saygısızlık 
gibi telaki edenler tabii ki incelikleri anlamaktan uzaktırlar. Bu paragrafın sonuna 
gelirken, İslami inançla Aleviler arasındaki şu tarihi trajediye bakalım. Müslüman-
lığın Peygamberi Hz Resuldür. Hz Resulün torunlarını katleden ise, Resulün dinidir. 
Peki, nasıl çıkacağız bu felaket sürecinin içinden? Nasıl izah edeceğiz? Hz Resul 
size bir din tebliğ etti. ‘Torunlarımdan başlayarak, soyumu yüzyıllarca kesin, neslimi 
dünya üzerinden silin diye vasiyet mi etti size’? Hz Peygamberin torunlarının kat-
ledilmesinden dolayı yas tutan Alevileri katletmeye devam eden İslami anlayışa 
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nasıl güveneceğiz? Bunun cevabını Müslümanların kendinde araması gerekir. Bu 
paragrafta kastım, dini siyasal amaç ve iktidarlarına alet ederek bu günkü duruma 
gelmemize sebep olan anlayıştan bahsettiğimin anlaşılması gerekir.

Ramazan orucunda, sahura kalkmayan insanların lambaları sahur vakti yan-
maz. Müslüman komşuları tarafından anlaşılmasın diye, sahur vakti kalkıp lamba-
larını yakarak, ‘çevresine bizde sahura kalkmışız’ imajı vermeye çalışan bir Alevi 
ailenin ruh halini hissedebiliyor musunuz? Farzedelim çocukları büyüklerine şu 
soruyu sordular, ‘Biz oruç tutmuyoruz, sahura kalkmıyoruz ama komşularımız gibi 
lambalarımızı yakıyoruz neden? Bu çocuklara nasıl bir cevap verilir ve nasıl 
yetiştirilirler?

Anadolu’nun her karışında yüzyıllardır zor yaşama mahkûm edilmiş Aleviler, 
vatandaşlık görevlerinin tümünü yerine getirirken, vatandaşlık haklarının en doğal 
en kutsalından yoksun yaşamaktadırlar. Günümüz Cemevleri inşasındaki amaç, en 
doğal vatandaşlık ve insani haklarının meşruluğuna kavuşmaktır. Aleviler inançları-
nı biraraya toplanarak sürdürme amaçlı olarak Cemevleri inşasına başladılar. Ce-
mevlerinde, tarihi Aleviliğe uygun toplumsal yaşamın tüm unsurlarını düzenleyen 
bir işleyiş söz konusu değildir. Aynı Cemevinin iki dedesi bile, herhangi bir müş-
külatta, vatandaşı bulundukları devletin hukukuna gitmektedirler. Cemevleri, yılın 
belli günlerinde Xızır (Hızır) orucu ve on iki İmam yası dönemlerinde ibadet ve yas 
hizmetleri ile ölü defin hizmetleri, nikâh, saz kursları, inancını inandığı gibi özgürce 
yaşamaktan başka bir şey talep etmemektedirler. Çağımızda bu istemin bir devlete 
ağır gelmesinin nedenini düşünemiyorum.

ALEVİLİKTE KUTSANAN NESNE VE CANLILAR 

Alevi coğrafyasında dağlar, nehirler, gözeler, göller, gediklerdeki ulu ağaçlar 
gibi doğada çok çeşitli kutsal mekanlar vardır. Canlılarda ise, turnalar, geyikler, kara 
yılan ve nadiren kırmızı yılan da kutsanmıştır. Bilumum canlıların yaşam hakkına 
saygının esas olduğu Alevi inancında, çağımızda hemen hemen unutulmuş olsa da, 
tilkinin de dokunulmaz bir hayvan olduğu eski bir gelenektir. Geyik, turna, yılan ve 
tilki, her biri kendi başına bilimsel bir çalışma konusudur. Yılan ile ilgili bir çalış-
maya kalkışsak, Dımıli-Zazaca- Kırmancca dilini bilmemiz, bu dilin köken dilleri 
hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir ki,  Mar, Ma-ro,  sözcüğünün sakladığı yıla-
nın sırrını anlayalım. Tevrat, İncil kabul gören İslamda da içselleşen şeytanın sem-
bolü olan yılan’ın Alevilik’te neden “Sırr”ın sembolü olduğunu keşvetmek pekde 
kolay değildir. 
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Hazreti Şahın avazı.

Turna diye bir kuştadır.

Asası Nil deryasında.

Hırkası bir Derviştedir. 

Kaygusuz Abdal

Alevilerin turna aşkını, Derviş Kaygusuz’un gösterdiği Mısır, (Ma- Sırr) Ana 
Sırr. Nil deltasında binlerce yıl eskiye dayanan insanlık tarihinde aramazsak, ger-
çeğe ulaşma şansımız olur mu? Tilki ile ilgili kısa bir vurgu. Urfa Göbekli Tepe’deki 
arkeolojik kazıda çıkan buluntularda, tapınağın dört ana taş direğinden birisinin 
üzerinde tilki resmi mevcuttur. Hiyeroglif okunuşunun doğru yapılması halinde, 
Alevilik’te tilkinin neden dokunulmaz olduğu netleşecektir. Tilki, eski Alevi 
inancındaki Güneş Tanrısı Oli’nin hiyeroglif sembolüdür. Eski Mısır (Ma-sırr) da, 
Güneş Tanrısı Ra, Alevilikte Oli’dir. 

Günümüzden yaklaşık 11.000 yıl önce inşa edilmiş Göbeklitepe’de o günkü 
toplum hangi dili ya da dilleri konuşuyordu, adlandırma iddiasında değilim ama, 
Göbeklitepe bugün Alevilerin önemli kısmının ana dili olan Dımıli-Kırmancki-
Zazaki, dilinden okunduğu takdirde, atalarımızın anlattıkları tilki ve Oli efsanesi ile 
bire bir örtüştüğü görülecektir. Bin beş yüzlü yıllarda Erdebil Tekkesi’nin vasıtası 
ile Anadolu Alevi inancına mihman edilip inancın önemli köşe taşlarından biri hali-
ne gelen Hz Ali kültü ile en kadim kült olan Oli’nin farklı kültleri, yüzlerce yıllık 
asimilasyon sürecinde birbiri ile karıştırılarak ayırt edilemez hale gelmiştir. Gü-
neş’in doğuş ve batışında ana dilleriyle (Ya Roştia Oli Maa Homete- Ey Olinin Işığı 
Alem’in annesi) diye başlayarak dua edip yakaran Alevilerin bellek ve duygularında 
en yüce yerde olan Nur ve Oli, bu gün yeni kuşakların belleğinde izi neredeyse yok 
gibidir. 

ANADOLU’NUN HAZİN HALİ 

Medeniyetlere analık, dinlere beşiklik yapan Anadolu’nun doksan yıllık Cum-
huriyeti, resmi devlet dininde ısrarını sürdürüyor. Devlet Alevilerin inanç mekan-
larını ‘meşru’ görmüyor. Türkiye Cumhuriyetinin bu uygulaması, MS 340 yılında 
Hıristiyan Kilisesinin İznik Konsilinin Aleviler hakkında aldığı kararlarının modern 
versiyonu gibi görünüyor. Bakınız: Erdoğan Çınar. Türkiye’nin bu tablosuna karşın, 
çeşitli üniversitelerde yapılan Alevi Sempozyumları asırların yarasını taşıyan gönül-
lere su serper mi? Hareket noktasını doğru sorudan başlatıp devletin bu uygu-lama-
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sına son vermesine yol gösterici olabilir mi? Bu Alevilerin kendilerini doğru anlat-
masına, Müslümanların da kendilerini sorgulama neden ve sonuç ilişkilerini iyi
tespit etmelerine bağlıdır.

Alevilikten çok sonra Anadolu coğrafyasına ulaşmış günümüzün hakim din-
lerinin anlaştıkları tek nokta, Aleviliği insan yaşamından ve belleğinden silme 
olmuştur.  Dolayısıyla bu alanda bilimsel çalışmaların önünde iki engel oluşmuştur.
Birincisi, resmi devlet dini anlayışı, bu alanda yapılacak çalışmalar için ciddi deza-
vantajdır. Aleviler kendilerini kafalarındaki korku çemberinin içine hapsetmişler. 
Konuşmaya başlarken o çemberin dışına çıkamadıkları için Aleviliğin doğru tanı-
mından ziyade, zarar görmeyecek kadar tanımı tercih ederler. İkincisi ise, yüzlerce 
yıllık baskı, kıyım ve asimilasyon sonucu Alevilik önemli ölçüde tahrip olmuş, de-
ğişmiş ve unutulmuştur. Alevilik adına yazan, çizen ve konuşan Alevi kökenlilerin 
önemli kesimi Alevilik konusunda ki ketum birikimiyle bilimsel çalışmalara katkı 
sunmada eksik kalmaktadır.

Fransız asıllı Lois Mosigno, ‘Enel Hak’ diyen Hallacı Mansur’u araştırmaya 
tam 50 yılını verdiğini düşünürsek; biz Alevi kökenli araştırmacıların harcadığı za-
man ve emekle karşılaştırdığımızda devede kulak bile değildir. Bu halimizle bilimsel 
çalışmalara ne kadar katkı sunabiliriz? Diğer yandan milliyetçi paylaşım çekişmeleri 
Aleviliğin tarihsel değerlerini tahrip etmektedir. Alevi deryasının en saf efsanelerini 
bile, tanınmaz hale getirip resmi söylemlere göre uyarlamaktadırlar.  Alevilerin en 
köklü dergâhlarından biri olan Hacı Bektaş’ın ana kitabesinin sökülüp yok edilmesi 
göz önüne alındığında, bu denli çağdışı acımasız asimilasyon tahribatı yaşayan 
Aleviliğin tarihsel gerçeklerini insanlığa sunmak bilim kurumları için kolay değildir.

“Aleviler kendi tarihleri ile ciddi ölçüde bağ kurup gün ışığına çıkaramazlarsa,
yakın gelecekte kendi tarihleri ile başları derde girer” Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak,
Osmanlı Döneminde Alevilik. Yer Bielefeld. Tarih 2000. Değerli hoca’nın tespiti 
yerindeydi. Şimdi tarihimizle başımız belada. Aleviliğin yanında çocuk yaşta olan 
dinler ve Anadolu’ya dün kadar yakın tarihte gelen ırklar arasında çekiştirilip par-
çalara ayrılarak yokolma sürecindeyiz.

Yılan Kültünün bulunduğu bazı mekânlar

Dersim dışındaki yerler, Tunceli Üniversitesi’nin ilgili makalesinden 
alınmıştır.
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Tarik-Tarıq (Sırr’ın sembolü Kutsal Emanet) Yılan Kültü ile ilgili dipnot.

Anadolu coğrafyasında Alevilerin yerleşik bölgelerinde yılan güvercin sonunda 
da zaman zaman görünen ama asıl olarak Yılan (Moro Şia) Kara Yılan olarak adlan-
dırılan ocak ve ziyaretgahların kutsal emanetinin çok yaygın olduğu bilinmektedir.

Dersim-Erzincan. Kiştım, Tilek (Derebağ)  Bük, (Bavaé Buki evi) Gömürge.   
Dersim- Tunceli. Merkez Alacık (Rosnage) Köyü.

Tevnasi Mezrası Bılézé Khalmemi ev. Merkez Mirik (Mirıg) köyü Dest mez-
rası Tikmé Deste evi. Pülümür Pırdo Sur (kırmızı Köprü.

Gole köyü Uşené Tikmi evi. Pülümür Tosniye (Tasni) köyü Ba-Ma-Sur Bava 
Duzgın (Baba Mansur lu Baba Düzgün ailesi).

Nazımiye Doluca (Xariğe) Ewliaé Şixmamedu (Şix Mamed Evliyası Hemedé 
Rayveri- Khaliyé Rayverievi. Malatya.

Hasan Çelebi darıyeri mezrasında Kızıl Deli. Ali Seydi Ocağı. Çorum Alaca’ya 
bağlı Büyük camili köyünde Dede Garkın ocağı. 

Diyarbakır Bismil Hacı Türkmen köyünde Beryaz’ı Bostan ocağında ardıç 
ağacından ibaret emanet’in Cem erkanı sırasında yılana dönüştüğü söylenmektedir.

Anadolunun birçok yerinde tarik, tarikat çubuğuna ‘alaca değnek’ de denmek-
tedir. Bakınız: Şapolyo 2006,303, 304, 319, 334.   

Alevi Cemlerinde ibadet ritüellerinin hiçbiri sıradan ibadet ritüeli olmayıp; do-
ğa, insan ve yaradılış sırlarının sembolize derinliğini taşımaktadırlar. Yazının ba-
şında kısa değindiğim gibi, yılan kültü ise çok çok önemli anlam ve giz’ taşıyıp tarih 
öncesi sürçten gelmektedir ve başlı başına bir bilimsel bir çalışma konusudur. 


