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Önsöz Yerine; 

 

Değerli canlar, 

25 yıldır Alevilik üzerine yazdığım bütün yazılarımı konularına 
göre sınıflandırıp kitap olarak yayınlama kararı aldım.   Alevilik Üzerine 
Ezber Bozan Yazılar adını verdiğim yazılarımın yer aldığı birinci kitap 
Sunuş yazısıyla genel bir Alevilik değerlendinrmesi yapıldıktan sonra 
Alevilik nedir? Sorusuna cevap olmaya çalışıyor. Kitapta yer alan ana 
konular Alevilerin inanç ritüellerini içermektedir. Ritüellerimizi  özüne 
uygun bir dille yazmaya çalıştım. Kitaba bir önsöz yazma yerine Ale-
viliğin sürdürücülerinden Babek ile ilgili yazdığım uzun bir makaleyi 
kitabımın özüne uygun olduğu için önsöz yerine eklemeyi daha uygun 
gördüm.  Tüm cümle canlara, ilgilenen herkese iyi okumalar dilerim.  

Aşk ile ...
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Babek Destanı 

Ve Babek’in Son Sözleri… 

“… Bütün müstebidler (zalim hükümdarlar) gibi sen de 
yanılıyorsun. Çünkü benim destanım öyle bir destandır ki, ne 
Babek’le başlamıştır, ne de Babek’le bitecektir. Ey zavallılar, siz 
hiçbir zaman özgürlük yangısının ne demek olduğunu anla-
mayacaksınız. O dehşetli yangı ki, yüreği yakıp küle çeviriyor. 
Özgürlük, o ister tatlı olsun, isterse acı; yalnız oydu benim sec-
degâhım!  Ve müstebid ki beni öldürüyor, o da hiçbir zaman 
anlamayacak ki, ölümü ile özgürlük fedaisi büsbütün yok ol-
muyor…”  

Biliniyor, tarih hep dönemin egemenlerince yazılır.  Genel 
adlandırmayla Batini inanç mensuplarının dönemin zalimleri-
ne karşı direnişleri de o dönemin egemenlerince yalan yanlış 
yazılmış ve gerçek tarihi kaleme alanların eserleri de, egemen-
lerin ardılları tarafından yok edilmiştir. Toplumların bellekleri 
silinmiş, insanlığın gerçek tarihinin yerine yalanlarla, egemen-
leri öven, zalimlere karşı direnenleri ise karalayan bir tarih an-
layışı ikame edilmiştir. 

Döneminin en ilerici, en eşitlikçi, en devrimci akımına ön-
cülük etmiş Babek’i anlatmak için onun mücadelesine kaynak-
lık etmiş düşünce akımlarını, onun öncülü hareketleri de dile 
getirmek gerekiyor. Babek veya Hürremdin düşüncesi kökleri-
ni Mazdek ve Zerdüşt felsefesinden almaktadır. Onun öncülü 
Mazdekçiliktir. Mazdekçilik ise Zerdüşti bir inanç akımıdır.  

Zerdüştlük, Dünyanın bilinen en eski tek tanrıcı dinidir. 
Zerdüştlük dini, ateşin kutsal sayıldığı dinlerden biridir ve ateş, 
bu inancın tanrısı Ahura Mazda’nın ruhu ve oğludur. Bununla 
ilişkili olarak ateş, iyi ve kötüyü birbirinden ayıran Tanrısal bir 
güce sahiptir. 
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Zerdüştün yaşadığı coğrafyada sonradan egemen hale ge-
lenler, hem Zerdüştün inancını çarpıtarak içini boşaltmış, hem 
de Zerdüşt’ün etnik kökenini de inkar ederek etkisini yok et-
meye çalışmıştır. Oysa Zerdüşt’ün kutsal kitabı Zend Avesta’nın 
sade bir Kürtçe ile yazılmış olması, tek başına onun Kürt olduğu-
nun kanıtıdır. Zerdüşt’ün kurduğu dinin adına Mazdeizm deni-
lir. Zerdüşt  Mazdeizm’le tek tanrılığa yönelirken, egemenlerin 
gücüyle bütünleşen çok tanrıcılığı aşar ve tanrıyı egemenlerden 
alarak, insanlığın özlemleriyle birleştiren bir güce dönüştürür. 

Zerdüşt’ün felsefi inancı dünyanın beş temel elementten 
oluştuğunu belirtir. Bunlar toprak, su, ateş, hava ve bitkidir. 
Bu tespitler kuşkusuz yerindedir. Zerdüşt inancının yaşandığı 
Mezopotamya bölgesinin coğrafi konumu ve yaşam koşulları 
bu tespitlerin kaynağını oluşturur. Mezopotamya’nın elverişli 
topraklarını da düşünecek olursak, Kürtlerin yaşamında doğa 
koşulları ve tarımın dini inançlarını dahi şekillendirdiğini ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. 

Gelelim mazdek felbefesine; Mazdek geliştirdiği felsefik 
anlayış ile Zerdüşt  sonrası Sasani egemenleri ile ortaklık kuran 
Zerdüşt rahiplerinin oluşturduğu erkek egemenlikçi devletçi 
sisteme  karşı eşitlikçi, ortakçı ve özgürlükçü bir düzeni savun-
muştur.  Kürt halk önderi Sayın Öcalan bu durumu en özlü bir 
biçimde şöyle tarif ediyor; “Mazdek,  Hürrem ve Babek gibi ünlü 
komünalistler tarafından sergilenen isyan ve  direnişler, alan ve 
karakter unsurları nedeniyle Zerdüştizmin son  temsili olabilir. 
Her üçü de hem İran-Sasani çürümüş monarşizmine hem de  
sefahat içindeki Abbasî sultanlarına karşı direnişleriyle kahra-
manlık simgesi oldular.”  

Biliniyor Ortadoğu’nun kadim tarihi;  merkezi uygarlık-
ların baskılarına karşı etnisite ve din temelli direnişlerle şekil-
lenmiştir. Günümüz insanlığının en çok borçlu olduğu komünal 
değerler bu direnişlerde yaşatılmıştır. İbrani kabilelerinin dire-
nişi, İbrahimi dinlerin çıkışı, Zerdüştilik, Karmatilik, Haricilik, 
Alevilik ve daha yüzlerce aşiretsel, kavimsel, mezhepsel, felse-
fik hareketler baskı ve zulüm karşısında özgürlük hareketleri 
olarak çıkış yapmışlardır.  



12 - İrfan DAYIOĞLU

Zerdüştilik İran-Sasani imparatorluğunun resmi dini hali-
ne getirilip iktidarın aracı haline gelince doğal olarak buna karşı 
eşitlikçi-özgürlükçü isyan hareketleri de baş göstermiştir. Maz-
dek hareketi de, ardından karısı Hürremin isyanı da, Hürrem 
tarafından örgütlenen Babek ve isyanı da etkileri günümüze 
kadar gelen tarihin tanık olduğu görkemli komünalist hareket-
ler olarak kayda geçmiştir. Başlangıçta Sasani imparatorluğuna 
karşı gelişen halk isyanları, Sasani devletinin İslam ordularınca 
yıkılmasından sonra Emevi ve devamcısı Abbasi egemenliğine 
karşı isyanlara dönüşmüştür. 

Aryan halklarında çok önemli bir din de Zerdüştlüktür. 
Avesta kutsal kitabının orjinali Büyük İskender; Medya alanı-
na karşı yapmış olduğu savaşta on iki bin öküz derisi üzerine 
yazılmış on yedi cildi toplatarak yakmıştır. Zerdüşt'ün dininde, 
kamuculuk, bir tür ilkel sosyalist anlayış egemen olmuştur. Sa-
saniler döneminde devlet dini olarak kabul edilen Zerdüştlük 
alışagelmiş olağan bir din olmayıp iyilik-kötülük, aydınlık-ka-
ranlık düalizmini bir sistem dahilinde insanların emrine sun-
muştur. Bu dinin aryan uygarlıklarında egemen olduğu, kay-
nağını Media olarak anılan coğrafyasından aldıkları tarihçiler 
tarafından belirtilmektedir. Toprağın en önemli üretim aracı 
olarak sayıldığı bu dönemde Zerdüşt dininde hayvanlara iyi ba-
kılması, toprağın iyi sürülmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Sonra aynı coğrafyada Mazdek'in kurucusu olduğu Maz-
dekçilik de yine ilkel komünist bir model önermiş, militan ve 
sosyal-reformist kişiliği ile de İslam'ın hedefi olmuştur. Mazdek 
için ünlü İslam Tarihçisi Taberi; "Daha Muhammed Mehdi za-
manında o taife zuhur etti ki onlara zenadıka (Zındık ) derler. 
İslam dinini inkar ederler ve ahkam-şeriata itikadları yoktur."… 
"Ez cümle bütün milletler içinde bunların mezhebinden daha 
necis ve murdar mezheb yoktu… Tanrı Teala hazretlerini ve 
peygamber aleyhisselamı inkar edip, derler ki bu cihanın ev-
veli yoktur ve sonu da yoktur. Ve olacak da değildir. İnsan ve 
hayvanlar da ot gibi bitip ot gibi yok olurlar. Bunların hallerini 
kimse bilmez ki nereden gelirler ve nereye giderler. Ölenler tek-
rar dirilmez ve dünyadan başka yerde bir şey olmaz. Bu dünya-
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da olanı biteni ay ve güneş bitirir ve yine onlar olgunlaştırır…" 
derlerdi. 

Mazdekçilik Nedir? Mazdek Kimdir? 

Mazdek o dönemin koşulları nedeniyle savaşlara neden 
olan mal, mülk ve kadınlar için kamuculuk tezini savunmuş, 
Müslümanlar ise bu durumu; "Haram ve helal mefhumlarını ta-
nımadıklarını, mal ve kadın ortaklığını savunduklarını, Mazdek 
ve taraftarlarının nihai hedeflerinin lezzet ve zevk olduğunu, bu 
yüzden mal ve kadın ortaklığını” savunduklarını taraftarlarına 
yayarak gelişen kamuculuk anlayışına karşı durmaya çalışmış-
lardır.  

Nizamülmülk Siyasetnamesi'nde "Dünyada ilk olarak bir 
dini ifsat eden kişi İran'da Adil Nuşirevan'ın babası Kubad b. 
Firuz'un şahlığı devrinde yaşayan Mecusiler'in başrahibi olan 
Mazdek'tir." der ve Mazdek'in de sonu her yenilikçi ve kamu 
anlayışına sahip kişilerin sonu ile aynı olmuştur. Bir kireç kuyu-
suna atılarak feci şekilde öldürülmüştür. 

Savunduğu tam eşitlikçi-ortakçı fikirlerden dolayı Mazdek 
hareketi tarihte ilk komünist hareket olarak anılır. Tüm dün-
yada olduğu gibi bölgemizde de egemenlerin baskı ve zulüm 
tarihleri, dönemin ilerici-eşitlikçi-özgürlükçü direnişleri ve bu 
direnişleri örgütleyenlerin adları dahil, maddi-manevi tüm var-
lıklarının tarihten silinmeleri amacı üzerine  kanla inşa edilmiş-
tir. Bu nedenle Mazdek hakkında da tanıtıcı kapsamlı bir eser 
geriye kalmamıştır. Fakat günümüze ulaşabilen bilgiler bile 
Mazdek’in İran ve Ortadoğu demokrasi tarihinde ortakçı yaşam 
adına geliştirdiği sistematik fikirleri ve direnişiyle adı gururla 
anılacak bir halk kahramanı olduğunu göstermektedir.  

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Mazdek, Hamedan-
lı olup M.S 499 tarihinde katledilen reformcu bir halk önderi-
dir. Mazdek geliştirdiği felsefik anlayış ile  Zerdüşt rahipleri ile 
Sasani aristokratlarının ortaklığıyla oluşan erkek egemenlikçi 
devletçi sisteme karşı eşitlikçi, ortakçı ve özgürlükçü bir  düzeni 
savunmuştur. Bu temelde de; mal ve servetlerin eşit paylaşımı-
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nı, kadın-erkek eşitliğini, insanlar üzerinde iktidar ve tahakküm 
kurulamayacağı düşüncesini felsefesinin merkezine koymuş-
tur. 

Mazdek, Tüm kötülüklerin ve günahların kaynağı olan 
özel mülkiyet, şiddet, haset, öfke ve aç gözlülüğün insandan 
uzak tutularak toplumun bir sevgi  ve aşk toplumu haline ge-
tirilmesi gerektiğini savunmuştur. Daha sonra islam tarihçileri 
bu haklı çıkışı karalayabilmek için Mazdekçilerin kadınlar üze-
rinde de ortak mülkiyeti savunduklarını söylemişlerdir. hala 
günümüzde Aleviler hakkında söylenen “ana-bacı tanımazlar, 
mum söndürürler” söylemleri de köklerini ta buralardan almak-
tadır. Buradan geçerken belirtmeliyiz ki; Alevilik köklerini işte 
bu ilk tek tanrılı din olan Mazdaizm’den almaktadır. Tıpkı böl-
genin diğer batini inançları olan Karmatilik, Ehli Hakçılık, Ali 
ilahicilik, Dürzilik, Nusayrilik, ve benzeri eşitlikçi-özgürlükçü ve 
kadını eşit gören inançlar gibi. Zaten “yol bir sürek binbir” özde-
yişi de bu durumu açıklıyor aslında. 

Kısaca bu şekilde özetlenebilecek olan Mazdek’in düşün-
celeri ve savunduğu toplumsal düzen anlayışı hızla toplum 
içinde kabul görüp yaygınlaşmıştır. Bunun en temel sebebi de 
Mezopotamya topraklarında yaşayan halkların ortakçı yaşama 
aşinalığı ve o günkü koşullarda halen canlı olan köy komünle-
rinin varlığıdır. 

Mazdek, Hamedan Kürtlerindendir. Ve iktidarla bütün-
leşerek bozulan Zerdüştiliği, reformdan geçirerek devlet yöne-
timinde de reformu hedefleyen Mazdek ve taraftarları gittikçe 
güçlenmişti.Hatta 496’da Sasani kralını tahttan düşürüp ve son-
radan kaçıp Ak-Hunlara sığınmış olsa da, Kral Kavas’ı zindana 
bile atmışlardı. Kavas’ın yerine bir emanetçi olarak geçen Ja-
maspa, halk içinde etkisini bildiği Mazdek’e hoşgörülü yaklaş-
mış ve onun düşüncelerini benimser görünmüştür. Ancak sı-
ğındığı Ak-Hunların desteğini alan Kavas, 30 bin kişilik Ak-Hun 
ordusuyla saldırıya geçmiş ve 499’da Mazdek’i tutuklatmış, ta-
raftarlarını yenilgiye uğratmış, Jamaspa da tahtı ona bırakmış-
tır.  
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Bir rivayete göre de Mazdek taraftarlarının katliamını 
başlatan Kavas’ın daha sonra tahta geçecek olan oğlu I. Hüsrev, 
Mazdek’i halkın önünde yeni dini açıklayabileceğini söyleyerek 
onu konuğu olarak saraya davet etmiştir. Mazdek ve adamları 
daveti kabul edip saraya geldiklerinde kurulan tuzakla etkisiz 
hale getirilmişlerdir. (T.C’nin Seyit Rıza’ya; gelin anlaşalım de-
yip anlaşmaya gelen Seyit Rıza ve arkadaşlarını idam etmesine 
benziyor).  Hüsrev, Mazdek’in adamlarını ayakları dışarıda ka-
lacak şekilde baş aşağı olarak toprağa gömmüş ‘o şeytani mez-
hebinin mahsulünü gör’ dedikten sonra Mazdek’i de aynı yön-
temle katletmiştir. Hüsrev’in bu katliamına karşılık Mazdek’in 
ölmeden önce “Bütün halkı katledebilir misin?” diye sorduğu 
rivayet edilir. Bu soru, aslında Mazdekçiliğin halk arasında ne 
denli yaygınlaşmış olduğunu göstermektedir.  

İslam’ın bölgeye gelmesinden sonra ortaya çıkan isyancı 
hareketlerden Hürremiler ve onların lideri Babek-Hürremi’nin 
(798-838) siyasi ve ekonomik görüşleri Mazdekizm’den etkilen-
miştir. Bundan kısa bir süre sonra 9. yüzyılın ikinci yarısında 
ortaya çıkan ve kısa sürede devlete dönüşen Karmatiler ile Maz-
dekizm arası benzerlik ise daha ileri boyuttadır. 

Mazdek’in Avrupa üzerinde de etkileri olmuştur. Mazdek 
gibi ortak mülkiyeti savunanlardan bir Avrupalı, 1478-1535 yıl-
ları arasında yaşamış ve Kral VIII. Henri’ye özel danışmanlık 
yapmış olan Thomas More’dır. More’un ideal toplum düzeninde 
özel mülkiyet sözkonusu değildir. Mazdek ve Thomas More’un 
düşüncelerine benzer bir görüş de Babuef adındaki bir Fransız 
tarafından savunulmuştur. Fransız devriminin yaşandığı yıl-
larda Babeuf (1760-1797) adında bir isyancı, mükemmel eşitli-
ğin ancak mal ortaklığı ile sağlanacağını savunmaktaydı ve bu 
amaçla 1796 yılında “Eşitler Örgütü” nü kurdu. Babuef’in ortak 
mülkiyet düşüncesi daha sonra başka düşünürler tarafından da 
savunuldu. 

Mazdekçilik ya da Mazdekizm, Aryen kökenli Zerdüşt din 
adamı Mazdek'in düşünce felsefesine verilen isimdir. Mazde-
kizm, İsa'dan sonra 5. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan; 
insan eşitliği ve mal ortaklığını savunan bir akım olarak bilin-
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mektedir. Mazdek, hava ve su gibi, paranın, malın-mülkün de 
insanlar arasında eşit olarak paylaşılmasını savunuyordu. 

Özgürlüğün Yüzyıllarca Yankılanan Derin Çığlığı: 
Hürremizm 

‘Ta hazarda aradım seni 
saçların kara mıdır hala 
ve döver mi dizlerini 
ey isyanın anası 
anlatabilir mi seni yalnız 

bir payizin savrulan yaprakları’ (Babek Destanı şairi Tuğ-
rul Keskin) 

Mazdek’in katledilmesinden sonra eşi Hürrem bu müca-
deleyi üstlenmiştir.. Tarih kayıtları ataerkil egemenlerin yazı-
cılarına kaldığından dolayı Hürrem hakkında pek fazla bilgiye 
rastlanmaz ve adeta yok sayılır. Hürrem’den beş yüz yıl sonra 
yaşamış olan Nizamülmülk ve kimi tarihçiler dönemlerine ula-
şabilen birkaç bilgi kırıntısını aktarmış olsalar da, bir büyük ger-
çeğin aydınlanmasında önemli bir rol oynamışlardır. Sonraki 
hareketlerin özelliklerinden de anlaşılmaktadır ki, Mazdekizm 
Hürrem tarafından sürdürülmüş ve daha sonra Hürremdin adı-
nı alacak olan harekete de kaynaklık yapmıştır.  

Anadolu ve Mezopotamya Aleviliğinin de temel çıkış kay-
nağı olan Hürremizmin kavramsal olarak birden çok kökeni bu-
lunmakta ve muhtemelen tümünün de birbiriyle bağlantılı ola-
rak geçerliliği vardır. Hürrem kasabasından yapılan çıkış veya 
Hürrem’in anlamı olan hoş sözcüğünden dolayı hoş, iyi, güzel 
din anlamlarında Hürremizmin kullanıldığı iddia edilse de bun-
ların Mazdek’in eşi ve yoldaşı Hürrem’den bağımsız olması dü-
şünülemez.   

Hürrem önderlikli ve eşitlikçi-özgürlükçü komünalist is-
yan hareketi, Mazdekçi geleneğin emevi-Abbasi İslamına ve 
bölgenin tüm egemen gerici iktidarlarına karşı son kadın isyanı 
olmaktadır. Kaldı ki Mazdekizmin ve daha sonra gelişecek olan 
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Hürremi hareketlerin kadın eşitliği ve özgürlüğüne yaptıkları 
vurgu, Hürrem’in sadece bir simge değil tarihi bir karakter oldu-
ğunu göstermektedir.  

Hürrem Sasani katliamından sonra Rey şehrine giderek 
burada Mazdek’in katliamdan kurtulan birkaç yoldaşı tarafın-
dan düşüncelerinin yayılmasını örgütlemiştir. Nizamülmülk Si-
yasetname adlı kitabında hadiseyi şöyle nakletmiştir: 

“Mazdek, mal insanlar arasında ortaktır, diyordu. Çün-
kü insanlar, tanrının kulları ve Âdemin çocuklarıdır. Her biri 
ihtiyacına göre yekdiğerinin malını kullanmalı ve hiç kimse 
bu haktan yoksun kalmamalıdır. Herkes malca eşit olmalıdır. 
Mazdekin bu sözleri üzerine herkes malını ortaklığa koymuş-
tu… Mazdek öldürüldükten sonra karısı Hürrem Binti Qade, iki 
adamıyla birlikte Medayin’den kaçtı. Rey kasabasına giderek 
halkı kocasının yoluna çağırdı. Peşine takılanlara Hurrem Din 
adı verildi… Hurrem Dinliler her yana dağıldılar ve her kentte 
başka bir ad aldılar ve her yerde de sürekli olarak başkaldırdı-
lar. Bâtınîler onlarla beraber oldu, çünkü her iki mezhebin aslı 
birdir.” 

Mazdekilere karşı takibatlar Mazdek’in öldürüldüğü katli-
amla birlikte bitmemiş, I. Hüsrev tahta geçtiğinde de ikinci dal-
ga katliamları gerçekleştirmiştir. Bu katliamcı zihniyetten dola-
yı Hürremizm yayıldığı her yerde farklı adlar almış, bazen yer 
altına çekilmek zorunda kalmış ve kültürel olarak etkisini top-
lum içinde ve direnişlerde sürdürmüştür… yani yukarda söy-
lediğimiz gibi, yol bir olmak kaydıyla farklı süreklerde de olsa 
inanç yaşatılmıştır. 

Hüsrev ve kendisinden sonra gelen Sasani kralları Hıris-
tiyanlık, Yahudilik gibi diğer dini inançlara genellikle idareci 
bir mantıkla yaklaşsalar da, Mazdekçi akımlara tavırları katli-
amdan başka bir şey olmamıştır. Bunun nedeni bu akımların 
özünde var olan komünalizm ve rejime alternatif olmalarıdır. 
İran içte bu tür bastırma hareketlerini geliştirirken Arabistan’da 
yeni bir din zaferini ilan etmiş ve hızla yayılmaya başlamıştı. 
Sasani İmparatorluğu da yayıldığı kadar yayılmış ve gücünün 
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doruğunda olduğunu düşünmesine rağmen yayılım gösterdi-
ği geniş toprakları kontrol edememiş ve esasen de kokuştuğu, 
çürüdüğü için 642 tarihinde nihai olarak İslam’ın kılıcına yenik 
düşmüştür.  

Orta Asya içlerine kaçan İran soyluları daha sonra burada 
Samaniler devletini kurarak varlığını sürdürürken, İran da dâhil 
tüm Ortadoğu toprakları 661’de kurulan Emevi Arap İmparator-
luğu’nun eline geçmiştir. Bilindiği gibi İran bundan sonra İsla-
miyet’in Şii kolunu kendine uyarlamış ve İran Şialığını ortaya 
çıkarmıştır. Kürtler başta olmak üzere bölge halklarının birçoğu 
zor kullanılarak Müslüman yapılmıştır. Zor karşısında bile Müs-
lümanlığı kabul etmeyen aşiret ve kabileler ise açık veya gizli 
direnişlerini sürdürmüşlerdir. 

Babek,  Düşüncesi ve Mücadelesi; 

Mazdekçiliğin bir devamı olan Hürremizm hareketinin 
gücünün zirvesine ulaşması Babek döneminde gerçekleşmiştir. 
Babek bazı kaynaklara göre;Zerdüşti bir Kürt olan Abdullah ile 
Azeri olan Matar’ın oğludur. Babası köylerde gezerek kandil yağı 
satmaktadır. Matar adı Friglerde doğurganlık ve bereket tanrı-
çasının adı olup anne anlamına da gelmektedir. Babek’in anne 
ve babasına dair bilgiler onun iddia edildiği gibi ne sadece Kürt, 
ne Azeri olduğunu göstermesi açısından bir önem taşımakla 
beraber, öncülüğünü yapacağı Hürremi harekette milliyetlerin 
fazla bir öneminin olmadığını da belirtmek gerekir. Azeri halkı 
daha sonra Babek direnişini kendi uluslaşmasının temeli yap-
mıştır; burada belirtmeliyiz ki, dönemin Azerbeycanında yaşa-
yanlar Türk Azerileri değildi. Türklerin Azerbeycana gelişi Ba-
bek isyanından sonrasına rastlamaktadır. İsmi Aderbeycandır 
ve ateş ülkesi anlamına gelmektedir.  Kürtler ise Babek’i taşıdığı 
Zerdüşti-Mazdeki karakter ve direnişçiliğiyle sahiplenmişlerdir. 
Bölge halklarının bu tarz sahiplenmeleri ve kendilerinden say-
maları Babek’in taşıdığı toplumcu, özgürlükçü ruhtan kaynak-
lanmaktadır. Özcesi o dönemin yoksul köylü hareketinin desta-
nını Babek yazmıştır.   

Babek Savaşları, tarihsel olarak en az Kadisiye savaşı ka-



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 19

dar önemlidir. Özellikle erken dönem Kürt tarihi, Arap yayılma-
cılığı tarihi, Türklerin Müslümanlaşarak Ön Asya ve Anadolu’ya 
yerleşmeleri açısından bilinmesi, araştırılması, incelenmesi ge-
reken son derece önemli bir olgudur Babek. 

İslam’ı yayma adı altında gelişen Arap yayılmacılığına 
karşı tarihte en güçlü direniş Abbasiler döneminde Babek (795-
838) önderliğinde gelişti. Zalim Emevi iktidarının yıkılmasında 
çok büyük rolü olan Kürt Ebu Müslim’in torunu olduğu söyle-
nen Babek karşısında orduları defalarca Kürdistan dağlarında 
bozguna uğrayan, tutunamayan Abbasi iktidarı, artık kurumaya 
başlayan Orta Asya stepnelerinden paralı asker olarak getirdik-
leri Türklerden kurdukları orduların desteğinde Babek’e saldır-
dı. Neticede Ermeni bir keşişin tuzağına düşerek esir edilir ve 
4 Ocak 838 tarihinde Samarra şehrine getirilerek, Halife Mu’ta-
sım'ın gözleri önünde kol ve bacakları kesilmek suretiyle işken-
ce ile idam edilir. 

Babek önderliğinde Arap işgalcilerine, fetihçilere direnen-
ler sadece Hürremiler değildi. Bu topraklarda yaşayan birçok 
eski din ve tarikatlara mensup milletlerin yanı sıra Arapların 
zulmünden kaçan Müslümanlar da bu direnişte yerlerini almış-
tı. 

Babek’in yenilgisi, bu topraklarda, özellikle Kürdistan’da, 
yine günümüzde Azerbaycan olarak bilinen topraklarda yaşa-
yan halkların soykırımdan geçirildiği, göçertildiği, yoğun bir nü-
fus hareketliliğinin yaşandığı bir dönem oldu. En önemlisi de 
Türklere Ön Asya ve Ortadoğu sahası açılmış oldu. 

Anlaşılan o ki Azerbaycan Türkleri arasında yakın dönem-
lerde Babek’in milliyeti hakkında önemli tartışmalar olmuş. 
Bunlardan bir tanesi gazeteci Keramet Büyükçöl’ün araştırmacı 
yazar ve şair Güntay Gençalp ile yaptığı röportajdır. 

Babek’in babası Savalan dağında soyguncuların saldırısın-
da öldürülünce, annesi başkalarına sütanneliği yaparak geçim-
lerini sağlar ve Babek’i bu sayede büyütür. Babek on yaşından 
sonra annesinden ayrılarak Tebriz bölgesinde çobanlık yapar ve 
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sekiz yıl sonra köyüne, annesinin yanına döner. Mimed bölge-
sindeki Bilalabad köyünde yaşamaktadırlar. Bu sıralarda Hürre-
miler tekrar tarih sahnesine çıkmışlardır.  

808 yılında Azerbaycan’ın Bezz bölgesinde bir isyan baş-
latmış olan Hürremi hareketin başında Cavidan bin Sehl bulun-
maktadır. Rivayete göre bir gün yoğun kar yağışı nedeniyle Ca-
vidan ve adamları bu köye sığınırlar. Köyün ileri gelenlerinden 
ilgi ve hürmet görmeyince Matar’ın evine konuk olurlar. Matar 
ve oğlu Babek misafirlerini büyük bir saygıyla karşılar ve gerekli 
alakayı gösterirler. Burada Babek’in zekâsı ve İran dilini öğren-
miş olması Cavidan’ın dikkatini çeker ve neticede kendilerine 
katılmasını ister. Böylece Cavidan Babek’i Bezz dağındaki karar-
gâhına götürür ve hocalığını yaparak yetiştirir. 

Bir devlet modeli olarak İslam'ın kurucusu Hz. Muham-
med'in ölümü ile başlayan İslam karşıtı ayaklanmaların en 
önemlisi Hürremiyye ayaklanması ve ayaklanmanın önderi 
Babek'tir. Bu hareketin, İslam devlet modeline ilk karşı duruşu, 
önerdiği düzen ve devlet biçiminin Ortaçağ'ın aydınlanmasına 
çok büyük katkısı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Kavimci Arap 
ordularına ve İslam İmparatorluğunun şeriatçı devlet yapısına 
karşı savaşmış, savaş konusunda ustalıklara sahip bir "gerilla" 
komutanıdır Babek.  

İran'da Sasaniler devrinden beri takibata uğrayan Mazdek 
taraftarlarının Komünalist amaçlı hareketleri, İslam istilasın-
dan sonra da türlü adlar altında zuhur etti. “Babek isyanı, İslam 
alemi için teşkil ettiği tehlike bakımından, bunların en ehemmi-
yetlisi addolunabilir. Onun (Babek'in) babası Median'lı, yağ sa-
tan bir kişi idi." Babasız büyüyen ve çobanlık yapan Babek daha 
sonra Yezidi bir aile olan "Şabl ibn Mengi Ezdi'nin yanında 18 
yaşına kadar kalmıştır. Cavidan adında, bölgede etkin olan bir 
kişi tarafından, hizmetçisi olarak alınarak Bezz dağında bulu-
nan yerleşim alanına götürülmüştür.  

Cavidan'ın ölümüyle birlikte, Cavidan'ın tüm ekonomik 
ve siyasi değerlerinin tek temsilcisi olan Babek, Mazdekçi ya-
şam tarzını yaygınlaştırmak amacı ile halkları Abbasi  devletine 
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karşı birlikte olmaya çağırmış çok kısa zaman aralığında, büyük 
başarılar elde etmiştir. İslam Tarihçileri daha önce İslam karşıtı 
hareketler için ne söylemişlerse Babek için de aynısını tekrarla-
mışlardır.  

Babek'in etnik yapısına ilişkin veri yok denecek düzeyde-
dir. Ortaya koymuş olduğu felsefe, özlediği düzen, etrafına top-
ladığı halklar mozaiği, etnik kişiliğini önemsiz hale getirmiştir. 
Çünkü Babek ezilen bölge halklarına ortak bir vatan, özgür bir 
gelecek vaat etmiştir. Babek'in çeyrek yüzyıl boyunca yaşattığı, 
özgür ve eşitlikçi devlet modeli, bölge halkları için önemli bir 
rehber işlevi görmüştür. Bundan sonraki tüm ayaklanmalar, ya-
şadıkları düzenin yeniden inşası için olmuştur.  

Bazı araştırmacıların ısrarla ve Babek’in Azerbeycan böl-
gesinde ayaklanmasından dolayı onun Türk kökenli olduğunu 
söylerler. Kendisi de bir Azeri Türkü olan Güntay Gençalp bakın 
onlara nasıl cevap veriyor;  

“Babek’in zamanında Azerbaycan’da Türk yoktu. Türkler 
Babek’in yenilgisinden sonra bu ülkeye yerleşmeye başladılar. 
Babek’i mağlub eden Orta Asya’dan getirilen paralı Türk savaş-
çılardı. Babek yenildikten sonra yerli ahaliyi katletmeye başla-
dılar. Çünkü o zaman savaş kuralları böyleydi. Eli kılıç tutanı ya 
öldürdüler ya da esir olarak yakalayıp köle pazarında satarak 
altın kazandılar. Sonra Babek’i mağlub eden Türk ordularının 
askerleri kendilerine onlarca yerli kadın ve cariye aldılar. Çok 
güzel kızları Abbasi Halifesine ve vezirlerine gönderdiler, geri-
de kalanlar da kendilerinin oldu. Yani Babek’in yenilgisinden 
sonra bu ülkede doğan Türklerin ataları Türk, anaları yerli mil-
letlerdendir. Bu, Azerbaycan’a yerleşen ilk Türk dalgasıydı. Sel-
çuklular zamanındaki ikinci dalga, Türk varlığını daha da güç-
lendirdi. Babek’in etnik mensubiyeti tam olarak belli değil, lakin 
o zaman bölgede Tat, Talış, Gilek, Kürd ve başka milletler yaşa-
mışlar. Yani Babek’in etnik mensubiyeti Sasani ülkesinin halk-
larına ait olmuştur. Hatta Azerbaycan’da kurulan ilk Türk dev-
leti Saciler de Babek’in yenilgisinden sonra meydana çıkmıştır. 
Saciler devleti Hürremileri mağlub eden Uşruseneli Türkler idi. 
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–Babek’in Türk olmadığını nasıl açıklanır? Hangi kaynak-
ta yazılıyor ki, Babek Türk değil. Kaynak yoksa eğer, bunu hangi 
mantıkla diyorsunuz? 

Güntay Gençalp: Babek’in Türk olmasına ait en önemli 
mantığı açıklayayım. Türkler, hiç bir zaman bir kaleye, dar bir 
mekana sığınarak devlet kurup mücadele yapmamışlar. Türk 
devletçilik formülü ve savaş şekli, yayılmacılık olmuştur. Büyük 
imparatorluklar kurmak için savaş yöntemi Türklere has ol-
muştur. Türk tarihinde bir kaleye sığınarak savunmaya geçmek 
olmamış, Türkler daima hücumcu metodu seçmişler. Kaleye sı-
ğınmak hücumu değil, savunmayı gösterir.” 

Yine Gençalp; Ebu Hanife Dinaveri’nin  “Exbar-ul Teval” 
kitabında Babek’in, Ebu Müslim Xorasani’nin kızı Fatime’nin to-
runu olduğunu yazdığını belirtiyor.  

Hürremi Hareketi Ebu Müslim Horasani’nin ölümünden 
sonra 754 yılında ortaya çıktı. Ebu Müslim, Emevileri devirip, 
Abbasi devletinin kurulmasına yardımcı olsa da, Abbasiler tara-
fından öldürüldü. Bazıları Ebu Müslim’in ölümüne inanmadılar 
ve onun geri döneceğine inandılar. Onun geri dönüp ve Eme-
vileri devirdiği gibi, bu defa da dünyayı adaletle dolduracağına 
inanırdılar. Bazıları da onun ölümüne inanıyor ve kızı Fatime’yi 
imam olarak kabul ediyorlardı. Onun kızını imam olarak kabul 
edenlere “Müslimiyye” veya “Fatimiyye” diyorlardı. Horasan’da 
Sünbad, Ebu Müslim’in intikamını almak için isyan etti. Ancak 
onun isyanı 70 gün sonra bastırıldı.  

Hürremilikle Ebu Müslim arasında bağ kuranlar da var. 
Hürremi hareketi Mazdekilere yakın idi. Hürremiler, muhtelif 
fırkalara bölünmüştüler. Ancak bütün fırkalar tenasühe (ruhun 
bedenden bedene geçmesine, reenkarnasyona) inanırdı. Hürre-
milerin kendilerine has imamları vardı. İhtilaf zamanı onlara 
müracaat ediyorlardı. Hürremi inancının esasında ışık ve ka-
ranlık durmaktadır. Kızılbaşlarda reenkarnasyona inanıyorlar. 
Aleviler de ihtilaflarını Pir huzurunda cemde toplumla yüzleşe-
rek çözüyorlar.  
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Babek'in sağlam ve devrimci kişiliği içinde İslam tarihçi-
leri istemeyerek de olsa "O düşüncelerinde tavizsiz ve çok gu-
rurlu bir kişiliğe sahip idi." sıfatını kullanmışlardır. Abbasilerce 
esir alınan oğlunun ve bir mektupla kendisine teslim olması 
için çağrıda bulunması karşısında "O benim oğlum değilmiş, 
ona söyleyin bir gün özgür yaşaması, 40 yıl esir ve hakir olarak 
yaşamasından iyidir." dediği belirtilir. Abbasilerin altı düzenli 
ordusunu yenen Babek, kurmuş olduğu adil, özgürlükçü dev-
let düzeni ( ilkel-komünalist model) Abbasi devletinin sürekli 
baskısı ile karşılaşmıştır. Altı düzenli ordusu imha edilen İslam 
devletinin, Babek' i ve kurduğu düzeni nasıl yok edeceği husus-
larında sürekli plan yapmasını zorlaştırmıştır.  

Bütün tarihi bilgiler Babek’in karizmatik bir lider olduğu-
nu gösterir. Babek’in emri yolunda ölmeye hazır olan yüz bin-
ler olmasaydı, o, dünyanın en büyük imparatorluğu ile savaşa 
girmezdi. Babek’den önce Hürremilik dağınık haldeydi. Babek 
kendi liderliği ile Hürremiliği bütünleştirdi ve bir inanç çatısı 
altında bölge halklarını İslam işgalciliğine karşı birleştirdi.  

Babek'in ordularına karşı başarısız olan İslam devleti, 
Emeviler zamanında başlayan ancak kurumsallaşamayan ordu 
teşkilatına özel kuvvetler diyebileceğimiz maaşlı ve tarihte 
Hassa ordusu olarak anılan ve tamamen Orta Asya steplerin-
den getirilen Türklerden oluşan bir ordu kurarak Babek'i yene-
bilmişlerdir. Yirmi yıl süren savaş için tarihçiler İslam orduları 
tarafından yüz binlerce canın katledildiğini yazmışlardır. Afşin 
bir meydan muharebesinde sahte ricatla kaçmış ve Babek' tu-
zağa çekerek seksen binden fazla Babek askerini öldürmüştür." 
Bir halk kahramanı, özgür birleşik demokratik ve de eşit pay-
laşmaya dayanan bir devletin yaratıcısı, "ilkel-komünist gerilla" 
olan Babek bir ihanet sonucu İslam'ın şeriatçı ellerine teslim 
edilir.  

Babek - Hürremi Hareketinin Çeyrek Asırlık Direnişi; 

Cavidan’ın ölümünden sonra eşi Hürrem,  Babek’in son-
radan Hürremdin olarak adlandırılacak hareketin başına geç-
mesini sağlamıştır. Hürremileri toplayıp Cavidan’ın vasiyeti 
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olarak şu sözlerle hitap ettiği kayıtlara geçmiştir: “Genç Babek, 
ölen Cavidan’ın kutsal ruhunu taşıyor. Babek bundan böyle top-
luluğun önderi olacak… Mazdek’in dinini yeniden ihya edecek. 
Babek sayesinde en düşkünümüz bile azizler gibi olacak, çare-
sizliğiniz son bulacak.”  

Bunun üzerine Hürremiler Babek’i yeni liderleri olarak ka-
bul etmiş ve kabul için daha önceki liderlere yapıldığı gibi ge-
leneksel kabul törenini gerçekleştirmişlerdir. Topluluğun gele-
neklerine göre de Cavidan’ın eşi Babek’le evlenmiştir. 

Babek; hareketin güçlendirilmesi için gerekli tüm hazırlık-
ları yapar ve 816 yılında Bezz bölgesinde programının tebliğle-
rine başlar. Programı en sade haliyle eşitlikçi, ortakçı bir yaşam 
kurmaktır. Bu yaşamı korumak için bir nevi kurtarılmış alanlar 
yaratmanın mücadelesini başlatmıştır. Bunun üzerine Halife 
Memun ordusunu harekete geçirir. Bu ilk saldırıda Babek güç-
leri zorlanır ve geri çekilmek zorunda kalır. Erdebil ve Zencan 
arasındaki kaleleri ele geçer ve halkı katliamdan geçirilir. Bun-
dan sonra Halife Memun Bağdat’a döner. Babek gücünü topla-
yınca Halifenin Hürremileri bitirme görevi verdiği Ermeniye ve 
Azerbaycan valisi Yahha İbn-Maaz’ı 820’de yenilgiye uğratır. Ar-
dından gelen vali İsa İbn-Muhammed’de bir yıl sonra yenilince 
Ali İbn-Sadaka bu görevi üstlenir. O da yenilince Memun bu kez 
Ahmet İbn-Cüneyt’i gönderir. Fakat Babek bu valiyi yenilgiye 
uğrattığı gibi esir alınca korkudan bu bölgeye kimse vali olmak 
istemez. Halife rüşvet olarak Musul’u da vererek 826 yılında 
Muhammed İbn-Tusi’yi Babek’le savaşmaya ikna edebilmiştir. 
Ancak Muhammed İbn-Tusi’nin sonu da farklı olmamış, hatta 
savaş meydanında canından olmuştur. Ondan sonra gelen Ali 
İbn-Hişam ise Babek’le savaşmayı göze alamayınca Halife on-
dan şüphelenmiş, Hürremilere katılabileceği korkusuyla 833’te 
Hişam’ı öldürtmüştür. 

Aynı yıl Hürremilerin başka bir kolu da Ali Mazdek öncü-
lüğünde İsfahan’da ayaklanma başlatmış ve Babek’le birleşmek 
üzere Azerbaycan’a doğru ilerlemiştir. Bu sırada Halifenin or-
duları İshak İbn-İbrahim İbn Museb komutasında Hürremilere 
saldırır ve yaşanan çatışmalarda her iki taraf da ağır kayıplar 
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verip yenişemezler. Hürremilerin Hamedan kolu zorlandığı için 
Bizans topraklarına geçmek durumunda kalır. Ali Mazdek ise 
on bin kişilik gücüyle İsfahan’a döner. 833 yılı zorlu savaşların 
yılı olsa da Halife Memun bir sonuç elde edemeden ölür. Yerine 
Mutasım geçer. 

Halifenin görevlendirdiği valiler Hürremilerle savaşta kay-
naklarını kendileri bulmak zorundaydı ve bu nedenle de valisi 
oldukları bölge halkını vergilerle eziyor, talan seferleriyle, kat-
liamlarla halkı canından bezdiriyorlardı. Halk üzerindeki baskı 
arttıkça Babek’in saflarına katılım da artmıştır. Bölgede ezilen 
birçok halk bu isyana katılmış ve Halifeliği ciddi olarak sarsmış-
tır. Babek genellikle Bezz karargâhından savaşları yönetse de 
birçok savaşa bizzat katılmıştır.  

Mutasım iktidara geldikten sonra 835’te Babek’e karşı 
sarayındaki devşirme Türk komutan Afşin’i hazırlar. Afşin Mı-
sır’daki bir halk ayaklanmasını bastırmıştır. Halife öncekilerden 
farklı olarak her türlü maddi ihtiyacını ve sürekli takviyelerle 
asker desteğini karşılayıp Bezz üzerine gönderir. 

Savaş birçok cephede yürür ve üç yıl boyunca sürer. Afşin 
orduları yenildikçe Halife destek gönderir ve en son Bezz kalesi-
ni kuşatmaya almayı başarırlar. Kuşatma karşısında Babek kent 
halkının savaş bölgesi dışına çıkması için anlaşma önerir. Afşin 
bunu reddedip üstelik Halifeden bir af belgesi isteyip ardından 
teslim olursa ancak o zaman bağışlanacağını söyler. Babek’in 
yanıtı kimsenin affına ihtiyacının olmadığı şeklinde olur ve bir 
yarma hareketiyle kuşatmayı aşıp Ermeni topraklarına doğru 
yol alır. Kaledeki halk –Müslümanlığı kabul edenler hariç-kılıç-
tan geçirilir. 

Ermeni emirlerinden Sehl İbn-Sumbat, yanına sığınmış 
olan Babek’e ihanet eder. Babek Bizans topraklarına geçip gücü-
nü toparlamak isterken onu oyalayıp bir komployla, yanındaki 
yoldaşlarıyla birlikte Abbasilere teslim eder.  

“Benim Destanım Öyle Bir Destandır ki, 
Ne Babek’le Başlamıştır, Ne De Babek’le Bitecektir!” 
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Emevilerle başlayan imparatorluk serüveni İslamiyet’in 
kullanılarak bir yandan bölgenin Araplaştırılmasını, bir yandan 
kadim Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin yok edilmesini, 
öte yandan da iktidarların saray yaşamlarının zevk ü sefa içinde 
sürdürülmesini hedefliyordu. Emeviler Hz. Ali’nin katli üzerine 
kanlı iktidarlarını kurmuş ve Abbasi hanedanlığı bu kan üzerin-
den yükselen zenginlikleri ele geçirmişti. Buna karşı Hürremi 
isyan ruhu halkların özgürlük ifadesi olarak konumu ile zulmü 
temsil eden emevi İslamına ve sonrasında da Abbasi hanede-
nanı karşı toplumcu bir devrimcilik şeklinde kendisini göster-
miştir. 

Emevi saltanatını yıkan Eba Müslüm oldu. “Horasanda bir 
serrac oğlu meydana çıktı ve Horasan'ın devletsizlerinden nice 
kişiler ona uydular…" İslam'ın kavimci devletine karşı savaş-
ta Ebu Müslim kara elbiseler giyerek, Kürt Acem, Türk ve Na-
batiler'den bir ordu oluşturarak savaşmış (748), bu nedenledir 
ki bu hareket Karabayraklılar olarak da anılmıştır. Ancak yeni 
şeriat düzeni de, Ebu Müslim'i Abbasi Devleti'ni bir tür "Dervi-
şan Cumhuriyetine" dönüştürmesini hazmetmeyerek, bu dev-
rimciyi katlederek aslına dönmüştür. Bu olay gelecekteki birçok 
ayaklanmanın başlangıcı da olacaktır.  

İslam'ı kabul etmiş gibi görünen ancak korunma amaçlı 
takiyede bulunan halklar her an bir isyan için hazır beklemiş-
lerdir. Bu gruplar içinde eski Aryan dinleri olan Mazdekizm, Zer-
düştlük ve Manizm'i savunanların yanında, İslam'a karşı doğru-
dan karşı çıkanlarda vardı. Ebu Müslim'in öldürülmesi, yüzünü 
gizleyen ve örtüsü düşen Abbasi devletine karşı başkaldırılarda 
bir kıvılcıma dönüşmüştür. Başta Sicistan'da, Horasan'da ve 
Deylem bölgesinde başkaldırılarda bulundular. Halklar bu böl-
gede oluşan sosyal mozaiğin gereği olarak birlikte hareket edi-
yor, hareket içerisinde her farklı yapı kendisini ifade edebiliyor-
du. Bundan sonraki tüm süreçlerde Babek'e kadar olan süreçte 
toplum adına bu başkaldırıların tümüne İslamcılar tarafından 
Hürremiye adı verilmiştir.  

Said Nefisi’nin aktarımına göre; “Hürremilerin yürüttük-
leri savaş dönemi, dakik hesaba göre 61 yıl sürmüştür. Çünkü 
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Hürremiler 778-779 yılında başkaldırmıştır. Babek ise 837-838 
yılında esir düşerek öldürülmüştür. “ Tabii bu başkaldırı ve öz-
gürlük hareketleri Babek’in ölümünden sonra da 300 yıl devam 
etmiştir. Yani Babek’in kendi deyişiyle “benim destanım öyle 
bir destandır ki, ne Babekle başlamıştır. Ne de Babekle bitecek-
tir” Sözü gerçek olmuştur.  

Babek’in takipçileri her türlü katliam ve asimilasyon po-
litikalarına karşı, gerektiğinde direnmiş,  gerektiğinde dağlara 
sığınarak bu inancı değişik isimler altında bu geniş coğrafyada 
yaşatmasını bilmişlerdir. Kızılbaş Aleviler de Babek’in özgür-
lük-eşitlik ve kardeşlik bayrağını bugüne kadar onurla taşıyan 
süreklerden biridir. Tarihte ilk defa Hürremiler döneminde Kı-
zılbaş adlandırmasına rastlıyoruz. Hüremilerin bir diğer adı da 
albayraklılar, yani kızılbayraklılardır.  

Babek kendi döneminde kurduğu toplumsal düzenle eşit-
likçi, ortakçı yaşamı hâkim kılmış ve ezilen bölge halklarının 
umudu haline gelerek çeyrek yüzyıl sürecek olan isyanlara ka-
tılımını sağlamıştır.  

Abbasi orduları zulüm ve vahşette sınır tanımıyordu. Bu 
durumda Babek ve halkı özgürlüklerini kaybetmektense dire-
nerek ölmeyi seçtiler. Haklı bir davada fiziken bir yenilgi yenilgi 
değildir.  Haklı bir dava uğruna ölümü göze alan bir direniş ta-
rihe yazılmış bir özgürlük destanıdır aslında. İşte Babek’in ve 
halkının yenilgiyle sonuçlanan direnişi de tarihe bir özgürlük 
destanı olarak geçmiştir. Onun ardılları yüzyıllar boyunca za-
limlere karşı canlarını kaybetme pahasına bu özgürlük çığlığını 
günümüze kadar taşımışlardır. 

Başkentliği tekrar Bağdat’a iade edene kadar 57 yıl süreyle 
Abbasilere başkentlik yapan Samarra Babek’in katledildiği yer 
olarak anılacaktır. Bağdat’a yakın bir yerde Dicle Nehri’nin kı-
yısında kurulan Samarra 4 Ocak 838 tarihinde büyük bir halk 
önderinin katliyle lanetlenecektir. Bu katl olayında Samarra, tek 
bir çığlık sesini bile duymadan, kanlar içinde parçalanmış kolla-
rı, baş ve ayakları şaşkınlıkla seyretmişti. İşte tek bir çığlık bile 
atmadan katledilen Samarra’daki direnişin kahramanı Hürre-
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milerin lideri Babek’di.  

Sonuçta dost bildiğinden gelen ihanet Babek’i Samarra 
meydanına kadar getirmiştir. Samarra’da ölüme giderken bile 
Babek’in sergilediği tutum tek başına insanlığa bahşedilmiş çok 
büyük bir onur ve direniş mirası olmuştur. Af dilerse kurtula-
cağını söyleyen Halifeye karşı ölürken de diz çökmemiştir. Said 
Nefisi Babek’i anlattığı kitabında bu son anları şöyle hicveder: 
“Babek, Mutesim’in yanına geldiğinde, Mutesim ona şöyle de-
miş: Ey Babek, sen öyle bir şey yaptın ki, hiç kimse böyle bir 
şey yapmamıştır. Şimdi de hiç kimsenin tahammül edemeye-
ceği kadar tahammül etmelisin. Babek de ‘yakında benim ta-
hammülümü görürsün’ demiş. Mutesim: ‘Bunun iki elini benim 
gözümün önünde kesin’ diye emir verdi.”  

“Mutesim onun ellerinin ve ayaklarının kesilmesini em-
retti. Onun bir elini kestiklerinde, öteki elini kana batırıp yüzü-
ne sürdü ve yüzünü gözünü kanlı kıpkırmızı yaptı. Mutesim, ‘ey 
it bu ne iştir?’ diye sordu. Babek şöyle dedi: ‘… İnsanların yüzü, 
bedenlerindeki kan nedeniyle kırmızı oluyor. Kan bedenden 
akıp gittiğinde, yüz sararır. Bedenimden kan akıp gittiği zaman 
halk, ‘yüzünün rengi korkudan sararmıştır’ demesin diye yü-
zümü kana boyadım.”    “Ona acı çektirmek amacıyla Mutesim, 
cellada kılıcı onun iki alt kaburgasının arasından yüreğine sok-
masını emretti. Bunu yaptıktan sonra, Mutesim’in emri üzerine 
onun dilini kestiler, onun vücudunu darağacına astılar. Başını 
Bağdat’a götürüp, köprü üzerinde bir ağaca taktılar. Sonra aynı 
başı, Horasan’ın kent ve kasabalarında dolaştırdılar. Nedeni ise 
şuydu ki; o, halkın yüreğinde kök salmış büyük bir nüfuza sa-
hipti.”  

Babek Bir Destandır  

Babek!... Aradan 1180 yıl geçmesine karşın, tarihin derin 
ve karalık kuyularından günümüze ışıyarak dökülen bir haklı 
isyan ve başkaldırıdır. Özgürlük, eşitlik, ortak paylaşımcı, kar-
deşiliği esas alan bir yaşam felsefesinin adıdır  Babek aynı za-
manda. 
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Tarih zulümler, acılar, baskılar ve güçlülerin kıyımlarıyla 
doludur. İhanetin her devirde kol gezdiği, sultanlara uşaklığın 
insanlığa ve hakka ve adalete hizmetten yeğ tutulduğu sayısız 
örneklerle doludur. Ne varki yine tarihin her döneminde, kul 
olmaya karşı çıkan, onurunu çiğnetmeyen halklar ve önderler-
de var olmuştur ve bu kahramanlar yenileceklerini de bilseler 
inançlarından dönmemişlerdir.  İşte Babek’te bu yiğitlerden, bu 
öncülerden biridir.  

 “baktı babek, dört yanında dört yoldaşı  
baktılar dökülen yıldızlara, baktılar bezz'e  
ay saklanıyordu utancından, bulutları yoktu gecenin"  

tarihin her döneminde mazlumların çığlığı olanlar bilr-
ler ki, mücadele sonucu yenilseler de gelecek kuşaklara yenil-
gileriyle birlikte eğilmemiş bir baş, bitmemiş bir kavga ve bir 
yiğit duruş bırakacaklardır. Bıraktıkları bu miras sayesindedir 
ki, onların ardılları yeniden, bırakılan bayrağı devralacaklardır. 
Nitekim bu hep böyle olmuş ve “dipten gelen dalga” misali tarih 
boyunca çoşkun bir sel gibi akıp gelmiştir bu direnişler.  

Mazdeklerin, Hürremlerin ve Babeklerin  mücadelesi hiç 
bitmemiş, onların mücadelesi de, onların isimleri de tüm unut-
turma ve tarihten silme çabalarına karşı günümüze kadar ulaş-
mıştır. Ama dünya Mutaasim’a kalmadı. Altın bir bardaktan içti 
zehirli şarabı. 

Babek’in idam edildiği Samarra şehri Mutaasimin ölü-
münden sonra terk edildi ve bu gün hala harabeleri duruyor. 
Afşin, Babek’in ölümünü hazırlayan Afşin; mükafat olarak zin-
dana atıldı. Üç yıl kaldığı zindanda  açlıktan öldü . 

Ve hala turna sürüleri Samarra üzerinden geçerlerken acı 
acı öterler. Gariptir ama onlar hala Babek’in yasını tutarlar. 
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Yararlanılan kaynaklar; 

1 - Said Nefisi; Babek, Berfin Yayınevi,  

2 - Ali Şeriati:  Dinler Tarihi, Seçkin Kitaplar Yayıncılık 

3 - Orhan Hançerlioğlu:Düşünce Tarihi, Remzi Kitapevi,  

4 - Ebu Cafer: Tarihi Taberi Tercemesi, Can Kitabevi,. 

5 - Nizamülmülk: Siyasetname, Dergah Yayınları,  

6 - İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, M.E.B,  

7 - Abdullah Öcalan: Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uy-
garlığa Kitapları  

8 - Kendal Doğan, BABEK isimli makalesi 

9 - Güntay Gençalp ile Röportaj: Keramet Büyükçöl (Zazaki.Net 
sitesinden alındı) 

10 - Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi imzasıyla ya-
yınlanan Mazdek, Babek Ve Hürremizm isimli araştırma yazısı. 
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Sunuş: 

 “Damlanın içinde gerçeği buldum
  Yine benden bana getirdi beni” 
                                                              Daimi 

Son yıllarda Alevilik üzerine yazılmış epey kitap okudum. 
Bu kitaplar arasında çok değerli çalışmalar olduğu gibi, her biri 
birbirini boşa çıkaran kitaplar da bulunuyor ne yazık ki. Kitap-
ları okurken gördüm ki, bazı kitaplarda yazarın kendisi bile neyi 
anlattığının veya neyi anlatmak istediğinin pek de farkında de-
ğil. 

Nasıl mı? örneğin yazar bir yandan ballandıra ballandıra 
Aleviliğin kalu beladan beri var olduğunu, insanlığın doğum ka-
pısı ile geldiğini, doğurganlığı ile her türlü kutsallığı hak edenin 
kadın Analar olduğunu, Aleviliğin bir kadın inancı olduğunu, 
eşitlikçi ve özgürlükçü bir inanç olduğunu söylüyor. Buraya ka-
dar her şey normal. Ancak bir başka bölümde bütün bu söyle-
nenleri boşa çıkaran tanımlamalarla Alevilik götürülüp İslam’a 
bağlanıyor. Hatta “Alevilik İslam’ın özüdür” denilerek önceden 
söylediklerinin tersine Alevilik tarihini İslam’la başlatıyor. El-
bette bu dediğimi yapan yazar sayısı çok az ama var. 

Bir yandan varoluşçu olunuyor, vardan var olduğumuz 
gerçeği dile getiriliyor. Öte yandan yaratılışçı olan, Adem’i bal-
çıktan yaratan onun kaburgasından da Havva’yı yaratan bir 
tanrı anlayışı savunulur olunuyor. Bunları yazanlar eğer kötü 
niyetli değillerse, en hafifinden kara cahildirler denilebilir an-
cak. Çünkü biliyoruz ki; iki zıt bakış açısı, iki zıt oluşum teorisi 
bir anda aynı inanca kaynaklık yapamaz. 

Yaşananlar ve yazılanlar tam bir kavram kargaşasına yol 
açmış bulunuyor. Bazı yazarlarımız Aleviliği arş-ı alada yapılan 
Kırklar Cemi ile başlatıyorlar. Bazıları insanlığın doğuşundan 
bu yana, bazıları Kerbela’dan başlatıyor. Bazıları ise doğa inancı 
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diyorlar bu inanca. Ortak bir tanımda buluşulamadığı için, he-
pimiz “yol bir sürek binbir” diyerek işin içinden sıyrılıyoruz. Pir-
lerimizden öğrendiğimiz yakın akrabalar müsahip olamazlar. 
Ancak Muhammed damadı Ali ile müsahip oluyor. Yine Cem-
lerde kadın erkek olmaz can vardır diyor Pirlerimiz. Ancak ne 
hikmetse yazarlarımızın ezici çoğunluğu Kırklar söylencesini 
anlatırken 17 Kadın 23 Erkekten bahsediyorlar. 

Birçok kitap okuduktan sonra çokça konuda ezberim bo-
zuldu. Çok düşündüm, eğer Alevilik Zerdüştlükten geliyorsa İb-
rahim’i bir inançtır. Çünkü Zerdüştlük İbrahim’i dinlerin ilkidir. 
Yani tanrıyı yer yüzünden gökyüzüne çıkaran, görünmez kılan 
ve insanı da kul yapan inançların anası olan Zerdüştlükle, insan 
ve doğa merkezli bir inancın uyum göstermesi pek akıl karı de-
ğil. Birçok yazarın ise Zerdüştlükle Mazda inancını karıştırdığını 
gördüm. Alevilik Mazdaizmden çok şey almıştır elbette. Ama 
anladım ki, bugün yaşayan Alevilik tüm asimilasyon çabalarına 
yoldan saptırma uğraşlarına karşın kendine özgü bir inanç bir 
doğa dinidir. 

Okuduklarımdan ve yaşananlardan, yazılanlardan gör-
mekteyim ki; geçmişte Kızılbaş Kürt ve Türkmen Alevilerin kat-
line ferman vermiş Bektaşi postnişinlerinin Mürşid-i Alem ilan 
edilmekte ve devlet müzesi statüsünde olan, bahçesinde cami 
bulunan Hacı Bektaş Tekkesi’de bizlere serçeşme olarak daya-
tılmaktadır. 

Son 25 yılda katıldığım Alevi örgütlenmesi çalışmalarında: 
Bu serçeşmelik oyununa balıklama atlayan Alevi okumuşları, 
şairleri, zakirleri tanıdım. Bunlar bir yandan Bektaşi Tekkesine 
serçeşme diyorlar, tarih boyunca Alevi ve Kürt katliamına imza 
atanları göklere çıkarıyorlar. Ardından da Kürt halkı ile Alevile-
rin birleşmesi, ortak mücadele etmesi gerektiğini söylüyorlar. 
Tam bir riya ve ikiyüzlülük örneği. Bu düşüncenin sahipleri ne 
yazık ki hala aramızda itibar görüyorlar, saflarımızda barınabi-
liyorlar. 

Okuduğum kitaplar beni şu sonuçlara götürdü: Alevi-Bek-
taşi deyiminin bilinçli bir tercih olduğunu ve esas amacın da 
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Ocaklara, Hakikatçi Pirlere, ziyaretlere inanan, doğayı kutsayan 
Naci ve Naciye yolundan gelenlerin asimile edilerek, Bektaşilik 
aracılığıyla götürülüp İslam’a eklemlenmesi ve bu yöntem ve 
yolla da Rea Heq Aleviliğinin yok edilmesidir. 

Biliniyor “Adem ile Havva yaratıldı… Naci ile Naciye doğ-
du… biri Kudret Kardili’nden emirsiz, diğeri Kubbei Rahman’dan 
emirle geldi.” (Sırrı Öztürk Alevilerin Büyük Sırrı sayfa 210) Ale-
vik hakkında oluşmuş ortak görüş şu aslında; “Aleviler yok”a 
inanmazlar. “var”a inanırlar. La mekân yoktur. Her şey vardır. 
Bilinmeze değil bilinene inanır. Hak gerçektir.” (age sayfa 241) 

Bu gerçeği kabul eden bir inancın mensupları, nasıl olur da 
bunun tam karşıtı ya da inkarı olan bilinmeze inanan, mekân-
sız ve sıfatsız bir tanrıya inanan, insanı kullaştıran ve tek uğra-
şı olarak, bilinmeyen ve dolayısıyla ispatı olmayan bir cennete 
gitmek, ahiret denilen bilinmeze varmak için ibadet edenlerle 
kendilerini buluşturabilirler, anlamak olanaklı değil. 

Bunun tek izahı var süreç içinde egemen olan inançlar 
özellikle de İslam, Alevileri asimile edebilmek için birçok yola 
ve yönteme başvurmuş ve bir yere kadar da başarılı olmuştur. 
Bölgenin yasaklı ve kadim inancı olan Alevilik Selçuklulardan, 
Osmanlılardan bu yana büyük müdahalelere uğramış görünü-
yor. Bir dönem Emevi-Abbasi müdahalesi, bir dönem Selçuklu 
ve ardından Osmanlı ve Safevi müdahaleleriyle yoldan çıkarıl-
maya çalışılan Alevilik, zaman zaman da fiziki yok etme müda-
halelerine uğramıştır. Tüm bunlara karşın yol bugünlere kadar 
sürdürülmüştür. Yine okuyarak gördüm ki; en büyük müdaha-
lelerden birisi de 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi ile yapılmış 
ve bugün hala sürmektedir. 

Alevilik üzerine yüzlerce kitap yine bu süreçte çıkmış, çı-
kan kitapların ezici çoğunluğu Aleviliği Türklüğe eklemleme, 
İslam’a eklemleme ve giderek eritip yok etme amaçlıdır. Önce 
Şamanizm vurgusu üzerinden Türklüğe bağlanmaya çalışıldı. 
Ardından bazılarınca 12 İmamlar üzerinden Şialığa bağlanmaya 
çalışıldı. Şimdi de Alevilik sadece farklı bir İslami yorum biçimi 
denilerek yok sayılmaktadır. Alevilerin ibadet yerleri kabul gör-
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memektedir. Çünkü İslam’ın tek ibadet yeri Cami veya Mescittir 
denilmektedir. 

Kendini aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören 
Alevi canlar inancımız üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunları 
görmek için iğne ile kuyu kazarcasına çalışmalıdırlar. Oyun bü-
yük. Düzgün Baba’ya, Munzur Suyuna, ağaçlara, ziyaretlere yani 
özcesi doğaya değer veren, onlara kutsallık atfeden, duyduğuna 
değil, gördüğüne inanan, cennet ve cehennemin varlığına inan-
mayan, insan ve doğa merkezli, sevgi inancı olan Alevilik yok 
edilerek karşıtına dönüştürülmek istenmektedir. Bu oyunu boz-
manın biricik yolu hakikatimizi savunmaktan geçiyor. 

Biz aydınlara düşen ana görev yoldan çıkarılmaya çalışı-
lan inancımızı gerçeğimizle buluşturmak ve öze dönüşü gerçek-
leştirmektir. Elbette bunu yaparken Alevi ana-atalarımızın kut-
sallık atfederek, batıni anlamlar yükleyerek inancımıza adapte 
ettiği değerleri de kendi değerlerimiz olarak kabul etmeliyiz. 
Önemli olan özün kaybedilmemesidir. 

Yine Öze dönüş derken, asla mühendisliğe soyunmadan, 
hakikatimizi olduğu gibi kabul ederek, Tanrısal anlamlar yükle-
diğimiz Ali kültünü, Hüseyni direnişçiliği de kabul ederek yolu 
sürdürmekle yükümlüyüz. 

Aleviliği salt bir bilgi ve akıl inancı olarak algılarsak, onun 
inanç yönünü, kutsiyetini görmezden gelirsek, kaba materya-
lizme düşeriz. “Alevilik bir din değildir. Bir yaşam felsefesidir, 
bir yaşam biçimidir” demek hiçbir şey söylememektir aslında. 
Çünkü her inancın bir yaşam felsefesi var, bir hukuku var bu 
sadece bize özgü bir şey değildir. Evet Alevilik İbrahim’i (sema-
vi) bir din değildir. Bir Doğa dini, bir doğal dindir. Her din gibi de 
kendine özgü inanç ve ibadet ritüelleri vardır. Bu açıdan Alevili-
ği bir din olarak görmeyenler, Alevi olamazlar. 

Sözün özü tüm okumalarımdan çıkardığım sonuç şudur. 
Bu inancımızı büyük soykırımlara, inkara ve imhaya rağmen 
bugünlere taşıyan Pirlerimize, ocaklarımıza, hakikat arayışçıla-
rımıza hakkını teslim ederek, Aleviliğe yapılan büyük dış müda-
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haleleri de unutmayarak, ancak bu süreç içinde içselleştirilmiş 
gerçekleri de bilince çıkarıp kabul ederek, ancak yolu bozan un-
surları da temizleyerek öze dönüşü sağlayabiliriz. 

“ Ne hacıyız ne hocayız,  
  ne falcı ne muskacıyız, 
  bizler güruh-u Naci’yiz,  
  mahşer günü pevramız yok, 
  
  kâmil sözü kur’anımız,  
  hikmet söyler irfanımız, 
  hakikattir erkanımız,  
  yalan yanlış foyamız yok, 
  
  övünmeyiz aslımızla,  
  sevişiriz dostumuzla, 
  uğraşırız nefsimizle, 
  kimse ile davamız yok, 
  
  meluli’yim sözümüz bir,  
  dostumuzla özümüz bir, 
  yer içeriz nazımız bir,  
  sen ben diye kavgamız yok.”  
                                                           (Meluli) 
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Aleviliğe Bakış Açımız Nedir veya Ne Olmalıdır? 

Eğer Aleviliği salt İslami bir yorum olarak görürseniz, bı-
rakalım ayrı bir mezhep olmayı, bir tarikat olarak bile görmü-
yorsanız, yani Aleviliği kendi başına bir inanç olarak tarif ede-
miyorsanız,Aleviler için özgün taleplerde bulunma hakkınız 
olamaz. Alevi kurumları önce tutumlarında ve istemlerinde net 
olmalıdır. Aleviliğin ne olup olmadığı devletin ve hükümetlerin 
sorunu değil, Alevilerin kendi iç sorunudur ve kimsenin dışar-
dan bizi tarif etmesine müsaade etmeyiz demelidirler. 

Kaldıki, Aleviliği tanımlamada ne kadar ayrı düşünüyor 
olsalar da, bir kaçyol düşkünü dışında hemen tüm Alevi örgüt-
lenmeleri ve Alevilerin ezici çoğunluğu aynı talepler etrafında 
birleşiyorlar. Yüzyılların yasaklı bir inancı olan ve merkezi bir 
yapılanması olmayan Alevilik konusunda kurumların, tek tek 
bireylerin, Pirlerin, Aydınların farklı görüş sahibi olmasından 
daha doğal bir şey olamaz. Iktidarlar aramızdaki bu ayrılıkları 
insan olmaktan, ayrı bir inanç olmaktan kaynaklı haklarımızı 
vermemenin gerekçesi yapıyorlar.  

Oysa samimi olan bir iktidar ilk önce zorunlu din dersle-
rini kaldırır, Diyanet İşleri Başkanlığını lağveder, Cemevlerine 
ayrı bir inanç merkezi olarak statü verir. Maraş, Sivas, Dersim 
katliamları başta olmak üzere tüm Alevi katliamları için Alevi-
lerden özür diler ve zaman aşımına uğramış bu davaları yeni-
den açar. Ancak tüm Alevi kurumları da biliyor ki,  her seçim 
arifesinde gündeme getirilen açılım vaatleri samimi değildir ve 
seçimler geçip gittikten sonra her dönem rafa kaldırılmıştır.  

Aleviliği her ne kadar farklı tanımlarsak tanımlayalım, 
özün bir ve aynı olduğunu gören göz biliyor. En azından Ale-
viliğin ne olmadığı ve olmayacağı konusunda anlaşıyoruz. Bu-
rada rahmetli Nejat Birdoğan’dan bir bir alıntı yaparak bazı 
şeylere açıklık getirelim. „Kaynaklar uzun yıllara varan çalış-
maların sonunda az çok bulunmuştur… Anadolu Aleviliğinin 
temel inancının ‚batinilik‘ olduğunu aklından hiç çıkarmayan 
okurun kitap ilerledikçe doğruları bulup çıkaracağına candan 
inanıyorum. Yaşadıkları tüm coğrafyadaki Arap, Fars, Türk ve 
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Kürt araştırmacıların yanısıra konuya ilgi duyan batılı doğubi-
limcilerin yapıtları Anadolu Alevilerinin inanç ve tapınmaları 
ile birleştiğinde konumuz bütün görüntüsüyle belirecektir. Bu 
görüntüyü islam kantarına vurduğumuzda ise Aleviliğin İslam 
olup olmadığını açık açık göreceğiz. 

Aslında bu tanı/teşhis’in daha açık bir yolu var;  İslam ol-
manın koşulları bellidir. Bu koşullar iki bölümde ele alınır. Bi-
rincisi; biçimle ilgili koşullardır ki, ‘oruç, namaz, hac, zekat ve 
tanıklık sözcükleri’ olarak adlandırılmaktadır. İkinci koşullar ise 
inanma ile ilgili koşullardır ki ‘Allah’a, meleklere, peygambere,-
Kur’an’a, son güne ve kaza ile kadere’ inanmadır. İşte bir kişi-
nin kendi inancını ve bu koşullar ile bağdaşıp bağdaşmadığını 
araştırmak elindedir ve kolaydır. Alevi insanı da öyle yapınca 
Aleviliğin İslam olup olmadığını anlaması işten bile değildir… 

Öte yandan en yalın biçimiyle görülen Alevi tapınmaları-
nın bu kez İslam’da olup olmadığına ve nasıl karşılanıp karşı-
lanmadığına bakılır. Gene söz gelimi; Alevi cemlerinde yer alan 
şiir, müzik ve semah ritüellerinin İslam’da olup olmadığı araştı-
rılır ve gene sağlam bir sonuca varılır.”(Nejat Birdoğan, Anadolu 
Aleviliğinde Yol Ayırımı, Giriş böl.) 

Mezopotamya ve Anadolu’da şekillenen, kaynağını bu 
coğrafyanın en eski inançlarından, felsefesi ve insanlık öğreti-
lerinden alan Alevilik, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, bir insanlık ırmağı misali birçok halkı, ulusu, kültürü 
beslemiş sürgün ve katliamlara uğrayan topluluklara, milletlere 
kucak açmış bölge insanının inancıdır. Bunun da ötesinde ma-
yasındaki insan sevgisi, hoş görülü tutumu ve adalet anlayışı 
ile bu bölgede yaşayan halklar arasında gelişen birçok kıyımı ve 
düşmanlığı engellemiştir. Alevilik felsefesi gereği,  devlet dışı 
bir inanç ve yaşam biçimi olduğundan bölgede kurulan devlet-
lerin egemenliğini kabul etmemiş ve kendi inanç ve kültürel 
yapısına uygun yaşamaya çalışmıştır. Kızılbaşlar, bu özelliğini 
kabul etmeyen bölgenin örgütlü egemen güçleri tarafından her 
dönem müdahaleye uğramış, baskı, katliam ve sürgünlere ma-
ruz kalmıştır. Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu ve son-
rasında da sürdürülmüş ve halen yaşanılmaya devam ediyor.  
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Bu dönemde fiziki saldırıların yanında, bir de beyaz te-
rör yoluyla inançsal ve ulusal kimlikleri asimile edilmeye ça-
lışılan Kürt Alevileri ile diğer etnik kökenli Aleviler de kültürel 
ve inançsal köklerinden koparılmış, inançsız ve kimliksiz bir 
toplum yaratılmaya çalışılmıştır. Adeta üzerlerine ölü toprağı 
serili bir hale getirilen Aleviler, kendi çocuklarına bile ulusal ve 
inançsal kimliklerini aç›klamaktan korkar hale getirilmişlerdir. 
Bu durum giderek hem inanç hem de etnik kimliklerinde büyük 
bir erozyona ve çürümeye yol açmış, adeta bir toplumsal yok 
oluş sürecine girilmiştir. Kendisini öz kimlikleri ile ifade etmek-
ten çekinen Aleviler, inançtan gelen muhalif ve direnşiçi an-
layışlarını sol siyasetlerde yer alarak ifade eder olmuşlardır.12 
Eylül darbesi ile üzerinden bir silindir gibi geçilmek istenen, 
köylerine cami yapılan, çocukları imam hatiplere gönderilme-
ye çalışılan, okullarda zorla İslam din dersleri ile inançlarından 
uzaklaştırılan Aleviler, 1990’larla birlikte ve özellikle Sivas katli-
amından sonra yeniden bir öze dönüş sürecine girmiş ve örgüt-
lenmeye başlamıştır. 

Topluma genel olarak bakarsak, dünyada yaşanan son ge-
lişmeler, 20. yüzyılda yaşananztoplumsal ve evrensel ilişkilerin 
geçerliliğini kaybettiğini göstermekte,eski örgüt anlayışlarıyla 
21. yüzyılda başarılı olmanın yollarını tıkamaktadır. Küreselle-
şen dünyada, insanlık da küresel bütünleşmeye, ulus sınırları 
ortadan kalkmaya, çağdaş demokratikleşmenin yolları açılma-
ya başlanmıştır. Çağdaş demokrasi anlayışının gelişmesi, gide-
rek toplumun ve dolayısıyla devletin de demokratikleşmesini, 
toplumsal kesimler arasında barış ve uzlaşma ortamını da ge-
liştirecektir. Yine değişik inanç ve ulusal kimlikler kendilerini 
özgürce ifade etme olanağına kavuşacak, inançlar arasındaki 
düşmanlık yerini kardeşliğe, karşılıklı hoşgörüye terk edecektir. 

Yine içinde bulunduğumuz yüzyılda bugün bölgemizde 
her ne kadar tersi gelişmeler yaşanıyor olsa da,aydınlanmayı 
önleyen dogmatik dini anlayışlar aşılacak, İslamiyet başta ol-
mak üzere tüm inançlarda bir reform süreci kaçınılmaz hale 
gelecektir.  

Aydınlanmaya, bilime ve değişime açık bir inanç olan 
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Alevilik çağımızda kendini dogmalarla, değişmezTanrı kelamı 
söylemi ile bağlamış dinlerin aksine gelişmeye açıktır. Yine bu 
yüzyıl tekçi, ırkçı, ilkel milliyetçi ve şiddet içeren inanç ve siya-
si anlayışların yerine barışçı, laik ve demokratik anlayışlar ge-
lişecek ve insanlık tarafından itibar görecektir. Alevilik inancı 
eşitlikçi, adil, paylaşımcı felsefesi ve barışçıl anlayışı ile toplu-
mun demokratikleştirilmesinin temel dinamiklerinden biridir. 
Türkiye’de demokrasinin bir sistem olarak oturtulması, halklar 
arasında barış ve kardeşliğin geliştirilmesinde en etkin toplum-
sal güçlerin başında Alevi toplumu gelmektedir. 

Türkiye’de eski sistem bütün kurumlarıyla bir çürüme ve 
iflası yaşamaktadır. Demokratik değişim ve dönüşüm ülkemi-
zin ve halklarımızın selameti için bir zorunluluk haline gelmiş-
tir. Ne ki,çıkarları mevcut gerici sistem ile bağlı olan güçler, ta-
kip ettikleri tarihi gerici cizgiyi sürdürerek sistemin değişimini 
engellemeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durum herhangi bir çö-
züm üretmediği gibi, sistemdeki tıkanma ve iflası daha da de-
rinleştirmektedir. İflas etmekte olan bu sistemin demokratik bir 
yapıyla değişimi, bugün Türkiye siyasetinin temel ayrım çizgisi 
durumundadır. 

Türkiye’de sistemin değişmesi için, önce sistemi değiştir-
mek isteyen siyasal, sosyal güçlerin değişmesi gerekmektedir. 
Kendileri demokratik bir yapıya kavuşmamış, kendi örgütleri 
içinde değişimi ve dönüşümü sağlamamış bir yapılanmamın 
toplumu değişim ve dönüşüme uğratma iddiası ne kadar inan-
dırıcı olabilir? Böylesi bir dünya ve Türkiye’de Aleviler de toplu-
mu değişim ve dönüşüme uğratacak temel dinamiklerden biri 
olarak önce kendi örgütlenmelerinden başlamak zorundadır. 
Aleviler yeniden yap›lanmayı kendilerinde başlatarak, kendi 
aralarında birlik ve bütünlüğü oluşturarak sürecin etkin güçle-
rinden biri olabilirler.Önümüzdeki siyasal süreç bizler açısın-
dan kader belirleyicidir. 

Doğru temellerde buluşarak, toplumun diğer dışlanan, 
ötekileştirilmeye çalışılan kesimleriyle kader birliğimiz bu-
lunmaktadır. Statükocu güçler bizi özgürlüğe taşıyamaz. Alevi 
aydınları, araştırmacıları, kurumları inancımızı kökleri ile bu-
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luşturma konusunda oldukça bir mesafe katettiler. Ancak hala 
Aleviliği İslam içinde bir Ali yandaşlığına indirgeyen anlayış bü-
yük taraftar bulabilmektedir. Bu konuda aydınlarımızın yazar 
ve araştırmacılarımızın daha cesur davranması gerekmektedir. 
Toplumda başlangıç için tepki çekmeyi de göze alarak, bizi ken-
di öz inanç kimliğimizle buluşturmada ikirciksiz olmalıdırlar. 
Çünkü biliyoruz ki, Aleviliği çok farklı adlandırsak da, çok fark-
lı yerlere bağlasak da, hala inancı icrada ortak paydalarımız, 
ayrılıklarımızdan çok çok fazladır. Ali’ye bakışımız, ona yük-
lediğimiz anlam, cemlerimiz, semahlarımız, deyişlerimiz hala 
aynıdır. Bugün egemenlerce geçmişte kendimizi korumak için 
yaptığımız takiyeyi bir gerçeklikmiş gibi bize sunan Alevi önde-
ri iddiasındaki aydınlar bulunmasına karşın, umutlu olmamız 
için büyük nedenlerimiz bulunmaktadır.Evet, Aleviliğin ne olup 
olmadığını araştıran herkese bir metod sunan Birdoğan’ın yu-
kardaki görüşlerinden sonra bir de Alevi cemlerinde dile gelen 
deyişleriyle semaha durduğumuz ozanlarımızın dilinden, Ale-
viliğin sadece İslam içinde bir Ali yandaşlığı olarak görülüp gö-
rülemeyeceğini görelim. 

Alevi Ozanlarının (Filozoflarının) Dilinden Ali Kültü: 

Son yıllarda bir Ali ve Alevilik tartışmasıdır gidiyor. Di-
yanet İşleri Başkanlığı bütün camilerde Ali ile ilgili hutbe oku-
tuyor,özel Alevilik araştırma kürsüsü kurulacağı söyleniyor. 
Alevilik özünden boşaltılarak, Ali severlik olarak lanse edilme-
ye çalışılıyor.  Hal böyle olunca Ali’yi en çok sevenler en çok 
Alevi oluyor! Oysa biliniyor ki, Alevilikte Ali sevgisi, bir bireye 
duyulan sevginin çok ötesindedir. Ali Alevilik’te bir külttür. Ona 
bir yandan Tanrı sıfatı, var eden sıfatı verilir, bir yandan her 
Alevi onunla bütünleşir. Çünkü Alevilikte insan-Tanrı anlayışı 
egemendir. Sühreverdi’nin deyişiyle Alevilikte “İnsan eksik bir 
Tanrı, Tanrı ise mükemmel bir insandır.” 

Kitaplı semavi dinlerde, yani Yahudilik, H›ristiyanlık, İs-
lamiyet dinlerinde insan gerçeğinden koparılarak, boşluktadır.
Tanrıyı insandan, insanı Tanrı’dan ayıran, insanla Tanrı arası-



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 41

na korkulu uçurumlar, nitelik ayrılıkları sokan anlayış egemen-
dir bu dinlerde. Oysa Alevilikte insan ile Tanrı bir bütündür. Her 
insan-ı kamil Tanrı ile bütünleşir. Alevilik köklerini eski doğa 
inançlarından aldığından, doğanın yaratıcı ve doğurucu gücü-
nün insan olduğuna inanır. İnsan ile Tanrı el ele, diz dizedir 
bizim inancımızda. Alevinin Ali ile gönül bağı da bu anlayış ile-
sürmektedir. 

Hilmi Baba’nın; 

“ Tuttum aynayı yüzüme 
  Ali göründü gözüme 
  Nazar eyledim özüme 
  Ali göründü gözüme 

  Ali evvel Ali ahir 
  Ali batın Ali zahir 
  Ali Tayyip, Ali Tahir 
  Ali göründü gözüme 

  Ali candır Ali canan 
  Ali dindir, Ali iman 
  Ali rahim Ali rahman 
  Ali göründü gözüme.” 

Dizeleri bile tek başına Alevinin Ali’sinin kim olduğunu ve 
Alevilikte Ali sevgisinin ne anlama geldiğini açıklamaya yeter. 
Burada Ali hem var eden, hem var olan, hem Tanrı hem de in-
sandır. Din ile iman da, yine Ali’nin şahsında bir bütün insan-
dır. Oysa Hristiyanlıkta en duru insan sadece düşüncede vardır. 
Yeryüzünde aramızda yaşayan insan eksiktir, suçludur. 

Yine insanı başka bir açıdan ele alan İslamiyet durumu 
daha da karmaşıklaştırmaktadır. Burada insanla Tanrı arasın-
da kurulagelen bütün bağlar koparılmıştır ve insan tutsak diye 
nitelenmektedir. İnsanın kaderi önceden belirlenmiş, ne yapa-
cağı, hangi ölçüler içinde davranacağı kendisine önceden bil-
dirilmiştir. Oysa bir sevgi inancı olarak Alevilikte insan sadece 
inandığı için insandır, inandığından korkmaz, ona sevgi ile aşk 
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ile bağlıdır.   

Alevinin amacı yaratıcısı ile buluşup bütünleşmektir. Ger-
çeğe,  hakikate ulaşmaktan kasıt budur. Din diye adlandırılan 
ve dogmalara sahip kitaplı inançlarda ise insan Tanrı buyruk-
larının taşıyıcısıdır, bu buyrukları yerine getirmekle yükümlü 
kılındığı için insandır. “İslamiyetin doğuşundan sonra, Doğu 
düşüncesinde insan,Tanrı karşısında butün kimliğini, kişiliği-
ni yitirmiş, gölge-varlık durumuna düşülmüştür. Bu din, insanı 
bütün yetenekleri elinden alınmış bağımsızlığı özgürlüğü sınır-
landırılmış yapması gerekenler daha önceden kitab ile kendi-
sine verilmiştir.”(İ. ZekiEyüboğlu, Türk şiirinde Tanrı’ya Kafa 
Tutanlar. s. 41) yani kısacası insan Tanrı karşısında bir kuldur. 
Özünden ve gerçeğinden kopmuştur. Bu düşünceye göre insan 
dünyanın yaratıcısı, sahibi değil, dünyada geçici bir konuktur. 
Gerçek olan yalnızca Tanrı’dır. İnsan Tanrı tarafından gönlünce 
yaratılmıştır. Tanrısal varlık karşısında insan varlığı söz konusu 
bile edilemez. Oysa Aleviliği İslam’ın özü, hakikisi vb. Göster-
meye çalışanlar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, Harabi’nin 
şu dizeleri kitaplı dogmatik dinler ile Aleviliğin uzak-yakın ilgisi 
olmadığını  somut ortaya koyuyor: 

 
“ Daha Allah ile cihan yoğ iken 
  Biz onu var edip ilan eyledik 
  Hakk’a hiç bir layık mekan yoğ iken 
  Hanemize aldık mihman eyledik 

  Kendisinin henüz ismi yok idi 
  İsmi şöyle dursun cismi yok idi 
  Hiçbir kıyafeti resmi yok idi 
  Şekil verip tıpkı insan eyledik 

  Allah ile işte burda birleştik 
  Nokta-i âmaya girdik yerleştik 
  S›rr-ı küntü kenzi orda söyleştik 
  İsm-i şerifini Rahman eyledik.” 
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 Alevilikte en yüce varlık insandır. Hazreti Ali sevgisi de, 
insana olan sevgidir. Ali Alevilerce Arap yarımadasından alı-
nıp getirilmiş,Anadolu ve Mezopotamya’da yeni bir kişiliğe ve 
kimliğe kavuşturulmuştur. Arap yarımadasında İslam’ın kılıcı, 
Muhammed’in damadı, “Allahın Arslanı” olan Ali, Alevi inan-
cında kavli beladan beri var olan, yaratılan ve yaratan Haydar 
olmuştur. 

Sadık Baba onu şöyle tarif eder; 

“ Ol arşı rahman, bu arşta yok iken 
  Ezeli kandili tutandır Haydar 
  Cihan derya iken yer gök su iken 
  Arşın binasını çatandır Haydar” 

 Yine Devrani; 

“ Hakkın kandilinde gizli nihanda 
  La mekan elinde sır idi Ali 
  Kündü kenzin esrarı ondadır 
  Dünya kurulmadan var idi Ali” 

 Yukardaki dizeler Alevi inancında Ali’ye biçilen rolü orta-
ya koyar. Burada Ali hem insandır ve hem de evrenin yaratıcısı-
dır.Çünkü evren var olmadan evvel de Ali vardır. Oysa Muham-
med’in amcasının oğlu Ali’nin doğum tarihi ve ölümü bellidir. 
Yani Alevinin sevdiği Ali özünde bir bütün olarak yaratan in-
sandır. Yine Ali Tanrı’dır,Çünkü Alevilikte Tanrı da insandadır. 
İnsanın özündedir. 

Yine Kul Himmet; 

“ Nice yüz bin yıllar kandilde durdun 
  Atanın belinden anadan geldin 
  Anın için halkı gümana saldın 
  Bin dondan baş gösterdin ya Ali” 
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 diyerek Alevilikteki Ali kültünü tarif etmektedir. Alevi 
anlayışına göre bu dünyadan gelip geçen bütün peygamberler, 
bütün evliyalar, bütün erenler Ali’nin kendisidir. Ali ölümsüz-
dür. Bir Ali ölür yerine yenisi gelir. Ali bu cihana bin donda gelip 
gitmiştir ve yine yenisi gelecektir. 

Bugün Aleviliği özünden, gerçeğinden koparıp sadece 
Hazreti Ali yandaşlığına indirgeyip, oradan da İslam’la bir sa-
yan anlayışlara en anlamlı cevapları, geçmişin Kızılbaş ozanları 
veriyorlar. 

Allah, Muhammed, Ali üçlemesini tarif ederken şah Hatayi; 

“ Onlar birdir, bir oluptur 
  Yerden göğe nur oluptur 
  Dört köşede sır oluptur 
  Allah bir Muhammed Ali” 

diyerek Alevi için bu üç ismin aynı anlama geldiğini an-
latmaktadır. İnsan ile Tanrıyı bütünleştirmektedir Ali ve Muh-
hammed’in şahsında. Söylenceye göre Aleviler Muhammed’i de 
Arap yarımadasından alıp Mezopotamya ve Anadoluya getire-
rek kırklar meclisine sokmuş ve kendisine ilk biat eden Ali ile 
bütünleştirerek Tanrı katına çıkarmıştır.  

Alevilik inancı doğa ve insan sevgisi üstüne bina edilmiş-
tir.Evrende bulunan her güzellik insan içindir. Çünkü  Aleviye 
göre bu evreni yaratan da insanın kendisidir. 

Muhiddin seslenir; 

“ Musa ile Tur benem 
  Cennet ile hur benem 
  iki benem bir benem 
  bin kainat bendedir” 
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Fazlî seslenir; 
“ Sanma bizi laf û gizaf ile geldik aleme 
  biz Ali’yi Hak bilüb âşkare gelmişlerdeniz. 

Kul Himmet seslenir; 

“ Yedi iklim dört köşeyi dolandım 
  Ben Ali’den gayrı bir er görmedim 
  K›smet verip alemleri yaradan 
  Ben Ali’den gayrı bir er görmedim” 

Virani seslenir; 

“ Evvel odur ahir odur 
  Tayyib odur Tahir odur 
  Bâtın odur Zahir odur 
  Hazır odur nazır odur 
  Ali Ali Ali Ali” 

Pir Sultan seslenir; 

“ Kim dokudu bin çiçekli halıyı 
  Kim diriltti bin yıl yatan ölüyü 
  Kırklar meclisine gelen doluyu 
  dolduran Muhammed içen Ali’dir” 

Bosnavi seslenir; 

“ Muhabbet kapısın açayım dersen 
  Açan da açtıran da Ali’dir Ali 
  Hakkın cemalini göreyim dersen 
  Gören de gösteren de Ali’dir Ali” 
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Yukarıda farklı zamanlarda yaşamış ozanlarımızın söyle-
dikleri,  Ali ile Alevinin gönül bağını en iyi ortaya koyan dize-
lerden sadece birkaçıdır. Bütün bunlar yaşanmamış gibi Ali ile 
Alevilik ilişkisini dar kalıpların içine hapsederek, Ali sevgisini 
istismar ederek Aleviliği köklerinden, toprağından koparıp Arap 
kimlik egemenlikli İslam sınırları içine hapsetmek, art niyetlilik 
değilse,kap kara bir cahilliktir. Çünkü İslam’da Ali, peygambe-
rin damadıdır ve İslam’ın yayılmasına hizmette büyük kahra-
manlıklar göstermiş bir kişiliktir. Oysa Alevinin Ali’si, iyi olan, 
güzel olan herşeydir ve evvel ahir hep var olagelmiştir. Evvel 
ahir var olan ise, inancımıza göre insanın kendisidir. Bizim Ali 
sevgimizin kaynağında insan sevgisi, insan ile haldaş olan Tan-
rı sevgisi vardır. 

Derviş Ali bunu şöyle tarif eder; 

“ Yeri göğü arşı kürsü yaratan 
  Men Ali’den başka Tanrı görmedim 
  Yaradup kulunun kısmetin veren 
  Men Ali’den başka Tanrı görmedim 

  Bin ismi vardır bir ismi Allah 
  Eğer inanmazsan hem vallah billah 
  Ademi görmüşüm elhamdülillah 
  Men Ali’den başka Tanrı görmedim” 

İşte 4. Halife Ali, Alevilikte halifelikten çıkarılıp Tanrı 
katına yükseltilmektedir. Ve aynı zamanda insan ile Tanrı bü-
tünleştirilmektedir. Bütün kitaplı dinler ile Aleviliği birbirinden 
ayıran iseTanrı anlayışıdır. Kitaplı dinlerde Tanrı ile insanlar 
arasına kalın duvarlar örülmüş, insan kul düzeyine indirilmiş, 
Alevilikte ise insan Tanrı’yı da yaratan olarak en yüce varlık 
halindedir. Semavi dinler yaratılışa inanır, oysa Alevi felsefesi 
varoluşçudur. Varoluşçulukta hiç bir şey yoktan var olmaz ve 
vardan da yok olamaz. Bundan dolayı Kızılbaşlara gore Hak ka-
tında değerlendirilen Ali insanlık tarihinin her devrinde hazır 
ve nazırdır. Evveldir ve ahirdir. 
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Ali İzzet, Ali’yi şöyle tarif eder; 

“ Gahi İsa oldun nurda göründün 
  Gahi Musa oldun Tur’da göründün 
  Gah İbrahim oldun narda göründün 
  Yakmaz seni ataş suzan ya Ali” 

Devrani şöyle sürdürür; 

“ Kuran’da Ali’dir İncil’de İlya 
  Zebur’da Papa’dır Tevrat’ta Ülya 
  Yoktan var eyledi bu cümle eşya 
  Devrani kapında kulundur Ali” 

Semavi yada İbrahimi dinlerde ise Tanrı insandan soyut-
lanarak gökyüzüne çıkarılmış ve tüm canlılar ondan korkar ol-
muşlardır. İslam’a göreTanrı dışındaki tüm canlı ve cansız var-
lıklar yaratılmıştır. Tüm yaratılanlar er geç yok olacaklardır. Bir 
tek Tanrı ölümsüzdür. İnsan Tanrı’nın ancak kuludur. Tanrı in-
sanların efendisidir.Tanrı’ya şirk koşmak öldürülme sebebidir. 
Tarihte gerçeği arayan tüm tasavvufçular yok edilmiştir. Halla-
c-ı Mansur, Nesimi, Bedreddin, Sühraverdi ve daha yüzlercesi 
İslam tarafından katledildiler.Derileri yüzüldü, diri diri ateşlere 
atıldılar. Tek suçları insan olmaktı, kulluğu kabul etmemekti, 
hakkı insanda görmekti. 

Bugün kendini islamın özü görenler bunları unuttular mı? 
Aleviler hala bunları unutmadılar, Alevilik üstünden çıkar sağ-
lamak isteyenler dışında her Alevi geçmişini araştırmakta özü 
ile buluşmakta kararlıdır. İnancımıza göre Tanrı insanın yaratı-
cı davranışının bir ürünüdür. Aradan geçen uzun sürede ortaya 
çıkan İbrahimi (tek tanrılı) dinler tarafından insan kendi yarat-
tığı Tanrı’nın tutsağı haline getirilmiştir.  

Alevilik felsefesi bu tutsaklığı ortadan kaldırmaya çalışan 
en yürekli bir bilgidir. 

Bugün en uygar topluluklarda bile Alevi ozanlarının (sev-
gili Erdoğan Yalgın’ın deyimiyle)  Alevi Filozoflarının Alevilik dı-
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şında,Tanrı ile insan arasındaki birliğini, bütünlüğünü dile ge-
tiren deyişlere rastlanamamaktadır. Kızılbaş Alevi ozanları bu 
yolda nice yiğit yoldaşlarını kaybetmeyi göze alarak bu düşün-
celerin günümüze kadar ulaşması için büyük fedakarlıklarda 
bulunmuşlardır. Alevi filozofları Tanrı karşısında ben de varım 
deme yürekliliğini göstermiştir. Kendisine dayatılan gerici dü-
şüncelere karşı hep  deyişleyiri ile cevap vermiş, zalimin zulmü-
ne karşı direnişini sazı ve sözü ile sürdürmüşlerdir.. 

K›sacası Alevilikte Ali, bütün varlıkların özüdür, yaratı-
cısıdır,Tanrı’ya yüklenilen, Tanrı’da var sayılan bütün nitelik-
ler, yetenekler, güçler Ali’de vardır. Ali bir yerde Tanrı’dır, bir 
yerde peygamderdir, bir yerde sıradan bir insandır. Evreni var 
eden de,insanı koruyan da Ali’dir. İsa, Musa, İbrahim sadece 
görünüştür.Gerçek olan tüm peygamberlerin özünde dile gelen 
Ali’dir.Alevi ozanı, Alevi düşünürü açıklığa kavuşturduğu bu 
tutumu ile Tanrı’yı ortadan kaldırıp, yerine Ali’yi, yani insanı 
koyuyor.Ali inancımızda bir bütünlük içinde evreni kaplamış, 
tüm yeryüzüne yayılmıştır. İnancımızda Tanrı insandadır. Tan-
rı insan duyguludur. İnsan inandıklarını hep kendi var etmiş, 
ona kendisi biçim vermiştir. İnancımızda belli yönlere dönerek, 
kendisine kıbleler yaratarak dua etmek doğru değildir. Tanrı 
bütün her yerdedir ve en önemlisi de insanın özündedir. İnsan 
dışında kalmış, gerçeklerden kopmuş, yalnız düşüncede yaşa-
yan, bulunmaz, bilinmez bir Tanrı yoktur, Tanrı onu bilenlerin, 
düşünenlerin içindedir, özündedir. Bu konudaki Sözlerimizi Ne-
simi’nin bir dizesiyle bitirelim. “Yok iken yer ile gök, ben ezel-
den var idim...” 

Erdoğan Çınar “Aleviliğin Gizli Tarihi” adlı eserinin dör-
düncü baskıya önsözünün ilk cümlesinde “Aleviliğin İslam coğ-
rafyası içinde güvenlik sorunu yaşadığı karanlık dönemlerde, 
Alevi erkanını ve sonraki kuşaklara aktarabilmek için zorunlu 
olarak büründüğü ‘zahiri kisveler’, sonunda Aleviliğin tanımı 
olarak sunulabilecek kadar Aleviliğin üzerine sinmiştir,” diyor. 

Elinizdeki bu çalışmanın esas amacı da Aleviliğin üzeri-
ne sinmiş bu ‘zahiri kisveler’i kaldırıp Aleviliği tahsel kökleri ile 
buluşturmaya hizmet etmektir.Aleviler binlerce yıllık geçmişle-
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rinin tarihlerini yeni yeni yazmaya başladılar. Onların yazılı bir 
tarihleri olmadı. Yazılanlar ise bu toprakların egemenleri tara-
fından yok edildi.  

Kızılbaş Aleviler kendilerini korumak için kah Yahudi ol-
dular, kah Hristiyan oldular, kah Müslüman oldular. Ama bu sa-
dece zahiri görüntüdeydi. Batında ise hep kendileri olarak kal-
dılar. Ancak bu zahiri görünümleri yazılı bir tarihleri olmadığı 
için giderek önderleri ile buluşamayan ezici bir Alevi çoğunluğu 
tarafından gerçeklikmiş gibi görülmeye, algılanmaya başlandı.  

İnancımızı bugünlere taşıyan ozanlarımızın deyişleri dil-
den dile bugünlere gelmeseydi, inanç önderlerimiz pirlerimiz 
geleneklerimizi dar bir alanda kalsa dahi bugünlere aktarma-
mış olsalardı, bugün bize çok şey kalmamış olacaktı.Özellikle 
bu bellek silme operasyonu Cumhuriyet Türkiye’sinde daha 
da hızlandırılarak sürdürüldü. Aleviler toplumdan dışlandılar. 
Devlet kurumlarından dışlandılar. Alevi çocuklarına okullarda 
zorunlu din dersleri vasıtasıyla İslam inancı kendi öz inançla-
rıymış gibi öğretildi. Köylerimize cami yapıldı. 

Bu açıdan Alevilik üzerindeki sır perdesinin aralanması 
bugün önemli hale gelmiştir. Bunun için yetişmiş Alevi inanç 
önderlerine, araştırma merkezlerine, enstitülere, çağdaş pirle-
re,analara ihtiyaç bulunmaktadır. Alevi kurumlarının oluştur-
duğu Pirler Kurumu’nun önemi daha da artmaktadır. Kulaktan 
duyma, geçmişte dışa karşı kendimize büründürdüğümüz İs-
lami örtülerden sıyrılmış, kendi öz gerçekliğimizi bizlere anla-
tacak kurumlaşmalar elzem hale gelmiştir. Artık pirlerimizden 
bize kendi gerçekliğimizi aktarmalarını isteme hakkımız vardır. 
Bizlerin nasıl hakiki, öz, gerçek Müslüman olduğumuzu anlat-
mak yerine, namazsız, oruçsuz, hacsız cemlerimizi yürütsünler. 
Cem evlerimize imam hatiplerde okutulmuş hocaları sokma-
sınlar. Bizim cenazelerimizde atalarımızın dualarını okusunlar.
Cenazelerimiz Alevi Erkanına uygun sazlı sözlü, semahlı kaldı-
rılsın. 

Biz Aleviler de herkes gibi çeşitli uluslara mensubuz. An-
cak Osmanlıdan başlayarak bugünlere kadar getirilmeye çalışı-
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lan kendini illa da başka bir ulusa mensup olanlara bağlayarak 
önder olunmaz. Bunun bilimsellikle bir alakası yoktur. Alevilik 
başka bir coğrafya da oluşup bu topraklara gelmedi. Köklerini 
bu toprakların (Mezopotamya’nın) en eski   inancından alarak 
bugünlere kadar yaşadı. Bu açıdan geçmişte toplumumuzu ya-
şatmak için başvurulan takiyelerden artık kurtulmanın zamanı 
geldi. 

Alevilikte Pirlik Kurumu, Pir Nasıl ve Nerede Yetişirdi ? 

Yukarda da anlattığımız gibi, Aleviliği esasen ayakta tu-
tan sosyo-kültürel, adaleti ve hukuku uygulayan PİR geleneği 
unutulmuştur.  Pir deyince çoğu insanın aklına günümüz de-
delerinin yaptığı gibi dede sadece dini ritüelleri yerine getiren 
kişi olarak biliniyor.  Bu çok yanlış bir düşüncedir. Oysa geç-
miş Alevi Ocaklarında bir pirin yetişmesi 15 yıldan daha fazla 
bir zaman alıyordu. Alevilikte ocakzade aileleri içinde babadan 
oğula gecen dedelik tarihi çok yenidir. 300 yılı geçmiyordur. Ale-
vi ocak düzeni Yavuz Selim’in Şah İsmaili yenmesinden son-
ra bozulmuştur.Yani günümüzde yaşadığımız çoğu sorunların 
kaynaklandığı tarih 16. Yüzyıldır Aleviliğe dair hemen herşey 
ondan sonra değiştirilmeye çalışılmıştır.  

Ondan önce Alevilik yolu içinde, ne dede vardır, ne de 
benzeri. Bir tane Alevi yol önderinin yetişmesi için, öncelikle 
buna aday olan çocuklar tespit edilir, Aile ile gerekli toplantılar 
yapılır, onlarında rızalığı ve desteği alındıktan sonra, daha çok 
genç olan Alevi yol erkânı adayları, yerlerine göre o bölgenin 
Ocak pirlerine eğitim için verilirlerdi. Verilen eğitim hem teorik, 
hem de pratikti. 

O dönemlerdeki pir makamı, bugünkü profesör makamı-
dır. 1500 yıllarından sonra Osmanlı Anadolu ve Mezopotam-
ya’daki bu demokratik güçlü yapıyı zorbalıkla kolayca yıka-
mayacağını anlayınca, asimilasyon yolunu tercih etti. Aleviliği 
özünden boşaltarak yerine ince bir şekilde kendi anlayışını ika-
me etti. Pirlik kurumu yerine dedelik geçirildi. Dedelere ise sah-
te soy secereleri verilerek dedeler eliyle Alevi toplumu sisteme 
eklemlenmeye çalışıldı. İşte Yavuz’dan sonra Alevi örgütlenme-
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sinin temeli olan Ocaklar dağıtılarak, yerine babadan oğula ge-
çen soy secereli dedelik yapılanması geçirildi. 

Başta belirtmek gerekir ki, Alevlikte Pirlik inanç önderli-
ği demektir. Ayrıca Pir Kürt dilinde yaşlı kâmil insan demek-
tir. Pirler İnancın gereklerini topluma kavratmakla, insanı yola 
koymakla yükümlü inanç önderleridir. Alevilik öğretisinde pir-
lik kurumu da inancın icrasına öncülük etme ihtiyacından doğ-
muştur. 

Alevilik Ocak örgütlenmesi üzerinde yürüyen bir inanç-
tır. Bu inancın önderleri bu ocaklarda uzun bir eğitim dönemin-
den geçerek yetişirdi. Ancak sonradan Ocakların kapatılması 
ve inancımızın yasaklanmasıyla birlikte, kendilerine ocakzade 
denilen aileler tarafından babadan oğula geçen pirlik kurum-
laşması Ocakların yerini aldı. Geçmişte Ocaklarda yetişen pirler 
olsun, sonradan ocakzade ailelerden gelen pirler olsun, sade-
ce Alevi toplumunun ruhani liderleri değillerdi. Aynı zaman-
da toplumun sosyal, siyasal liderliğini de bunlar yapmaktaydı. 
Ancak günümüz koşullarında Alevilik cemevlerinde yapılan 
cemlerdeki ritüellere indirgendiği için Pirlerimiz de, sadece 
cem yürüten (ki bu cemler eski cemlere benzememektedir. Bu 
cemlerde sadece dini ritüeller yapılmakta, inanç mensuplarının 
diğer sosyal, kültürel, siyasal sorunları ile ilgili bir şey söylen-
memektedir) deyiş söyleyen, cenaze kaldıran, nikah kıyan in-
sanlara dönüşmüş bulunmaktadır.  

Ocakzade Ailelerce Sürdürülen Pirlik Bir Zorunluluktan
Doğmuştur. 

Alevilik öğretisinin öncülü olan inançlardan biri olan Maz-
deki inancında dervişler vardır ve bu Alevilikte de uzun süre 
devam etmiştir. Alevilerde derviş ismine çokça rastlanır. Zer-
düştlükte inanç önderleri ateşgahlarda yetişir ve belirli bir bilgi 
ile donandıktan sonra halkın arasına karışarak önderlik görevi 
yaparlardı. İşleri bir yandan inancın icrasını sağlamak iken, bir 
yandan da toplumun tüm sorunlarına çözüm bulmaktı. 

Alevilikte de başlangıçta pirler, Ocak denilen dergâhlar-
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da yetişir ve oradan hocalarından el aldıktan sonra görevlerine 
başlarlardı.Bu ocaklar günümüzün üniversiteleri görevini görür 
ve orada yetişen öğrenci hemen her konuda bilgi ile donatılır-
dı.Bugün ocak kültü hala Aleviler içinde yaşamaktadır. Aleviler 
daha önceleri inançlarını özgürce icra ettikleri dönemlerde bu 
ocaklar da coğrafyamızda legal olarak varlığını sürdürmekteydi. 
Daha sonraları Sünni İslam’ın coğrafyamızda egemen olmasıyla 
birlikte ocaklar yasaklandı. Bundan sonra ocaklarda eğitim gizli 
yapılmaya başlandı. 

Aleviler birçok kıyımdan geçtikten sonra takiyye yaparak 
İslamiyeti kabul ettiklerini söylemeye başladılar.Osmanlı döne-
minde ise ocakların birçoğu kapılarını kapattı.  Pirlik belli ai-
lelerin elinde kalarak babadan oğula geçen bir makam haline 
dönüştü. Alevilikte Pirliğin ve daha sonraları adı değişerek De-
deliğin babadan oğula geçmesi, soylu aile ve benzeri nedenler-
den değil, tamamen bir zorunluluktan kaynaklıdır. Bu geleneği 
sürdüren ailelere ise Ocakzade denmiş ve Pir gizlilikten dola-
yı Aleviliğin batın yönünü yani gerçeği konusunda bildiklerini 
ancak kendi çocuklarına aktarabilmiştir. Pirliğin babadan oğula 
geçmesi veya soydan gelmesi bir mecburiyet değil, tamamen bir 
zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Alevilik bırakalım Aleviler 
içinde ayrım yapmayı, şu aile soyludur, bu aile değildir tartış-
masına girmeyi asla kabul etmez. Dünyadaki bütün ırkları ve 
cinsleri eşit ve kardeş gören bir felsefeye sahip olmayı bir erdem 
sayan Alevilik inancı, kendi içinde bir sınıflandırmaya, kast ör-
gütlenmesine gitmeye asla hoşgörüyle bakmaz. Bu açıdan Pir-
lğin babadan oğula geçmesi, inancını gizli icra etmek zorunda 
kalan Alevilikte tamamen bir zorunluluktan kaynaklanmakta-
dır. 

Şimdi Gelelim Alevilikte Ehli-Beyt Soyundan Gelme 
Anlayışına; 

Yukarda izah etmeye çalıştığımız nedenlerden dolayı 
Ocakların kapanması ve İslamın baskısı sonucu takiye yaparak 
yaşam sürdürmeye çalışan Alevi önderleri Pirlerimiz. Bu bas-
kılardan kurtulmanın bir yolu olarak kendilerine secere bulma 
yoluna gitmişlerdir. Bu soy secereleri sahtedir ve hangi etnisite-
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den olunduğuna bakılmaksızın tüm Ocakzade aileleri götürüp 
bir imam vasıtasıyla ta Muhammede dayandırmaktadır.  

Bu secereli olma durumunu bir ayrıcalık olarak kullanan 
Pirlerimiz; kendilerini Muhammed’in sülalesi olan Ehli-Beyt so-
yuna bağlayarak, bu soydan olmayanların Pir-Dede olamayaca-
ğını, Pirliğin babadan oğula geçen bir makam olduğunu söyle-
yerek Alevi kurumlarının yeni Pir yetiştirme istemine şiddetle 
karşı çıkmaktadırlar. Bu Pirlerimize göre Pirlik adeta Tanrı’nın 
bir lütfudur ve kimse Pir yetiştirme, inanç önderi yetiştirme iş-
leriyle uğraşacak bir kurumlaşmaya gidemez. Bu anlayış günü-
müzün Alevi ocakları olacak Alevi Akademilerinin ve üniversi-
telerinin kurulmasına da karşı çıkmaktadır. 

Oysa Alevilik en çok birilerinin bir başkasından üstün ol-
duğu anlayışına karşı, bütün insanların eşitliği felsefesi üzerine 
inşa olmuştur. “Bildiğim konuda arif, bilmediğim konuda talip 
olmaya hazırım” anlayışı egemendir Alevilikte. Alevilik sadece 
bir ırka, bir cinse ait bir düşünce değil, bütün ırklara ve cinslere 
özgü evrensel bir inançtır. Alevilik bir rıza toplumu inancıdır ve 
her cemi yürütmek için gelen Pir talipten rızalık almadan pir 
postuna oturamaz. Pirler Ehli Beyte bağlanarak tek bir ırktan 
(arap) ve tek bir soydan gelebilirler anlayışı ikame edilmek is-
tenmektedir. Alevi inanç önderleri de bu düşünceye inanan her 
ırktan insanlardan olabilir ve olmuştur da.  

Şimdi Kürt, Türk, Çepni,Bulgar, Arap, Arnavut ve benzeri 
ulusların mensuplarının bir inancı olarak Alevilere sadece ken-
dilerini Ehli-Beyt soyundan sayan dedeler mi öncülük edecek?  
Bu soydan gelmeyenler sadece talip olarak mı yaşayacaklar? 
Bölgemizde Pirlik esas olarak Kürdistan coğrafyasında gelişmiş 
bir makamdır ve Pirlerin mensup olduğu ulus ta Kürt ulusudur.
Şimdi sormak gerekir? Kürt soyundan olan Dede-Pir nasıl Arap 
soyundan olan Ehli-Beyt’ten gelmektedir? Bu olanaklı mıdır? El-
bette asla olanaklı değildir. Alevilerin ve Pirlerinin Ehli-Beyt so-
yundan gelmeleri esprisi tamamen gönül bağı ile bağlı olmadır. 
Tıpkı Ali ile, 12 imamlar ile olan bağları gibi. Kaldı ki, kendileri-
ni Ocakzade olarak adlandıran pirlerimiz bile şunu iyi bilmeli-
dir ki, Ocaklar döneminin birer inanç okuludur ve bu okullarda 
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yetişen insanların Pir olması soya bağlı değildir. Soya bağlılık 
Aleviliğin yasaklanması ile birlikte bir zorunluluktan kaynak-
lanmış, daha sonraları ise Selçuklu devleti ve Osmanlı devle-
ti tarafından Alevileri düzen ile bütünleştirmek amacıyla bazı 
çevrelere sahte soy kütükleri düzenlenmiş, bu çevreler Pir-Dede 
ilan edilerek soyları Muhammed soyuna kadar götürülüp bağ-
lanmıştır. 

Yüzyıllardır yasaklı olan Alevi inancı bugün yavaşta olsa 
bu yasak zincirlerini kırmaktadır. Artık Alevi inancı üzerindeki 
sır perdesi aralanmaktad›r. Bütün inançlardan inanç önderleri-
nin en modern şartlarda yetiştirildiği dünyamızda, ilerici, çağ-
daş olmakla övünen Alevilerin babadan öğrenilen kuru bilgiler-
le donatılmış dedeler tarafından eğitilmesi, yazılı edebiyatının 
geliştirilmesi, inancın genç kuşaklara öğretilmesi olanaklı mı-
dır? Ve bu durum ne kadar gerçekçidir? 

21. yüzyılda hala bir bilgi ve erdemlilik makamı olan “Pirlik 
Makamı” kulaktan dolma bilgilerle donatılmış kişilerce ne za-
mana kadar işgal edilecektir? Ayrıca bugün birçak cemevimiz-
de ve Alevi kurumlarında yaşanan Pirlerimizin Post’ta kadınlar 
oturamaz deme yobazlığı ve cemlerimizde haremlik, selamlık 
uygulaması,adı modern olmakla anılan Aleviliğe ne kadar ya-
kışmaktadır? Aleviler en çok da diğer inançlardan daha ilerici 
olmalarını kadına verdikleri değerle ölçerlerken,bazı Pirlerin, 
kadının eşit koşullarda Posta oturması gereğine karşı  çıkmaları 
Alevi Pirlerine ne kadar yakışmaktadır? 

Alevilik en çok da yaratıcı olan kadın dünyası üzerine şe-
killenmiş hümanist bir inançtır. Yaratıcı olana daha büyük de-
ğer verilmiştir. “Kabesi yarinin iki kaşının arasıdır.” Kadın Alevi 
için Huri’dir. Bu kadar değer verilen yaratıcı, koruyucu ve kolla-
yıcı cins kadını“Pirlik Postu”ndan kovmaya çalışan anlayış Ale-
vi inancı olamaz. Alevilikte bildigimiz kadarıyla Ana kültü ege-
mendir. Aleviligi İslama bağlayanlar kadını da Posttan indirmek 
istiyor ve Aleviliğin ta anaerkil çağa ait bir inanç olduğu ger-
çeğini gizlemeye ve Alevi inancını İslamiyetten yüzyıllar sonra 
ortaya çıkan bir inanç olarak göstermeye çalışıyorlar. 
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Alevilikte inanç önderi bir hırka ve bir lokma ile yeti-
nendir.Halkına karşılıksız hizmet etme erdemliliği olduğu için 
toplumda değer ve saygı görür. Bu açıdan önderliğini bir asalet 
olarak algılamaz, Pir halkının hizmetinde, yoldan çıkanı yola 
sokan,yolunu şaşırana yolunu bulan erdemli kişiliktir.Alevilikte 
ne üstün ırk, ne üstün soy, ne üstün insan yoktur. Benlik lanetli-
dir ve hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışı egemendir. 
Bilen bilmeyene öğretir, bilmeyen bilenden öğrenir. Kurumlaş-
ması da bu esasa bağlıdır. Bilenler Pirlik makamındadır.Pirlik 
bir Tanrı vergisi değil, bir bilgili olma, kâmil olma, haksızlığa ve 
adaletsizliğe yol vermeme yeridir. 

Bugün teknolojinin ve bilimin geliştiği çağımızda Alevi-
lere yolumuzu gösterecek inanç önderlerinin yetişme yerleri 
kurulması gereken Dergâhlar, İnanç Üniversiteleri, Eğitim ve 
Kültür Merkezleridir.Görevimiz bu kurumların hızla kurulup,  
geliştirilip güçlendirilmesidir.Elbette başlangıçta yine bize yol 
gösterecek olanlar inancımızı babasından öğrenen ve çocukla-
rına aktaran, bu sayede gerçeklerimizin bugünlere gelmesine 
vesile olan Ozanlarımız ve Pirlerimizdir. Alevi bilim adamları 
ve aydınlarıdır. Bu konuda tutuculuğa, bağnazlığa yer verilme-
melidir. 

Ne demek Ehli-Beyt soyundan olmayanlar Alevi olamaz, 
Alevi piri olamaz demek. Sorarız size? Bir Arap soyu olan Eh-
li-Beyt soyu ile bir Aryen soyu olan Kürdün, bir Türkmen soyu-
nun ırki anlamda ne kadar yakınlığı vardır? Biliyoruz ki, bugün 
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan Alevilerin ezici çoğunlu-
ğu Arap soyu ile etnik olarak uzak yakın bir bağ içinde değildir.  

İnançlarda bağ, gönül bağı, düşünce birliği bağı v.s dir.Bu-
gün Alevi kurumlarında kim pir olabilir, kim olamaz, hangi ai-
leden gelenler pirdir, hangileri değildir türünden içinde ırkçılığı, 
üstün soyluluğu  barındıran düşüncelerden arınmak gerekmek-
tedir. Bilgiyi, inancı, felsefeyi iyi bilenler, kendisini yetiştirmiş, 
haksızlığa ve zulme karşı durmayı kendi yaşam felsefesi yap-
mış kişilikler inanç önderliği yapabilir. Alevlikte kemale ermek 
önderlik için aranan biricik koşuldur. Bir dönemler bulunduğu 
co¤rafyada ailesini, aşiretini, ırkını imhadan kurtarmak ama-
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cıyla inanç bazında takiye yaparak yaşamlarını kurtaran atala-
rımız ne kadar haklıydıysalar, bugün takiyeyi bir gerçeklikmiş 
gibi karşımıza diken “soylu aile” anlayışlı bazı pirlerimiz de o 
kadar haksızdırlar.  

Artık Aleviler inançlarının üstüne örttükleri şal perdesini 
kaldırmalı ve gerçek inancıyla yüz yüze gelmelidir. Bir zorun-
luluktan dolayı içine girilen davranışı, bugün bir gerçeklikmiş 
gibi karşımıza dikip, “Pirlik seçilmiş ailelere tanrı tarafından 
bahşedilmiş bir haktır, başka aileden gelenler pir olamazlar. 
Pirler toplumun doğal önderleridir, hiçbir davranışı ve kusuru 
eleştirilemez. Dokunulmazlıkları vardır. Kimse onları haşa ne 
yetiştirebilir, ne de seçebilir. Onlar kavli beladan beri üstün ya-
ratıldılar ve bize öncülük yapmak üzere gönderildiler”anlayışı-
nın Alevilikle uzak yakın bir ilişkisi dahi olamaz.Bu, Osmanlı 
döneminde Aleviliği İslamize etmeye çalışan egemenlerce top-
lumumuza dışarıdan dayatılan geri bir anlayıştır.Bu anlayış ile 
bugün devletin AKP aracılığıyla kendi Alevisini yaratma anlayı-
şıyla aynı anlayıştır.   

Alevilerin son 25 yılda yarattıkları öz kurumlarını yok sa-
yarak iki günde kendi Alevi federasyonlarını kurma girişimi ve 
en son açma kararı alınan Alevi İmam Hatip Okulu ile AKP Ale-
vileri nasıl İslamize etmeye çalışıyorsa, takiyye duruşunda ısrar 
eden, hala Alevi gerçeğini açıklamaktan çekinen bazı dedeleri-
mizin duruşu aynıdır. Bugün Alevi kurumlarına düşen bu geri 
anlayışları aşmak ve topluma öncülük edebilecek kapasitede 
birikime sahip öncülerimizin yetişmesine destek sunmaktır. Bu 
açıdan Alevi kurumlarımızın yönetimleri bizce daha cesur dav-
ranmalı ve ürkek duruşunu aşarak bu anlayışlara karşı tutum-
larını daha da netleştirmelidir. Kendi kurumlarında okullaşarak 
genç kuşakların gelecekte kadını ve erkeği ile toplumumuza 
inancımızı taşıması amacıyla çalışmalarını yürütmelidir. Bütün 
Alevi kurumlarına düşen görev de budur.  

Artık tabulardan sıyrılmış, yasaklılıktan kaynaklı kısır 
bilgiler ile donatılmış Alevinin yerini, bilgi ile donanmış, fel-
sefeden, sanata, oradan astronomiye,oradan spora, politikaya 
kadar her konuda kendini yetiştirmiş Alevilere ve bu Alevilere 
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öncülük edecek daha bilgili Pirlere ihtiyaç vardır.Bu makama 
bakışımızda esas alınması gereken, bilgi, sevgi,alçak gönüllü-
lük, kamillik ve dürüstlüktür. Bu erdemleri üstünde taşıyan her 
birey bu makama layıktır ve herhangi bir aileden veya aşiretten 
gelmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. Aleviler bu yobazlığı 
aşacak bilgi ve birikime de sahiptirler. 

Bu konuda Pirlere saygısızlık olur korkusuyla susan bu ko-
nuya gelince görüş belirtmekten çekinen yazarlarımızın, araş-
tırmacılarımızın, kurum önderlerimizin daha cesur ve gerçekçi 
tavırları kendi köklerimizle buluşmak, öze ulaşmak için yar-
dımcı olacaktır. Cemevlerimizin bilinçsiz veya gizli ajandaları 
olanlar tarafından adeta birer minaresiz camiye çevrilmesine 
seyirci kalınmamalı, Alevi gençliğinin kızları ve oğullarıyla ken-
di öz inançlarını öğrenmelerine ve uygulamasına öncülük edil-
melidir. 

Alevilerin devletten tek istemleri var, inancımı tanı, bü-
tün inançlara eşit mesafede dur. Nejat Birdoğan’ın deyişiyle 
“yaşadığım devletlerin en güzel sazlarını ben çaldım, en gü-
zel deyişlerini ben yazdım, insanı kutsal bildim, ona secde 
kıldım. İnandım ki her şeyi yaratan odur. Her güzelliğe, her 
iyiye her doğruya onunla vardım...” (Anadolu Aleviliğinde Yol 
Ayırımı s. 331) 

Not: Yukardaki yazıda bulunan deyişlerin tamamına yakı-
nı sayın Ali Yıldırım’ın Alevi Bektaşi Deyişleri iki ciltlik kitabın-
dan alınmıştır. 
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Alevilik Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Sonuçları 

Son dönemlerde yapılan Alevilik tartışmalarında en önemli kıs-
taslardan birisi olarak ortaya çıkan dışardan empoze edilmiş de olsa 
inancımıza yerleşmiş bilinen 12 İmam kültünü açıklamaya geçmeden 
önce Alevilik hakkında kısa bazı tanımlamalar yaparak okuyucunun 
dikkatini çekmek istiyoruz. Biliniyor, Aleviliği nasıl tanımlarsa tanım-
lasınlar Alevilerin ezici çoğunluğu Alevilerin kendine özgü, başka hiç 
bir inançta bulunmayan dini ritüelleri olduğunu kabul ederler. Vardan 
geldiklerine, Hakkı insanda gördüklerine inanırlar. Ne kula kulluğu ne 
de bizi var edene kulluğu kabul etmezler.  

Bütün bunlara karşın kal-ü beladan bu yana var oldukla-
rını söyleyen bazı yazarlarımız sıra halkın önünde konuşmaya 
gelince gerçeği değil, isteneni konuşup prim yapmaya çalışıyor-
lar. Örneğin bazıları Aleviliği arş-ı alada yapılan Kırklar Cemi 
ile başlatıyorlar. Bazıları insanlığın doğuşundan bu yana, bazı-
ları Kerbeladan başlatıyor. Bazıları ise doğa inancı diyorlar bu 
inanca.  Ortak bir tanımda buluşulamadığı için, hepimiz “yol 
bir sürek binbir” diyerek işin içinden sıyrılıyoruz.  Pirlerimizden 
öğrendiğimize göre yakın akrabalar  Müsahip olamazlar. Ancak 
her ne hikmetse Muhammed damadı Ali ile Müsahip oluyor.   

Bana ve birçok yazarımıza göre Alevilik Semavi bir inanç 
değil, insan ve doğa merkezli bir yeryüzü inancıdır.   

Herkes Aleviliği bir yerlerinden çekiştirerek götürüp siste-
me ve dolayısıyla sistemin egemen inancı İslama entegre etme-
ye çalışıyor. Son 25 yılda katıldığım Alevi örgütlenmesi çalışma-
larında Hacı Bektaş Müzesini serçeşmemiz olarak adlandıran, 
bu serçeşmelik oyununa balıklama atlayan Alevi okumuşları, 
şairleri, zakirleri tanıdım. Bunlar bir yandan Bektaşi Tekkesine 
serçeşme diyorlar, tarih boyunca Alevi ve Kürt katliamına imza 
atanları göklere çıkarıyorlar.  Ardından da Kürt halkı ile Alevi-
lerin birleşmesi, ortak mücadele etmesi gerektiğini söylüyorlar. 
Tam bir riya ve ikiyüzlülük örneği. Bu düşüncenin sahipleri ne 
yazık ki hala aramızda itibar görüyorlar, saflarımızda barınabi-
liyorlar.  
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Okuduğum kitaplar beni şu sonuçlara götürdü: Alevi-Bek-
taşi deyiminin bilinçli bir tercih olduğunu ve esas amacın da 
Ocaklara, Hakikatçi Pirlere, ziyaretlere inanan, doğayı kutsayan 
Naci ve Naciye yolundan gelenlerin asimile edilerek, Bektaşilik 
aracılığıyla götürülüp İslam’a eklemlenmesi ve bu yöntem ve 
yolla da Rea Heq Aleviliğinin yok edilmesidir.  

Biliniyor  “Adem ile Havva yaratıldı… Naci ile Naciye 
doğdu… biri Kudret Kardili’nden emirsiz, diğeri Kubbei Rah-
man’dan emirle geldi.” (Sırrı Öztürk  Alevilerin Büyük  Sırrı say-
fa 210)  Alevik hakkında oluşmuş ortak görüş şu aslında; “Ale-
viler yok”a inanmazlar. “var”a inanırlar. La mekân yoktur. Her 
şey vardır. Bilinmeze değil bilinene inanır. Hak gerçektir.” (age 
sayfa 241)  

Bu gerçeği kabul eden bir inancın mensupları, nasıl olur da 
bunun tam karşıtı ya da inkarı olan bilinmeze inanan, mekân-
sız ve sıfatsız bir tanrıya inanan, insanı kullaştıran ve tek uğra-
şı olarak, bilinmeyen ve dolayısıyla ispatı olmayan bir cennete 
gitmek, ahiret denilen bilinmeze varmak için ibadet edenlerle 
kendilerini buluşturabilirler, anlamak olanaklı değil.  

Bunun tek izahı var süreç içinde egemen olan inançlar 
özellikle de İslam, Alevileri asimile edebilmek için birçok yola 
ve yönteme başvurmuş ve bir yere kadar da başarılı olmuştur.  
Bölgenin yasaklı ve kadim inancı olan Alevilik Selçuklulardan, 
Osmanlılardan bu yana büyük müdahalelere uğramış görünü-
yor. Bir dönem Emevi-Abbasi müdahalesi, bir dönem Selçuklu 
ve ardından Osmanlı ve Safevi müdahaleleriyle yoldan çıkarıl-
maya çalışılan Alevilik, zaman zaman da fiziki yok etme müda-
halelerine uğramıştır. Tüm bunlara karşın yol bugünlere kadar 
sürdürülmüştür. Yine okuyarak gördüm ki; en büyük müdaha-
lelerden birisi de 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi ile yapılmış 
ve bugün hala sürmektedir.  

Alevilik üzerine yüzlerce kitap yine bu süreçte çıkmış, çı-
kan kitapların ezici çoğunluğu Aleviliği Türklüğe eklemleme, 
İslam’a eklemleme ve giderek eritip yok etme amaçlıdır. Önce 
Şamanizm vurgusu üzerinden Türklüğe bağlanmaya çalışıldı. 
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Ardından bazılarınca 12 İmamlar üzerinden Şialığa bağlanmaya 
çalışıldı. Şimdi de Alevilik sadece farklı bir İslami yorum biçimi 
denilerek yok sayılmaktadır. Alevilerin ibadet yerleri kabul gör-
memektedir. Çünkü İslam’ın tek ibadet yeri Cami veya Mescittir 
denilmektedir.  

Kendini aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören 
Alevi canlar inancımız üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunları 
görmek için iğne ile kuyu kazarcasına çalışmalıdırlar. Oyun bü-
yük. Düzgün Baba’ya, Munzur Suyuna, ağaçlara, ziyaretlere yani 
özcesi doğaya değer veren, onlara kutsallık atfeden, duyduğuna 
değil, gördüğüne inanan, cennet ve cehennemin varlığına inan-
mayan, insan ve doğa merkezli, sevgi inancı olan Alevilik yok 
edilerek karşıtına dönüştürülmek istenmektedir. Bu oyunu boz-
manın biricik yolu hakikatimizi savunmaktan geçiyor.  

Biz aydınlara düşen ana görev yoldan çıkarılmaya çalışı-
lan inancımızı gerçeğimizle buluşturmak ve öze dönüşü gerçek-
leştirmektir. Elbette bunu yaparken Alevi ana-atalarımızın kut-
sallık atfederek, batıni anlamlar yükleyerek inancımıza adapte 
ettiği değerleri de kendi değerlerimiz olarak kabul etmeliyiz.  
Önemli olan özün kaybedilmemesidir.  

Yine öze dönüş derken, asla mühendisliğe soyunmadan, 
hakikatimizi olduğu gibi kabul ederek, Tanrısal anlamlar yükle-
diğimiz Ali kültünü, Hüseyni direnişçiliği de kabul ederek yolu 
sürdürmek gerektiğine inananlardanım. Ancak bu yolun başta 
Şia’lık olmak üzere İslam’ın hiçbir mezhebi ile alakasının olma-
dığını da asla akıldan çıkarmayarak.  

Sözün özü tüm okumalarımdan çıkardığım sonuç şudur. 
Bu inancımızı büyük soykırımlara, inkara ve imhaya rağmen 
bugünlere taşıyan Pirlerimize, ocaklarımıza, hakikat arayışçıla-
rımıza hakkını teslim ederek, Aleviliğe yapılan büyük dış müda-
haleleri de unutmayarak, ancak bu süreç içinde içselleştirilmiş 
gerçekleri de bilince çıkarıp kabul ederek, ancak yolu bozan un-
surları da temizleyerek öze dönüşü sağlayabiliriz.  

Alevilik insanı hak (tanrı) bilmektir diyor Ali yıldırım “Ale-
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vilik Kitabı ”  adlı eserinde ve devam ediyor;   

“Alevilik Doğal din vahiye dayanmayan, üstün bir güç ta-
rafından ilkeleri konulup çerçevesi çizilmeyen, üstün bir güç ile 
insan arasında, bir aracıya ihtiyaç duymayan, bir inanç siste-
midir…  Alevilikte, cennet, cehennem yani ahret inancı söz ko-
nusu değildir… Alevilik bir sır dini, inancıdır.Alevilik’in, doğayı, 
evreni, insanı kutsayan yolu, vahiy dinleri nazarında büyük bir 
suçtur…”  

Gelelim 12 İmam soyundan gelme ve Seyidlik ve Şerif-
lik meselesine Beşikçinin aktarımı ile “Osmanlı İmparatorlu-
ğu döneminde Nakibuleşraf diye anılan bir kurum vardır. Bu 
kurum, Peygamber Muhammed’in soyundan gelenlerle ilgi-
lenen, onlara bu soyluluğu gösteren unvanlar veren bir ku-
rumdur. İmam Hüseyin’den gelenlere seyid, İmam Hasan’dan 
gelenlere şerif denmektedir. Bu kurum bazı Müslüman Kürd-
lere de Alevi Kürdlere de Seyid unvanı vermiştir. Halid-bin 
Velid’e, Musa Kazım’a hatta Peygambere bağlayan şecereler 
vardır. Bu şecerelerin hepsi sahtedir. Alevileri seyidlik ku-
rumuyla İslam’a bağlamak amaçlanmıştır. Şecere düzenlen-
mesinde politik çıkarların dışında ekonomik çıkarlar da söz 
konusudur. Nakibüleşraf kurumu yöneticilerinin herhangi bir 
Alevi Kürd ailesine seyid unvanı vererek şecere düzenleme-
sinde bu aileden büyük maddi çıkarlar sağladığı söylenebilir.” 
(İsmail Beşikçi Ali Yıldırımın Alevilerin Kitabı değerlendirme-
si makalesinden alınmıştır.)  

Başköylü Pir Hasan efendi derki,  

“İki ana yolu vardır. Biri Havva ana yolu, diğeri Naciye ana 
yoludur. Biri lanettir, diğeri rahmettir. Bu yollar birbirine hiç ka-
rışmadı. Baştan da ayrıydılar, şimdi de ayrıdırlar. Biz Naciye ana 
yolundan geldik. Bize Naciye Güruhu derler. Aslımız 73’tür, 72’ye 
hiç dahil olmadık. Bizim dinimiz, mezhebimiz yoktur, Yol’umuz 
vardır, sevgidir. Dinler ve mezhepler 72’de vardır. Çünkü arala-
rında Şeytan vardır. Şeytan onları böldü, birbirine düşürdü. Biz 
bu kavgalara hiç karışmadık. Hiçbir zaman başkalarının kapı-
sına dayanarak bizden olacaksınız demedik. Bizim bildiğimiz, 
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güttüğümüz Yol: Ay Naci’dir, güneş Naciye’dir. Naci Naciye’nin 
kocasıdır. Ay Ali’dir, güneş Fatıma’dır. Ali Fatıma’nın kocasıdır. 
Ali’nin, Naci’nin bir adı da Şit’tir. Hayat Naci ile Naciye’den doğ-
du. Bunlar da Erenlerin söyledikleridir. Biz ırklar yolundan değil 
Kırklar Yol’undan gideriz.  

Doğrudur, dinin sahibi Allah’tır. Adem’in ve Havva’nın, 
Şeytan’ın da sahibi Allah’tır. Adem ile Havva’dan doğan 72 
milletin arasına Şeytanı gönderen kendisidir. Şeytan Havva’yı 
kandırmış, yasak meyveyi birlikte Adem’e yedirmişlerdir. Adem 
ile Havva cennet sürgünüdürler. Evet, dinin sahibi Allah’tır. İn-
sanları dinlere ve mezheplere bölen odur. İnsanlar, Hıristiyan, 
Müslüman, Musevi gibi dinlerdendirler. Her birinin ayrı kitabı 
vardır. Bu dinler ve mezhepler birbirini kırmaktadırlar. Müslü-
manlar Hıristiyanları, Museviler Müslümanları öldürmektedir. 
Allah ise seyretmektedir.  

Doğrudur, dinler ve mezhepler 72’de vardır. 

Hakk Erenlerinin ise dini ve mezhebi yoktur. Yol vardır. 
Yol din değildir. Hakk Erenlerinin Yol’u Allah’a bağlı değildir. 
Hakk Erenlerinin Yol’u Hakk’a bağlıdır. Hakk Yol’unda dinin ne 
işi var? Hakk Erenlerinin Yol’unda Şeytan’ın ne işi var?

Allah dinin sahibidir. Allah doğrunun ve yanlışın sahibi-
dir. Hayır ve Şer Allah’tandır. Her ikisi de bir gömlektedir, bir-
birlerini yemektedirler. Şer Havva’dır, Hayır ise Adem’dir. Adem 
Hayır’dır ama Havva’nın koynundadır. Bu yüzden Hayır lekeli-
dir. Şer’in koynundaki Hayır’dan hayır gelir mi? 

Hakk Erenlerinin yolu Hakk’a bağlıdır. Hakk doğruluğun 
sahibidir, eğri yoktur. Hakk Yol’unda din yoktur. 

Evrenin hakimi Hakk’tır. Hakk İkrar ve İman’dır. Hakk 
Erenleri ikrar ve imanı bilirler, Hayır ve Şer ile işleri yoktur. İkrar 
ve İman birdir, bir gömlektedir. Hakk hakikattir, hakikat doğru-
luktur ve halkımızın kalbinde bir noktadır. Nokta Hakk’tır. Hakk 
Erenlerinin yolunda, evlilikte kadın ve erkek birbirine ikrar ve-
rir. Yol’a alınırken de ikrar vardır. Şeytan ceme giremez. Çünkü 
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cemde sorgu-sual vardır. Hakk Erenleri Naciye evlatlarıdır. 

Dünyaya iki geliş yolu vardır. Biri lanettir, diğeri rahmet-
tir. Biri yaratılmışta, diğeri doğmuştadır. Yaratılanlar Adem ile 
Havva’dır ve Allah’a tabidir. Allah dünyanın sahibidir. Dünya-
daki bütün doğru ve yanlıştan sorumludur. Hakk ise evrenin 
hakimidir ve doğrudur. Naci ile Naciye Hakk’a tabidir. Hakk 
ile Allah arasında ikrar vardı. Allah ikrarı bozmuştur. Ateşi bir 
yana bırakmış, ademi çamurdan yapmıştır. Sır kâtibi Şeytanı 
azdırmıştır. Şeytan kötü yola düşmüş, insanı Yol’dan çıkartma-
ya çalışmaktadır. 

Ulu divan kurulacak. Sorgu sual olacak, Hakk yolundan 
çıkanlardan hesabını soracak! Hakk ile ikrarı bozan Allah Ulu 
Divan’da hesap verecektir. Ulu Divan’da ak defterde yazılı olan-
lar, yani Hakk’ı söyleyenler kurtulacak; kara defterde( KURAN 
) yazılı olanlar, yani Allah’ı söyleyenler hesaba hazır olsunlar!

Hakk Erenlerinin Yol’unda doğruluk vardır. Yani doğruluk 
Hakk’tır. Gidilecek Yol Naci ile Naciye yoludur. Naci ile Naci-
ye yolu Kubbei Rahman’dan gelmektedir, bu yüzden Hakk’tır. 
Yol’un din ile Adem ve Havva ile ilişkisi yoktur. 

Hakk Erenleri’nin yolu başka bir âlemden gelmektedir ve 
Hakk’tır. Başta da ayrıydı, şimdi de ayrıdır. “ 

NOT: Bildiğim kadarıyla hasan efendi hakk kapısından ge-
çen en son kişidir.  
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Alevilikte Ateş – Güneş Kültü 

“Bir parlasın güneş yüzün ey can, Oynar tozutur sofu dur-
madan, Bir şeytan oyunudur bu derler,Yaşama canlar katan bin 
şeytan.” (Mevlana) 

« Ey roja pîroz! Tu ku hê nû hiltêyî, vê derê bi rûyê xwe 
ronî bike. Dilovanîya xwe nîşan bide, derîyekî ku bibe alîkar 
veke. Temamên malîyên me ji nexweşîyê, ji nebaşîyan, ji de-
rewê û ji bêbextîyê biparêze. Bobelatê nîşanî me nede, bêbex-
tîyê neîne ber derîyê me, bêdadîyê ji ber derîyê me dûr bixe, 
keder û êşê nede me, jîyana bi helalî bike qismetê me, heram 
nede malbata me! » 

Alevilikte Ateşin Yeri 

Alevilikte kutsallık atfedilen ateş, semavi dinlerde cehen-
nemde suçlu insanın içine atıldığı bir varlıktır. Bir doğa inancı 
olan Alevilikte çar anasıra inanılır. Bunlar Ateş, hava, su ve top-
raktır. Evrende yaşamın bu çar anasırdan türediğine inanılır. Biz 
bu yazıda sadece bu dört ana elementin ilki olan Ateş kültüne 
yer vereceğiz. 

Bilindiği üzere her inançta, o inancın temel ilkeleri ile 
uyumlu kutsal sayılan kavramlar, değerler vardır. Bunlar genel 
olarak inancın kendi yapısına uygun olarak kendilerini dayatır-
lar. Bu kutsallık atfedilen kavramlar, değerler  bölgenin geçmiş 
inançlarından devralınırlar. Ancak, geçmiş inançlardan dev-
ralınan kutsal değerler, süreç içerisinde yeni inanca uyumlu 
hale gelirler. Yani geçmişte toplumda egemen olan inançlardan 
devralınan değerler yeni inanç tarafından alınıp içselleştirilir-
ler. Eğer bu eski toplumsal değerler, inançların  değerleri yeni 
inanç tarafından yeniden harmanlanıp içselleştirilmezlerse, bu 
değerler yeni inanç içerisinde geçmiş inancı temsil etmeye de-
vam ederler ki, böylesi bir durum yeni inanç için önemli bir za-
afı teşkil eder. Zamanla yeni inanç unutulur ve eski tarafından 
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asimile edilmiş olur. Bunun yanında her inanç kendi yapısına 
özgü ve diğer inançlardan farklılıklarını ortaya koyan kutsal de-
ğerlerini ve öz kültürünü yaratır. Bu değerler o halk tarfından 
kutsal değerler olarak benimsenir ve kabül görürler. 

Kızılbaşlıkta ateşe atfedilen özelliklerin bir çoğu Zerdüşt 
inancından gelmektedir. Zerdüştlük’teki aydınlığın, ışığın, sı-
caklığın, kaynağı olarak ateşin(güneş’in)  esas alınması ve bu 
yönüyle bir kutsallığın atfedilmesi Kızılbaşlıkta da vardır. Bun-
dan dolayı, ateşin söndürülmemesi, ateşe su dökülmemesi, 
aeşe atılacak odunun elle tutulmaması vb. özelliklerin de Zer-
düştlükten kaynaklandığını belirtmek mümkündür. Kürt kızıl-
başlığın yoğun olarak yaşadığı Dersim, Koçgiri gibi yerlerde bu 
gelenek halen sürdürülmektedir. İslamiyette ise ateşe kötülük 
atfedilmiştir. İnsanı ateşle cezalandırma (Cehennem ateşi) ön 
görülür. 

Geçmişte Mazda inancı ve Zerdüşt öğretisi temelinde ev-
rendeki oluşum aşamaları ve yaşamın kaynakları olarak bu dört 
anasır anlatıldığı gibi, Alevi inancında dört anasır olarak algıla-
nanlardan birincisi olan ateşin kutsallığıdır. Alevi halk kesimi 
arasında ateşin kutsanmasına bakıldığında bunun inançlardan 
kaynaklandığı kolayca analşılır.  

Artık günümüzde halkın yaşam kültürü halinde kendini 
sürdürmekte olan ateşin, Aleviler arasındaki kutsanma olayı, 
bölgede etkin olan İslamiyet dini inancı ile bağdaşmadığı gibi, 
Yahudi ve Hıristiyan dini inançları içinde de böylesi dini temel-
de geliştirilen bir kutsal değer de rastlamak mümkün değildir. 
Her türlü baskı ve çarpıtma gayretleriyle çalışmalarına rağmen, 
günümüzde dejenere edilmiş olarak yaşayanlar, Alevilkte halk 
arasında ateşin kutsanması kültürü canlı bir şekilde yaşamını 
sürdürmektedir. 

Aleviliğin öncülü olarak kabul edilen inançlardan olan 
Mazdekçilerde, günümüz Aleviliğinde olduğu gibi gerçeğin (ha-
kikatin) aydınlıktan yani aydınlanmayı sağlayan ateşten doğ-
duğuna inanırlar. Yaşadığımız dünyaya hem aydınlığı, hem de 
sıcaklığı sağlayan güneş, ay ve yıldızlar ışık saçtıkları için kut-
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sanmışlardır. Yine Aleviler karanlıktan, soğuktan, kötülükler-
den uzak durmuş ve nefret etmişlerdir.  

Saydığımız nedenlerden dolayı Alevilerin Cemleri ateş ol-
madan veya onu sembolize eden bir şey olmadan başlatılmaz.
Cemlerimiz her zaman olduğu gibi kutsal ateşi temsilen Mum 
veya çıra yakılır.  Ateşi temsilen yakılan bu mum veya çıralara, 
yol gösterici anlamında « delil » denir. 

İhsan Nuri Paşa, ‘Kürtlerin kökeni’ adlı eserinde “…Son 
yıllara dek Piran, Dicle, Zaza Kürtleri arasında belli bir günde 
köy halkı damlara çıkıp kocaman ateşler yakarak, sonra da bu 
ateşten aldıkları köz, odun parçalarını birbirlerine fırlatıp Çıq-
lık-Çarıq’ diye bağırırlardı. Bunun anlamı şudur: Bu köz, ateş 
bana bereket getirsin, ekinimi çoğaltsın, (16 katına çıkartsın) 
dır”. Burada görüldüğü gibi ateşten bereket ve bolluk için yar-
dım umulmaktadır. 

Alevilerde Ocak’ın ve cemhane’nin  karşılığı Zerdüşlük-
te Ateşgahtır. Bu ateşgahlarda Ocaklarda olduğu gibi ateş asla 
söndürülmez. Bu ateşin kutsal olduğuna inanılır ve ateşe hiçbir 
yabancı madde atılamaz. 

Mezopotamya ve Anadolu’da,  tüm canlarımızın bildiği-
ne inandığımız  bir beddua vardır,birisinin kendisine haksızlık 
yaptığına inanan can haksızlığı yapana ‘Ocağın kör ola’ der.  
Yine yemin edilirken ‘Ocağım kör ola’ diye yemin içilir. Ocak, 
bilindiği gibi ‘kutsal ateşin’ yandığı yerdir. Buranın kör olma-
sı demek, evinde kutsal ateş yanmaya veya evinde kutsal ateşi 
yakacak kimse kalmasın anlamına gelir ki, bu büyük bir beddua 
ve büyük bir yemin olarak kabul edilir. Ocak kutsal ateşin yan-
dığı yer olduğu gibi, inanç gerçeklerinin öğretildiği yerleri de ifa-
de ettiğinden Aleviler arasında inançlarını simgeleyen önemli 
ocaklar ve ocakzadeler vardır.. 

Mazda  inancında ve Alevilikte kutsal ateşin temizleyici 
ve yaşamı yenileyici bir gücü olduğuna inanılır. Yine insan ru-
hunun (Can’ın) ateşten oluştuğu belirlenir. Bundan dolayı da 
ölümden sonra herşeyin aslına döneceğine, ateşten oluşan in-
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san ruhunun da güneşe geri döneceğine inanılır.  

Alevilikte Güneşin Önemi : 

Alevilikte Güneşin önemi aklıma geldikçe Esma nene-
min her sabah güneş doğarken yüzünü güneşe dönüp söylediği 
gülbang(dua) gelir. Tabii Esma nenem bu gülbangı , Kürtçenin 
Kurmanci lehçesinin yöremiz şivesiyle ( Kürecik şivesi ) okurdu. 
Geçtigimiz günlerde M. Ali Çabuk’un  Barış Aydın ile yaptığı rö-
portajı okurken aşağıdaki Gülbang’ın Türkçesini gördüm. Oku-
duğumda içerik olarak Esma nenemin söylemi ile aynıydı.  

Gülbang’ın Kürtçesi ; 

« Ey roja pîroz! Tu ku hê nû hiltêyî, vê derê bi rûyê xwe ronî 
bike. Dilovanîya xwe nîşan bide, derîyekî ku bibe alîkar veke. 
Temamên malîyên me ji nexweşîyê, ji nebaşîyan, ji derewê û ji 
bêbextîyê biparêze. Bobelatê nîşanî me nede, bêbextîyê neîne 
ber derîyê me, bêdadîyê ji ber derîyê me dûr bixe, keder û êşê 
nede me, jîyana bi helalî bike qismetê me, heram nede malbata 
me! » (bu çeviriyi yaptıran sayın İmam Arı’ya teşekkür ederim) 

Gülbang’ın Türkçesi 

“Ey kutsal güneş! Sen ki yeni doğarken burayı yüzünle ay-
dınlat! Merhametini göster, yardım edecek bir kapı aç, ailemizin 
bütün bireylerini hastalıktan, kötülüklerden, yalandan ve iftira-
dan koru! felaket gösterme, kapımıza iftira getirme, adaletsizli-
ği eşiğimizden uzak tut, keder ve acı verme, bize helal ile yaşa-
mayı nasip eyle haramı ailemize verme”(Mehmet Ali Çabuk ‘un 
Barış Aydın ile Röportajından alınmadır) 

Güneşin her doğuşunda dua etmek bir Alevilik ritüelidir. 
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Güneşi her sabah kalkıp selamlamak onun araladığı yaşama bir 
saygı ritüelidir. Alevilikte ateş-güneş yaşamın kaynağıdır. Ve 
her sabah doğanın uyandırıcısı olduğu için verilen tüm nimet-
lerin ve iyiliklerin kaynağı olduğu düşünülmektedir. İyi ile kö-
tünün; aydınlık ile karanlığın; haksız ile haklının ayrıldığı yerdir 
ve kutsaldır. 

Özellikle Kürt Rea Heq Aleviliği geleneğinde Ateş Kül-
tü’nün çok önemli bir yeri vardır. Ateş’e su dökülmez, kirli 
hiçbir şey ateşe atılmaz, Ateş herhangi bir şeyle söndürülmez. 
Ateş kutsaldır. Bugün hala hangi inançtan olursa olsun Kürtler 
hemen her yerde Biz :  « ateşin ve güneşin çocuklarıyız » diye-
rek övünürler. Her Kürt en büyük yeminini Ocak üzerine yapar. 
Alevilikte toprağa sırlanan ölünün mezarı üstünde üç gün ateş 
yakılır.  

Alevilikte güneşin ışınlarının değdiği her yer kutsal kabul 
edilir. Güneş ilk doğarken şavkını en yüksek dağlara verdiğin-
den kutsal ziyaretler her zaman dağların en yüksek tepesinde-
dir.  

Güneş, Alevilerde büyük bir kutsallık arz etmektedir. Özel-
likle Dêrsimli ve Dêrsim kökenli olup da çevre illere zorunlu göç 
etmiş Aleviler, güneşin ilk ışınları dağların doruklarından bu-
lundukları yere ulaştığında, ilk ışıkların üzerine düştüğü taşı ya 
da ellerinin tersini öpüp alınlarına götürerek dua ederler. Nuri 
Dêrsimî, “Kürdistan Tarihinde Dêrsim” kitabında buna dair şun-
ları söyler: “Dêrsimliler, sabahları pek erken kalkıp muhteşem 
dağlar arasında doğmakta olan güneşin şualarına (ışınlarına) 
karşı vücutlarına çeşitli inhina (büküm) ve hareketler vererek 
ibadet ederler ve güneşe ‘Hakk’ın nuru’ derler.” 

Alevilerin dağların ardında yeni doğan güneşe yüzlerini 
dönerek dualar etmelerini, 1920’de Malatya’nın Alevi bir köyün-
de konuk olan Melville Chater ise şöyle dile getiriyor: “Köylüler 
güneşin doğuşundan önce kalktılar ve tarlalarında çalışmaya 
başladılar. Güneş yükselirken bütün erkekler, kadınlar ve ço-
cuklar doğuya döndü, güneşin önünde eğilerek kibarca iyi bir 
gün diledikten sonra günlük işlerine yeniden devam ettiler.” 
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Evet gördüğünüz gibi atalarımızın inanç ritüellerini iyi 
incelediğimizde inancımızın da kökenlerini tahmin edebiliriz. 
Kutsal olanın bize yaşam veren hava, su, ateş ve toprak oldu-
ğunu, Kutsal olanın tüm ihtişamıyla doğa olduğunu, yaşamın 
devamını sağlayanın yaşamın bir döngü olarak ezelden ebede 
kadar sürekli olduğunu anlayabiliriz. 

Rea Heq (hak yolu) inancının mensupları hakikat arayışçı-
larıdır. Naci ve Naci’yeden gelenlerdir. Naciye yolundan gelen-
ler Kubbe-i Rahman’dan geldiler.Onlara Hak Erenleri denir. On-
lar yanlışı da haksızlığı da kabul etmezler.Onlar istediği zaman 
yanlış yapıp ardından tövbe etmezler. Onlar Hak yolu’na(Rea 
Hak) inanırlar. Sürdükleri yol sevgiye dayanır. Onlara göre birey 
kendi özüne erdiği oranda Hakk’a erer. Hak yoluna inananlar 
Hakk’ın canlı ve cansız tüm varlıklarda tezahür ettiğine inanır-
lar. 

AŞK İLE… 

Yaralanılan Kaynaklar   

• Ünsal Öztürk «Gizli Bilgilerin sahipleri» ve Aleviler ki-
tabı Yurt yayınları 

• Etem Xemgin Mazda İnancından Aleviliğe Cilt 1 Mezo-
potamya yayınları 
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Alevilik Üzerine Birkaç Belirleme 

“ Damlanın içinde gerçeği buldum 
  Yine benden bana getirdi beni” 
                                                               Daimi

Son birkaç yıldır Alevilik üzerine yazılmış epey kitap oku-
dum. Bu kitaplar arasında çok değerli çalışmalar olduğu gibi, her 
biri birbirini boşa çıkaran kitaplar da bulunuyor ne yazık ki. Kitap-
ları okurken gördüm ki, bazı kitaplarda yazarın kendisi bile neyi 
anlattığının veya neyi anlatmak istediğinin pek de farkında değil. 

Nasıl mı? örneğin yazar bir yandan ballandıra ballandıra 
Aleviliğin kalu beladan beri var olduğunu, insanlığın doğum ka-
pısı ile geldiğini, doğurganlığı ile her türlü kutsallığı hak edenin 
kadın Analar olduğunu, Aleviliğin bir kadın inancı olduğunu, eşit-
likçi  ve özgürlükçü bir inanç olduğunu söylüyor. Buraya kadar 
her şey normal. Ancak bir başka bölümde bütün bu söylenenleri 
boşa çıkaran tanımlamalarla Alevilik götürülüp İslam’a bağlanı-
yor. Hatta “Alevilik İslam’ın özüdür” denilerek önceden söyledik-
lerinin tersine Alevilik tarihini İslam’la başlatıyor.  Elbette bu de-
diğimi yapan yazar sayısı çok az ama var. 

Bir yandan varoluşçu olunuyor, vardan var olduğumuz ger-
çeği dile getiriliyor. Öte yandan yaratılışçı olan, Adem’i balçıktan 
yaratan onun kaburgasından da Havva’yı yaratan bir tanrı anlayı-
şı savunulur olunuyor. Bunları yazanlar Eğer kötü niyetli değiller-
se, en hafifinden kara cahildirler denilebilir ancak. Çünkü biliyo-
ruz ki; iki zıt bakış açısı, iki zıt oluşum teorisi bir anda aynı inanca 
kaynaklık yapamaz.  

Yaşananlar ve yazılanlar tam bir kavram kargaşasına yol 
açmış bulunuyor. Bazı yazarlarımız Aleviliği arş-ı alada yapılan 
Kırklar Cemi ile başlatıyorlar. Bazıları insanlığın doğuşundan bu 
yana, bazıları Kerbeladan başlatıyor. Bazıları ise doğa inancı di-
yorlar bu inanca.  Ortak bir tanımda buluşulamadığı için,  hepi-
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miz “yol bir sürek binbir” diyerek işin içinden sıyrılıyoruz.  Pirleri-
mizden öğrendiğimiz yakın akrabalar Müsahip olamazlar. Ancak 
Muhammed dam adı Ali ile Müsahip oluyor. Yine Cemlerde ka-
dın erkek olmaz can vardır diyor Pirlerimiz.  Ancak ne hikmetse 
yazarlarımızın ezici çoğunluğu Kırklar Söylencesini anlatırken 17 
Kadın 23 Erkekten bahsediyorlar. 

Birçok kitap okuduktan sonra çokça konuda ezberim bo-
zuldu. Çok düşündüm, eğer Alevilik Zerdüştlükten geliyorsa İb-
rahim’i bir inançtır. Çünkü Zerdüştlük İbrahim’i dinlerin ilkidir. 
Yani tanrıyı yer yüzünden gökyüzüne çıkaran, görünmez kılan ve 
insanı da kul yapan inançların anası olan Zerdüştlükle, insan ve 
doğa merkezli bir inancın uyum göstermesi pek akıl karı değil. 
Birçok yazarın ise Zerdüştlükle Mazda inancını karıştırdığını gör-
düm. Alevilik Mazdaizmden çok şey almıştır elbette. Ama anla-
dım ki, bugün yaşayan Alevilik tüm asimilasyon çabalarına yol-
dan saptırma uğraşlarına karşın kendine özgü bir inanç bir doğa 
dinidir. 

Okuduklarımdan ve yaşananlardan, yazılanlardan görmek-
teyim ki; geçmişte Kızılbaş Kürt ve Türkmen Alevilerin katline fer-
man vermiş Bektaşi Postnişinlerinin Mürşid-i Alem ilan edilmek-
te ve devlet müzesi statüsünde olan, bahçesinde cami bulunan 
Hacı Bektaş Tekkesi’de bizlere Serçeşme olarak dayatılmaktadır.  

Son 25 yılda katıldığım Alevi örgütlenmesi çalışmaların-
da: Bu serçeşmelik oyununa balıklama atlayan Alevi okumuşları, 
şairleri, zakirleri tanıdım. Bunlar bir yandan Bektaşi Tekkesine 
serçeşme diyorlar,  tarih boyunca Alevi ve Kürt katliamına imza 
atanları göklere çıkarıyorlar.  Ardından da Kürt halkı ile Alevilerin 
birleşmesi, ortak mücadele etmesi gerektiğini söylüyorlar. Tam 
bir riya ve ikiyüzlülük örneği. Bu düşüncenin sahipleri ne yazık 
ki hala aramızda itibar görüyorlar, saflarımızda barınabiliyorlar. 

Okuduğum kitaplar beni şu sonuçlara götürdü: Alevi-Bekta-
şi deyiminin bilinçli bir tercih olduğunu ve esas amacın da Ocak-
lara, Hakikatçi Pirlere, ziyaretlere inanan, doğayı kutsayan Naci 
ve Naciye yolundan gelenlerin asimile edilerek, Bektaşilik aracı-
lığıyla götürülüp İslam’a eklemlenmesi ve bu yöntem ve yolla da 
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Rea Heq Aleviliğinin yok edilmesidir. 

Biliniyor  “Adem ile Havva yaratıldı… Naci ile Naciye doğ-
du… biri Kudret Kardili’nden emirsiz, diğeri Kubbei Rahman’dan 
emirle geldi.” (Sırrı Öztürk  Alevilerin Büyük  Sırrı sayfa 210)  Ale-
vik hakkında oluşmuş ortak görüş şu aslında; “Aleviler yok”a 
inanmazlar. “var”a inanırlar. La mekân yoktur. Her şey vardır. Bi-
linmeze değil bilinene inanır. Hak gerçektir.” (age sayfa 241) 

Bu gerçeği kabul eden bir inancın mensupları, nasıl olur da 
bunun tam karşıtı ya da inkarı olan bilinmeze inanan, mekânsız 
ve sıfatsız bir tanrıya inanan, insanı kullaştıran ve tek uğraşı ola-
rak, bilinmeyen ve dolayısıyla ispatı olmayan bir cennete gitmek, 
ahiret denilen bilinmeze varmak için ibadet edenlerle kendilerini 
buluşturabilirler, anlamak olanaklı değil. 

Bunun tek izahı var süreç içinde egemen olan inançlar özel-
likle de İslam, Alevileri asimile edebilmek için birçok yola ve yön-
teme başvurmuş ve bir yere kadar da başarılı olmuştur.  Bölgenin 
yasaklı ve kadim inancı olan Alevilik Selçuklulardan, Osmanlılar-
dan bu yana büyük müdahalelere uğramış görünüyor. Bir dönem 
Emevi-Abbasi müdahalesi, bir dönem Selçuklu ve ardından Os-
manlı ve Safevi müdahaleleriyle yoldan çıkarılmaya çalışılan Ale-
vilik, zaman zaman da fiziki yok etme müdahalelerine uğramış-
tır. Tüm bunlara karşın yol bugünlere kadar sürdürülmüştür. Yine 
okuyarak gördüm ki; en büyük müdahalelerden birisi de 12 Eylül 
1980 faşist askeri darbesi ile yapılmış ve bugün hala sürmektedir. 

Alevilik üzerine yüzlerce kitap yine bu süreçte çıkmış, çıkan 
kitapların ezici çoğunluğu Aleviliği Türklüğe eklemleme, İslam’a 
eklemleme ve giderek eritip yok etme amaçlıdır. Önce Şamanizm 
vurgusu üzerinden Türklüğe bağlanmaya çalışıldı. Ardından bazı-
larınca 12 İmamlar üzerinden Şialığa bağlanmaya çalışıldı. Şimdi 
de Alevilik sadece farklı bir İslami yorum biçimi denilerek yok sa-
yılmaktadır. Alevilerin ibadet yerleri kabul görmemektedir. Çün-
kü İslam’ın tek ibadet yeri Cami veya Mescittir denilmektedir. 

Kendini aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören 
Alevi canlar inancımız üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunları 
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görmek için iğne ile kuyu kazarcasına çalışmalıdırlar. Oyun bü-
yük. Düzgün Baba’ya, Munzur Suyuna, ağaçlara, ziyaretlere yani 
özcesi doğaya değer veren, onlara kutsallık atfeden, duyduğuna 
değil, gördüğüne inanan, cennet ve cehennemin varlığına inan-
mayan, insan ve doğa merkezli, sevgi inancı olan Alevilik yok edi-
lerek karşıtına dönüştürülmek istenmektedir. Bu oyunu bozma-
nın biricik yolu hakikatimizi savunmaktan geçiyor. 

Biz aydınlara düşen ana görev yoldan çıkarılmaya çalışılan 
inancımızı gerçeğimizle buluşturmak ve öze dönüşü gerçekleş-
tirmektir. Elbette bunu yaparken Alevi ana-atalarımızın kutsallık 
atfederek, batıni anlamlar yükleyerek inancımıza adapte ettiği 
değerleri de kendi değerlerimiz olarak kabul etmeliyiz.  Önemli 
olan özün kaybedilmemesidir. 

Yine Öze dönüş derken, asla mühendisliğe soyunmadan, 
hakikatimizi olduğu gibi kabul ederek, Tanrısal anlamlar yükledi-
ğimiz Ali kültünü, Hüseyni direnişçiliği de kabul ederek yolu sür-
dürmekle yükümlüyüz. 

Aleviliği salt bir bilgi ve akıl inancı olarak algılarsak, onun 
inanç yönünü,  kutsiyetini görmezden gelirsek, kaba materyaliz-
me düşeriz. “Alevilik bir din değildir. Bir yaşam felsefesidir, bir 
yaşam biçimidir” demek hiçbir şey söylememektir aslında. Çünkü 
her inancın bir yaşam felsefesi var, bir hukuku var bu sadece bize 
özgü bir şey değildir. Evet Alevilik İbrahim’i (semavi) bir din değil-
dir. Bir Doğa dini, bir doğal dindir. Her din gibi de kendine özgü 
inanç ve ibadet ritüelleri vardır.  Bu açıdan Aleviliği bir din olarak 
görmeyenler, Alevi olamazlar. 

Sözün özü tüm okumalarımdan çıkardığım sonuç şudur. Bu 
inancımızı büyük soykırımlara, inkara ve imhaya rağmen bugün-
lere taşıyan Pirlerimize, ocaklarımıza, hakikat arayışçılarımıza 
hakkını teslim ederek, Aleviliğe yapılan büyük dış müdahaleleri 
de unutmayarak, ancak bu süreç içinde içselleştirilmiş gerçekleri 
de bilince çıkarıp kabul ederek, ancak yolu bozan unsurları da te-
mizleyerek öze dönüşü sağlayabiliriz. 
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Tarihteki Alevilik İle Günümüzde Yaşayan 
Alevilik Uyum İçinde midir? 

Sürgünlerle, yurt dışına işçi göçü ile, köyden kente göç ile top-
rağından  ve inançsal köklerinden, Pirin  talibinden, talibin Pirinden 
koptuğu Alevi toplumu, son 30 yıldır yeniden kimliğini, kökeni ku-
rumlaşarak arıyor.  Aleviler inançlarını tanımlamaya çalışıyorlar. Ki-
misi Alevilik İslamın özüdür diyor, kimisi bir felsefedir diyor, kimisi 
İslam dışıdır diyor, kimisi bir yaşam biçimidir diyor.  

Aleviliğin kendi başına bağımsız doğal bir din olduğu doğru-
dur. Aleviliğin bir başka inancın özü olma düşüncesi asimilasyoncu 
ve kolonyalist bir düşüncedir.  Alevilik tarihte bedeli ne olursa olsun, 
haksızlığa, zulme karşı hep mazlumların tarafı olmuştur. Alevilerin 
İmam Ali ve evlatlarıyla ilişkisi bu anlamdadır. Hüseyin Kerbela’da 
hunharca katledildiği için onu sahiplenmişlerdir. Yoksa her Alevi 
bilmektedir ki, Alevilik kal-u Bela’dan bu yana vardır. İyilik ile kötü-
lüğün mücadelesi, zalim ile mazlumun kavgası, insanlığın komüna-
list bir toplum mücadelesi sürdükçe de var olmaya devam edecektir. 

 Bugün camiamızda bazı cahiller takımı düşmanın değirme-
nine su taşıdıklarının farkında olmayarak, Aleviliğin İslam dışılığını 
“ispat” etmek için İslam’a ve değerlerine hakareti en iyi mücadele 
yolu olarak benimsemiş görünüyorlar. Aleviliğin kendi başına ba-
ğımsız bir din olduğu gerçeğini açıklamak için hiç birimizin İslam’a,  
İmam Aliye ve benzerlerine saldırmaya, hakaret etmeye ihtiyacımız 
yoktur. Biz Aleviliğin tarihini doğru bir biçimde inceleyip açığa çı-
kardığımızda zaten İslam olmadığımız’da Aleviliğin Ali yanlısı de-
mek olmadığını da ortaya çıkarmış olacağız. Nitekim değerli birçok 
araştırmacımız bu konuda önemli çalışmalar yapmış ve yapmaya da 
devam etmektedirler.  Senin Ali, benim Ali eksenli bir tartışma ola-
rak ortaya sürülen  Aleviliğin İslam dışılığı veya içiliği tartışması tek 
başına anlamlı bir tartışma değildir. Alevilik bir hoşgörü inancıdır. 
Hakikat arayışçısıdır ve insan merkezlidir. İnsana yaşam veren Ka-
dın Ana inancıdır.   

Bugün asıl tartışılması gereken; teoride tanımlanan  Alevilik 
ile, yaşayan ya da yaşatılmakta olan Aleviliğin ne kadar uyum içinde 
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olduğudur.  

Genel kabul gören Alevilik tanımı şöyledir; Alevilik insan mer-
kezli ve toplumsal rızayı önceleyen, eline diline beline bağlı bir ah-
lakı içselleştiren, Dört Kapı, Kırk Makam öğretisiyle kâmil toplum 
yaratmayı hedef edinmiş marifet temelli doğal bir inançtır.  

Alevilikte kadın-erkek eşitliği vardır. Alevilikte ölüm yok dev-
riye vardır. Canlılar doğar, yaşar, ölür ve yeniden bir başka bedende 
doğarlar, bu sürekli bir durumdur. Alevilikte Hakka (tanrıya) ulaş-
mak için aracılara (Peygamberlere) ihtiyaç yoktur. 

Alevilik varoluşçuluk felsefesini savunan panteist bir inanç-
tır. Panteizme göre Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı 
yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey 
Tanrı’dır. 

Alevilik insanlar arası ilişkilerde eşitliği savunan bir inançtır. 5 
bin yıllık ataerkil toplum gerçekliğinde bu ne kadar uygulanabilmiş-
tir düşünmek gerekmez mi ? Bugünün Alevi toplumunda gerçek an-
lamda Kadın-Erkek eşitliği var mıdır ? bugünün Aleviliğinde Rızalık 
esasına, eşitlik esasına göre bir yaşam var mıdır ? Özel mülkiyetçi bir 
sistemde yaşayan Aleviler gerçekten « yarin yanağından başka » her 
şeyi bölüşüyor mu ?  

Aleviler bugün teorik düzlemde kendilerini eşitlikçi, rıza top-
lumu, insan merkezli bir inanç olarak tanımlarken, içinde yaşadıkla-
rı tekçi, bireyci, hep banacı kapitalist moderniteden ne kadar bağım-
sız davranabilmekte ve teorideki Aleviliği uygulayabilmekte ?  Bu tür 
sorular çoğaltılabilir.  

Alevilikte kadın doğurganlığından dolayı kutsal kabul edilir. 
Aleviler tek eşliliği benimsemişlerdir. Alevilikte evlililik ölünceye ka-
dardır. Pir huzurunda evliliğe ikrar (söz) veren çift her ne yaşanırsa 
yaşansın, taraflardan birisi ihanet etmediği sürece boşanamazlar. 
Bugün bu ne kadar uygulanabilmektedir ?  

Aleviler ibadetlerini cem olarak yürütürler, Cem’de kadın  er-
kek yok can vardır ve kadın ile erkek iç içe oturur. Her can’ın başı 
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açık, yalınayaktır. Bugün malum çevrelerce minaresiz camilere çev-
rilmeye çalışılan Cemevlerimizde Cem’e gelen kadın canlara ba-
şörtüsü dağıtılmakta, salonda haremlik selamlık kurulmakta, Gül-
banklarımızın yerini Kuran’dan okunan ayetler almaktadır. İşte ilk 
müdahaleyi gerektiren  bu durumlardır.   

Alevilikte insan-tanrı birlikteliği vardır. Tanrı sadece iyiliği 
temsil eder. Yani tanrı hep artı tarafındadır. İnsan ise hem artıyı, 
hem de eksiyi bünyesinde barındırır. Hem iyiliği, hem kötülüğü taşır. 
İnsan oğlu yaşamı boyunca hep eksilere, kötülüğe karşı mücadele 
eder ve bunları alt ettiğinde bir su damlasının okyanusa kavuşması 
gibi Hakk’a, hakikate, gerçeğe kavuşur. İşte Alevilikteki Enel Hakk 
budur aslında.  Günümüzde hangi Alevi ben hakk’ım deme hakkını 
kendinde görebilir ki?  

Alevilerin söylemi, tanrı-insan ilişkisi protesttir. Bakın ozan 
ne diyor ?  

« Daha Allah ile cihan yok iken 
  Biz anı var edip ilan eyledik 
  Hakk’a layık hiçbir mekan yok iken 
  Hanemize alıp mihman eyledik 

  Kendisinin henüz ismi yok idi 
  İsmi şöyle dursun cismi yok idi 
  Hiçbir kıyafeti resmi yok idi 
  Şekil verip tıpkı insane eyledik” 

Bugün yapmamız gereken; yukarıdaki sorulara cevap olabile-
cek, Aleviliği ve Alevileri  özüyle, tarihsel ve toplumsal kökleri ile 
buluşturacak bir çalışmayı ana hedefimiz olarak önümüze koyup, 
yeniden kaybedilmiş değerlerimizi özümseyip toplumumuza be-
nimsetmektir. Elbette bu ancak Alevilikte bir reform çalışması ile 
olanaklıdır. Her Alevi Pir ve toplum huzurunda ikrar vererek yola 
girerse, Musahip edinirse, bölüşümcülüğü benimserse, hakk’a ve ha-
kikate ulaşma kavgasında her ne olursa olsun mazlumun yanında 
yer alırsa o zaman özü ile buluşabilir.  İçinde yaşadığımız coğrafyada 
barışın ve kardeşliğin geliştirilmesi için, her inanç, her birey bir baş-
kasının inancına yaşam biçimine saygılı olmakla yükümlüdür.  
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Alevi Toplumunun Sorunları  

Alevilik, sosyal bilimler alanında üzerinde en çok tartışı-
lan konulardan biri olmasına rağmen, tanımı ve unsurları ko-
nusunda genel bir uzlaşmanın varlığından söz etmek güçtür. 
Aleviler, Anadolu ve mezopotamya topraklarının kadim inanç 
topluluklarından biridir. Buna rağmen, tarihsel sürece baktığı-
mız zaman, Alevilerin, bir toplum olarak sorunlarına odaklanıl-
maktan ziyade, bir sorun olarak algılandıkları ve bu şekilde lan-
se edildikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra hak talep ettikleri 
her durumda kendilerinden homojen bir Alevilik tanımı yap-
maları beklenmektedir. Bu da Aleviliği günümüzde sıkça tartışı-
lan bir olgu haline getirmiştir. 

Yukarıda da değinildiği gibi, Alevilik üzerine bugüne ka-
dar çokça söylemler üretilmiş ve çok çeşitli tanımlamalar yapıl-
mıştır. Alevi toplumu inanç yapısı gereği, ulus ve azınlık yapısı 
gibi nedenler ve mevcut sistemin müdahaleleri gibi nedenlerin 
yanında “yol bir sürek binbir” demiştir. Ve tarihte de kimseyi 
bir ve aynı düşünceye zorlamamış bir rızalık toplumu inancıdır. 

Alevi toplumunun en büyük sorunu yazılı bir tarihlerinin 
olmamasıdır. Alevilik Pirlerin, Rayberlerin, Zekirlerin eliyle  bu-
günlere kadar taşınabilmiştir. Aleviliğin ortak yazılı bir kitabı 
da olmamıştır. Üzerinde yaşadıkları topraklarda sürekli olarak 
kıyımlara, asimilasyona ve sürgünlere uğramışlardır. Bu du-
rumda atalarımız inancımızı anlatım yoluyla kuşaktan kuşağa 
aktarmaya çalışmışlar ve ne mutlu ki bugüne kadar yaşatabil-
mişlerdir. 

Alevi toplumu bölgemizin en kadim topluluğu ve Ale-
vi inancı da en kadim inancıdır. Alevilik doğal bir inançtır ve 
semavi dinlerin yaratılış felsefesi yerine vardan var olmayı sa-
vunur. Vahiy yoluyla gelen ve insanı kul gören göksel dinlarin 
aksine bir yeryüzü inancıdır. 

Bugün en yakınımızdaki Alevi örgütlenmelerinin men-
supları dahi var oluş ve yaratılış felsefeleri arasındaki büyük 
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farkları görmemezlikten gelmekte, en değme Alevi aydını Alevi-
liğin mevcut semavi dinlerden İslam’ın içinde olduğunu, bütün 
bu dinlerden etkilenmiş heterodoks bir inanç, bir yol olduğunu 
savunmaktadırlar. Oysa durum bunun tersidir. Eğer Aleviliğin 
kal-ü bela’dan bu yana var olduğunu söylüyorsak, etkilenme 
varsa bu sözkonusu inançların Alevilikten etkilendiğine dela-
lettir. 

Elbette süreç içerisinde Alevilerin yaşadığı coğrafyalarda, 
hâkim inanç mensuplarınca zorbalıkla baskı ve katliamlara uğ-
raması, bölgenin hakim inançlarından etkilenmeyi de beraber 
getirmiştir. Ancak Aleviler günümüze kadar bütün bu zorbalık-
lara karşı direnmiş ve bu inancı yaşatmışlardır. 

Alevilik yoktan yaratılışa değil, vardan var oluşa inanan-
ların inancıdır. Bugün Alevilik nedir diye sorulduğunda Alevile-
rin ezici bir çoğunluğu “Alevilik Ali’yi sevmektir, Muhammedi 
peygamber görmektir. Kuran’ı kutsal kitap kabul etmektir” de-
mektedir. 

En has müslüman biziz diyen Aleviler, bilmiyorlar mı ki?  
hakim islam bizi asla müslüman görmemektedir. Ama biz bu-
gün yaşayan İslamın selefist-vahabi sünni inancından başka bir 
şey olmadığını biliyor ve söylüyoruz. 

 “Onların yaşadığı İslam değildir, İslam ve kitabı Kuran 
ilkeleri değiştirilmiştir” demek Alevilere katliamdan öte bir-
şey kazandırmaz. Biz ne dersek diyelim yaşayan İslam Sünni 
İslam’dır. Birde İrani bir inanç olarak Şiilik vardır. Bugün İslam 
kabul edilen mezhepler esas olarak Sünni mezhepleri inancıdır. 

Aleviler kapitalist modernite koşullarında yaşanan şehir-
leşme ile beraber hakim inançlar tarafından asimilasyona kar-
şı daha da savunmasız hale gelmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı 
tarafından Aleviler baskı, katliam ve zulüm altında tutulurken, 
Cumhuriyet sürecinde ise esas olarak Alevilik inancının kendisi 
asimilasyona uğramış ve 40 yıldır uygulanan zorunlu din ders-
leri  vasıtasıyla da Alevi gençlerinin önemli bir kesimi Sünni 
inancını benimser hale getirilmiştir. 
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Tarihte bir çok kıyıma ,katliama uğramış olan Aleviler 
gizli saklı da olsa inançlarını yaşatıp bugüne getirdiler. Ancak 
özellikle de 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinden sonra sadece 
alevi canlara değil, Aleviliğe de saldırdılar. Okullarda zorunlu 
din dersi, mahalle baskısıyla  Cuma namazlarına katma, “eğer 
Alevilik sadece Ali’yi sevmek ise biz sizden daha çok Aleviyiz” 
diyerek Cemevlerine cümbüşhane gözüyle bakma, “Aleviler 
eğer müslümansa namaz kılıp oruç tutmalıdır, İslam’da tek iba-
det yeri var, o da cami ve mescitlerdir. “   diyen faşist iktidarlar 
yoğun baskı ve asimilasyona hız verdiler. 

Aleviliğin mazlumların inancı olduğunu unutturmaya ça-
lışan iktidar ile işbirliği içine giren sahte Alevi dedeleri ve prof-
ları eliyle gizli görüşmeler yapan iktidar bu gri dedelere maaş 
bağlayarak Aleviliği Hak yolundan saptırmaya çalışıyor. 

Ülkedeki cem evleri artık minaresiz camilere çevrilmiş du-
rumda. Aleviliğin öğretildiği, yola kazanıldığı mekanlar olması 
gereken cemevlerinde kaldırılan cenazeler bile sünni İslam er-
kanı ile kaldırılmakta. Cemlerde insanlar yerlerden sürüklenip 
sözde pir postu öpmekte, kadın ve erkeğin eşit olduğu, ceme 
giren herkesin cinsine bakılmaksızın can sayıldığı cemevlerin-
de haremlik, selamlık oluşturulmuş bulunmaktadır. Analar bu 
sözde cemevlerinde Pir postundan dışlanmakta, Kadınlarımızın 
başları örtülmekte, kısaca kadınlar ikinci sınıf muamelesi gör-
mektedir. 

Alevilerin ilk çözmesi gereken Alevi ibadetinin olması ge-
rektiği gibi yapılmasını sağlamak, Cemevlerinde kaldırılan Alevi 
cenazelerinde Pir’in yanına erkana getirilen Hocaları bu cenaze 
erkanından kovmaktır. Düşünebiliyor musunuz? Camiden kal-
kan bir müslüman cenazesinde bir Alevi Pirinin sazı eşliğinde 
deyişlerle uğurlama töreni yapması nelere yol açar? Varın dü-
şünün. 

Değerli Alevi aydını Bülent Felekoğlu Bu  sorunlara eklem-
lenen yeni sorunları ne de güzel açıklamış: “AKP döneminde 
bunlara ilaveten Aleviler aş ve iş sorunu yaşamaya başladılar. 
Aleviler bu dönemde güvenlik kaygısı duymaya başladılar. Dev-
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let güçleri Alevi yerleşim birimlerine çeşitli bahanelerle sayısız 
operasyonlar düzenleyerek kan ve zulüm taşımıştır. Yaşadığı-
mız coğrafyada var olmak, toplumda gücümüz oranında söz  
söyleme ve karar sahibi olabilmek için  kurumlarımızı kalıcılaş-
tırmalıyız. 

Alevi kurumları eliyle Cemevi adı altında sadece cenaze 
kaldıran, nikah kıyan, bu işleri de organize etmek amacıyla(!)  
kurumlarımızın bir bölümünü kağıt, tavla, okey oynanan erkek 
kahvelerine çevrilmiştir. Bu yüzden Kadınların karumlarımıza 
gelişi de bilinçsizce engellenmiş olmaktadır. 

AKP döneminde Alevi inanç kimliğine sahip kişiler, başta 
devlet bürokrasisi olmak üzere birçok alanda karar mercilerin-
den uzaklaştırıldılar. Okullar, belediyeler, polis teşkilatı vb. tüm 
devlet kurumları Alevileri işe almazken, Alevi iş insanlarına iş 
vermezken, mevcut Alevileri de ya emekliye sevk ettiler ya da 
pasif görevlere verdiler, çoğunun da işten çıkmasına neden ol-
dular.  Devlet kademelerinde yapılan bu uygulama aynı şekilde 
özel sektöre de yansıdı.” 

Yüzyıllardır asimile edilmeye çalışılan, kadim ve özgün 
bir inanç olan Alevilik günümüzde sadece dışardan değil, içer-
den de başlatılan asimilasyon politikaları sonucu tarihindeki en 
tehlikeli süreci, yok oluş sürecini yaşamaktadır. 

Örnek verecek olursak; Cem Vakfı eliyle Alevilik Türk is-
lamı olarak tanımlanmakta, “Kürt’ten Alevi olmaz”  denilerek 
ırkçılık yapılmaktadır. Bunu yapan İzzetin Doğan ise soyunun 
Ağuçanlı olduğunu söyleyip aslında Kürt olduğunu ikrar etmek-
te, ancak atalarının Maveraünnehir’den gelen Türkler olduğu 
yalanına sarılmaktadır. 

Öte yandan ne hikmetse Avrupa ve Türkiye’de bilinme-
yen bir el  Bektaşilik yolunu tüm Alevi kurumlarına dayatmak-
la meşgul olmaktadır. Demokratik Alevi Hareketi hariç yurt içi, 
yurt dışı tüm kurumlar kendilerini Alevi-Bektaşi kimliği altında 
tanımlamışlardır. 
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Bektaşiliğin Kızılbaş Alevilikle bir ve aynı gösterilmeye ça-
lışılması safiyane bir davranış biçimi değildir. En yumuşak de-
yişle inancımıza içten bir müdalaledir. 

Ne gariptir ki, Alevilik İslam dışı diyenlerle, İslamın özü 
diyenler; Alevi-Bektaşi ortak tanımlamasında anlaşmaktadırlar. 

Bu tanımlama ve ek olarak “Aleviliğin ser çeşmesi HBV 
tekkesidir”  diyenler ya tarih 

bilincinden yoksunlar, ya da sistemin bizi yoldan çıkarma 
çabasına destek olmaktadırlar. HBV’den çok sonraları kurum-
sallaştıran Bektaşilik tarihte pek de Kızılbaşça bir duruşun sa-
hibi olamamıştır.Dönemin egemenleri ile uzlaşarak, onlara “ga-
vur” diyarlarından asker devşirerek yoldan uzaklaşmışlardır. 
Kızılbaşların katledilmesine de çoğunlukla seyirci kalmışlardır. 

Alevi Kurumlarının Örgütlenme Sorunları 

Bugün itibarıyla çok iyi örgütlendiklerini iddia  eden tüm 
Alevi kurumları  Alevi toplumunun yüzde 5’ini dahi örgütle-
yebilmiş değillerdir.Bir diğer gerçek ise gerek ülkede, gerekse 
diasporada örgütlü Alevilerin ezici çoğunluğunu Kürt Kızılbaş 
Alevileri oluşturmaktadır.  

Yukarda da değindiğimiz gibi  Bektaşilik adı altında  yap-
tığımız gibi her Alevi Ocağını ayrı birer yol olarak görmek doğru 
değildir. Alevilik içinde eşit düzeyde yer alan ocaklar yolumu-
zun sürdürücülerinin yetiştiği okullardır . 

Aleviliği mevcut kapitalist sisteme entegre etmek, bizi 
Alevi olduğumuz için katleden sistemin hizmetine girmek düş-
künlükten öte yolumuzun terk edilmesidir. 

Alevi kurumlarının esas görevi Aleviliği tarihteki özü ile 
buluşturarak,  kurumlarımızda bunun eğitimini vererek, hiz-
mette bulunan canların inancımızı doğru kavramasına yardım-
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cı olmaktır. Alevi kurumları sadece kültür merkezleri değil, der-
gah gibi çalışmalıdır. 

Alevi kurumları eliyle Cemevi adı altında sadece cenaze 
kaldıran, nikah kıyan, bu işleri de organize etmek amacıyla(!)  
kurumlarımızın bir bölümünü kağıt, tavla, okey oynanan erkek 
kahvelerine çevrilmiştir. Bu yüzden Kadınların karumlarımıza 
gelişi de bilinçsizce engellenmiş olmaktadır. 

Biliyorsunuz Demokratik Alevi Hareketi 1994 yılından iti-
baren Avrupa sahasında örgütlenmektedir. Ancak ne yazık ki, 
Alevi hareketi 25 yıllık geçmişine rağmen kendi özgün kadrola-
rını yaratmada istenilen düzeyde bir mesafe alamamıştır. 

Başlangıçta önemli sayıda Alevi aydını ve yazarını saflara 
çeken hareketimiz, dergahlarımızın zaman içinde bu aydın ve 
yazarların ve de Pirlerimizin kendi içinde sürdürdükleri bir iç 
hesaplaşma alanına dönüşmesini önleyememiştir. 

Söylediğimiz bu hatalar genel Alevi Hareketinin örgüt-
lenmek amacıyla oluşturduğu tüm kurumlarda da mevcuttur. 
Alevilik bilincinden yoksun, Aleviliği sadece bir ibadet biçimi 
olarak gören, Alevi kitlesinin gözleri önünde gerçekleşen “biz 
kimiz” tartışmaları örgütlenmek istenen kitleler üzerinde yapıcı 
bir iz bırakmamış, aksine insanların saflardan uzaklaşmasına 
yol açmıştır. 

Bu tür tartışmalar azalmış da olsa hala sürmektedir. Özel-
likle de Aleviliğin tanımı üzerine yapılan tartışmalar örgütlülü-
ğün gelişimine engel olucu ve kırıcı bir tarzda yürütülmüştür. 
Başlangıcından bu yana yönetici düzeyinde içinde yer aldığım 
Demokratik Alevi Hareketi’nin gelişememesinde elbette ben de 
kendimi sorumlu görmekteyim. Yeterince katılamadım, yete-
rince öncülük görevimi yerine getiremedim. Bilgi ve birikimleri-
mi aktaramadım. 

Ancak bunlar tali sorunlardır aslında. Bence temel sorun 
örgütlenmeye yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Alevi hareketi-
nin kitlesellikten yana bir sorunu yok. Sorun yöneticiler dahil, 
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tüm üyelerin inancımız konusunda eğitimsiz oluşudur. Düne 
kadar yasaklardan dolayı Pir-Talip ilişkileri sağlıklı yürümüyor-
du. Bilgi ve teknolojik gelişmeler, Pirlerimizin, Rayberlerimizin 
ve taliplerimizin bir araya gelmedende ilişki sürdürülebilecek 
olanakları bize veriyor. Bu yapılabilirse kurumlarımızda kadro 
yetişebilecek, üyelerimiz daha çok toplumla buluşacak ve bilinç 
taşıyabilecektir. 

Benim görüşüm Alevi Hareketinin kendi özgün kadrola-
rını yaratmasıdır. Bunun için; bu işe aday olan Alevi canların 
temel bir eğitimden geçirilmesi ve bir lokma bir hırka felsefesi 
ile bir derviş gibi hizmete katılmasıdır. Bu eğitimler hem Avru-
pa’daki dergâhlarımızda, hem de ülkede yürütülebilir. 

Bir diğer sorun Hareketimizin yöneticilerinin Alevi inan-
cı, felsefesi konusunda yeterli bir formasyona sahip olmama-
larıdır. Eğitilmiş Kadrolar ve Alevi aydınları, Pirleri eliyle hızla 
tüm yönetimlerimiz temel bir eğitimden geçirilmelidir. Çokça 
gördüğümüz bir örnek vermek istiyorum. Sıradan dergah üye-
lerimizi geçtik ne acıdır ki,  kurumlarımızda yönetici olan bazı 
Alevi canlar sosyal medyada hakka yürüyen bir canımızın ar-
dından yorum yaparken Alevi bilncini içselleştiremedikleri için, 
cennet cehennem kavramlarını kullanmamış kızılbaş canların 
ardından “Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” Sünni 
söylemini kullanmaktadırlar.  

Yine bir diğer sorun Pirlerimizin kendilerini dokunulmaz 
gören tavır ve davranışlarıdır. Bu öyle yerlere varmaktadır ki, 
hemen her toplantımızda ve kitleye açık etkinliğimizde baş-
ta Pirlerimiz yöneticilerimizin önemli bir kesimi kendileri gibi 
düşünmeyenleri eleştiren konuşmaları inatla sürdürmekte ve 
tek doğru anlayışı kendilerinin savunduğunu, diğer anlayışların 
yanlış olduğunu söylemektedir. Oysa bir Pirin, bir yöneticinin 
işi bu değildir. Elbette iç toplantılarda görüşlerini dile getirebilir. 
Ancak kitleye açık toplantılarda cevap hakkı olmayanlara yöne-
lik ağır eleştiriler getiremez, getirmemelidir. 

Elbette Pirler özgün örgütlenmelidir. Elbette kurumlar 
üstü olmalıdır. Ancak bizim Pirlerimiz inancımızın gereklerini 
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kitlelere aktarmak ve inanç hizmetlerini yürütmek yerine, işin 
örgütsel, siyasal, sosyal öncülüğüne de çok hevesliler. Oysa her 
inançta ruhban sınıfı vardır ve görevleri görev yaptıkları ibadet 
merkezlerinde halkın ihtiyaçlarına cevap olmaktan ibarettir. 

Ancak bizim Pirlerimiz 20 yıldır önlerine koyduğumuz 
“doğumdan ölüme Alevilerin tüm ritüellerini dile getiren” bir 
el kitapçığı hazırlama görevini yerine getirmezlerken,  hemen 
her gecemizde, her eylemimizde öncülüğü kimseye bırakmıyor-
lar. Bir gecede bir Gülbangla açılış yapma görevi alıyorlar, ancak 
mikrofonu ele geçirdiklerinde hemen her konuda analizlere gi-
riyorlar, yani siyaset yapmayı da kimseye bırakmıyorlar.  Bütün 
bunların nedeni Hareketimizin kendi özgün kadrolarının olma-
ması ve bir program içerisinde bir çalışma yürütememesidir. 

Yine bana göre Pirlik makamı artık günümüzde babadan 
oğula geçen bir makam olmaktan çıkmalı ve Alevi Dergâhların-
da yetiştirilecek, bu işi bilen ve isteyen herkesin Ocakzade olup 
olmamasına bakılmaksızın Pirlik hizmetlerini yapabilmesi sağ-
lanmalıdır. Ocakzadeyim adı altında dokunulamaz bir ruhban 
sınıfının oluşması Alevilik felsefesine yabancı bir anlayıştır. 

1200 yıllarından başlayarak Aleviliğin asimile edilmesi 
için aramıza sokulan sahte soy secereli dedelerin torunları hala 
aramızda dolaşıyorlar. Hiç kimse doğuştan Alevi olamayacağı 
gibi, Alevi inanç önderi de olamaz. Olmamalıdır. Artık radikal 
tutumlar almamızın zamanıdır. Elbette hiçbir Alevi Ocağına 
sözümüz olamaz. Sözümüz bu soydan geldiği için tüm cahilli-
ğine rağmen kendisini bu toplumun öncüsü gören cahilleredir. 
Ocakzadelerin çocukları da elbette bu konuda yetkinleşmeleri 
şartıyla inanç önderi olabilir ve öncelik onlara da verilebilir. An-
cak “sadece Ocakzade mensupları Pir olabilir” anlayışı eşitlikçi, 
ortakçı, rızalığa dayalı toplum savunucusu Aleviliğe yabancıdır. 
Ocaklar döneminin üniversiteleri idi. Sonradan yasaklandılar 
ve ancak Pirler kendi çocuklarına bildiklerini aktararak inancı 
günümüze taşımada öncülük ettiler. Bu kanuda yürüttükleri 
hizmet tarihsel önemdedir. Ancak Aleviler artık kapalı köy top-
lumu olmaktan çıktılar, dünyaya dağıldılar. Talip-Pir ilişkisi he-
men hemen bitmiş durumda.. Şimdi Aleviler kendi sivil toplum 
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kurumlarında bir araya geliyorlar. Artık Alevi inanç önderleri 
de, örgütlenme, eğitim kadroları da kurulacak Alevi Akademile-
rinden yetişmelidir. 

Pirliği bir tanrı vergisi olarak görüp, kendini dokunulmaz 
yapmaya çalışan anlayışı mahkum etmeliyiz. Alevilik laikliği, 
seküler toplumu savunuyorsa bizde de Din ile devlet işleri bir-
birinden ayrılmalıdır. Alevi Dergahları toplumun bütün ihtiyaç-
larına cevap ve çözüm olacak kurumlar olarak görülmeli, Pirle-
rimiz de toplumun ibadet öncüleri olarak sadece kendi işlerini 
yapmalı ve diğer işleri de işin erbabına bırakmalıdır. 

Bunun olması elbette esaslı bir örgütlenmeyi gerektiriyor. 
Ben her bölgeden bir Dergâhımızın Model Dergâh olarak seçil-
mesini ve söylediğim kurumlaşmaya uygun bir yaşamı örgüt-
lemesini öneriyorum. Örneğin Fransa’da bir, Avusturya’da bir, 
Almanya’da en az üç dergâh Model yapılabilir ve buralarda bir 
dergahın tüm kurumlaşması hayata geçirilir. Eğitimden başla-
nır ve Pir Odası, Cem Salonu, Kütüphane, Aşhane, Eğitim salo-
nu, Saz, Semah vb kurs salonu. Yönetim odaları, Kadın, Gençlik 
odaları olmalıdır. Bunun için seçilmiş her Model Dergâh bir ön 
hazırlık yaparak söylenen bu işleri yapabilecek bir binaya ka-
vuşturulmalıdır. 

Bunun yanında yayınlarımız, görsel ve yazılı materyalleri-
miz çoğaltılmalıdır. Bunların olabilmesi için elbette her şeyden 
önce ciddi bir örgütlenme gerekiyor. 

Yine görüyorum ki, içimizde hala “benim Alevi anlayışım 
doğrudur, başkalarının ki yanlıştır denilmeye devam edilmekte-
dir.. Örneğin Kürdistan’ın her yerinde aynı olan Alevilik, Dersim 
Aleviliği benzeri teorik belirlemelerle aslında bölünmüş oluyor. 
Yine Kürtçe dilinin değişik lehçeleri olduğu bilinmesine rağmen 
bazılarımız son zamanlarda ‘Dersimce’ diye bir dil türetmeye 
çalışıyor. Bence bu doğru bir tutum değildir. Bana göre nasıl bir 
Arap Aleviliği varsa, Nasıl bir Balkan Aleviliği varsa, nasıl bir 
Türkmen Aleviliği varsa, bir Kürt Aleviliği de vardır.  Kürt Ale-
viliği ise Kürtlerin yaşadığı her yerde bir ve aynıdır. Ayırımlar 
belirleyici değildir. Kürt Aleviliği bütünseldir. Bölge isimleri öne 
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çıkarılarak daraltılmamalıdır. 

Biz bu konuda da daha net bir tutuma sahip değiliz. Örne-
ğin Türkiye’de ve Avrupa’da Alevi-Bektaşi Federasyonları-Kon-
federasyonları olarak örgütlenen kurumlar niye hep Bektaşilik 
vurgusu yaparlar? Niye Biz bunlara cevap vermeyiz de, Kürt Ale-
viliği yerine Dersim Aleviliği kavramını ikame etmeye çalışırız? 
Oysa Dersim coğrafi olarak bugünün Tunceli denilen alanı ile 
sınırlı değildir. Bir yanı Elazığ, Malatya, Adıyaman,  bir yanı Si-
vas, Erzincan, Tokat, Bir yanı Maraş, Antep, bir yanı Bingöl,Muş 
olmak üzere Kürt Alevilerinin yaşadığı tüm coğrafyadır. Bence 
Kürt Aleviliği vurgusu öne çıkarılmalıdır. Bu Bektaşilik vurgu-
su üzerine gidilmeli ve Alevi-Bektaşi kavramının bilinçli olarak 
çıkarıldığını ve Aleviliği asimile amaçlı olduğu araştırmalarla, 
örneklerle ortaya konulmalıdır. 

Bizim esas sorunumuz; yasaklı bir inanç olarak Alevilik 
nasıl yaşayabilir veya nasıl yaşatmalıyız?  Hangi argümanları 
öne çıkararak Alevileri ortak noktalarda buluşturabiliriz? Bu so-
rulara cevap vermektir. 

Kürt Kızılbaşlığı kendi inanç kökleri olan Zerdüştlük, Sa-
bilik, Ezidilik, Manizm gibi Mezopotamya inançlarına mı yasla-
nacak? 

Ya da Türkçü öğelerin ağır bastığı Bektaşilik Şamanizm’le 
mi buluşup yeniden kendini formüle edecek? Mezopotam-
ya melek kültü ve inancından etkilenen Türkmen Aleviliği ile 
Tahtacılar, Saraçlar, Çepniler, Abdallar içinden çıkıp geldikleri 
inanç köklerine mi yaslanacaklar? yoksa bu alt kimlikler bir ara-
ya gelip adına Alevilik denilen sentez bir inanç mı oluşturacak-
lar? Bu sorular cevap bekliyor. 

Biz ise hala örgütlenme sorunlarımızı aşabilmiş değiliz. 
Rea Heq Aleviliği Kürt Aleviliğinin özüdür. Alevilik Kendi başı-
na bağımsız bir inançtır, bir doğal dindir. Zaten Alevilik hak ve 
hakikat arayışıdır. 

Yukarda saydığımız alt kimliklerden her Alevi aydını, ya-
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zarı, Piri derneği, dergâhı, gazetesi kendilerini Aleviliğin tek ve 
yetkin temsilcisi sayıyorlar. Bu doğru mudur? Cevap bekliyor. 
Bizim örgütlenmemizin önündeki en büyük engel bu bireyci 
tutumdur. Aşılmak zorundadır. Pirler pirliğini, aydınlar aydın-
lığını bilecek, herkes alanında hizmetini verecek ve kurumsal 
örgütlenmemize müdahale edemeyecek.  Örgütlenme Alevilik 
bilinciyle donatılmış kendi kadrolarımızın işi olmalıdır. Bu ko-
nuda kesin kararlı olmalıyız. 

Biz hala birinci basamakta debelenip duruyoruz. Hala 
örgütlenme sorunlarını aşabilmiş değiliz. Alevi aydınının ken-
dinden başkasını beğenmeyen ukala tutumu, Alevi Pirinin “ben 
bilirim, ben tek yetkin merciyim, çünkü toplumun inanç önderi-
yim” cahilane inadı,  yöneticilerimizin inanç örgütlenmesi ala-
nının özgünlüğünü kavrayamamış bilinçsizliği ile birleştiğinde 
Alevileri kitlesel bir örgütlülüğe kavuşturmak zorlaşıyor. 

Yukarda değindiğim gibi herkes kendi alanında çalışma-
sını yürütmeli, Pirler özgün kurumlaşmalı, aydınlar ayrı kurum-
laşmalı, kadınlar ayrı, gençler ayrı kurumlaşmalı. Elbette hepsi-
nin arasında bir koordinasyon birliği de olmalıdır. 

Bugün dışımızdaki Alevi yapıları çok güçlü görünüyor. An-
cak onların da içi koftur ve her Alevi Derneği belli sol örgüt veya 
CHP’nin arka bahçesi konumunda. Biz onlardan daha şanslıyız. 
Etki alanımızdaki Aleviler daha bilinçli ve kararlı kesimi oluştu-
ruyor. Devletle bağını koparmış, asimilasyon kıskacından kur-
tulmuş kesimleri oluşturuyor. Sorun biz yönetici konumunda 
bulunanlardadır. 

Demokratik Alevi hareketinin önü açıktır. Alevilerin %95’i 
hala örgütsüzdür bu bize muazzam bir alan sunuyor. Yeter ki 
biz kendi özgün kadrolarımızı yaratalım ve dervişler misali Ale-
vilere ulaşalım. 

O zaman ilk işimiz kadrolaşmayı yaratacak ilk öncü in-
sanları belirleyip köklü bir eğitimden geçirmek olmalıdır. Bu 
işin eğitmenleri titizlikle belirlenerek işe başlanmalı ve gönül-
lülük esas alınmalıdır. Bu yola girenler ikrar temelinde alınmalı 
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ve ikrardan dönülmeyeceği bilincini içselleştirmiş insanlar gö-
revlendirilmelidir. 

Çözüm; 

Son yıllarda örgütlü Alevilerin Kürt özgürlük hareketiyle 
ittifakının önünü kesip Alevileri devletin yedeğine almak ama-
cıyla; AKP seçim vaadleri içine sözde Alevilerin istemi olduğu-
nu söyledikleri bazı konuları aldı. Cemevleri  “İrfan Mektepleri” 
olarak tanınacak, ibadet yeri olarak görülmeyecek. Cemevleri-
ne elektrik su konusunda yardımcı olunacak, Alevi dedelerine 
maaş bağlanacak v.s.  

Bu durum Alevilere bir statü vermek yerine Sünni din 
adamları gibi cemevleri ve Alevi din adamlarını kontrol altına 
alma girişiminden başka bir şey değildir. 

Aleviler gerçek anlamda demokratik ve laik bir devletten 
yanadırlar. Cumhuriiyet Türkiye’sinde Sünnilik dısındaki tüm 
inançlar baskı altına alınmış, devlet eliyle Sünni Hanefilik mez-
hebi resmi inanç olarak toplumun tümüne dayatılmıştır. 

Türkiye cumhuriyeti asla laik değildir. Demokrat hiç de-
ğildir. Geçmişten günümüze Alevilerin sorunları Türkiye’nin 
gerçek anlamda demokratik bir ülke olmayışından kaynaklıdır. 
Çözüm ne cemevlerine statü tanımakla, ne de dedelere maaş 
vermekle çözülecek bir sorundur. 

Sorunun çözümü devletin dinden elini çekmesi ve tüm 
inançlara eşit konumda durmasıdır. Devlet eliyle kurulmuş 
Türk Diyanetinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çözüm 
dinin, inançların eğitim-öğretimi dâhil, tüm işleyişinin her 
inancın bağımsızca oluşturduğu sivil kurumlara bırakılmasıyla 
olacaktır.. 

Demokratik bir Türkiye tüm inançlara eşit mesafede dur-
malı, tüm etnisitelerin insani olmaktan kaynaklı temel hakları-
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nı anayasal güvenceye kavuşturmalıdır. Bunların olabilmesi ise 
Türkiye’de demokratik bir devrimin olmasıyla mümkündür. 

Aleviler kendilerini siyasetten uzak tutarak, işçiden, 
emekçiden uzak tutarak, ülkenin tüm devrimci demokratik di-
namiklerine sırt çevirerek kalıcı hiç bir hak kazanamaz. Kim ki 
sizden siyasetten uzak duralım diyorsa bilinki o düşmandır, öz-
gürlüğünüzden ve özgünlüğünüzden yana değildir. Aleviler si-
yaset yaptıkları için değil, kendileri için siyaset yapamadıkları 
için bu durumdadırlar. 

Öncelikle ortalıkta bilinçlice dolaştırılan Alevileri bölücü, 
birbirine düşman edici tanımlarımızdan vaz geçmeliyiz. Varsa 
Alevilerin sorunları, öncelikle akademik düzeyde tartışılmalı ve 
bir consensus sağlanarak ortak bir tanıma varılabilmeli. Özgün-
lükler korunmalıdır. 

Aşk ile canlar, hak ve hakikat yolunda sürdürdüğünüz 
mücadele hepimize yol gösterici ola…. 
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Aleviler Hakikatine Yabancılaştırılıyor; 

Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz  denmiştir. Bir top-
lumu yok etmeyi hedef edinmiş muktedirler, egemenler ; önce 
o toplumu geçmişinden, gerçeğinden koparmayı hedef edinir-
ler. Bunu sağlamanın yolu ise insanın toplumsal hafızasını sil-
mektir.  Toplumsal hafızası silinen topluluklar, zaman içinde 
oradan oraya savrulur, kendi gerçeğinden kopar ve egemenlerin 
elinde adeta bir oyuncak haline gelir.  

Türlü yalan ve riyakarca girişimlerle, özünden koparılmış, 
asimile edilmiş bir birey önce kendine, sonrasında ise içinden 
çıkıp geldiği topluma yabancılaşır. Köklerinden, değerlerinden, 
geleneklerinden  kopmuş olanlar rüzgarın sert estiği zamanlar-
da toz olup gider ve evrende kaybolurlar. Tarih bu tür yitip gi-
den toplumların mezarları ile doludur. 

Alevi toplumu tüm asimilasyon, yoldan çıkarma, inan-
cından koparma girişimlerine ve sürekli katledilme tehditle-
rine rağmen hakikatini, yolunu özüne uygun olarak yaşatmak 
için direniyor. Ancak itiraf etmeliyiz ki, yaşadığımız toprakların 
egemenleri bin yıldır uygulaya geldikleri asimilasyon, inkar ve 
imha politikaları ile bir hayli yol almış görünüyorlar.  

Defalarca dış müdahalelere uğramış, yoldan saptırılmaya 
çalışılmış Alevilik ; en çok da son 40 yılda büyük bir saldırı al-
tındadır. Bugün adına Z kuşağı denen kuşak okullarda zorunlu 
islam din dersi okumuş, İslam’ize edilmiştir.  

Bunun görülmesi  için çok uğraşmaya gerek yok. 12 Eylül 
faşist darbesi sonrası ilk uygulamalardan biri ilk okuldan lise 
sona kadar zorunlu islam din dersi verilmesi ve  ardından da 
ülkenin dört bir yanına imam hatip okullarının yayılmasıdır. Bu 
süreçte özellikle Alevi çocukları imam hatip okullarına yönlen-
dirilmiş ve ailelerine, akrabalarına, köylülerine yabancılaştırıl-
mıştır.  

Özal’ın Gölbaşı toplantılarıyla Alevi toplumuna yönelik 
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derin devlet planları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu sü-
reçten sonra Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı kısaltılmış hali 
ile CEM VAKFI kurdurulmuş ve Alevilerin « öz müslüman ve öz 
Türk » oldukları eksenli büyük bir yayın faaliyeti de başlatılmış-
tır. Alevilik üzerine bu 40 yılda yüzlerce kitap basılmış, bu kitap-
ların ezici çoğunluğunun ana amacı Aleviliği İslam ve Türk’lük 
içerisine hapsetmek, Anadolu Aleviliğinin Türk Aleviliği oldu-
ğunu empoze etmeye çalışmaktır. AKP iktidarı Reha Çamuroğ-
lu’nu milletvekili yaparak bu şahıs vasıtasıyla « Alevi Çalıştay 
»ları düzenletmiştir. Çalıştayların tek amacı Aleviliği bir yol, bir 
inanç, bir din olmaktan çıkarıp, İslam içinde bir tarikat düzeyi-
ne düşürmekti. 

“Günümüzde Alevilerle, Aleviler arasında sorunlar yaşan-
dığı gibi, Alevilikle Cemevleri arasında bazı sorunlar yaşanmak-
tadır. Cem evlerinde ve Alevi inancında yaşanan sorunlar Ale-
vilerin kendilerinden kaynaklı sorunlarıdır. Hemen hemen tüm 
cemevlerinde farkına varılmayan, görünmezden gelinen, kay-
nağına inme cesareti gösterilmeyen,  taksitle zamana yayılan 
bir kültürel soykırımla karşı karşıyayız. Tekçi modernist zih-
niyet, ideolojik ve zor aygıtları ile Alevilerin zihin dünyasında 
kafa karışıklığına yol açmış ve başarılı da olunmuştur. Bu kafa 
karışıklığına en fazla da Alevi kurumları üzerinden gidilerek ba-
şarı sağlanmıştır.” (Pir Zeynel Kete, Alevi Hakikati ve Parmakla-
rın Duygusuzluğu makalesi) 

Ülkenin dört bir yanında Cemevleri açılmış ancak cemev-
lerinin ibadet yeri olma istemi sürekli ötelenmiştir. Aleviler bir 
türlü ayrı bir inanç olmaktan doğan temel haklarına kavuşmak-
tan alıkonulmuştur. Avrupa ve Ülkede açılan Alevi Kültür Mer-
kezleri, Cemevleri ve benzeri örgütlenmeler ise adeta kuşatıla-
rak, buralara Gri Dedeler yerleştirilerek Alevi inanç ritüellerine 
büyük müdahaleler yapılmıştır. 

Bir süredir Alevi ritüellerini yazmaya çalıştık. Bunları uy-
gulayacak insanlar yetiştirilmesini önerdik.Örneğin ilk iş ola-
rak Alevilerin Mezarları üzerindeki yazıların inancımıza uygun 
yazılar olması sağlanmalı,, mezarların yönü inancımıza uygun 
olarak baş güneşe, gelecek şekilde dizayn edilmelidir.  Cenaze 
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erkanlarımız Alevice olmalı, Rea Heq yoluna ikrar veren canla-
rımızın İslami kurallara göre toprağa sırlanması son bulmalıdır.   

Değerli canlar artık,yolumuza ikrar veren canlarımızı Al-
lah u  Ekberle, El Fatiha ile uğurlama gafletinden uyanın,  Hak ve 
hakikat meydanında ikrar veren canlarımızı toprağa sırlarken 
ne imam ile, ne Hoca, ne Müftü, nede Molla vasıtasıyla  hakka 
uğurlamayın. Sağlığında cami yüzü görmemiş, namaz kılmamış 
canlarımıza hakka yürüdüklerinde müslüman adetlerine göre 
toprağa vererek ruhlarına eziyet etmeyin.  

Cemlerimizin inancımıza ve ikrarımıza uygun yürütülme-
si gereklidir. Alevi Cem’inin özelliği ; toplu ibadet etmek, top-
lumsal sorunlarımızı Pir ve toplumun şahitliğinde gidermek, 
barışı ve kardeşliğimizi daim kılmaktır. Cem seyir için değil Hak 
ve Hakikat için yapılan bir etkinliktir. Aleviler tüm sorunlarını 
bu toplantılarda dile getirir ve çözüm üretir. Bu toplantıların ka-
rarlarına her can uymakla yükümlüdür. 

Cemlerimizde gördüğünüz gibi Alevilerde ibadet etmek 
bireysel değil toplumsaldır. Aleviler tek can, tek nefes anlayışı-
na uygun olarak baş açık yalın ayak ve erkek kadın karışık ola-
rak cemlere katılır ve toplu ibadetini yürütür. 

Bugün adeta minaresiz camilere çevrilmiş birçok ceme-
vinde ilk önce haremlik-selamlık oluşturulmuş. Kadınlarımı-
zın başları örtülmüş ve insanlar yerlerde süründürülmektedir. 
Cemlerimizde Kuran okunmaktadır. Bu uygulamaların hiç biri 
inancımızda yoktur. 

Bize Aleviliğin özüne uygun olmayan Cemleri dayatan 
sahte dede-pirler huzurunda  cem bağlanmasına itiraz edilmeli, 
cemlerimizi ana-ata kültürümüze, inancımıza uygun yürüten 
Pirlerimiz sahiplenilmeli.  Meydan  devlet güdümüne girmiş, 
bizi yolumuzdan, inancımızdan koparmak için görev yapan gri 
dedelere bırakılmamalı, bu sahtekar takımı  teşhir edilerek, Ale-
vi meclislerinden dışlanmalıdır.  

Artık sadece söyleyerek, yazarak kadim Aleviliği korumak 
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olanaklı değildir. Elbette gerçekleri yazmak önemlidir ama bu 
tek başına yeterli değildir. Artık söylemimizi eyleme dökerek, 
toplumumuzun bulunduğu her alana kavuşarak, ibadetlerimizi 
inancımıza uygun yapmalı, Cemlerimizi, cenaze erkanlarımızı, 
mezarlarımızın taşlarını Aleviliğin özüne uygun olarak yeniden 
dizayn etmeliyiz. 

Bu söylediklerimizi hayata geçirebilirsek, bizi tümden yok 
etmeyi amaçlayan asmilasyon ve imha politikalarını boşa çı-
karabiliriz. 40 yıldır gerek yazarak, gerekse de toplumumuzun 
içine sızarak içerden asimilasyon yürüten devlet destekli sözde 
Alevi kurumlarının ve aydınlarının  teşhir ve tecrit edilmesi sağ-
lanmadan, toplumumuzu hakikatine kavuşturmak olanaklı de-
ğildir. Artık yolumuzu  saldırılardan korumak, inanç ritüelleri-
mizi özüne uygun olarak yürütmek için yeni kuşaklara ulaşmalı 
ve Alevi hakikati bu kuşağa kavratılmalıdır. Peki Hakikat Nedir?  

Burada sözü sayın Hasan Harmancı’ya bırakalım:  

Hakikat Nedir 

Hasan HARMANCI 

“Diyorlar ki Aleviler doğaya tapıyor.  

Hayır, bu eksik ve de eksik olduğu kadar da yersiz bir dü-
şüncedir.  

Aleviler hiçbir şeye tapınmaz.  

Onlar gördüklerine inanırlar.  

Gördüklerinin görünmez gibi olanlarını da sezgiyle fark 
etmeye çalışırlar. Sezgi olağanüstü değildir. Sevgiyle bakmayı, 
hissetmeyi bilmektir. Konuşmayan olarak görünenin dili, aklı 
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ve de ruhu olmaktır.  

Doğa var olan güzellikleri yanında emek harcanarak ya da 
doğrudan değişe-dura ürettikleriyle canlı-cansız ayrımında bu-
lunmadan bir döngü içerisindedir. Aleviler her ne öğreniliyorsa 
yine doğadan öğrenildiği biliyorlar.  

Bu nedenle doğanın dilini çözmeye çaba harcıyorlar. Ale-
viler bu gerçeklikleri nedeniyle iki yüzlü bir toplum değildir.  

Doğanın bu hayranlık duyulacak durumuna Aleviler tap-
mıyorlar. Başkalarının onları doğaya ya da benzer bir şeye tapı-
nıyorlar düşüncesine ise şaşıyorlar.  

Tabiatın bu olağan varlığına sadece saygıyla, minnetle ve 
şükranla yaklaşıyorlar.  

Herşeyi var olmaktan çıkaran ve yaratıcı bir görünmeyen 
gizil gücün, dinlerin dayatması Alevilik gibi ekolojist toplumları 
ne olursa olsun her an sadece haklı çıkarıyor.  

Üreten doğa, besleyen doğa, kollayan doğa değil mi.  

Ne diye Aleviler bir Tanrı bulup kendilerini kandıra dur-
sunlar.  

Doğanın bu var edici gücü ve sürekliliği Aleviler için kısa-
ca Hızır’ın varlığıdır. Yani doğa Hızır’dır.  

Aleviler Hızır’a karşı aç gözlü olmaktan, onu tarumar edip, 
kirletmekten utanırlar.  

Bu yüzden yetinmek Aleviliğin temel ilkeleri arasındadır.  

Aleviler doğada bir denge olabilmesi için doğaya güzel 
sözler dile getirerek içlerindeki iyi niyeti paylaşırlar. Gülbank 
budur, Aleviliğe göre yakarmak tembel işidir.  

Aleviler için Hızır’ın, tabiatın takvimi yaşam takvimidir ve 
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herşey onun takvimine göre hareket eder. Daha büyük bir yasa 
söz konusu değildir.  

Doğadaki her şey bir ve aynıdır. Alevilikte can demek her 
şeyin canlılığıdır. Doğada ayrım olmaz, yapılamaz da.  

Güneşte, ayda, diğer gezegenlerde, bitkilerde, su da insa-
nın kendisidir. Bu nedenle o hakikatin kendisidir. Hakikat ne 
erkektir, ne dişidir, ne eşyadır, ne de insanın bilinciyle sınırlan-
dırılır.  

Mezar taşlarına bilgelik ağacı yani Tuba ağacının resme-
dilmesini istemelerinin nedeni doğanın özüne doğru yolculuk-
tur.  

Yine mezar taşlarına Sonsuz yaşam simgesini işlemeleri-
nin nedeni yaşamın bitimsiz olduğuna dikkat çekmektir. Alevi-
likte simgenin dili de hakikattır.  

Alevilikte Varlığın üzerinde hiçbir güç olamaz, buluna-
maz.  

Bunu değiştirecek olağanüstü bir gücün varlığını ya da et-
kisiniyse efsanelere ya da masallara bağlarlar.” 
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Günümüzde Cemler ve Alevi Asimilasyonu

İnançlar toplumda belli konuları düzenler, belli kurallar 
koyar ve kurumlar yaratır. Alevi inancı da belirli kuralları olan, 
kendine özgü ritüelleri olan, hak ve adalet anlayışı olan, ken-
dine özgü  ahlakı olan  bütünsel bir inançtır. Alevi inancında 
önemli bir yeri olan “Cem” yalnızca inançsal gereklerin yerine 
getirildiği toplantılar olmayıp, toplumsal sorunların, insan ilişki 
ve problemlerinin görüşülüp çözümler arandığı-bulunduğu top-
lantılardır. Cem bu yönüyle de bir yargılama ve yaptırım yeridir. 
Yani Alevi hukuk sisteminin uygulandığı bir toplantıdır.Alevilik 
bir rızalık inancıdır. Ceme katılanlardan rızalık alınmadan cem 
başlamaz. Alevi inancının amacı insanı yüceltmek, kölelik ve 
kulluk anlayışından kurtararak doğada ve evrende ona en yüce 
değeri vermektir.

Cem’deki canların hepsi birbirine eşit ve yol bacısı/karde-
şidir. Cem’de ana-baba, karı-koca, bacı-kardeş ayrıcalığı yoktur. 
Kardeş kardeşin, oğul babanın ve baba oğulun, kadın kocasının 
ya da koca karısının yanlışlarını kusur ve kabahatlarını Ceme 
katılanlar huzurunda dile getirebilir. Kendisine yapılan bir hak-
sızlığın bedelini isteyebilir. Cemi yürüten Pir böyle bir durumda, 
tanıklarıyla birlikte onları da dar’a çekerek dinler, yüzleştirir. Pir 
yargıç örneği sorgulama yaparken, Cem’de bulunan tüm canlar, 
erler ve bacılar eşit oy sahibi bir çeşit adalet heyeti/jüri duru-
mundadır ve son yargıyı bu Cem erenleri verir. 

Cem törenleri dinsel bir olgu olduğu kadar bir eğitim ala-
nıdır da. İnançsal eğitimin belirli bir disiplin içinde verildiği bu 
törenlerde ayrıca Alevi insanların  günlük yaşantıları da sorgu-
lanır. Cemler, yüzyıllar boyu Alevi halkın mahkemeleri gibi de 
çalışmışlardır. Aleviler, sorunlarını çözmek için asla egemen 
devlet mahkemelerine gitmemişlerdir. Bu yola başvuran birisi 
düşkün sayılır ve toplumdan dışlanırdı. Gerek kişisel sorunlar, 
gerek çözülemeyen ailevi sorunlar, gerekse kişinin topluma kar-
şı sorunları, cemde görüşülür, çözüme bağlanırdı. Çözümsüzlük 
söz konusu olmazdı. Karara uymayanlar, toplumsal yaptırımla 
karşı karşıya bırakılırdı...
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Cemin bir özelliği de, bu törene, insana karşı borcunu öde-
miş insanların girebilmesidir. Suçlular asla ceme alınmazlar. Bir 
katil camiye girip namaz kılabilir, fakat ceme asla giremez. Bu 
tavır, suçu daha baştan önleme amacından doğmuştur. 

Dar’da sorgulananlardan biri ya da birkaçı, bazı canlara 
karşı kabahatlı, haksız bulunursa, onlar tarafından bağışlansa 
ya da zararları karşılansa bile, cemaatın keseceği cezayı öde-
mek zorundadır. 

Kırda Alevi kültürünü ve inancını lokal alanda korumak 
mümkündü ama kent koşullarında aynı şeyi söylemek olası de-
ğil. Alevilik, kentte kültür ve inancını ifade edeceği alan bula-
mamaktadır. Dahası devletin bilinçli ve planlı uygulamalarıyla 
(okullardaki zorunlu din dersi, resmi kurumlardaki mescitler, 
Diyanet işlerinin varlığı ve uygulamaları) bir kuşatma altında-
dır. 

Kırsal yaşamda asırlar boyu Mürşit – Pir – Rehber -Talip 
ilişkisi sarmalında dışarıdakilerce sorgulanmadan yürüyen iliş-
kiler, kentleşme ile şekil değiştirmeye başladı. İç göçle başlayan 
geleneksel yapının çözülmesi, şehir yaşamı içinde şekillenen 
yeni toplumsal ilişkiler, Alevi toplumunu birçok sorunla karşı 
karşıya getirdi. Son 40-50 yılda yola girmenin olmazsa olmazı 
Musahiplik kurumunun işlevsiz kalması, cem töreni ve gör-
gü-sorgu ritüelinin yapılamaması  Alevi toplumunu boşlukta 
bıraktı. Yeni ortamda yeni bir yapılanma için arayışa yönelen 
Aleviler, asimilasyonun ilk ayağı olarak cenazelerini camiden 
kaldırmaya başladılar.  

Kendilerinin, komşu ve iş arkadaşlarının cenazelerine ka-
tılarak caminin yolunu öğrenen Alevilerin bir kesimi, “mahalle 
baskısı” denilen olguyla Ramazanlarda sahur vakti ışık yakarak 
oruç tutuyormuş görüntüsü verdiler; bayram namazlarına, ara-
da bir de cuma namazına gitmeye başladılar. 



98 - İrfan DAYIOĞLU

Minaresiz Cami / Cemevleri ve Alevi Asimilasyonu! 

Son yıllarda çeşitli Cemevi ve Dergahlarda cenaze erkâ-
nının, Kırk Lokmasının Müslüman inancına uygun bir şekilde 
gerçekleştirildiğini, Ramazan ayı süresince veya sonunda Alevi 
erkan, ritüel ve kurallarında olmayan ne idüğü belirsiz  “bayram 
cemi”, ve “bayram namazı” gibi uygulamalarını görmekteyiz. 
Yine Cemlerimizde haremlik ve selamlık bölümleri oluşturul-
muş, Pir postuna Ana oturtulmasından vaz geçilmiştir. Bir rı-
zalık inancı olan Alevilik, insanı en kutsal varlık gören Alevilik, 
tanrısını seven Alevilik, kendini tanrı ile bir gören inancımız, 
tanrısından korkan, insanı kul gören, paylaşımı ve bölüşümü 
bilmeyen, yoksulluğu, zulmü kader sayan Sünni İslam içinde 
eritilmeye çalışılmaktadır. 

Bugün Kimi Cemevlerinde ilin valisine, komando tugay 
komutanına, cumhuriyet başsavcısına, Jandarma komutanına, 
il emniyet müdürüne ramazanda “iftar sofrası” kuran Cemevle-
ri var. Öte yandan Cemevinde devrimcilerin, gerillaların cena-
ze törenlerinin yapılmasına izin vermeyen sözde Alevi dedeleri 
var. Bayram cemi, bayram namazı yaratan, devrimci cenazele-
rini Cemevine almayan, Alevi cenaze törenini Müslüman inan-
cına göre uygulayan / uygulatanların yaptıkları “düşkünlük”tür.

Kimi Dergâh ve Cemevinde ezan okunuyor, kuran kursla-
rı organize ediliyor, mevlüt okutuluyor, sadece cübbeleri eksik 
kimi din görevlileri de Müslüman inancına uygun cami imamı 
benzeri icraatlar gerçekleştiriyor. Ve müdahil olması gereken-
ler sessiz kalıyor, susuyor, göz yumuyor. Oysa unutulmamalıdır 
ki, sessiz kalmak, susmak, göz yummak ve tepki göstermemek 
onaylamaktır. Ve bu durum en basit anlatımıyla “asimilasyon 
suçuna ortak olmak” demektir.

Oysa özellikle Görgü cemleri  ile , Aleviler yüzyıllar boyu 
hem yaşam düzenini hem de biçimini belirlemiştir. Aleviliğin 
“eline, beline ve diline sahip ol” ahlak kuralından daha önemli 
ilkesi “malı mala, canı cana katmak”tır, yani sevginin sonsuz-
luğunda bütünleşerek, malı-mülkü birleştirip ortaklaşa kullan-
mak ve eşitlik (koşulları) içinde yaşamak. 
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Musahipliğin inanç bağlamında tasarlanmış toplumsal 
ve ekonomik yaptırımları, günümüzün sınıflararası çelişki ve 
uçurumların derinleşmiş olduğu toplumlarında tüm değerleriy-
le uygulamaya konulamıyor. Özellikle, malvarlığını ve kazancı 
“yol kardeşiyle” paylaşma ve ortaklaşa kullanma yaptırımının 
uygulanması, burjuva kapitalizminde ve günümüz küresel ka-
pitalistleşme süreci koşullarında kuşkusuz olanaklı değildir. 
Yaşanmakta olan sosyo-ekonomik düzen; bireysel mal edin-
me-servet sahibi olma ve sınırsız kazanç tutkusunu körükleye-
rek, Alevi toplumunun tarihsel eşitlikçi ve insan sevgisine daya-
lı “ben”likten uzak paylaşımcı ortak bilincini yokolma sınırına 
getirmiştir. Kentleşme sürecinde zaten Cem Erkanlarının adli 
ve ekonomik işlevleri kendiliğinden simgesel işlerliğe dönüşüp 
sadece ahlaki boyutta ilerliyor, inanç ögeleri tabanında sos-
yo-psikolojik işlevleri ağırlık kazanmıştır.  

Yukarıda saydığımız Alevilik dışı ritüellerin inancımıza 
entegre edilmesi ile birlikte bu ahlaki boyutlu ritüellerde yok 
olacak ve inancımız tamamen raydan çıkarılacaktır. 

60‘lı yıllarla beraber Alevi gençlerin devrimci mücadele 
ile tanışmasının ardından inançsal kimlik geri plana düşmüş, 
ideolojik kimlik ile hareket edilmeye başlanmıştır. Alevilerdeki 
ideolojik kimliğin öne çıkmasında dünya ve ülke konjonktürü 
ile beraber en belirleyici faktör ise Aleviliğin kentleşmesidir. 

90’lı yıllar gelindiğinde ise devletin Alevi politikasındaki 
değişimi belirleyici bir yön olarak ortaya çıktı. Devletin Aleviliği 
asimile etme çabalarına yön veren yeni Türk-İslam Aleviliği çiz-
gisi ile beraber, cem evleri ve artan dernekleşme çabaları, Alevi 
toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel dokusunda değişimler 
yaratmaya başladı. Yükselen Kürt mücadelesinin Alevilerle bu-
luşma çabasına verilen yanıt olan, Sivas ve Gazi katliamları ile 
beraber Alevilik yeniden kendine rota çizme çabasına girdi. 

Kentleşen Alevilikte pir- talip ilişkisi zayıflamıştır. Cemler 
artık sadece dergahlarda ve cem evlerinde yerine getirilmekte-
dir. Cemlerde toplumsal sorunların çözümü yerine, kentleşen 
Alevilik olgusunun bir sonucu olarak sistemin hukuk kuralları 
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yerini alır. Müsahiplik artık kentte inancın zorunlu ve önemli 
bir figürü olmak yerine şekilsel bir boyut almıştır. 

Aleviliğin temel inançsal kuralları kentleşen Alevilikte 
artık yaptırım gücünden uzaklaşmış ve etki gücünü yitirmiştir. 
Dedelerin-Pirlerin dağınık olan taliplerini gezmesi, sorunlarını 
çözmesi zorlaştığı gibi, talibin dedeye bakışı da değişim göster-
miştir. 

Cem evleri kentlerde inançsal açıdan önemli bir rol oyna-
maya başlamıştır. İnançsal bilgilerin verildiği ve aynı zaman-
da bu bilgilerin tatbik edildiği cem evleri bu öneminin yanında 
asimilasyona hizmet eden bir rol de oynamaya başlamıştır… 
Bugün metropollerdeki birçok cem evinde ve dergahta inancın 
özüne uygun faaliyetler yerine, kuran kursları düzenlenmekte, 
Alevilerin sorunlarının çözümü yerine verilen ile yetinilmek-
tedir. Var olan cemevlerinin bazılarında Sünni hocaların görev 
yapması cem evlerindeki asimilasyonun boyutlarını göster-
mektedir. 

İlk defa kentlerde değişik ve kendileri dışında insanlar-
la yaşayan Aleviler büyük sıkıntılar yaşadılar. Kırdan kente 
gelmenin getirdiği tüm sorunları yaşayan Alevi toplumunun, 
inançsal yapısından dolayı yaşadığı sıkıntılar da had safhalara 
ulaşmıştır. 

İnancı ve kimliği reddedilen Aleviler, kendisini hor gören 
insanlarla komşuluk etmeye ve çoğu zaman da bu insanların 
sahibi ya da amiri olduğu işletmelerde çalışmaya başlamıştır. 
Katliam korkusunu sürekli yaşayan Alevi insanı, kimliğini gizle-
miş ve ortaya çıkmaması için de gayret sarf etmeye hatta yüzü-
ne karşı edilen hakaretleri onaylamaya mecbur kalmıştır. 

Alevilerin cenazeleri camilerde kaldırılmak zorunda kal-
mış, Aleviler burada hakaretlere maruz kalmıştır. Kimi hocalar 
cenazenin Alevi’ye ait olduğunu öğrenince namazı kıldırmak 
istememiş, zorla Alevileri Sünni inancıyla gömmeye çalışmıştır. 
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Alevi çocukları kimliklerini gizlemiş, okullarda, işyerle-
rinde söyleyememişlerdir. Okullarda kendisine dayatılan Sünni 
inancın gerekleri yapılmış ve çocuklar, aileleri ile okul arasın-
da sıkışmıştır. Aleviler kentlere ilk göç ile beraber kendi kah-
vehanelerini, lokantalarını vb. oluşturmak zorunda kalmışlar-
dır. Yabancı gördükleri ile birlikte yaşamanın zorunluluğundan 
kaynaklı ilişkiler dışında, kırsal yaşamında olduğu gibi içe ka-
panma mecburiyeti yaşamıştır. 

Alevilik de yaşayan canlı bir inançtır. Geçmiş süreçlerde 
yaşanan Alevilik ile bugün değişen koşullar içerisinde birebir 
tatbik etmek mümkün değildir. İnançsal, toplumsal, felsefi ve 
kültürel boyutunu göz önüne aldığımızda, Aleviliğin değişen 
koşullar içerisinde ihtiyaçları açısından, yeni yorumlara ve yeni 
örgütlenme modellerine ihtiyaç duyduğunu söylemek müm-
kündür. 

Asimilasyon politikasının hız kazandığı bir süreçte Alevi-
liğin kendini koruyabilmesi ve yaşatabilmesi ancak kendi özüne 
uygun bir model geliştirmesi ile mümkündür. Dergahlar ve cem 
evleri üzerinden geliştirilmek istenen Aleviliğin giderek sistem 
içileştirildiği düşünüldüğünde, Alevilerin işinin kolay olmadığı 
görülecektir. Aleviliği koruyabilmenin en güçlü ayağı, ocak kül-
türünün devam ettirilebilmesidir. Bütün bu olumsuzluklar içe-
risinde Aleviler için tek çıkar yol, Alevilerin kendi içerisindeki 
farklılıklarına rağmen birlik olmasından geçmektedir. Aleviler 
kendi içerisinde birlik olmayı başararak Türkiye’de gerçek de-
mokratik mücadelenin öznesi olabilirse kendi hak taleplerini de 
yerine getirebilecektir. 

Gerçek anlamda laik ve demokratik bir toplum ve ülke 
gerçekliğinde Alevilik kendini kentleşme kültürü içerisinde var 
edebilecektir. Aleviliği özüne uygun olarak yapılandıracak, cem 
evlerinde ve demokratik örgütlerde Aleviliğin inançsal, kültürel, 
felsefi ihtiyaçları karşılanabilir. 

Kentleşen Alevilikte açığa çıkan inanç önderleri ihtiya-
cı ocaklar ve oluşturacak enstitüler, akademiler, üniversiteler, 
cem evleri ve dergahlardan karşılanabilir. Elbette buralarda ye-
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tişecek inanç önderlerinin günün ihtiyaçlarını gözetecek bilgi, 
birikim ve donanıma sahip olması gereklidir. 

Bu anlamda yapılması gereken işlerden biri de Alevi ör-
gütlülüğünün 90’lı yıllarda yakaladığı gelişmeler sonrasında 
kesintiye uğrasa da devam ettirilmesidir. Alevi felsefesi, inanç 
ve kültürü sözlü ürünlerle beraber artık yazılı hale getirilmeli, 
kaynakları oluşturulmalıdır. Düzenlenen sempozyumlar derin-
leştirilerek elde edilen veriler mutlaka yazılı hale dönüştürül-
melidir. Yine gelişen çağın teknik imkanlarından ve iletişim 
olanaklarından faydalanacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

Çocuklarımıza ve gençlere dönük çizgi ve sinema filmleri 
dahil olmak üzere sanatın tüm alanları, yolun sürdürülmesinin 
ve geleceğe taşınmasının aracı haline getirilmelidir. 

Alevilerin en fazla muzdarip olduğu ve yaşadıkları katli-
amların temelinde yer alan önyargıların ve iftiraların giderilme-
si için özel çaba gösterilmelidir. İktidarlar tarafından üretilen 
nefret söylemi ve buna bağlı olarak gelişen sosyal baskı meka-
nizmalarını bertaraf edebilmek için dost güçlerle ortak hareket 
edilmelidir. Bu coğrafyanın yok sayılan, inkar ve imha tehdidi 
ile yaşayan Kürtler, Ermeniler, Süryaniler vb. etnik ve inançsal 
kimlikler ve ilerici Türk aydın, devrimci-demokratları ile de-
mokratik mücadele yürütülmelidir. 

Kentleşen Alevilik yaşadığımız çağın getirmiş olduğu ka-
çınılmaz bir zorunluluktu. Gelinen aşamada Aleviliğin ciddi so-
runları olduğu ve ciddi bir tehdit ile yüz yüze olduğu kesindir. 
Yaşanan bu ciddi tehlikeyi bertaraf edecek olanın yine Aleviler 
ve dostları olduğunu unutmadan yolu sürdürmek her Alevinin 
görevidir. Her gün dünya üzerinde dillerin, kültürlerin, inançla-
rın yok olduğu göz önüne alındığında, Aleviliğin kendini yeni-
leyebilmesi ve değişen koşullara göre yeniden örgütleyebilme-
si gerekiyor. Yol, erkan bilmeyen, gereğini yerine getirmeyen 
gençliğin asimile olacağı unutulmamalıdır. Asimile olmuş bir 
gençlik ise Aleviliğin bitişi anlamına gelecektir. Bunun için de 
Alevi gençliğine ve çocuklarına kendi yolunu, inancını, ahlak ve 
felsefesini öğreterek Aleviliği yaşatabiliriz. 
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Kentleşen Alevilik ciddi sorunlara rağmen geleceği kucak-
lama, var olma ve kendini geleceğe taşırabilme potansiyeline 
sahiptir. Yapılması gereken Alevilik deryasında yüzmeyi bece-
rebilmektir. 

Yararlanılan Kaynaklar:

• Bekir Özgür, Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon  isimli 
çalışması 

• Engin Doğru, Kentleşen Aleviliğin Sorunları isimli ça-
lışması 
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Alevilikte Müsahiplik ve Yaşanan 
Asimilasyonun Etkileri  

Musahiplik yol kardeşliğidir. Yani bildik söylemle malı 
mala, canı  cana katma, yarin yanağından gayri her şeyde ortak-
laşmadır. Musahiplik Alevi yoluna giriş kapısıdır. dört başı bir 
bedende birleştiren, bir olan iki musahip aile, kendi öz iradesi 
ile birbirlerine ölümüne bağlı yoldaş olurlar. 

Musahip olan kişiler hem kendilerinden, hem de musa-
hiplerinden sorumludurlar. Her halükarda darda, zorda, kaygı-
da, tasada birdirler ve birbirini kayırıp kollamalı, sahiplenmeli 
ve arka çıkmalıdırlar. Bu vasıf ve yeteneklere sahip olan kişiler 
rehber öncülüğünde pir huzurunda ikrar vermişlerse musahip-
tirler. Dolaysı ile iki aile musahipliği hayat bulur. Ve yaşamları 
boyunca birbirlerini sahiplenmek zorunluluğu vardır ki, mu-
sahip olmuşlardır. Yolun Mürşidi tarafında bireyden topluma 
dünya kardeşliği hedeflenmiştir. 

«Musahiplik, Manicilik hariç tek tanrılı dinlerin hiç birinde 
yoktur. Musahiplik, gnostik-batıni inançlarda farklı adlar altın-
da hemen hemen her farklı etnik kökende vardır. Sürekler farklı 
olsa da yol bir olduğu için kardeşlik esastır. » (Haydar Alibaba) 

Musahipliğin, sanıldığının aksine Muhammed ve Ali ile 
bir ilgisi yoktur. Ali ve Muhammet birbiriyle musahip olmadık-
ları gibi, musahipliğin ne olduğunu bilmedikleri açıktır. Musa-
hipliğin ilkeleri çok nettir ve musahip olan aileler arasında yedi 
kuşak evlilik gerçekleşmez. 

Birçok araştırmacıya göre Musahiplik Manicilikten kalma-
dır. Mani’nin 5 ilkesinden biriside Musahip olunmasıdır. Musa-
hip olamayanlar Mani’nin dinine giremezler. 

Muhammed ve Ali Musahipliği Mümkün mü? 

Aleviler’de yapılan takiyenin etkisi ve yarattığı değişimle, 
musahiplik Muhammet ve Ali’den bu yana başlatılır olmuştur. 
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Tıpkı Aleviliğin salt bir Ali yandaşlığı olduğu yanılgısı gibi buda 
büyük bir yanılgıdır. Hiçbir yazılı ve sözlü Alevi kaynağında Mu-
hammed ile Ali’nin Musahipliği geçmez iken, bir deli kuyuya 
taş atmış ve demiş ki, Muhammed ile Ali Musahiptir. Bu taş kim 
tarafında ve ne zaman kuyuya atıldığı bilinmezse de, atıldığı 
günden bu yana Muhammed ve Ali Musahipliğini savunanlar 
olmuştur. 

Her Alevi bilir ki, musahiplik ilkelerine göre yedi kuşak 
evlilik yapamaz. Akrabalar Musahip olamaz. 

Muhammed ve Ali’ye baktığımızda hem aralarında kan 
bağı var, akrabadırlar, hem de kayınbaba damattırlar. 

Hal böyle olur ise Musahiplik ilkelerine göre Muhammed 
ve Ali düşkün olacakları gibi takipçileri de düşkün duruma dü-
şerler. 

Bu durumda Musahiplik uygun mudur? Asla. 

Alevilik’te müsahiplik yol kardeşliğidir. Kan kardeşliği dı-
şında oluşan sosyal akrabalıktır. İki evli çiftin dünya-ahiret yol 
kardeşliğidir. Musahiplerin yeri Alevilikte kardeşlikten daha 
önemlidir. Kişinin yolu evlilikten sonra kardeşi ile ayrılabilir. 
Müsahiplikte ev ayrılmaz. Müsahibinizin eşi sizin kardeşiniz, 
çocukları sizin çocuğunuz sayılır. Ayrı-gayrı yoktur. Sorumluluk 
ortaktır. Müsahiplik bir kere yapılır, ölünceye kadar devam eder. 
Müsahiplikte ayrılmak yoktur. Müsahiplik eşitlik, sevgi, saygı, 
dostluk, dayanışma v.s. temeline dayalı toplumsal kardeşliktir. 
Bir köyün tümünün müsahip olduğunu düşünün ortaklaşmacı, 
eşitlikçi bir yaşam demektir. Müsahipler birbirinin iyi hareke-
tinden olduğu kötü hareketinden de sorumlu bulunuyor. Bu du-
rum da sıkı bir otokontrolü zorunlu kılıyor. Yapılacak hataları 
minimuma indiriyor. Az suçun yada hiçbir suçun işlenmediği 
bir toplumu oluşturmanın alt yapısını oluşturuyor. 
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Kentleşme Musahip Olma Koşullarını Zorlaştırmıştır. 

Musahiplik, kır-köy koşullarındaki Aleviyi yola kazandır-
ma örgütlenmesinin temel taşıdır. Musahipsiz yola girmenin 
olanağı yoktur. Yola girme kararı alan her Alevi evladı kendine 
bir Musahip bularak hazırlığa başlar. Musahip adayları evlen-
dikten sonra birbirlerini seçtikleri rayber öncülüğünde en az bir 
yıl pratikte denedikten sonra bir Cem erkanında karı-koca dört 
kişi ikrar vererek yola girerler. Kapalı köy tıoplumunda böylesi 
bir seçimi yapmak bugünün sınıflı kapitalist kent toplumuna 
göre daha olanaklıdır. 

Ne var ki kapitalist ilişkiler kırı-köyü işgal edince, Aleviler 
kentlere, giderek Avrupa’nın büyük kentlerine savrulmuştur. 
Savrulur savrulmaz da Rayber-Pir-Mürşit eksenli örgütlenme-
nin ve toplumsal denetimin dışına çıkmış, dolayısıyla musahip 
olmanın koşullarını yerine getirmek zorlaşmıştır. 

Kır kökenli Alevilikte ocak ve dergahlar etrafında örgüt-
lenen ve dedelerin rehberliğinde yapılan cemlerle sorunlarını 
çözen Aleviler, kentlerle beraber tamamen ilişkisiz ve örgütsüz 
bir pozisyona düştüler. 

Kentlere taşınan Alevilerin çocukları kapitalizmle tanışın-
ca inançsal kimlikleri bir süre sonra ikincil plana düştü. Alevi 
gençler işçi sınıfı mücadelesiyle, demokratik mücadele ile tanış-
tılar. Denilebilir ki, Alevi gençlerin devrimci mücadele ile tanış-
masının ardından inançsal kimlik geri plana düşmüş, ideolojik 
kimlik ile hareket edilmeye başlanmıştır. Bir süre köy kökenli 
yaşlılar dernekler ve geleneksel dergahlar etrafında inançsal fa-
aliyetleri yürütseler de gençlerin, dünyanın değişen dengeleri 
ile hareket etmeye başladığı bir gerçektir. 

Kentleşen Alevilikte İnançsal Değişimler 

Kentleşen Alevilikte rehber-Pir-Mürşit-Talip ilişkisi za-
yıflamıştır. Eskiden köylerde tüm köylülerin katıldığı cemler 
artık sadece dergahlarda ve cemevlerinde yerine getirilmekte-
dir. Cemlerde toplumsal sorunların çözümü artık ön planda de-
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ğildir. Kentleşen Alevilik olgusunun bir sonucu olarak Aleviler 
toplumsal sorunların çözümünü  sistemin hukuk kuralları ile 
yerine getirmeye çalışıyor. Cemler  sadece inançsal ritüellerin 
yerine getirildiği ibadet toplantısı halini almış bulunuyor.  Mü-
sahiplik artık kentte inancın zorunlu ve önemli bir figürü olmak 
yerine şekilsel bir boyut almıştır. 

Aleviliğin temel inançsal kuralları kentleşen Alevilikte 
artık yaptırım gücünden uzaklaşmış ve etki gücünü yitirmiştir. 
Pirlerin-Dedelerin dağınık olan taliplerini gezmesi, sorunları 
çözmelerini zorlaştığı gibi, talibin pire-dedeye bakışı da değişim 
göstermiştir. “Yakın dönemde Antalya’da yaşanan ve basına 
yansıyan bir olay konu ile ilgili önemli bir örnektir. Antalya’da 
yaşanan bir sorun üzerine bir araya gelen Alevi toplumu ger-
çekleştirdiği cem sonrasında bir kişinin düşkün ilan edilmesi 
kararına varıyor. Düşkün ilan edilen kişi ise mahkemeye baş-
vurarak dedeyi ve toplumu şikayet ediyor. Şikayet gerekçesi ise 
cumhuriyet kanunlarına muhalefet, anti laik girişim iddiası…” 
Bu örnekten de anlaşılacağı gibi cemde cemaatin, dedenin aldı-
ğı karar kent Aleviliğinde sistemin mahkemeleri ile tehdit edi-
lebiliyor. 

Cemevleri kentlerde inançsal açıdan önemli bir rol oyna-
yabilirler. İnançsal bilgilerin verildiği ve aynı zamanda bu bilgi-
lerin tatbik edildiği bir okul işlevi görebilir. Ancak günümüzde 
cemevlerinin önemli bir kısmı bu görevleri yerine getirmekten 
ziyade asimilasyona hizmet eden birer kuruma dönüşmüştür. 
Bugün metropollerdeki birçok cemevinde ve dergahta inancın 
özüne uygun faaliyetler yerine, kuran kursları düzenlenmekte, 
Alevilerin sorunlarına çözüm üretmek yerine verilen ile yetinil-
mektedir. Var olan cemevlerinin bazılarında Sünni hocaların 
görev yapması burada uygulanan asimilasyonun boyutlarını 
göstermektedir. 

Musahip olanlar köylerde bir arada yaşıyordu. Birbirini 
denetleme, birbirini hatalarından dolayı uyarma, birbirlerine 
sahip çıkma köyde çok kolaydı. Ancak kentleşme ile birlikte bu 
durum olanaksız hale gelmiştir. Musahipler zamanla aynı me-
kanlarda yaşamamaya başlamıştır. Musahibin biri köyde, biri 
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şehirde veya yurt dışında yaşar hale gelmiştir. Bu durum musa-
hipliğin içerikten çok şekilselleşmesine yol açmıştır. 

Kentsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma 

2004 yılında araştırmacı Sosyolog Kamil Fırat’ın „Kent 
Aleviliği“ konulu çalışması, bu değişimin kırılma noktalarını 
son derece çarpıcı bulgularla gözler önüne seriyor. 

“Kentleşme olgusu ile karşılaşan Alevilik önemli kırılma-
lara sahne oluyor. Kentleşme ile birlikte Aleviliği din kimliği 
içinde algılama eğilimi yerini kültür ve yaşam biçimi algısına 
bırakıyor. İlkokul mezunu olanların yüzde 73’ü Aleviliği „Ger-
çek İslam“ ya da „İslamın bir yorumu“ olarak algılıyor. Bu oran 
lise mezunlarında yüzde 32’ye, üniversite mezunlarında yüzde 
27.7’ye düşüyor. Üniversite mezunlarının yüzde 68,1’i, lise me-
zunlarının ise yüzde 68’i Aleviliği İslamiyet ile ilişkilendirmiyor, 
doğrudan bir kültür ve yaşam biçimi olarak görüyor.” 

Araştırmanın yukarıdaki istatiksel sonucunu eğitimin dı-
şında siyasal bakış açısı ve örgütlenme modelleri ile de yorum-
layabiliriz. Örneğin ilerici sol-demokrat kesimler Aleviliği daha 
çok kültür, yaşam, felsefe ve ayrı bir din olarak yorumlarken, 
merkez sağ ve „sosyal demokrat“ anlayıştaki Aleviler ise Alevi-
liği „gerçek İslamın özü“ olarak görürler. Yine dergahlar, cemev-
leri Aleviliği daha çok „gerçek İslam’ın özü“ olarak görürken, Pir 
Sultan Abdal vb. dernekler ise Aleviliği daha çok kültür, yaşam, 
felsefe ve ayrı bir din olarak görmektedirler. 

İlginç diğer bir sonuç da Alevilik arasındaki etnik ve böl-
gesel farklarla ilgili: „Araştırma Alevilik ile anadil arasında da 
bir ilişki kurmanın mümkün olduğuna işaret ediyor. Kürt Alevi-
lerin çoğu, Aleviliği bir ‘kültür’ ve ‘yaşam’ biçimi olarak değer-
lendirirken, Türk Alevilerin yüzde 60’ı onu ‘gerçek İslam’ olarak 
görüyor. Bir başka değerlendirmeyle, Kürt Alevilerin çoğunun 
dinsel kimliğini Alevi ya da ateist, Türk Alevilerin çoğunun ise 
Müslüman ya da hem Müslüman hem Alevi olarak tanımladığı 
ileri sürülebilir.“ 
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Araştırma sonuçlarına göre inançsal anlamdaki değişim-
lerde çarpıcı veriler olarak ortaya çıkıyor: „Kentleşme, dede ile 
talip arasındaki ilişkileri zayıflatıyor, ama Alevilerin büyük ço-
ğunluğu yine de bir dedeye bağlılığını sürdürüyor. Yüzde 87’si 
bir dedeye bağlı kentli Alevilerin yüzde 34.6’sı dedeliğin yeniden 
tanımlanmasından yana. Yüzde 26.3, bu işlevin Alevi aydınlara 
yüklenmesinden yana. Yüzde 11.3 ise kurumun kaldırılmasını 
istiyor.“ 

„Kentli Alevilerin yüzde 88’i Ramazan’ı oruç ayı olarak ka-
bul etmiyor. Yüzde 12’si ise Ramazan’da oruç tutuyor. ‘Kendi 
oruçlarını’ tutan Alevilerin oranı yüzde 61. Yüzde 39’u ise hiç 
oruç tutmuyor. Başka din ya da mezhebi benimsemiş biriyle ya-
pılacak evliliklere kentli Alevilerin yüzde 69.4’ü olumlu bakıyor. 
‘Başka bir din ya da mezhepten birine kızınızı verir misiniz?’ 
sorusuna ise yüzde 55’i ‘evet’ diyor. „ 

Yukarıdaki sonuçlardaki deneklerin etnik kimliğine bakıl-
dığında ise Orta Anadolu ve Batı Anadolu Alevilerinde kısmen 
Ramazan orucu tutulurken, Kürt Alevilerinde bu oranlar olduk-
ça düşük kalıyor. Kırsaldaki yaşam biçimleri kentlere taşınırken 
kısmen değişimlere uğramış olsa da temel değerler muhafaza 
ediliyor. Kentlerdeki Kürt Aleviler yaşadıkları coğrafya ve doğa 
ile içiçe geçmiş inançlarına daha sadık kalıyorlar. Sünnilerle 
daha fazla yan yana yaşamış Alevilerde ise çeşitli sebeplerden 
kaynaklı olarak Sünni gibi gözükme, takiye yapma zorunluluğu 
gözüküyor. Tümüyle takiye olmasa da Ramazan orucu tutan, 
namaz kılan Alevilerin istisna olduğu ya da asimilasyona uğra-
dıklarını söylemek mümkündür. 

Kentleşen Aleviliğin Sorunları Nasıl Aşılabilir. 

Alevilik de yaşayan canlı bir inançtır. Geçmiş süreçlerde 
yaşanan Alevilik ile bugün değişen koşullar içerisinde birebir 
tatbik etmek mümkün değildir. İnançsal, toplumsal, felsefi ve 
kültürel boyutunu göz önüne aldığımızda, Aleviliğin değişen 
koşullar içerisinde ihtiyaçları açısından, yeni yorumlara ve yeni 
örgütlenme modellerine ihtiyaç duyduğunu söylemek müm-
kündür. 
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Asimilasyon politikasının hız kazandığı bir süreçte Ale-
viliğin kendini koruyabilmesi ve yaşatabilmesi ancak kendi 
özüne uygun bir model geliştirmesi ile mümkündür. Dergahlar 
ve cemevleri üzerinden geliştirilmek istenen Aleviliğin giderek 
sistem içileştirildiği düşünüldüğünde, Alevilerin işinin kolay 
olmadığı görülecektir. Aleviliği koruyabilmenin en güçlü ayağı, 
ocak kültürünün devam ettirilebilmesidir. Bütün bu olumsuz-
luklar içerisinde Aleviler için tek çıkar yol, Alevilerin kendi içe-
risindeki farklılıklarına rağmen birlik olmasından geçmektedir. 
Aleviler kendi içerisinde birlik olmayı başararak Türkiye’de ger-
çek demokratik mücadelenin öznesi olabilirse kendi hak talep-
lerini de yerine getirebilecektir. 

Bu anlamda yapılması gereken işlerden biri de Alevi ör-
gütlülüğünün 90’lı yıllarda yakaladığı gelişmeler sonrasında 
kesintiye uğrasa da devam ettirilmesidir. Alevi felsefesi, inanç 
ve kültürü sözlü ürünlerle beraber artık yazılı hale getirilmeli, 
kaynakları oluşturulmalıdır. Düzenlenen sempozyumlar derin-
leştirilerek elde edilen veriler mutlaka yazılı hale dönüştürül-
melidir. Yine gelişen çağın teknik imkanlarından ve iletişim 
olanaklarından faydalanacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.” 
(Sosyolog Kamil Fırat’ın araştırması Yayına hazırlayan: Belma 
Akçura) 

Musahiplik Kentleşme İle Birlikte Simgesel Bir Kavrama 
Dönüşüyor. 

Yeni kuşaklar musahiplik başta olmak üzere Alevi kuralları 
konusunda yeterli bilgilerden yoksun olarak yaşıyor.  Kamil Fırat’ın 
araştırmasına katılan deneklerin yüzde 67.3’ü bir musahipleri oldu-
ğunu belirtiyorlar. Bunların büyük çoğunluğu, musahipleriyle gerçekte 
hiçbir ilişkilerinin olmadığını söylüyor. Bunların yüzde 68.7’si bunun 
nedenini göçe bağlaken, yüzde 17.9’u çağdaş yaşam içinde musahip-
liğe yer olmadığını belirtiyor. Yüzde 1.5’i ise musahiplerinin öldüğünü 
belirtiyor. 

Musahipleriyle ilişkilerinin tümüyle kesildiğini açıklayan-
ların yüzde 87.5’i, muhasipleriyle aralarındaki din kardeşliğinin 
göç ederek kente yerleşmeden önce kurulduğunu söylüyor. 
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Buna karşın, büyük bir kesim (yüzde 81.7), paylaşma, dost-
luk gibi simgesel kavramlar nedeniyle musahiplik kurumunun 
yine de korunmasını istiyor. 

Kültürel içeriği bakımından musahipliğin korunmasını is-
teyenlerin oranı yüzde 63.7 oranında. Geri kalanlar, musahipli-
ğin geleneksel bir Alevi kurumu olduğu için sürdürülmesinden 
yana. Musahiplik bağına inanmayanlar (yüzde 18.1), bu kuru-
mun kapalı toplumların koşullarından doğduğunu, geleneksel 
içeriğinin çağımıza uymadığını düşünüyor. 

Aleviler İnançlarını Yeni Koşullara Uyarlamak 
Zorundadır. 

Bugün kentleşme ve göç ile dünyanın dört bir yanına savrulan 
Alevilerin inançlarını yaşatmak artık babadan oğula geçen soy sece-
reli dedelik kurumlaşması ile olanaklı değildir. Otantik alevi değerleri 
elbette yaşatılmalı ve kurumları da korunmalıdır. Özellikle ocakları ve 
dergahları yaşatılmalıdır. Ancak alevi ocakları da, dergahları da içi 
doldurulmak şartıyla anlamlı bir hizmet verebilirler. 

Bugün Türkiye ve Avrupa’daki cemevi ve dernek örgüt-
lenmeleri de Aleviliği kurtarmaya yetecek içerikten yoksun-
durlar. Cemevleri diye bir örgütlenme Alevilikte yoktur. Alevi 
örgütlenmesi Ocak ve Dergah eksenli organize edilmek zorun-
dadır. Elbette her Alevi Dergahının içinde birde inançsal ritü-
ellerin yerine getirildiği cem meydanları olacaktır. Ancak Alevi 
kurumlaşmasının ana ekseni esas olarak eğitim amaçlı olmalı, 
buralardan Alevi inanç önderleri  (Pir-Rehber ve Mürşitleri) ye-
tiştirilmesi esas alınmalıdır. Artık Aleviler de, fakülteler, Aka-
demiler kurarak kendi inancını  yaşatacak bir kurumsallaşmayı 
yaratmalıdır. 

Bunu sağlamak başta Ocakzade Pir evlatları olmak üzere 
Alevi aydınlarına düşmektedir. Alevilerin osmanlıdan soy sece-
reli dedelere artık ihtiyacı yoktur. Aleviler her ne kadar aydın, 
demokrat, ilerici, laik olduklarını söyleyip buna inansalarda; 
bugünün toplumsal yapılanmasında Aleviler toplumun en geri 
kesimini oluşturmaktadır. Alevi aydınlanması yaşanmak zo-
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rundadır ve bu aydınlanma işi de aydınların işidir. Artık Alevi 
toplumuna öncülük yapabilmek için bilimden, sanata oradan 
siyasete,  teolojiye, tarih bilincine sahip olmak gerekiyor. Na-
sıl ki, geri köy toplumunda Pirlerimiz toplumun o dönem için 
en bilgili ve deneyim sahibi  idiler. Bugünün Pirleri’de bugünün 
toplumundan daha ileri bilgi ile donanmış insanlardan oluşmak 
zorundadır. 

Alevilikte kast örgütlenmesi yoktur. Soylu aileler yoktur, 
üstün kişilikler yoktur. Alevilik bir  yol kardeşliği inancıdır. Bir 
komünal inançtır, eşitlik inancıdır. Bu esaslar korunarak yeni-
lenmeye ve kendini yeni dünya koşullarına uyarlamaya ihtiyacı 
vardır. Elbette öz korunacaktır. Yol korunacaktır. Ancak zaman 
içinde inancımızın içine sızmış ayrık otları da bir bir temizlene-
rek ve Alevi toplumu vesayetten kurtarılarak yola devam edile-
cektir. 
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Alevilik’te Dar Adaleti  

Pir Sultan’ım yeryüzünde 
Var mıdır noksan sözümde 
Eksiğim kendi özümde 
Dar’ına durmaya geldim 

Alevilik Mezopotamya kökenli   kendine özgü bir inançtır. 
Alevi inancı merkezine insanı alan ve insanın yaşadığı dünyada 
eşit, özgür,  iyi, mutlu, kendisi ile barışık, doğa ile dost, sevgi 
dolu, kardeşlik duygularıyla, dayanışma hisleriyle donanmış bir 
toplumsal inançtır. Alevi inancında üstün sınıf, üstün ırk, üstün  
insan, üstün cins yoktur. 

Alevilik bir doğal din, bir doğa dinidir. Doğa ile insanın 
çatışmasını değil uyumunu arzular. İnsan ile hakkın birliğinden  
kalkar, giderek bütün evrenin birlikteliğini amaçlar. Yaşamı  
insan için çekilmez bir ceza olarak değil insana sunulmuş bir 
armağan olarak algılar. Alevilik yaşanılan hayatta başta tanrı 
korkusu olmak üzere tüm korkuları aşmak demektir. Bırakalım 
insanın bir başka insana kulluğunu, insanın tanrıya kulluğunu 
da kabul etmez. Aleviliğin yüzü yaşama dönüktür. Aleviliğin yü-
zünde her zaman bir gülümseme vardır. Alevinin yüreğinde ise 
aşk ve sevgi vardır. 

Alevilikte Hukuk Sistemi: 

Hukuk; toplumsal yaşamı düzenleyen, maddi yaptırımı 
olan kurallar bütünü olarak tanımlanır. Toplumsal yaşamı dü-
zenleyen başka kurallar da vardır, ahlak kuralları gibi, din ku-
ralları gibi. Hukuk bu kurallardan”yaptırım” unsuru ile ayrılır. 
Alevilik tek başına  sadece dini ritüelleri olan bir inanç değil, 
aynı zamanda bir toplumsal  yaşam projesidir. Toplumsal yaşa-
mın sürmesi için mutlaka ihlal edildiği zaman, kuralı ihlal eden 
kişiye maddi bir yaptırımın uygulanması gerekliliği ileri sürü-
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lür. Bundan dolayı nerede bir insan topluluğu yaşıyorsa orada 
hukuk vardır. 

Ilkel komünal ana erkil topluluktan ataerkil topluma ge-
çişle birlikte toplumda sınıflaşmalarda ortaya çıkmaya başla-
mış, toplumdaki insanların üretenler ve üretmeyenler olarak çı-
karları büsbütün farklılaşınca devletler ortaya çıkmış ve rızalığa 
dayalı ortak yaşamın yerini, zorunlu birlikteliğin sonucu olarak 
ortaya çıkan devlet kuralları almıştır. Devlet o toplumsal birlik-
teliğin dışında, ona yabancı bir güçtür. Devletin maddi yaptırı-
ma bağlanmış kuralları hukuk olarak varlığını sürdürür.   

Oysa köklerini sınıfsal ayrışmanın oluşmadığı anaerkil 
toplumsal  sistemden alan  Kızılbaşlıkta toplumun kendisi ta-
rafından konulup, yine bizzat toplulukça yaptırıma bağlanan 
kurallar vardır ki bu kuralları devlet erkinin kurallarından ayır-
mak için “hukuk olmayan hukuk kuralları” olarak adlandırmak 
yerinde olur. İşte Alevilere özgü hukuk sisteminin ve hukuk 
kurallarının özelliği, niteliği bu şekildedir. Burada kuralı koyan 
ve yaptırımı uygulayan bizzat topluluğun kendisidir. Roma hu-
kukundan kalan “nerede bir toplum varsa orada hukuk vardır” 
kuralı özgür, bağımsız ve merkezi otoriteyi reddeden ve kendi 
varlığını kendi iradesiyle varkılan Alevi toplumu için de geçerli 
olmuştur. 

Alevi Hukukunun Kökeni 

Alevilerin içinde yaşadıkları devletlerin kurallarının var-
lığına karşın, ayrı bir hukuk sistemi yaratmaları nasıl ve neden 
gerçekleşebilmiştir? Daha açıkça soracak olursak Alevilerin ayrı 
bağımsız, özgün bir hukuk sistemi yaratmış olmalarının nedeni 
nedir? Bu sistemi ortaya çıkaran ve yaşatan koşullar nelerdir? 

Alevilik öğretisi  içinde yaşadıkları İslam coğrafyasında 
“sapkın bir inanç” olarak nitelenmiş ve mensuplarının katle-
dilmeleri için, en yüksek İslam dini temsilcileri Şeyhülislamlar 
eliyle haklarında birçok fetva verilmiştir. 
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İslam’ın dinsel anlayışı olan şeriata göre “Aleviler kafir ve 
mülhiddirler”. Onlar namaz kılmıyarak, oruç tutmayarak, hacca 
gitmeyerek, şarap içerek, inançlarını kadınlı erkekli cem toplan-
tılarında saz çalıp semah dönerek yerine getirdikleri için şeriat 
hükümlerini açıkca çiğnemektedirler. Bu nedenle şeriata uy-
mayan, dinden sapan bu topluluğun dağıtılması ve yeryüzün-
den silinmesi şeriatın emirleri gereğidir.Coğrafyamızda egemen 
inanç olan Emevi kökenli İslama  göre Aleviler öyle insanlardır 
ki bunların durumu şeriat nazarında Hıristiyanlardan daha kö-
tüdür. Bir Hıristiyanın tövbe edip Müslümanlığa geçmesi müm-
kün iken Alevilerin tövbesi dahi kabul olunmaz. 

15-16 yüzyıldan itibaren ise Osmanlı devleti Alevilere yö-
nelik olarak sistemli bir baskı ve kıyım politikası izlemiştir. Os-
manlı resmi tarih yazıcıları olan Vakanüvislerin eserleri dahi 
göstermektedir ki Alevilere uygulanan zulüm Engizisyon işken-
celerini aratacak ölçüdedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 
Ali Yıldırım, Osmanlı Engizisyonu, Ankara 1996) 

Bölgemiz tarihsel gelişmelerini incelediğimizde görüle-
cektir ki Aleviler; Alevilere özgü ayrı, varolan devlet hukukunun 
dışında ve bütünüyle ona yabancı bir hukuk sistemi yaratarak 
yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Dışlanmışlık karşısına mer-
kezi otoritenin hukuk sistemini dışlayarak birbirinden bağımsız 
çok farklı yerelliklerde de olsa içerikleri büyük ölçüde birbirine 
benzeyen bir hukuk sistemi ortaya çıkmışlardır. 

Toplumlar kendisini varetmek için birçok kural geliştir-
miştir. Bu kurallar kuşkusuz onlarca yıllık deniyimlerin sonucu 
olarak adeta imbikten süzülerek ortaya çıkmıştır. Bunlar rastge-
le konulmuş değil, sağlam esaslı kurallardır. 

Alevilikteki kuralların esasını-amacını toplumun tümü-
nün sağlıklı bir biçimde kendisini varetmesi, tehlikelerden, çü-
rüme-çözülme ve aşınmalardan uzak tutulması oluşturur. 
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Alevilikte Dar Meydanı 

Dâr, Farsça ve Kürtçe’de ağaç anlamındadır.  Kızılbaş 
inancında Terim olarak Hallâc-ı Mansûr’un idam edildiği veya 
asıldığı  ağaç direk anlamında dârağacını temsilen kullanılır. 
Alevilik’te talibin kendisini halkın ve  hakkın adaletine teslim 
ettiği meydanda ikrar verdiği yerin adıdır aynı zamanda. Can’ın 
can feda etmek üzere meydanda ikrar verdiği yerin adıdır. 

Alevi toplumunun her türlü hukuksal sorunları; şikâyet, 
sorgulama, yargılama ve cezalandırma, aklama, ikrar verme 
veya yola girme, musahip tutma, kurban yada adaklarını yeri-
ne getirme, yıllık görgü ve sorgulardan geçme vb. hep Dar olayı 
içindedir. 

Yapılan Cem’lerdeki ikrar verme, görgü-sorgu yapma, 
musahip tutma, mahkeme olma, kurban veya adaklar sunma 
ve dardan indirme hep Dar’a kalkılarak yapılır. Çok çeşitli hiz-
metler için Dar’lar kurulabilir.  Alevilikte kanlı kurban yoktur.  
Canlı kurban vardır. Bu kurban ikrar veren talibin yani Can’nın 
kendisini özüyle sözüyle ve verdiği ikrarla Yol’a yani Hakikat 
kapısına kurban etme manasındadır. 

Hüseyin Dâr’I, Fatıma Dâr’I, Mansur Dâr’ı ,  Nesimi Dâr’I, 
Fazlı(Fazlullah) Dâr’ı. Bu Dâr’lardaki duruş biçimleride ayrı ay-
rıdır. Hüseyin Dâr’ı ve Fatıma Dâr-ı’nın duruşları aynıdır. Yani 
sağ ayak baş parmağı, sol ayak baş parmağı üstüne konulur. El-
lerde sağ el, sol el üstüne kapatılır ve göbek üstünde tutulur. Bu 
genel bir duruştur. 

Bu Dâr’ın nasıl olduğu ile şu hikaye anlatılır: “Birgün Pey-
gamber, kızı Fatıma ve damadı Ali ve torunlarıyla otururlar 
iken, Peygamber kızı Fatıma’dan içmek için su ister.  

Bu sırada çok çevik olan Hüseyin hızlı davranır su getir-
meye gider, ama yolda ayağı bir yere çarpar ve sol ayak parmağı 
kanar. Suyu getirdiğinde, Peygamberin önünde elpençe divan 
durur. Ama parmağının kanını veya yarasını göstermemek için 
diğer ayağını onun üstünü kapatmak için koyar. Bu duruşun da 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 117

ordan kaldığı üzerine rivayet edilir. Hüseyin belki anasının ve-
receği suyu, kendisi getirdiği için, annesi gibi Peygamberin hu-
zurunda durmuş olmasına izafeten bu duruşuna Fatıma Dâr’ı 
veya duruşu denilebilir.” 

İşte bu tür hikayeler ve rivayetler aracılığıyla yaşamı ta-
mamen islam esaslarına gore sürdürmüş Hüseyin ve annesi 
Fatima Arap çöllerinden alınıp getirilerek inancımıza monte 
edilmiştir. Hüseyin ve Fatima adına kurulmuş Dar’lar temsili-
dir. Yoksa Müslümanlar başından beri ne cem tutmuştur, ne de 
dar kurmuştur.  

Yüzüstü yere kapanma duruşuyla temsil edilen Fazlulla-
hi Hurûfî gibi yol uğruna başı boyundan kestirmeyi göze alma 
Fazlî (Fazlullah) Dâr-ı olarak ifade edilir. 

Nesîmî gibi yol uğruna gerekirse derisinin yüzülmesini 
göze almadır. Bu anlayış diz üstü duruşuyla oturarak yapılır. 

Hallâc-ı Mansûr gibi yol uğruna ölümü göze alma, asılma-
ya hazır olma demektir. Mansur Dâr’ı duruşu; sağ ayak baş par-
mağı, sol ayak baş parmağı üstüne konulur. Ellerde sağ el, sol el 
üstüne çapraz olarak göğüs üstünde tutulur. Baş asılı gibi yana 
yatırılır. 

Alevilikte yargılama süreçleri dar meydanında gerçekle-
şir. Dar-ı Mansur olarak da adlandırılır. Dar meydanı Alevi ca-
nın kendisin tümüyle topluma teslim ettiği yerdir. Dara çekme, 
dara çekilme, dara durma bu teslim ve karar anını ifade eder. 

İşte ikrar vererek yola girmek isteyen canların dara dur-
maları ve tüm canların onlar hakkında rızalığını-olurlarını al-
maları bu sürecin başlangıcıdır. 
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Alevilikte Suçun Unsurları 

Alevi hukukunda toplumun “varlığını, birliğini, dirliğini” 
tehlikeye-zora sokacak, zaafa uğratacak, rencide edecek, inci-
tecek her türlü fiil suç olarak nitelenmiştir. Suç kavramını ceza 
hukukunun anladığı anlamda almak doğru olmaz. Burada suç 
ile kasdedilen doğru-uygun-yerinde olmayan fiildir. Dolayısıyla 
özel hukuk-kamu hukuku türünden bir ayrım sözkonusu değil-
dir.Yani uygunsuz davranışlar bireye ve topluma karşı işlenmiş 
diye ayrılmaz. Her türlü uygunsuz fiilin-suçun  tüm toplumun 
menfaatine yöneldiği düşünülür. Yani bir canın bir başka cana 
zarar vermesi halinde zarar gören canın zararı giderilmekle bir-
likte, fail tüm diğer canların da razılığını almak zorundadır.Uy-
gunsuz davranışı-suçu kimin işlediği ve kime karşı işlendiği de 
uygulanacak yaptırımlar açısından önem taşımaktadır. 

Alevilikte suçun kime yönelik olarak işlendiğinin de ayrı 
bir önemi vardır. Şöyle ki bir suç hem Alevi olan bir insana hem 
de Alevi olmayan bir insana karşı işlenilebilinir. Bu durumda 
suç işleyen kişiye verilecek olan ceza sözkonusu suçun pasif su-
jesinin kimliğine göre değişir. 

Yolda olmayan düşkün meydanında yargılanamaz. Fakat 
yol mensubu yolda olmayana karşı bir suç işlemişse o cem mey-
danında görülür. 

Suçun pasif sujesi Alevi olmayan bir kimse olursa verile-
cek ceza daha da ağırlaştırılır. Yani pasif sujenin Alevi olmama-
sı bir ağırlaştırıcı nedendir. 

Bu yaklaşımın nedenini anlamak zor değildir. Çünkü bir 
yabancıya karşı suç işlenilmesi durumunda toplum dış bir teh-
likeyle yüzyüze gelmektedir. Varlık ve birlik için dış tehlike ya-
ratmak öyle kolay mazur görülebilecek bir davranış değildir ve 
dolayısıyla daha ağır yaptırıma tabi tutulur. 

Uygunsuz davranışta bulunanın ya da suç işleyenin kim-
liği de ağırlaştırıcı bir neden olarak değerlendirilir. Bu daha çok 
topluma önderlik eden kişilerin sözgelimi pirin-mürşidin bir 
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uygunsuz davranışı sözkonusu olduğunda gündeme gelir. 

“Pirin çerağ gibi doğru durması, fitil gibi yanması, yağ 
gibi erimesi, nur gibi ışık vermesi” gerekir. 

Pirin günahı olmaz gibi bir düşünce olamaz. Talibin işle-
diği suç bir günah sayılır. Ama pir ve rehberin işlediği bir gü-
nah beş günah yazılır. Çünkü pir ocakzadedir. Yol öğretmenidir. 
Pir-Rehber talibe doğru yolu göstermekle yükümlüdür. Onun ta-
libe iyi örnek olması gerekir. Sürekli kendisini eğitmesi gerekir. 

Bir pirin eşinden ayrılması, başka kadına kuşak çözmesi 
yada livta yapması büyük günahtır. Bunu yapan pirin derdine 
derman olmaz. O, yol düşkünüdür. Böyle bir pirin yüzüne bakıl-
maz, ocağına gidilmez. Ve hiç bir şekilde ocağın eşiğinden içeri 
sokulmaz, Uçsa bile ‘cadıdır’ denir ve inanılmaz.konuk edilmez. 
Onun ayağının bastığı toprakta kırk yıl bet bereket olmaz. Böyle 
bir pirin yanına varılmaz.  

Alevilikte Cem Bir Yargı Kurumudur, 

Ayrıca her yıl her alevi can görgü ceminde dar meydanına 
çıkıp tüm toplumun önünde bir yıllık davranışlarının hesabını 
verir. Bu durumda da o can yine tüm diğer canların kendisi hak-
kında rızalığını alma yoluna gider. Hakkında herhangi bir şika-
yet olan her can da sözkonusu şikayet konusunda dara çekilir. 
Cemlerde  hizmeti yürüten hizmet sahipleri de daha hizmete 
başlarken dara dururlar ve hizmetlerine öyle başlarlar. 

Alevilikte Alevi öğretisinin, Alevi erkanın gerekleri cem 
adı verilen büyük toplantılarda yerine getirilir. Alevi inancı bi-
reysel tapınmayı kabul etmez. Yaşlı genç, kadın erkek tüm o 
yerelde bulunan canların katılımı ile cemler düzenlenir. 

Alevilerde cem toplumun varlık merkezi işlevi görür. Ora-
da topluma ilişkin, insana ilişkin, hayata ilişkin her şey, her tür-
lü sorun, her konu konuşulup tartışılır. 
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Tüm insanlar eşit birer üye olarak bu mecliste yerlerini 
alıyorlar. Sanıldığının aksine cemin inançsal işlevi toplumsal 
işlevinin yanında çok küçük bir bölümünü oluşturur. Alevi öğ-
retisinin bütününde olduğu gibi cemde de yaşamsal-dünyasal 
faaliyetler yargılanır, sorgulunır, karara bağlanır.Alevi hukuku 
yaptırımlarını cemlerde işletir. O nedenledir ki alevilikte cem 
bir yargı kurumudur. 

Alevi toplumunda her türlü gündelik davranış Alevi hu-
kukunun konusunu oluşturur. İnanç, ahlak ve hukuk kuralla-
rı diye bir ayrım sözkonusu değildir. Yapılması ve kaçınılma-
sı gereken her davranış bir hukuk kuralıdır. İkrar vererek yola 
girmekle birlikte topluluk o candan davranışlarının bilincinde 
olan bir olgun insan olarak toplumsal yaşantıyı zora sokacak 
her türlü davranıştan kaçınmasını isteme hakkına sahip olur. 
Yine o candan toplumsal yaşantıyı kolaylaştıracak davranış-
larda bulunmayı isteme hakkını da elde etmiş olur. Yani ikrar 
veren can salt olumsuz davranışlardan kaçınmakla yetinmeye-
cek topluma ve diğer canlara karşı yardımlaşma, paylaşma gibi 
olumlu davranışlar içinde de bulunacaktır. 

Belli bir yaşa gelen, olgunluğa eriştiği düşünülen her alevi 
can ikrar vererek yola girer. Zaten aklının ermeye başlamasıyla 
birlikte aleviliğin toplumsal kurallarını, inceliklerini ana dilini 
öğrenir gibi kendiliğinden başta muhabbet cemlerinde olmak 
üzere pratik içinde öğrenmiştir. 

Ancak her alevi canın ayrıca cemde ikar vermesi, dara 
durması, pir divanında görülmesi ve böylece olgunluğunu tüm 
cem erenlerinin tanıklığında kanıtlaması gerekir. Görülme, ik-
rar verme bir bakıma olgunluk sınavıdır. İyiyi kötüden ayırt 
edebilme yeteneğinin varlığının saptanmasıdır. Bu anlamıyla 
kişinin yaptıklarının hesabını verebileceğinin, yani bir hukuk 
öznesi olduğunun tesbitidir. 
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Alevilikte Dar Adaleti 

Tabii Cem’de DAR’a durması için kişinin Alevilik içinde 
kalacağını ve büyük hata ettiğine çevresini inandırması gereke-
cektir. Uzun uğraşlar ile kişi düşkünlük sonrası tekrar Alevilik 
içine alınır. 

İşlenen bazı suçlarda ise Alevi inancı artık devre dışıdır, 
işlevsizdir, yapacağı fazla bir şey yoktur. Yapabileceği tek şey, 
tekrarının olmaması için toplumu uyarmaktır. Bu suçların ba-
şında Alevilere karşı kendi inancı dışındaki mercilerle işbirli-
ği yapmak vardır.Örneğin muhbirlik, ajanlık bunların başında 
gelir. Ajanlık Aleviliğin kesinlikle kabul etmediği bir durumdur. 
Bir Alevinin birini Kadı divanına şikayet etmesi ile Kadı divanı-
nın oluşturduğu sistemle işbirliği yapması aynı değildir. 

Alevilik toplumsal rızalığa dayalı kendi oluşturduğu Dar 
Divanı dururken, davaların başka yerlerde görülmesini kesin-
likle kabul etmez ve bu tür davranışta bulunan kişiyi Dar Di-
vanına davet etmez. Zaten ajanlık, muhbirlik yapan kişi artık 
adaleti  Alevi Dar Meydanında değil onun zıddı olan Kadı divanı 
ve onun uzantılarında aramış ise artık ona Alevi denilmez. 

Tarihinin tüm dönemlerinde Dar adaletini uygulamış 
olan Alevilik şüphesiz bu uygulamaları Osmanlı’nın Hilafeti ge-
tirmesi sonrası daha sıkı uygulamaya soktu. Her ne şart altında 
bulunursa bulunsun Alevilik kendi sorunlarına kendi içinde çö-
züm arayan bir inanç biçimidir. Bir Alevi davalarını kendi içinde 
çözmenin ötesinde yabancı bir ülke temsilcileri ve ajanları ile 
ile benzeri iş birliği yapmış ise 2 defa Alevilikten çıkmıştır.  

O artık bir düşkün de değildir. Çünkü düşkünlük Alevilik 
içinde belli bir süre için yaptırım biçimidir. Kadı divanı veya ya-
bancı ülke ajanları ile işbirliği yapan kişi tıpkı Hızır Paşa örne-
ğindeki gibi Alevilikten bir daha içine dönmemek üzere uzak-
laştırılmıştır. Onun davası hakk meydanında çözülemez artık. 

Alevi inancı, toplumu Rızalık üzerine kurulmuştur. Ale-
vi inancına inanmak, bu inanç mensupları ile birlikte yaşamak  
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yani Alevi olmakta bir Rızalık işidir. 

Şehirleşen Alevilik ve Dar Adaleti 

Alevilerin köyden kente göçleri kendi mahkemeleri olan Hakk 
Divanı kararlarının uygulanma koşullarını giderek zorlaştırdı. Kaldı 
ki artık Aleviler sadece kendi inançlarından olan insanlarla komşu-
luk etmiyorlar. İş, eğitim, askerlik, evlilikler, arkadaşlıklar, siyaset, 
sosyal yaşam gibi alanlarda toplum ve inançlar iç içe yaşamakta-
dır. Birinin inanç andeksli hukukuna bir diğeri uymaz. O zaman da 
bu hukuku uygulamanın koşulları giderek zayıflar ve hem dejenere 
olma hem de kaybolma tehlikesi ile karşılaşır.  Halbuki Alevilerin 
kırsal kesimde yaşadığı dönemde önemli davalarda bir takım karar-
lar alma ve bunu uygulama koşulları vardı. Bu koşullar göç nedeni ile 
giderek yok olmaktadır. 

Bir başka neden de, Aleviliğin şehirleşmesi ve devletin uygu-
ladığı asimilasyon politikası sonucu Alevilik özünden boşaltılmak-
ta, özden uzaklaşılarak tek başına biçimsel inanç ritüelleri Alevilik 
olarak algılanıp, Aleviliğin özünü oluşturan, ikrar verme, musahip 
olma, Hakk divanında Dar’a durma gibi uygulamalar biçimselleşti-
rilmektedir. Bir kapalı toplum inancı olan Alevilik, bugünün sınıflı 
toplumlarında artık her alanda kendi iç hukukunu uygulama şan-
sına sahip değildir. Ancak her şeye karşın Aleviler nerede olurlarsa 
olsunlar ve hangi toplum gerçekliği içinde yaşarlarsa yaşasınlar  yine 
de Alevileri birbirine bağlayan etik değerlerini, Aleviler içi hesap sor-
ma, hesap verme işleyişini yaşatabilirler. 

Bunun için Alevilerin artık eskinin Ocak-Dergah örgütlenmesi 
yerini alacak Alevi öğretisinin öğretildiği, pratik olarak uygulandığı,  
Dergahlarını-Akademilerini kurarak çağdaş bilgi ile donanmış kendi 
inanç önderlerini yetiştirmeli ve Dergahlarda Dar Meydanı kurarak 
yıllık hesap verme-alma amaçlı görgü cemlerini yapmalı, yola girme-
nin olmazsa olmazı musahiplik kurumunu yeniden oluşturmalıdır.  

Alevilerin bugün en önemli sorunu kent yaşamına özgü yeni 
düzenlemelere gitmektir. Bu düzenlemelerin en önemli yanı da bir-
likte yaşama hukukunu içeren Hakk divanını günün koşullarına 
uyarlayarak işlevsel hale getirmekten geçer: 
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Alevilikte Semah’ın Anlam ve İçeriği  

Asırlar boyunca gizli kalmış bir inanç, bu inancı yaşatmak 
uğruna can vermiş yüzbinlerin direngenliğinde, günümüzde ka-
rın altındaki kardelenler gibi başını göğe uzatıyor; yüzyıllardır 
üzerini örten kar ve soğuğa aldırmadan... Bu öyle bir inanç ki, 
renkleriyle göz alıcı, direngenliği ile şaşırtıcı… Bilinmek, sevil-
mek,  

Sözünü ettiğimiz, hem tarihsel hem de sosyolojik olarak 
bir korunmak, tarif edilmek istiyor bu kardelen…Rengini, koku-
sunu, güzelliğini yalnızca ıssız dağ başlarına çıkanlar değil, her-
kes fark etsin istiyor. Çünkü artık yalnızca ıssız dağ başlarında 
değil, dünyanın dört bir yanında yaşıyor  bu inancın mensupla-
rı.kardelene benzettiğimiz şey, Anadolu ve mezopotamya top-
raklarının çok özgün inancı olan, onca araştırma ve inceleme-
ye karşın hala gerçek anlamıyla bilinmeye, keşfedilmeye, fark 
edilmeye ihtiyaç duyulan Aleviliktir.  Bizim ise bu kısa yazıda 
üzerinde asıl durmak istediğimiz Alevilikte Semah konusudur. 

Semah, Arapca kökenli bir sözcüktür. İşitmek, uçmak ve 
gökyüzü gibi anlamları vardır. Ayrıca terim olarak, müzik ezgi-
lerini dinlemek, kendinden geçip dönmektir. Bu nedenle Alevi-
lerin yaptıkları inançsal ritüele semah deniyor. Eldeki verilere 
göre semah sadece Alevilikte değil, bölgemizin eski  inaçların-
da da görülmektedir. Günümüzdeki yaygın inanışa göre Alevi-
ler semahın ilk defa arşı aladaki kırklar ceminde dönüldüğüne 
inanırlar. İyi incelendiğinde semahın her figüründe bir anlam 
olduğu görülecektir. Semahta esas olarak gezegenlerin, güneş 
çevresinde dönüşleri simgelenir.  

Semahın temel figürü bir yandan kendi ekseni etrafında 
dönerken, bir yandan da bir daire üzerinde yapılan dönüştür. 
Semah hem kendi ekseni hem de güneş çevresinde dönen geze-
genlere,  kendi çevrelerinde ve başka gök adalarının çevresinde 
dönen gök adalarına kadar, en küçükten en büyüğe  yaşamın 
varoluşunun her evresinde var olan temel döngünün stilize 
edilmiş halidir. 
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Evrende her şeyin dönmesi olgusu Alevi ayetlerinde “bü-
tün evren semah döner” dizesi ile en güzel ifadesine kavuşur. 
Semah yürümek Cem ayinine görsel olduğu kadar anlam bakı-
mından da bir zenginlik katar.  Aslında Semah ile Kozmos’un 
ruhu Cem Ayinine taşınmış olmaktadır. Semah aynı zamanda 
kadim bir bilginin görsel bir şölene ve kutsal bir gösteriye dö-
nüştürülmüş halidir. Semah aynı  zamanda Hakk ile bütünleş-
me halinin, yani var oluşun sembolüdür.  Ana rahminde Kırkla-
rın  tek bir cana dönüşmesini kutlamanın sembolüdür. 

Aleviler için nasıl ki toplu olarak cemsiz ibadet düşünül-
mezse,  semahsız da cem yürütülmesi düşünülemez. Alevilik 
gerçeğin kendisi olduğu için semah da gerçeğin parçasıdır. Bir 
inanışa göre semah ilk defa Arş-ı Ala’da  kurulan Kırklar Mec-
lisinde Kırklar tarafından dönülmüştür. Yeryüzünde dönülen 
semah bu semahı yad etmek içindir. Bu yüzden semah yürü-
nürken, “semahımız Kırklar Semahı olsun” diye dua edilir. Bu 
duada şunlar söylenir; “semahlar saf ola, münafıklar berbat 
ola, gönüller abad ola.  Yiğitler meydan ola, yardımcımız mert 
ola. Hizmetlerimiz boşa gitmeye, seyir için olmaya. Hak için 
ola. Döndüğümüz semahlar Kırklar’ın döndüğü semah ola. 
Birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz kaim ola, daim ola. 
Dergah-ı ilahiye kayıt ola. Gerçeğe Hü.” 

Kırklar Meclisi ve Kırklar Cemi günümüz Aleviliğinde de-
ğişik söylencelere konu olmuştur. Bunun en bilineni ise  Mu-
hammedin misafir olduğu Kırklar Meclisi ve Cemi söylencesi-
dir. Günümüzde içeriği hayli boşaltılmış olsada, eğer dikkatle 
incelenirse Muhammed’in girdiği Kırklar Meclisinde ne yöne-
ten, ne de yönetilen vardır. Herkes eşittir bu mecliste. Nitekim 
Muhammet ne zamanki ”yoktan var olmuş bir yoksul oğluyum” 
demiş, ondan sonra içeri girmesine müsaade  edilmiştir. Yani 
kırklar meclisine katılan Muhammet artık bir peygamber değil-
dir. Sıradan bir insandır. Çünkü Alevi yolunda yöneten seçilerek 
o makama gelir ve istenmediği zaman görevden alınır. Her Ale-
vi ceminde Mürşit-Pir- Rehber katılanların rızalığını alarak cem 
yürütebilir. 

Kırklar Meclisi söylencesinde görüldüğü üzere  Kırkla-
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rın tanrı katında yürüttükleri ibadet Namaz değil, kadın erkek 
birlikte yüz yüze yapılan cem olup semah yürümektir, burada 
hiyerarşi tanımaz bir eşitlik esastır. Öyküde de görüldüğü gibi 
Kırklar Muhammed’in Peygamberliğini tanımıyorlar. Ancak 
Muhammet bu kimliğininden sıyrılarak bu meclise giriyor. Mu-
hammed’in “siz bu mecliste kimsiniz?” Sorusuna “Biz Kırkla-
rız”, “küçüğünüz ve ulunuz kimdir?” sorusuna ise; “küçüğümüz 
de ulumuz da uludur,  kırkımız bir, birimiz kırktır” diye cevap 
verilmiştir.  Evet Muhammet Kırkların Meclisine katılmıştır.  
Kırkların sayısı önceden tamdır. 22 erkek, 17 kadın ve onlara 
yiyecek aramaya giden Selmanı Farisi eder 40.  

Anlaşılacağı gibi, Kırkların Meclisine katılan Muhammet 
bu mecliste yapılan cem ile Alevi yoluna kabul edilmiştir. Yola 
kabul edilmiş ve Mürşit makamına seçilmiştir. Kırklar Meclisin-
de bir üzüm tanesini şerbet yaparak 40’a bölen Muhammet sı-
navı geçmiştir. Yani 40. Günün bitiminde ana rahmindeki cana 
verdiği şerbetle can katmıştır. Ve Kırklar bu yüzden Muham-
medin de katılmasıyla hep birlikte semaha durarak  bu bir oluş 
anını kutlamıştır. 

Yine bazı Alevi araştırmacıları ise Kırklar söylencesini bir 
başka açıdan değerlendirmektedir.  Bu anlayışa göre ; aslında 
Kırklar meclisi ismini Ana rahminde  40. Günün bitimiyle bir 
can haline gelen insan embriyonundan almaktadır. Alevilik var-
lığın doğum kapısından geldiğine inanır. Doğum kapısından çı-
kıp gelenler Hakk’ın varlığını ve birliğini ispat etmişlerdir. Hakk 
doğumda ispat olduğundan dolayı, doğumda olan sevgi Hakk’ın 
sevgisidir.  Bu sevgi her kimde olursa Hakk onlarda mevcuttur. 
Hakk’ın emri ile doğan evlat ta Hakk ile bir doğar ve ana ba-
basını Hakk bilir.  Yani sözün özü Ana rahmi cem olunan yer, 
rahim kapısı ise hak kapısıdır. Hakkın evi ana rahmidir. İnsan 
ruhunun hakka ulaşacağı güne değin yaşama açılan kapısıdır. 

Zaman içinde takiyye yapmak zorunda kalan Aleviler 
Arş-ı alada tutulan ilk cem söylencesini ortaya atarak sırrı Mu-
hammet-Ali perdesi ile örtmüşlerdir. Çünkü kendilerini İslam 
perdesi ile perdeleyen Aleviler özellikle 16. Yüzyıldan itibaren 
yaşamlarını sürdürebilmek için inançta takiyye yoluna giderek 
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varlıklarını sürdürme kararı almışlar, bunun yanında bölgenin 
egemen devletlerinin baskısıyla birlikte de giderek zaman için-
de, kuşaklar arası bilgi aktarımının zayıflığının da etkisiyle taki-
yeyi bir gerçeklikmiş gibi algılamaya başlamışlardır. 

Alevi inanç önderleri de bu yolu sürdürebilmek için sırrı 
sadece, sır saklayacaklarına inandıkları çok küçük bir kesime 
aktarmışlardır. Batında başka, Zahirde ise başka davranılmış-
tır. Alevinin hakikati doğum kapısıdır. Çünkü Alevi hiç bir şeyin 
yoktan var olmayacağını bilir. 

“ Kırklar  arş üstüne kurdular cemi 
  Muhabbet hakk oldu sürdüler demi 
  Balçıktan yarattı Mevla Adem’i 
  Ben ol zaman atam belinde idim” 
                                                                Yeksani)

  

Aleviler Yaradılışa Değil Varoluşa İnanırlar; 

“Alevilerde temelde Allah anlayışı yoktur. Yaradılışa 
inanmazlar. Aleviler, insanin evrimci bir mantıkla yaratıldığı-
na inanırlar; ancak, Müslüman olmak zorunda kaldıklarında, 
bu inanışlarını saklamak zorunda kalmışlardır. Bu sırrı bildiğini 
inandığım Başköylü Hasan Efendi adlı Alevi piri, “Varlığın Do-
ğuşu” adlı kitabında bu konuyu şöyle açıklar: “Baba mayayı ana 
sütüne katar, ana rahminde vücut tutar. Mayalanan maya 40 
gün mayada kalır. 41. gün vücut  hasıl olur.” Yani anne rahmin-
deki mayalanma 40 gün sürer. 41. gününde insanin ilk şekli olu-
şur. İlk insanın oluşumu 40. günden sonra, 41. günde gerçekle-
şir. Anne rahminde bebeğin ilk nüvesi tamamlanır. Bu da Alevi 
inancında çok önemli bir yer işgal eden “Kırklar Cemi-Meclisi” 
inancıdır. 

“Kırklar Cemi”, insanin ilk kez belirmesi, ilk insanin ana 
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rahminde toparlanması, cem olmasıdır. Bu da başka bir alem-
de, “Kubbe-i Rahman’da yani ana rahminde gerçekleşmektedir. 
Cem kavramı anne rahminde oluşan insanin ilk toparlanma-
sını, cem olmasını anlatmaktadır. Kırklar cemi ve semah insa-
nın ana rahminde mayalandığı ilk 40 gün ile ilgilidir. 40 gün-
den sonra da 41 yoktur. Yani Kırklar bir’e dönüşmektedir. Zaten 
Kırklar Söylencesi’nin bütün anlatımları da buna dönüktür. 
Kırklar cinsiyetsizdir, cinsiyet henüz oluşmamıştır. Bu yüzden 
Sırrı Hakikat Kapısı’ndan geçip Kırklar Cemi’ne girenlerin cin-
siyetinin olmadığı kabul edilir. Bir başka deyişle, Adem’in Allah 
tarafından çamura şekil verilerek; kadının da onun kaburga-
sından yaratıldığı inanışına karşı, Aleviler evrimci bir mantıkla 
meseleye bakarlar. Ve insanın evrimin bir sonucu olarak doğ-
duğuna inanırlar. Kırklar Cemi’yle de, erkeğin spermlerinin, 
kadının rahim içinde bulunan yumurtasını döllemesiyle ortaya 
çıkan embriyonun yolculuğunu tasvir ederler. Yani Semah söz-
le söylenemeyen bilimsel gerçeğin dans ile anlatılmasıdır. İlk 40 
günün anlatılmasıdır. Alevi inanışı bu bilimsel düşüncenin sır 
edilmesidir. 

Bugünün yaşayan Aleviliğine dışardan baktığımızda müs-
lüman gibi görülen, ancak kendi içlerinde evrim inancını yasa-
maya çalışan bir topluluk görmekteyiz. Kendilerine ne kadar 
öz müslümanız deselerde kendilerini “Hak Ehli Erenleri” diye 
tanımlayan bir grup, İslam kapıyı çaldığında korkudan, “Biz de 
Müslüman olduk” diyorlar. Ama kendi inançlarını, bir nevi Se-
bataycılar gibi sırra büründürüyorlar. 

Oysa yaşam biçimlerine baktığımızda, inanç ritüelleri-
ni incelediğimizde Alevilerin bilimle ilgileri olduğunu görürüz. 
Alevilerin tanrı/kul ilişkisi üzerine kurgulanmış, oluşa değil ya-
ratılışa inanan, semavi dinlerle ve dolayısıyla islam diniyle öz 
itibariyle bir ortaklığı yoktur. İşin özü Alevilerin inanılan biçi-
miyle herhangi bir dinle de ilişkileri yoktur. 

Aleviler tarihte kendi dünyalarında doğuma inanıyorlar. 
“Bunlar, çok büyük bir ihtimalle Harran Üniversitesi ya da bu 
üniversiteye bağlı çevredeki eğitim kurumlarında çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Bunların ortaya koyduğu bilim felsefesi de za-
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manla, özellikle Anadolu coğrafyasına yayılıyor. Bu felsefeye 
inananın topluluklar sayesinde kitleselleşiyorlar. Örneğin Baba 
İshak, Baba İlyas gibi erenlerin köyleri Harran etrafındadır. On-
ların izlerini sürerseniz, o coğrafyaya ulaşırsınız. 

Aleviliğin Orta Asya’dan gelmediği bellidir. İddiam da şu-
dur, bundan böyle hiç kimse Alevilerin cemlerinin ve semahları-
nın Orta Asya’dan eski Türk inançlarından ve Şaman ayinlerin-
den geldiğini söyleyemez. Çünkü aralarında çok farklı kozmik 
ve mitolojik farklılıklar var. Birbirine çok zıt iki sistemdir. Orta 
Asya kültürü ve Şaman, Kutup Yıldızı merkezli düşünür, dün-
ya merkezli düşünmez. İnanışa göre Kutup Yıldızı’nın etrafında 
dönen bütün gök cisimleri dönmektedirler. Orta Asya’dan gel-
medikleri bellidir ama kimdir bu Aleviler? Dediğim gibi evrimci 
düşünceyi benimsemiş farklı topluluklardır. “ (Sırrı Öztürk) 

Semah Nedir? 

Semah, Aleviliğin önemli inanç-kültür unsurlarındandır. 
Semavi dinlerde kadın ve erkeğin birlikte ibadet olarak müzik 
ve söz eşliğinde semah dönmesi kabul edilemez bir olgudur. 
Bu nedenle Semah geleneğinin kökeni bir çok araştırmacı ta-
rafından ve bir çok pir-dede tarafından  gerek Kırklar Cemi ile 
gerekse İslam’dan çok öncesi birçok inanç ve gelenekler ile açık-
lanmaktadır. Semah aynı zamanda Aleviliğin temel ibadeti olan 
Cem’in de önemli bir parçasıdır. İlahi bir aşk olarak görülür. 

Semahlar normalde kadın erkek karışık, yalın ayak, baş 
açık, bele kuşak bağlanarak yapılmaktadır. ‘’Başım açık yalın 
ayak yürütün,  Sen merhamet eyle lebi balım yar’’ Ve genelde 
semah yapılan meydanın bir köşesine mum yakılır. Semahın 
yöresine ve türüne göre semah edenlerin sayısı da değişebil-
mektedir. Semaha kalkanlar, uzaydaki gezegenler gibi birbirle-
rine dokunmadan, daire şeklinde ve karşılıklı durarak semah 
ederler. 

Kızılbaş-Alevi yolunda semahın, Kırklar Meclisi ile başla-
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dığına inanılmakta ancak bu Meclisin kimlerden oluştuğu, ne-
rede oluştuğu tartışması hala sürmektedir. Tartışılması da do-
ğaldır. Çünkü 500 yıldır kendisini İslam perdesiyle perdeleyen 
Aleviler doğal olarak Kırklar Meclisi olayını da İslami söylemle 
perdelemişlerdir.  Gerçeği bilenler sadece yola inanan Pirlerdir. 
Semah ; cem sırasında Oniki hizmetten biri olan saz ve söz eş-
liğinde kadın erkek olarak yapılan hareketleri ifade etmektedir. 
Tarih boyunca  İslami anlayış için müzik ve semah eşliğinde ya-
pılan cemler dinsel açıdan sakıncalı görülmüştür. Oysa Kızılbaş 
Alevilik yolunda müzik ve semah, öğretinin, inancın, ibadetin 
ta kendisidir. Alevilikte, sazsız sözsüz semahsız ibadet olmaz. 

Semah sırasındaki hareketlerin değişik anlamları bulun-
maktadır. Gökyüzünde uçmak, evrenin dönüşü gibi dönmek, 
turnalar gibi  kanat çırpıp uçmak, haktan alıp halka vermek, 
paylaşmak gibi değişik bölümle farklı simgesel anlamlar vardır. 

Kişi Semahın manevi atmosferine adapte olarak Semaha 
girer, Semahlarda bireyin bağımsızlığı ana ilkedir, hiçbir biçim-
de Semahçılar arasında el ele tutuşulmaz, her Semazen kendi 
içinde bağımsızdır. Semah, nefsin kötü arzu ve isteklerinden ve 
korkularından arınıp ruhsal olarak özüne, aslına yönelmedir. 
Semah gitmek, Hakk’a ulaşmada vesiledir. 

Semah normalde Cem’de dönülür (Dönmek hiçbir şe-
yin durmadığını ölmediğini hareket edip değiştiğini sembolize 
eder.) Yüzün üzerinde semah çeşidi vardır, hepsinin ortak özel-
liği, ağır tempoyla başlar, hızlanır ve yavaşlayarak durur. Duy-
guların/ruhun uçuş ve geri dönüşünü sembolize eder.Semahta 
kadın ve erkek şarttır, bununda birlik, eşitlik, yaradılış, sevgi, 
karşıtların birliği gibi çok derin anlamları vardır. 

Semah yalın ayak baş açık dönülür, duygular dünyasında 
uçulsa da gerçeğe, doğaya/toprağa bağlılığı sembolize eder. Bazı 
semahlarda avuçlar yer ve gökyüzüne döndürülür, yerle gök ara-
sında (hava ve toprak/ tanrı ve insan) arasında bağ kurulur. Göz-
ler genellikle el/avuç içine bakar, bu da aynada kendini (insanda 
tanrıyı) görmeyi sembolize eder.(Aynayı tuttum yüzüme Ali gö-
ründü gözüme. Nazar eyledim özüme Ali göründü gözüme) 
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Semahta kalbe, götürülen eller, Alevilerin bir tür sela-
mıdır. İçten ve kalpten sevgi ve yola bağlılığı sembolize eder. 
Semahlardaki figürler doğadaki canlı varlıkların özelliklerini, 
emek, sevgi, birlik vb. çeşitli konuları sembolize eder. 

Alevilerin yaşadığı yörelere özgü 100’e yakın farklı semah 
tipleri ve değişik adları bulunmaktadır. Bunlardan en tanınmış-
ları Kırklar Semahı, Turnalar Semahı, Gönüller Semahı, Kırat 
Semahı, Hubyar Semahı gibi adlarla bilinen değişik yörelere ait 
semahlardır.   

Bütün semah türlerinde ortak olan özellik, yavaş hareket-
lerle başlayıp, giderek hızlanmasıdır. Semah, ağırlama, yürüme 
ve hızlanma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Zakir, se-
mah deyişini bu bölümlerin ritmine uygun çalarken, semahçılar 
da buna uygun olarak hareket ederler. 

“ Bütün evren semah döner 
  Aşkından güneşler yanar 
  Aslına ermektir hüner 
  Beş vakitle avunmayız”
                                                Hüdai

1960’lara kadar bir kapalı toplum inancı olarak yaşayan 
Alevilik, bu nedenle ibadetlerinde de çeşitlilikler göstermekte-
dir. Alevi ibadetin en önemli inanç ritüeli olan Semah’ta bölge-
lere göre şekilsel farklılıklar göstermektedir. Ancak öz aynıdır. 
İçerik aynıdır değişik olan semahın yürüyüş (dönüş) biçimleri-
dir. Birde semah yürünmesi için saz eşliğinde çalınan deyişler 
farklılık gösterebilmektedir. 
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Semah Çeşitlerinden Örnekler; 

1) Kırklar Semahı 

Kökenini, Kırklar Cemi’nden alan Semahtır. Aleviler ara-
sında en yaygın semahtır. Hz. Muhammet’in, Hz. Ali’nin ve ka-
dın- erkek canların yer aldığı 40 kişinin bulunduğu Kırklar Mec-
lisi’ni sembolize eder. 

Üç zamanlıdır. Dua, ağırlama ve yeldirme (hızlı) bölümler-
den oluşur. Genellikle cemlerde yaşlı canlar bu semahı döner-
ler. Aleviler arasında en yaygın dönülen semahtır. 

2) Turnalar Semahı 

Turna kuşunun, Alevi edebiyatında özel bir yeri vardır. 
Turna ile Hz. Ali arasında bir ilişkinin olduğu varsayılır. Turna 
semahı, turna kuşunun figürlerine dayanır. Hareketler; turna-
nın hareketlerine benzer. Yavaş ve olgundur. 

“ Yemen ellerinden beri gelirken 
  Turnalar Ali’mi görmediniz mi? 
  Havanın yüzünde semah dönerken 
  Turnalar Ali’mi görmediniz mi?” 

3) Kırat Semahı 

Semahların geneli kadın ve erkek canların birlikte dön-
mesine karşın Kırat Semahını bacılar dönerler. Bu semahta; 
güneş çevresindeki gezegenlerin dönüşü sembolize edilir. Kök-
lerini ateş ve güneşi kutsayan bölgenin eski inançlarından al-
maktadır. 
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“ Kırat bu dağları aşmalı bugün 
  Dostun ellerine düşmeli bugün…” 

 4) Tahtacı Semahı 

Antalya- Toros yöresindeki Tahtacı Türkmenler’in dön-
düğü semaha bu ad verilir. 

Bir bacı ile bir erkek can birlikte semah dönerler. Daha faz-
la kişi ile dönülen ve adına Tahtacı Semahı denenlerde vardır. 

Semahlarda, ellerin yukarıdan alıp aşağıya verme şeklin-
deki figürü Hak’tan alıp halka vermek anlamına gelmektedir. 
Bu sosyal bölüşümdeki adaleti sembolize eder. 

5) Trakya Semahı 

Semahlar; bulundukları yörenin halk dansları ile etkile-
şim içinde bulunurlar. Bu nedenle yöresel farklılıklar görülür. 
Trakya semahları da yöredeki halk sanatının zaman , zaman 
etkisini ifade etmektedirler. 

6) Urfa Semahı 

Bu semahta Urfa’daki Aleviler’in adeta damıtılarak koru-
nan semahlarıdır. Bunlar içinde en özgünü ise; Urfa- Kısas Se-
mahıdır. Urfa Semahı da genel özellikleri ile birlikte biraz Urfa 
etkisini de taşımaktadır. 

7) Afyon Semahı 

Afyon denilince akla Emirdağ’ın Karacalar Köyü Alevile-
rinin döndüğü semahlar gelir. Muhammet- Ali Semahı, Sikke 
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Semahı ve İllallah Semahı en bilinen Afyon yöresi semahların-
dandır. Kadın ve erkek canlar birlikte semah dönerler. Genellik-
le 6 bacı 6 erkek birlikte semaha kalkarlar. 

8) Rodos Semahı 

Osmanlı döneminde Anadolu’dan Rodos’a yerleştirilen 
Alevi’lerin döndüğü semahlardır. Semah’ın yerel kültürden et-
kilenmediğini söylemek olası değil. Bu nedenle Rodos Semahı; 
Anadolu- Rodos karışımı bir birleşim sayılır. 

9) Ladik Semahı 

Adını Samsun- Ladik’ten alan Ladik Semahını 8 bacı, 8 er-
kek can döner. 

Semaha şu deyişle başlanır: 

“ Salını salını geldim köyüne 
  Güzeller başıma toplansın diye 
  Herkes sevdiğini almış yanına 
  Güzeller pazarı kurulsun diye” 

10) Hacıbektaş Semahı 

Hacı Bektaş Veli’ye saygı semahıdır. 8-12 can ile dönülür. 
Sağ el göğüste mühürlenmiş olarak semaha başlanır. 

Söylenen nefeslerden birisi: 

“ Değişmek istemem bin peygambere 
  Yarab dertlilere pir eyle beni” dir. 
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11) Hubyar Semahı 

5 Bacı 4 erkek can ile dönülür. Kollar sarkık, öne doğru 
eğilmiş olarak semaha başlanır. Semah sırasında; hem kendi, 
hem daire ekseni etrafında dönerler. 

Semahlar içinde ritmik olarak en hareketli dönülen se-
mah sayılır. 

“ Beylerimiz elvan gönül üstüne 
  Ağlar gelir pirim Abdal Musa’ya 
  Urum abdalları postun eğnine 
  Bağlar gelir Pirim Abdal Musa’ya… ” 

12) Kürt Alevileri Semahları;; Sivas, Erzincan, Tokat, K. 
Maraş, Dersim, Malatya, Bingöl, Elazığ, Adıyaman ve Urfa gibi 
illerde karşılaşılan semahların  en ayırt edici özelliklerini, “usul 
değişimi” oluşturur. Buna göre, semahın ‘ağırlama’sından ‘çarh’ 
bölümüne doğru giderek artan temposu içinde, usul değişimleri 
meydana gelmektedir. 

Semah Etmek, İbadet Etmektir. 

Semah ibadet halidir, Süslü-püslü giyecekler giyerek ya-
pılan semahın sadece foklorik anlamı olur ki ibadetten dışlan-
mış olur. Günümüzde bir çok cem evinde ve Alevi derneklerinde 
folklorik semah ekipleri oluşturulmuş bulunmaktadır. Elbette 
yeni kuşaklara inanç ritüellerimizi öğretmek çok iyi bir hizmet-
tir.  Ancak Cem ve Cem’lerde yürütülen Semah hizmeti ibadet 
hizmetidir ve yalnızca Alevi ibadet yerlerinde semah dönmek 
haktır. Semahımıza ve inancımıza saygısızlık yapmıyalım, yap-
tırmayalım. Semah, benlikten arınmaktır, Hakk ile Hakk olmak-
tır. Kırklar Meclisi’nde ki aşk ve cebze halidir ve semahın adresi 
de “Kırklar Meclisi” dir. 
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“Vardım kırklar meydanına 
  Gel berü hey can dediler 
  Yüz sürdüm ayaklarına 
  Gir işte meydan dediler 

  Kırklar bir yerde durdular 
  Yerlerinden yer verdiler 
  Meydana sofra serdiler 
  El lokmaya sun dediler 

  Gir semaha aşk ile Hakk’a 
  Silinsin pak olsun ayna 
  Kırk yıl bir kazanda kayna 
  Daha çiğsin yan dediler” 
                                                Şah Hatayi 

Semah etmek; Bir kuşun kanadında, güneşin etrafında, 
bulutların üstünde dönmektir. Aynı dünya gibi, ay gibi, evren-
deki yıldızlar gibi, kıştan yaza, geceden gündüze dönmek. In-
sanı merkez, elini ayna yapmak ve aynada özünü seyretmek. 
Insanı sevmek, paylaşmak, inanmak ve arınmak. Turna olup 
hakka ve hakikate doğru göçmek gökyüzüne ağmak, karanlık-
ta, aydınlık yürekte ışık ve bir deyiş, bir nefes  olup dönmek ve 
birlik olmak, birliğe, kardeşliğe, insan sevgisine ağmak ve kendi 
gerçeğini kavrayıp dönmektir. 

“Ay Ali’dir gün Muhammed 
  Üç yüz altmış  altı sünnet 
  Balıklar da suya hasret 
  Çarh dönerler göl içinde 

  Göl içinde çarha döner 
  Susuzluktan bağrı yanar 
  Müminler secdeye iner 
  Seyir var seyir içinde” 

                                             Pir Sultan 
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Günümüzde hem sırrı bilenler azaldı, hem de sırrı aktara-
cak talip kalmadı. Pir ve talip ilişkisi bozuldu, bilimle, akıl ile ha-
reket eden Pirlerin yerini, Pir maskeli müslüman imamlar aldı. 
Cem evlerimizde imamlar bulundurulmakta. Yolun başını  ha-
ramiler kesmiş durumda. Özellikle 12 Eylül darbesi ile başlayan 
son 41 yıllık süreç Alevilerin büyük kesimini Hakk gerçeğinden 
kopardı. Talipler görgüden geçmez oldu. Müsahipler birbirini 
göremez oldu. Musahiplik yeni kuşaklara aktarılamadı. Pir tali-
bini, talip Pirini unuttu. Sırrı bilen Ocak pirlerinin yerini dernek, 
vakıf  dedeleri aldı. Kısacası yol bozuldu. Yolun bozulmasıyla 
birlikte, onun ibadeti de yapılmaz oldu. Yapılan ise Hakk için 
değil seyir için yapılır hale geldi. 

12 Eylül’den bu yana Alevi çocuklarına 41 yıldır zorla Sün-
ni İslamiyet dersleri verilmektedir. Bu Alevi inancında büyük bir 
kırılmaya yol açmıştır. Öyle ki bugün Alevi asimilasyonu biz-
lere Alevi açılımı olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Alevilerin 
önemli kesimi de bu Açılım oyunlarına gelmektedir. Evrensel 
bir inanç olan Alevilik İslami bir mezhep olarak bile kabul  gör-
memekte bir tarikat muamelesi görmektedir. 

Alevinin kutsal semahı, insanın var oluşunun sembolü, 
birliğin, kardeşliğin, eşitliğin ve özgürlüğün sembolü semahı-
mız bu içeriklerinden boşaltılarak folklorik bir oyun derecesine 
indirilmekte, Alevinin ceminde deyişlerimizin, beyitlerimizin 
yerini kurandan sureler, abdestler, namazlar, islam ilahileri al-
maktadır. Kendini bu hakikat yolunun yolcusu sayanlara düşen 
büyük sorumluluklar bulunmaktadır. Pir ile talibi buluşturmak 
zorundalar. Yola yeniden ikrar vermek zorundalar. Görgüden 
geçmek zorundalar. Yola girmek için de müsahip olmak zorun-
dalar. 

Yeni bir başlangıç yapmanın asgari koşulları bunlardır.  
Semahımızı gerçek içeriği ile yürüyeceğimiz bir ortam yaratma-
nın yegane yolu bu asgari şartları yerine getirmekten geçiyor. 
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Yararlanılan Kaynaklar ; 

• Kadimden sonsuza Alevilik yazıları (Dede Turabi Akbal ) 

• Kimlik Mücadelesinde Alevilik; (Erdoğan Yalgın) 

• Aleviliğin Gizli Tarihi; (Erdoğan Çınar) 

• Hakk’ın Emri Rızası: (Başköylü Seyyid Hasan Efendi) 

• Anadolu Aleviliği; (Esat Korkmaz) 

• Alevilerin Büyük Sırrı; (Ünsal Öztürk) 
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Alevilikte Lokma ve Niyaz Kültürü 

“Pirlerimizin tarihteki deyişleri ile; “Şeriatın kıblesi Ka-
bedir. Tarikatın kıblesi pirin cemalidir. Pirler canlı Kabe’dir. 
Marifetin kıblesi insanın özüdür. İnsanın Özü Hakk’tır. Haki-
katin kıblesi her yerdir. Çünkü Hakk’ın nuru her yerdedir.”  

Niyaz insanın cemaline yapılır. Ve esas niyaz da İnsan-ı 
Kamile yapılır çünkü Rea Heq yolcuları bilir ki; Tanrı İnsanda 
(İnsan-ı Kamilde) tecelli eder. Çünkü o ilahi ahlak sahibidir, nef-
sini yenmiş, vicdan sahibi, suret-i haktır.” 

Aleviliğinde bütün diğer inançlar gibi kendine özgü ritü-
elleri bulunmaktadır. Biz bu kısa yazımızda sadece Alevilikte 
Lokma ve Niyaz ritüellerini ele alacağız. 

Alevilerde sofra,  ocak, yemek ya da lokma kavramları 
kutsallığa büründürülmüş ve tarihten günümüze yaşamımızın 
her aşamasında yerini almıştır.  Bu kavramlar kültürümüze ge-
leneksel yöntemlerle; edebiyatımıza, geleneğimize, törenleri-
mize, inanç ibadetimize ritüel olarak girmiş ve halen de yaşa-
maktadır. 

Bilindiği gibi Alevilerde Ocak kutsaldır. Ocak sadece ye-
mek pişirilen yer olarak görülmez. Ocak aynı zamanda soy ola-
rak kullanılan bir kavramdır. Bu açıdan Ocak asla söndürülme-
mesi gereken bir kutsal mekandır. Bu açıdan Alevilerde ocağa 
yemek artıkları atılmaz. Ocağa pislik atılmaz. Ocağın ateşi hiç 
söndürülmez. Eğer sönerse o evin başına felaketler geleceğine 
inanılır.  Alevilerde en büyük beddualardan biri de “ocağın sön-
sün” deyimidir. 

Alevilerde Ocak aynı zamanda bir olgunlaşma, eğitilme 
yeridir. Geçmişte Alevi inanç erleri adına Ocak denilen bu okul-
larda eğitilerek yetiştirilirdi. Burada pişer, olgunlaşır ve ondan 
sonra toplumuna hizmet için görev verilerek gönderilirdi. 

Yemek nasıl ateş yakılan bir ocakta pişerse, yani olgun-
laşıp yenilecek hale gelirse; ham insan da bir Alevi Ocağında 
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pişer, olgunlaşır.  Pişmek aynı zamanda olmaktır. Meyve yenilir 
hale gelince olmuş derler. İşte insan da Ocak’ta pişince olmuş, 
olgunlaşmış olur. 

Aleviler değişik törenleri için lokma dağıtırlar. Lokmada 
amaç kimin ne getirdiğine bakılmaksızın, her canın getirdiğinin 
ortaklaşa yenilmesidir. Burada rızalık esastır. Çünkü Alevi top-
lumu bir rızalık toplumudur. Herkesten olanağına göre alır ve 
herkese ihtiyacına göre yeniden dağıtır.  Örneklersek, aşağıdaki 
törenlerin sonunda mutlaka lokma dağıtımı yapılır. 

1. Görgü: Cem’de, görgüsü yapılan canların verdiği lok-
madır. 

2. Matem (Aşure): Matem orucu sonrasında verilen lok-
ma. 

3. Düşkün Kaldırma: düşenlerin aklanması için Cemde 
verilen lokma. 

4. Birlik Ceminde verilen lokma. 

5. Dardan İndirme: Hakka yürüyen bir Can için verilen 
lokma.  

6. Musahiplik ceminde verilen lokma.  

7. Hızır orucu sonrası Hızır lokması 

8. Adak adayan canların verdiği lokma 

9. Ziyaretlere adanmış adakların lokması 

Bunları daha da uzatabiliriz.  Burada esas olan hangi ve-
sileyle bir araya gelmiş olursak olalım. Toplanmamın sonunda 
hep birlikte aynı sofraya oturmaktır. 
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Sofra Kültürü 

Sofrada, ocak gibi sadece yemek yenilen yer olarak dü-
şünülmemelidir. Sofra, açılan bezi, inanç ve edebi ürünleri ile 
bir bütündür. Alevilerde sofraya kadın ve erkek birlikte oturu-
lur. Anadolu Alevilerinde gerek sofra, gerek yemekler ve yemek 
yeme şekilleri ile ilgili birçok inanç mevcuttur. 

•Yemek sofradan alınıp diz üzerinde yenmez. 

•Su tek yudumla içilir. Yudum yudum içilmez. 

•Alevi kültüründe sofra ve misafirin her ikisi de kutsaldır. 

•Yemek başladıktan sonra yemek yenilen yere misafirden 
başka kimse girmez. Sofraya davet edilir; ancak kimse yerinden 
kalkmaz ve selam vermez yemekten sonra hoş geldin denir. 

•Sofrada yemeğe başlarken sofranın üzerine el konur ve 
sonra dua edilir. 

Sofra Duası: 

“Bismişah... 
Lokmalarınız kabul, muratlarınız hâsıl ola. 
Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı, acı görmeye. 
Dertlere derman, hastalara şifa ola. 
Gittikleri yer gam ve keder görmeye. 
Üçler, Beşler, Yediler, On İki kutsal Ocak Pirleri, Kırklar, bil  

cümle erenler daima gönlünüzde ola. 

Yiyene helal, yedirene delil ola. 
Hak saklaya, Hızır bekleye. 
Gerçeğe Hû...” 
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Yemek Bitiminde İse Pir Yine Dua Eder. 

“Bismişah... 
 Bu gitti, yenisi gele. 
 Hak erenleri bereketini vere. 
 Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı acı görmeye. 
 Gittiği yerler gam ve kasavet görmeye. 
 Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. 
 Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, ger-

çek erenler demine Hû…” 

diye yemek dualanır. 

Duadan sonra niyaz edilir ve pir bir lokma daha yer. 

Anadolu ve Mezopotamya Alevilerinde ibadet amaçlı ya-
pılan cem törenlerinin önemli bir bölümü lokma adı verilen 
yemeklere ayrılmıştır. Lokma bölgelere göre çeşitlilik gösterir. 
Genellikle bir kurban olacağı gibi içli köfte (Elbistan), kömbe (Si-
vas, Maraş, Malatya Çorum) gibi yiyeceklerde olabilir. Bunlarda 
kurban niyetine lokma olarak sunulur ve getirilen yiyecekler 
imece usulüyle hazırlanır. Hepsinin ortak adı lokmadır. Lokma-
lar gelen canlara dağıtılmadan önce dualanır. 

Lokma Duası: 

Bismişah... 
Hizmetleriniz kabul ola. 
Muratlarınız hâsıl ola. 
Lokmalarınız, kurbanlarınız Pir Dergâhı’na yazılmış ola. 
Anadolu Erenleri, Maraş’ta kesilen, Sivas’ta yakılan, zali-

me karşı kavgada ölen canlar yoldaşınız ola. 
Emeğiniz boşa gitmeye. 
Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola. 
Ömrünüz bereketli, yuvanız şen ola. 
Dil bizden nefes Pir’den ola 
Gerçeğe Hû... 
Allah eyvallah 
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Özel Gün Yemekleri 

Aşure: 

Her yıl muharrem ayının onuncu günü yapılan bir yemek-
tir. 

İçine on iki çeşit malzeme konmasına dikkat edilir. 

Bu ayda su içilmez, onun yerine ayran, hoşaf gibi yiyecek-
ler alınır. Hz Hüseyin’in Kerbela da susuz bırakılmasının anısı-
na. 

Ölüm: 

Alevi köylerinde genelde ölü evinde yemek yapılmaz. El-
bistan’da ölü evinde üç gün yemek yapılmaz, komşular getirir. 
Buna sofralı gitme denir. Adana’da bu yedi gündür. Yedi gün, 
ölü evi yemek verir, buna ölü aşı denir. 

Ölünün ardından yedisinde, kırkında, elli ikisinde yemek 
verilir, ayrıca aşure de yapılır. 

Ziyaret: 

Alevi kültüründe ziyaret adı verilen kutsallığına, ermişli-
ğine, ululuğuna inanılan kişilerin, türbe, tekke, ocak ya da me-
zarlarında yemek vermek yaygındır. 

Anadolu’da, Rumeli’de, Mezopotamya’da bu ziyaretler-
den her yerde bulmak mümkündür. Elbistan Demircilik köyün-
de Teslim Abdal Ocağı vardır. Bu ocakta Teslim Abdal’ın mesti 
olduğuna inanılır ve bunu koruyup saklayan soya, ocaklar soyu 
denir. Bu ocakta sağaltmalar yapılır. Hastalığı olan kişi buraya 
kurbanı ile gelir.(Et, bulgur pilavı, ayran) Burada lokmalar yenir 
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ve bir gece mestin olduğu odada yatılır. 

Yemek tüm ev (ocaktaki) halkının, ocağa gelenlerin işti-
raki ile yenir. Ocağın reisi dua eder. ’’El bizden sebep Allah’tan’’ 
diyerek mest üç defa hastanın sırtına sürülür. 

Ziyaretler her yıl düzenli olarak ziyaret edilir. Adak geti-
renler hep birlikte kurbanlarını keser, getirilen lokmalar imece 
usulü hazırlanır ve kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç aynı sofrada 
birlikte yenilir. 

Kızılbaş Alevilerde Tuz Kültürü: 

Alevilerde tuz-ekmek-su kutsallığı olan, halkın yaşantısı-
na birçok anlamda girmiş yiyeceklerdir. Tuzla ilgili Aleviliğe has 
inanç ve uygulamalar yaygındır. 

Alevilerde tuz kutsaldır. Gerek günlük yemek kültürün-
de, gerek ibadet ile ilgili meydanlarda tuzun yeri çok önemlidir. 
Sofrada yemekten önce tuz tadılarak başlanır ve yine tuz tadı-
larak bitirilir. 

Alevilerde tuz iki anlam içerir; 

1. Her halin ile dengeli ol. Her işe hangi hal ile başlarsan 
o hal ile bitir. 

2. Gözde faydasız gibi görünen şeyler özde birleşince 
faydalı olurlar, tat verirler. Soydum ve klor yalnız baş-
larına iki zehirdir. Oysa birleşeni tuz olur. 

Maraş Elbistan (Kantarma- K.Yapalak) Alevilerinde cemde 
on iki kollu Horasan’dan beri var olduğuna inanılan cerağ var-
dır. Dede çerağı uyandırdıktan (yaktıktan) sonra, çerağın altına 
tuz koyar. Bu tuza ekmek batırarak şifa olsun diye yenir. 

Alevi inancının temelinde bizi var edene, verdiği nimet-
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lere sonsuz teşekkür ve minnet söz konusudur. Buda Alevilerin 
dualarında açıkça görülmektedir. Bunu irdelemek içinde aşağı-
da her gün sık sık gerçekleştirdiğimiz yeme etkinliğinin başlan-
gıcı ve bitişinde Alevi öğretisine göre söylenen dualara bakmak 
yeterlidir. 

‘Niyâz’ Farsça bir kelime. Şiddetle isteme, ihtiyaç duyma, 
yakarma anlamlarına geliyor. Eski Farsçada bir anlamı daha var 
o da ‘eksiklik’. Dua ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Zira ‘dua’ 
Arapçada yardıma çağırmak, davet etmek anlamlarına haiz. 
Alevilikte niyaz aslında ikrar vermektir. İkrar da bir nevi salat-
tır. İkrar verdik sözümüzden dönmeyiz deyimi Aleviler için yola 
söz vermektir. İlk niyazımızı bu yola girerek veririz.  Her erkan-
da da bu niyazımızı tekrarlarız. Niyaz tarihte katledilmiş Alevi 
inanç önderlerinin ismi geçtiğinde, ya da büyük Alevi ozanları-
nın adı geçtiğinde baş parmağımızı öpüp alnımıza götürülerek 
yapılır. 

Birçok yörede Alevi canların elini göğsüne koyduktan 
sonra şehadet parmağını ağzına götürüp öperek yaptığı selam-
lamaya niyaz denilmektedir. Canlar Mürşidin, pirin, rehberin 
karşısında cemaline dönük olarak kıyam, rüku ve secde hare-
ketleriyle niyaza niyaz eder. İbadethanemiz olan Cem evinde 
“kıble” aranmaz. Mürşidin, pirin ve rehberin oturduğu makam 
kıble olarak kabul edilir. 

Çünkü biz Kızılbaşlar için, Rea Heq yolcuları için aslo-
lan insanın cemalidir. Kamil insansız Hakk’ın bilinmemesi ve 
Hakk’a ulaşmak için İnsan-ı Kamile varmak gerektiği fikri tüm 
tasavvufi grupların ortak inancıdır. Dolayısıyla bütün mistik ku-
rumlarda “Niyaz” en önemli erkanlardan biridir. Sözlük anlamı-
na göre Niyaz yalvarma, dua demektir. Bizim yolumuzda Niyaz 
insana yapılır. Bazıları bizim bu davranışımızı insana tapma 
olarak algılamışlardır. Ancak atalarımız gerçeği de, tanrıyı da, 
Hüdayı da, Xade’yide hep İnsanı-ı Kamilde bulmuşlardır. Pirle-
rimizin tarihteki deyişleri ile; “Şeriatın kıblesi Kabedir. Tarika-
tın kıblesi pirin cemalidir. Pirler canlı Kabe’dir. Marifetin kıb-
lesi insanın özüdür. İnsanın Özü Hakk’tır. Hakikatin kıblesi 
her yerdir. Çünkü Hakk’ın nuru her yerdedir.”   
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Niyaz insanın cemaline yapılır. Ve esas niyaz da İnsan-ı 
Kamile yapılır çünkü Rea Heq yolcuları bilir ki;Tanrı İnsanda 
(İnsan-ı Kamilde) tecelli eder. Çünkü o ilahi ahlak sahibidir, 
nefsini yenmiş, vicdan sahibi, suret-i haktır. İbnü’l – Arabî’ye 
göre, insan ezeli ve ebedidir ve alem onun vücuduyla tamam 
olmuştur. 

İnsan İlahi Ruh’un parçasıdır, doğması ve ölmesi görü-
nüştedir, insan her zaman vardı ve var olacaktır. İnsan-ı Kamil 
var oldukça evren korunmuş olacaktır; “Görmez misin ki, Dün-
ya hazinesinin mührü olan insan-ı kamil o hazineden ayrılıp da 
mührü bozacak olsa, Tanrı’nın bu hazinede saklayacağı bir şeyi 
kalmaz. İçinde her ne varsa boşanır. Varlıkların bazısı bazısına 
karışır.” (Arabî, 1964, 10). 

Hacı Bayram Veli (1352-1429), İnsan-ı Kamil Risalesi’nde 
Yaratıcının kamil insanı zahir ve batın olmak üzere iki yüzlü 
yarattığını belirtir. Batıni yüzü Hakk, zahiri yüzü Halktır. Birin-
cisi vahdet (birlik) tir, ikincisi çokluktur. Kamil insan Hakk’ın 
gözüdür. Hakk aleme onunla bakarak rahmetini ulaştırır. O var-
lığın ruhudur. Beden ruhsuz ayakta duramadığı gibi, alem de 
bir nefes kamil insansız olamaz. Çünkü bütün eşyanın zuhur ve 
devamı kamil insanladır. Kamil insansız Hakk bilinmez.. O hal-
de Kamil insana ulaşmak Hakk’a ulaşmaktır. Onu gören Hakk’ı 
görmüş, onu seven Hakk’ı sevmiş demektir. Ona itaat Hakk’a 
itaattir ve onun reddettiği Hakk tarafından da reddedilmiş de-
mektir. Onun ilmi Hakk’ın ilmiyle aynıdır. Kısacası onun zatı 
Hakk’ın zatı, vücudu Hakk’ın vücudu, ilmi Hakk’ın ilmidir. Ka-
mil insandan gayrı Hakk’a varış kapısı yoktur. Hakk bütün isim, 
sıfat ve tecellileriyle kamil insanın kalbine yerleşmiştir. O halde 
Hakk’ı isteyen kalbini Kamil insanın kalbine bağlasın… (Öztürk, 
1989, 18-19) 

Kendi özünü okuyabilen, değerini bilen ise İnsan-ı Kamil-
dir. İnsan-ı Kamil, ideal / yetkin / evrensel bir insandır. 

İnsan-ı Kamil’in temel amacı Hakk’a ulaşmaktır. Kaf da-
ğına varınca Simurg’u arayan kuşlar nasıl kendilerini buldular-
sa Hakk’ı arayan İnsan-ı Kamil de, Hakikat kapısında kendisini 
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bulur. 

İnsan-ı Kamil Hakk’ın kapısıdır, Hakk’a onunla gidilir. İn-
san-ı Kamil ile sohbet Hakk ile sohbet gibidir. İnsan-ı Kamil’in 
Hakk’ın Cemalinin aynasıdır. 

İnsan-ı Kamil baştan ayağa aşk ve sevgiyle doludur. Sev-
gisi tüm insanlığa, aşkı Hakk’adır. Bizim Niyazımız insanadır 
ve de dolayısıyla Hakk’adır.  Bizim inancımızda kula kulluk da, 
Hakka kulluk da yoktur. Biz Hakkı severiz ve ondan dolayı niyaz 
ederiz. Niyazımız korkudan değil sevgiden ve saygıdandır. 

Yararlanılan Kaynaklar; 

• Adnan Demir Alevi - Bektaşilerde Yemek ve Sofra Kül-
türü makalesi 

• İsmet Zeki Eyüboğlu, Bütün yönleriyle Bektaşilik, Der 
Yayınları 

• Doç. Dr. Bedri Noyan;  Bektaşilik Alevilik Nedir? ANT/
CAN yayınları 

• Haşim Kutlu, Yol Erkan Meydan, Yurt yayınları 
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Alevilik’te Cenaze Erkanı 

Günümüzde Aleviliğin özgün içeriği,egemen devletlerin 
bilinçli asimilasyon politikasıyla İslam’dan  öylesine etkilen-
miştir ki,  yüz yıllardır Alevi edep ve erkanlarına göre yapılan 
cenaze törenleri, tamamen arapça okunan dualarla, çekilen 
tekbirlerle bu yüce inancın o güzelim özü  tersine çevrilmiştir.  

Son olarak Engin Nurşani’nin cenazesinde görüldüğü gibi, 
kendisine Alevi dedesi diyen, özünde  cami hocası olan bir düş-
kün tarafından Cenaze’de deyiş okuyan Alevi ozanlarımıza ha-
karet edilmiş ve Cenaze İslami şeriatı usulüne göre yapılan tö-
renin ardından defnedilmiştir. Artık  Buna dur denilmeli! 

Aleviler yüzyıllardır dinsel ritüellerini hep gizli yapmış-
lardır. Yaşadıkları coğrafyada Her taraftan İslam şeriatıyla ku-
şatılmış olduklarından ve iktidarlar tarafından baskı altında 
yaşadıklarından bir türlü korku çemberini kırıp kendi inanç ve 
ibadetlerinin gereği olan geleneklerini özgürce yaşamamışlar-
dır. 

Bu durum günümüzde Alevi örgütleri sayesinde biraz kı-
rıldıysa da, ne yazık ki halen Alevilerin büyük bir kısmı inanç 
ritüellerini gizli yapmaktadırlar. 

Alevi örgütlenmeleri  bunun için vardır. İnanç örgütlen-
meleri bunun için oluştu. Federasyonlar ve Konfederasyonlar 
bunun için kuruldu. Örgütlü Aleviler kendi inanç geleneklerinin 
özünü yaşatmak için vardırlar.

Hakka yürüyen bir can için erkan töreni yapılırken törene 
katılan insanlar bir haz duymalı. Gönülden duymalı, ruhen doy-
malı ve yapılan tören alanından içi sevgi ve muhabbet ile dolu 
olarak ayrılmalı, cenazemerasimi esnasında yapılan konuşma-
lar ve anlatılanlar her seferinde törene katılan gençler için bir 
eğitim alanı gibi olmalı.

Alevilerde cenaze erkanını Pir yönetir. Eğer pir yoksa bu 
işi bilen bir kişi de erkanı yürütebilir. Pir yok diye tanımadığı-
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mız, hacı, hocalara meydanı bırakmamalıyız.  

Alevilikte Hakka Yürüyen Can İçin 
Yapılan Tören 

Alevi inancında ölüm yoktur, çünkü can ölmez ölen ten-
dir. O can için Hakka yürüdü yada don değiştirdi denir.Hakka 
yürüyen can Hakktan gelmiş tekrar Hakka dönmüştür. Hakkla 
bir olmuştur. Hakkla bir olma, insanın varolan dünyaya gelip 
giderek Kamil İnsan olana kadar süren devirdir. 

Alevi inancında ışıkla başlayan varoluş dünyada tüm nes-
nelerin oluşumuyla insanda birleşir. “Ne varsa alemde o vardır 
ademde” özdeyişinde olduğu gibi insan küçük bir evrendir. Bü-
yük evren ise Tanrıdır, Hakktır. İnsan varolduğu dünya da biliç-
lenerek tekrar Hakka döner. İlk oluşumda insan hamdır. Dün-
yaya tekrar tekrar gelerek olgunlaşır, Kamil insan olur ve kendi 
varlığından geçerek var olanda, kendi varlığını bulur, bu sayede 
tanrısal güce ulaşır, Hakkın özünde sır olur. Kısacası yine aslına 
başlangıc noktasına döner. 

Cenaze Töreni 

Can Hakka yürüdükten sonra bilen bir kişi canın göz ka-
pakları açıksa kapatır ve sağ elini göğsünün üstüne kor üzerine 
beyaz bir örtü ile kapatır. Cana son görevin yapılacağı yere nakli 
için hazırlık yapılır. Bu yer günümüzde  Cemevleridir. 

Cenaze Yıkama İşlemi 

Can cemevinde yıkama bölümüne alınır ve yıkanmak için 
hazırlanır. Cenaze yıkanmaya başlamadan önce tüm görevliler 
Hakka yürüyen canın etrafına toplanır. Sırası ile aşağıdaki iş-



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 149

lemler takip edilir. 

1. Yıkama işlemi başlamadan önce görev bölümü yapılır. 
Sonra aşağıdaki gülbenk okunur.  

“Bismi Şah Ya Hakk! Ey dost, varolduğun bu dünyada 
cümle hizmetlerin kabul ola. Yüzün ak, isteğin Hakk ola, Mura-
dın hasıl, meydanın açık ola. Hızır yoldaşın, Hünkar pirin, Hakk 
mürşidin ola. Bizler seni bu yolculuğuna hazırlayacağız. Hakk 
hizmetimizi Kabul ede. Gerçeklerin demine Hüü.” 

2. Candan helallık (izin )almak için aşağıdaki gülbenk 
okunur; 

“Sevgili Can El aldık yolumuzdan. Gönül aldık izin aldık 
yakınlarınızdan. Hakka ulaşmak için başlayan bu yürüyüşünde 
Sana hizmet etmekle görevlendirildik. Senden, sana vereceği-
miz bu hizmet için İzin istiyoruz ya can. Biz burada bulanan 
tüm hizmetliler, Gönülden ikrar verdik bu hizmeti yapmaya , 
Hakk kabul ede Pir kabul ede.” 

3. Beden yıkanırken okunacak gülbenk:  

“Bismi Şah Ya Hakk Döküyoruz  bu suyu, Üçlerin, Beş-
lerin, Yedilerin hakkı için. Döküyoruz bu suyu Ondört Masum 
Pakların Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların hakkı için. Ya Hakk, 
senden gelen ve yeniden sana dönen  bu canımızın ruhunu su-
lar kadar berrak, sular kadar engin eyle. Bu hizmetimizi bu can 
adına kabul eyle ya Pir.” 

4. Yıkama işlemi bittikten sonra ailesi son defa yüzünü 
görüp üç tas su döker ve helallık alır.”Bismi Şah Ya Hakk Hak-
kımı helal ediyorum, kabul et ey can. Gerçek erenler demine 
hü…” 

5. Ailesi ile helallıkları alındıktan sonra görevliler cana 
ailesinin isteğine göre ya temiz bir elbisesini yada beyaz bez-
den Hakk gömleğini giydirirler ve tabuta yerleştirirler. 
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Tabut Kapatılmadan Önce Söylenecek Gülbenk; 

“Bismi Şah Ya Hakk, Can canımızdan koptu geliyor, Bil-
cümle evliyalar, embiyalar meclisinde Kabul görsün. Ellerimizi 
açtık Haktan ve halktan yana, yıkadık canımızı gönül suyumuz-
la. O, ki yıkayıp giydirdik can libasını, Öyle yaptık yolumuz uya-
rınca; kabul olsun hizmetlerimiz, Hakka dönen canımızı cemi-
nize alın  mürşitlerimiz. Canımızı size yolluyoruz yolumuzun 
pirleri. Dergahına Kabul eyle Ya düzgün baba,  Deyişlerin canla 
olsun ya Pir Sultan. Dost kapını aç ya Abdal Musa. Canı dost 
Kabul eyle ya Hızır İlyas. Biz ona hakkımızı helal ettik ya Hakk. 
Kendisi hazır Hakk yoluna, Gönüllerimiz onunla ola. Dil bizden 
Nefes Pirlerimizden ola. Gerçek erenler demine hü…” 

Cemevinde Yapılacak Tören ve Gülbekleri 

Cenaze sahipleri  törenin yapılacağı yeri hazırlar. Cenaze 
töreninin yapıldığı yerin bir köşesi çiçeklerle süslenerek, mum-
lar yakılır ve kişinin varsa bir fotoğrafı konulur. Cenazeye gelen 
ozanlarımız Bağlama eşliğinde, Alevilerin telli kuran dedikleri 
sazı ile kişinin sağlığında sevdiği ve dinlediği  deyişler  söyler,-
Semah yürünür. 

Hakk’a yürüyen can’ın en yakın arkadaşları ve dostları 
onunla ilgili kısa konuşmalar yaparlar. 

Sonra da Pir veya onun yerine duayı okuyan kişi kim-
se, hakka yürüyen canın yaşamını kısaca anlatarak orada ha-
zır bulunan canları saygı duruşuna davet ederek helallık ister. 
Alevilerde en makbul dua en kısa duadır. Eğer Alevi cenaze er-
kanlarını inancımızın özü gereği yaşatmazsak İnancımız çok 
kısa süre sonra, yakın gelecekte İslam’ın yoğun propaganda ve 
asimilasyonu karşısında yapa yalnız kalarak eriyip bitme duru-
muyla karşı karşıya kalır. 

Alevi Cenaze Erkanın da Pir Cemaetten helallik aldıktan 
sonra şöyle seslenir;  hazırda bulunan değerli canlar “İnanç ve 
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ibadetimizde Kıble ve Kabemiz İnsandır. Biz yönümüzü ve yü-
zümüzü insana döndermişiz. Sizin yönünüz bana,benim yü-
züm se size dönüktür. Kıblemiz birbirine bakan yüzlerimizdir.  
benimse kıblem sizsiniz“ dedikten sonra sağ elini sol göğsünün 
üstüne koyarak : “Bismişah/ Hallah Hallah” deyip gülbengine 
başlar : “Ey Hakk senden geldik yine sana döneriz. Cümle canlar 
nihayetinde sana döneceklerdir.  Yönünü sana dönmüş, sana 
gelen bu canın kusurlarını bağışla ruhunu şad eyle.“ 

Tören sorumlusu inanç boyutunun yerine getirilmesi için 
inanç görevlisini meydana davet eder. İnanç görevlisi ailesini ve 
yakın dostlarını tabutun başına davet eder. 

Hakka yürüyen cannın etrafina başta ailesi olmak üzere 
halka olunur. Ayak kısmı açık bırakılır. Dede Hakka yürüyen 
canın baş kısmının sağ tarafına geçer. Diğer canlar halkanın 
etrafında yer alırlar. Önde bulunan canlar sağ ellerini tabutun 
üstüne koyarlar.Daha dışta kalan canlar hakka yürüyen candan 
tarafa dönerler ve gülbengin bitimine kadar sessiz kalırlar. 

İnanç görevlisi aşağıdaki gülbenkleri okur. 

Gülbenk 1 

Helallik alma; “Ey canlar Hakk’ı hakikati özünde gören, 
bu yüzden En-el Hak diyen, 72 millete bir nazarla bakıp, eline, 
beline, diline sahip olmayı kendisine ilke edinen, dini sevgi, ka-
besi insan, kitabı bilim olan bir inancın mensuplarıyız. Bizim 
inancımızda ölüm yoktur, don değiştirme vardır, giden her 
can bir başka bedende yeniden aramızda olacağına inanırız.  
…………….  canımız Hakk’a yürüdü. Yürüyüşü mübarek olsun.  
Bu canı nasıl bilirdiniz? (Bu cümle 3 kez tekrarlanacak ve yanıt 
(Hakk Eyvallah olacak) Bu can . . . . .bizim içimizde yiyip içti, 
bizlerle yaşadı. Belki de hak yedi, haksızlık etti şimdi Hakka yü-
rüdü,. Bu can üzerinde maddi, manevi hakkınız olabilir, hakkı-
nız varsa helal ediyormusunuz? (Bu cümle 3 kez tekrarlanacak) 
Hakkımız varsa helal ediyoruz diyen canlardan Hakk razı olsun. 
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Gülbenk 2: “Bismi Şah, Ya Hakk,Can canımızdan koptu geli-
yor, Bilcümle evliyalar, enbiyalar meclisinde Kabul görsün. Ellerimizi 
açtık halktan ve Haktan yana. Doğum ve ölümü kardeş bildik. O ne-
denle suyunu döktük bedene,yıkadık canımızı gönül suyumuzla. O ki 
yıkayıp giydirdik can libasını. Yolcu ediyoruz son gideceği mekana. O 
mekan insanlık, o mekan canların kalbidir. Toprağı bol olsun, Hizmet-
leri belleğimizde kalsın. Cemali aramızdan hiç ayrılmasın. Dil bizden 
olsun, nutuk Hz. Pirden, Hü diyelim gerçek Erenler demine hü.” 

Gülbenk 3: “Bismi Şah ya Hakk Can adına Can cana halka 
olduk canın etrafında Darına durduk ya Hakk, Sana sığındık Pirim 
Hacı Bektaş Veli. Sana sığındık ya Baba Düzgün. Biz ona hakkımı-
zı helal ettik, Canımızı size yolluyoruz yolumuzun pirleri. Deyişlerin 
canla olsun ya Pir Sultan. Canı dost kabul eyle ya Hızır. Ya Hakk can 
cana halka olduk canın etrafında dara durduk. Hakkı İnsan-ı Kamilde 
bulduk. En-el Hakk deyip bir olduk. Kabul eyle ya Hakk sana yürüyen 
, sana dönen, sana doğru uğurladığımız bu canı. 

Biz ezelden de vardık bu alemde, Güneş doğmadan, ay 
doğmadan, aydan günden evvelden. Bu aleme biz çok gelmiş 
gitmiş idik. Hakkı bildik Hakk olduk, özümüzü tanıdık yol ol-
duk. Ya Hakk bu can ölmeden evvel ölenlerden, binlerce kez di-
rilenlerden. Şimdi bu can başka bedenlerde yeniden dirilecek, 
bu canın bedeni canlı cansız herşeye sinecek. Kainat durdukca 
yasayacak bu can Canan icinde. Dil bizden, nefes Hazreti Pir-
den, kabul Hakk”dan ola.” 

Gülbenk 4: “Bismi Şah ya hakk eyledik bu hizmeti hakka yü-
rüyen can için, ölmeyip don değiştiren can için. Eyledik bu hizmeti, 
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli için. Eyledik bu hizmeti darına durdu-
ğumuz Pirlerimiz Hallacı Mansur, Seyyid Nesimi için. Eyledik bu hiz-
meti, Baba Duzgün,  Abdal Musa için. Eyledik bu bu hizmeti, Kalender 
Çelebi ve bilcümle Anadolu ve Mezopotamya erenleri, dervişleri için. 
Eyledik bu hizmeti, İnsanlık adına hizmet eden tüm cümle canlar için.  

Sen bu hizmetimizi Hak huzurunda kabul eyle Ya Hazreti Pir. 
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Onikilerin, Ondört Masum-u pakların, On-
yedi kemerbestlerin, Kırkların adına Kabul et. Hakka yürüyen canin 
geride kalan yakınlarına, yol kardeşlerine, sabretme gücü ve sağlıklar 
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ihsan eyle. Tekbir verildi cana canımız düşsün yola. Dil bizden Ne-
fes Hazreti Pirden ola. Demi Pir, Keremi Evliya ,gerçek erenler demine 
hüü.” 

Gülbenglerin bitiminden sonra inanç görevlisi altı kişi ça-
ğırır. Bu kişiler cenazeyi masanın üzerinden alıp cenaze araba-
sına götürmek üzere omuzlara alırlar. Önde inanç görevlisi ile 
halkın ortasından cenaze arabasına taşınır. 

Cenaze halkın ortasından geçerken halk ayağa kalkıp ce-
nazeden tarafa dönerler. 

Hakka Yürüyen Cana Mezarlıkta 
Yapılacak Son Tören 

Tören sorumlusu cemevinden ayrılmadan önce, bir ibrik 
ve tabutun üzerine yerleştirileceği portatif masayı mezarlığa 
götürmek üzere hazır eder. 

Cenaze mezarlığa geldikten sonra tören sorumlusu porta-
tif masayı cemevindeki şekilde mezarın ön kısmına yerleştirir. 

Tüm toplumun gelmesi beklenir. Herkesin tamamlanma-
sı ile birlikte tören sorumlusu gelen  topluluğa seslenerek; “can-
lar Hakka yürüyen canın son görevini yapmak için sizleri alanın 
çevresine bekliyorum”der. 

Ailesi ve yakınlarından dört veya altı kişiyi Hakka yürü-
yen canın tabutunu arabadan almak üzere ayarlar. 

Son merasimi yürütecek olan Pir ya da inanç sorumlusu 
ve altı kişi arabanın başına gelir. 

Gelen kişilerle birlikte cenaze arabadan dışarı çıkartılır. 
Baş kısmı öne gelecek şekilde omuzlara alınır. 

Pir önde mezarın önüdeki portatif masaya kadar yavaş 
adımlarla yürüyerek getirilir ve yerleştirilir. 
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Hakka yürüyen cannın etrafina başta ailesi olmak üzere 
halka olunur. Ayak kısmı açık bırakılır. Dede Hakk’a yürüyen 
canın baş kısmının sağ tarafına geçer. Diğer canlar halkanın et-
rafında yer alırlar. Daha dışta kalan canlar hakka yürüyen can-
dan tarafa dönerler ve gülbengin bitimine kadar sessiz kalırlar. 
Önde bulunan canlar sağ ellerini tabutun üstüne koyarlar. (ce-
mevindeki törenin aynısı) Dede gülbenki okur. Etrafdaki can-
lar Allah Allah der.Bismi sah ya Hakk Çağırdım üçlere, beşlere, 
onikilere, tüm masumu paklara, Çağırdım kırklara, Hakka yürü-
yen can için. Hak adına hazırladık yolumuz gereği, Eli erde yüzü 
yerde özü darı Mansur’da,  Hakk ve hakikat yolunda, canımız er 
meydanının eri, pir divanin talibiydi. Yolunu yol eylemiş, Hakk 
yoluna can eylemiş, Tüm dostlarının helallığını almış,Canı kur-
ban, teni tercuman olmuş, Hakka yürüyen..............canımızı tüm 
erenler, arifler, mürşitler ve pirler olarak  yolunuza kabul edin. 
Canı dost kabul eyle ya Hızır. Biz ona hakkımızı helal ettik, Siz-
lerde bu canı kabul edin. Kendisi hazır hak yoluna, Gönüllerimiz 
onunla ola, Dil bizden nefes  Pirlerimizden ola, Demi pir, keremi 
evliya, gerçekler demine Hüü. Hakk rahmet eylesin.” 

Tabut yine aynı canlar tarafindan portatif masadan alınıp 
mezarın sağ yan kısmına getirilir. 

Ailesinin isteğine göre (tabutla mı yoksa kefenle mi defne-
dilecek) hareket edilir. 

1. Tabutla Defin 

Tabut mezar üstündeki kolonların üzerine yerleştirilir. 
Önceden belirlenen dört kişi tarafindan düz halatla tabut aşa-
ğıya indirilir. 

Tabutun mezarın tabanına tam yerleştiği kontrol edilir. 
Bir kişi aşağı inerek düzeltir. 
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2. Kefinle Defin 

Tören sorumlusu cemevinden yıkama tahtasını getirmiş-
tir, tahtayı tabutun yanına kor. 

Tabut açılır iki kişi ayak ve baş kısmından iki kişide bel ve 
diz altından tutarak cenazeyi kaldırırlar. Bir diğer kişide tabutu 
alttan çeker. 

Kaldırılan cenaze tahtanın üzerine yerleştirilir. 

İki kişi mezara iner. Tabutla yapılan işlemde olduğu gibi 
mezara indirilir. 

Mezardaki kişiler tahtayı cenazenin altından yavaşca çe-
kerler. 

Ve yukarıdan verilen tahtaları ayak ucundan başlayarak 
dizerler. 

Bu işlemler bittikten sonra eğer ailesi ve dostları çiçek at-
mak istiyorlarsa atmaları sağlanır. 

İlk toprak atımı merasimi yürüten Pir veya inanç görevlisi 
kişi tarafindan yapılır. 

Sonra ailesi ve daha sonrada diğer canlar toprak atarlar. 

İsim levhası dikilip mezar tamamlandıktan sonra meza-
rın orta üst kısmına baştan sona bir oluk açılır. 

Varsa üzerine çicçkleri yerleştirilir. 

Pir veya inanç görevlisi kişi  «  Başta Hakk, cümle erenler 
seni dost meclisine kabul etsin » diyerek, baştan ayak ucuna 
kadar üç defa su döker. Ailesinden kişilerde aynı şekilde su dö-
kerler. 
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Bu işlemler bittikten sonra, Pir veya görevli kişi « dostlar 
hakka yürüyen.......... cana son gorevimizi tamamladık.Hakk 
rahmet eylesin,hizmet edenlerin hizmeti kabul olsun’ diye gül-
bang okuduktan sonra « Ben dosta son görevimi yapacağım her-
kes buradan ayrılsın » der.Mezar başının sağ tarafına çömelir 
ve « Bismi Şah ya Hak, Dost seni dostunla buluşturduk. Bir gün 
bizde geleceğiz. Tüm dostların canların gönlü seninle. Bizden 
yana hakkımız helal olsun. Sende hakkını helal et. Hakk dostun 
Pir yardımcın olsun.  Mekanın kırklar mekanı olsun. Gerçeğin 
demine devranına Hüü. » 
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Alevilikte Hakka Yürüyen Can İçin 
Verilen Kırk Lokması 

Aleviliğin özgün içeriği,egemen devletlerin bilinçli asi-
milasyon politikasıyla İslam’dan etkilenmiştir ki,   bin yıllardır 
Alevi edep ve erkanlarına göre yapılan cenaze törenleri, tama-
men arapça okunan dualarla, çekilen tekbirlerle bu yüce inan-
cın o güzelim özü  tersine çevrilmiştir.  

Son olarak Engin Nurşani’nin cenazesinde görüldüğü 
gibi, kendisine Alevi dedesi diyen, özünde  cami hocası olan bir 
düşkün tarafından Cenaze’de deyiş okuyan Alevi ozanlarımıza 
hakaret edilmiş ve Cenaze İslami şeriatı usulüne göre yapılan 
törenin ardından defnedilmiştir Buna dur demeli! 

Aleviler yüzyıllardır dinsel ritüellerini hep gizli yapmış-
lardır. Yaşadıkları coğrafyada Her taraftan İslam şeriatıyla ku-
şatılmış olduklarından ve iktidarlar tarafından baskı altında 
yaşadıklarından bir türlü korku çemberini kırıp kendi inanç ve 
ibadetlerinin gereği olan geleneklerini özgürce yaşamamışlar-
dır. 

Bu durum günümüzde Alevi örgütleri sayesinde biraz kı-
rıldıysa da, ne yazık ki halen Alevilerin büyük bir kısmı inanç 
ritüellerini gizli yapmaktadırlar

Alevi örgütlenmesi bunun için vardır. İnanç örgütlenmesi 
bunun için oluştu. Federasyonlar ve Konfederasyon bunun için 
kuruldu. Örgütlü aleviler kendi inanç geleneklerinin özünü ya-
şatmak için vardırlar. 

Hakka yürüyen bir can için erkan töreni yapılırken törene 
katılan insanlar bir haz duymalı. Gönülden duymalı, ruhen doy-
malı ve yapılan tören alanından içi sevgi ve muhabbet ile dolu 
olarak ayrılmalı alanındaki merasim esnasında yapılan konuş-
malar ve anlatılanlar her seferinde törene katılan gençler için 
bir eğitim alanı gibi olmalı.
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Alevilerde cenaze erkanını Pir yönetir. Eğer pir yoksa bu 
işi bilen bir kişi de erkanı yürütebilir. Pir yok diye tanımadığı-
mız, hacı, hocalara meydanı bırakmamalıyız.  

Ölen Can’ın cenaze erkanı önce yıkamayla başlar. Cena-
ze ister kadın, ister Erkek olsun  yıkama hizmetini yapan kişi, 
hizmete başlamadan önce şu kısa duayı okur: “Yüce Hak niyet 
ettik önümüze gelen bu meyyiti dünya kirlerinden temizle-
meye, noksan ve eksiklerimiz olursa sen dergahında bağışla-
yasın, bu canın ruhunu şad eyleyesin, Boz Atlı Hızır yardım-
cımız olsun” der ve yıkamaya başlar. Yıkama işi bittikten sonra 
cenaze (Meyit)kefenlenir ve tabuta yerleştirilir.

Cenaze töreninin yapıldığı yerin bir köşesi çiçeklerle süs-
lenerek, mumlar yakılır ve kişinin varsa bir fotoğrafı konulur. 
Bağlama çalan bir kişi Alevilerin telli kuran dedikleri sazı ile ki-
şinin sağlığında sevdiği ve dinlediği bir iki deyiş söyler. En yakın 
arkadaşları ve dostları onunla ilgili kısa konuşmalar yaparlar.

Sonra da Pir veya onun yerine duayı okuyan kişi kim-
se, hakka yürüyen canın yaşamını kısaca anlatarak orada ha-
zır bulunan canları saygı duruşuna davet ederek helallık ister. 
Alevilerde en makbul dua en kısa duadır. Eğer Alevi cenaze er-
kanlarını inancımızın özü gereği yaşatmazsak İnancımız çok 
kısa süre sonra, yakın gelecekte İslam’ın yoğun propaganda ve 
asimilasyonu karşısında yapa yalnız kalarak eriyip bitme duru-
muyla karşı karşıya kalır.

Alevi Cenaze Erkanın da Pir Cemaetten helallik aldıktan 
sonra  şöyle seslenir;  hazırda bulunan değerli canlar “İnanç 
ve ibadetimizde Kıble ve Kabemiz İnsandır. Biz yönümüzü ve 
yüzümüzü insana döndermişiz. Sizin yönünüz bana,benim yü-
züm se size dönüktür. Kıblemiz birbirine bakan yüzlerimizdir.  
benimse kıblem sizsiniz“ dedikten sonra sağ elini sol göğsünün 
üstüne koyarak : “Bismişah/ Hallah Hallah” deyip gülbengine 
başlar : “Ey Hakk senden geldik yine sana döneriz. Cümle canlar 
nihayetinde sana döneceklerdir, şefaatkani olan sensin. Yönü-
nü sana dönmüş, sana gelen bu canın kusurlarını bağışla ruhu-
nu şad eyle.“ der ve devam eder : “Ey hakk, gani olan rahmetini 
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sana yürüyen candan esirgeme, sana gelen canımızı mekanına, 
Hakk katına Kabul eyle,”

“Oniki’ler  hak´kı için, masum-u paklar ve Kemerbestler 
hak´kı için, kırklar hak´kı, Enel-Hak diyen Mansur hak´kı için 
sana gelen canımızın kusur ve eksikliklerini bağışla. Ruhunu 
sonsuz nurunla aydınlat.“

 Ey Hakk İnsanların akıbeti hakka yürümektir. Her daim 
Ya Hakk diyerek ismini zikreden dervişler hak´kı için, sana gö-
nül veren aşıklar hak´kı için, isminin geçtiği deyiş ve gülbengler 
hak´kı için, Hakk’ı dilinden düşürmeyen bütün canların hak´kı 
için sana yönelmiş gelen bu canımızın ruhunu şad eyle, kusur-
larını af eyle.“

Alevi Pirleri bütün dua ve gülbenglerini, kendi taliplerinin 
anladığı dilde yapar. Gazeteci ve Yazar Musa Ağacık`ın deyimiy-
le : “Cem evlerinde kuran kurslarını vermek ve arapça okumak 
utanç verici bir durumdur.” Aleviler bu utanç verici duruma asla 
düşmemelidirler. Dualar bittikten sonra cenaze tabutla toprağa 
verilir. 

Alevilerde Kırk Lokması 

Alevilerde bir can hakka yürüdükten 40 gün sonra, 40 lok-
ması verilir. Bu tören Alevilerde oldukça önemlidir. 40 günden 
önce bu tören yapılmaz. Bu törenin anlamı hakka yürüyen bir 
canın ölüm haberini aynı anda, o gün içerisinde herkesin duy-
ma olanağı ve cenaze törenine katılma imkanı olmayabilir. Ale-
vi dedesi nasıl ki, cenaze töreninde cemaatten helallık istiyorsa, 
40 lokmasında da bulunanların tümünden yeniden bir helallık 
ister. Çünkü 40 gün içerisinde haber her tarafa yayılır, hakka 
yürüyen candan bir alacağı olan veya bir isteği olan, bir şikayeti 
bulunan kişi varsa 40 lokmasına gelip varislerden rızalık alıp 
rızalık verir. İşte 40 lokmasının en büyük anlamı kişinin içinde 
yaşadığı toplumdan rızalık almaktır. Bu durumlarda hakka yü-
rüyen canların varisleri yani aile bireyleri herhangi bir şikayeti 
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olanları razı ederler.

40 lokması Alevi cem evlerinde verilirken törenlere gayet 
özen gösterilmeli, nezaket ve zerafet kurallarına azami dikkat 
edilmeli. Tıpkı Kasım Yeşilgül için yapılan Oberhausen Cem 
Evindeki tören gibi. Törende genç Alevi canlar saz çalıp, deyis-
ler söylediler. Kasım Yeşilgül’ün yakınlarınlarının yaptıkları an-
lamlı ve duygu dolu konuşmalardan sonra Alevi dedeleri kırk 
Erkannamesi okudu.

Cem evi yönetici ve üyelerinin büyük bir özveriyle hazırla-
dıkları lokmalar dualar verildikten sonra, hazır bulunan canlara 
dağıtılmasıyla tören son buldu. 

40 Lokmasında Okunan Dua : 

“Bu salonda oturan bütün cümle canların himmetiyle,-
Bismi-Şah Hallah, Hallah.

Bizleri bir araya getiren duyguya aşk olsun.Aşk olsun o 
sevgiye ki, rengine, diline, dinine bakmadan bütün insanlığı 
kucaklar.Hamd olsun o yaratılışa ki, insanoğlu oluştuğunda,o-
nunla birlikte dil oluştu, anlaşmak için.El oluştu güzel şeyleri 
sunmak için Gönül oluştu .Herşeyi ve herkesi sevmek için.İn-
sanoğlunu, kusurunu görmeden, görse de üzerini örten göze 
aşk olsun.Sırları açmayan dile aşk olsun.Kendi emeğinden 
başkasına uzanmayan ele, paylaşan gönüle aşk olsun.

Yüce erenler, Boz Atlı Hızır, Hazreti Pir cümle canların 
hizmetlerini kabul eyleyin.

Bizi akıl katarından ayırmayın.Özümüz, aslımız ve yüzü-
müz size dönüktür.

Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ... ancak 
size mahsusdur.
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Yüce Hak, yüce mevla bilinen ve bilinmeyen, görünen ve 
görünmeyen sayısız alemleri var eden,  rahman ve rahim olan 
ey Şerri Yezdan ellerimizi sana açtık.

Senin Rahim ve bağışlayıcı olduğunu biliyoruz.Burada 
hazır bulunan cümle canların dualarını kabul eyle. Ellerimizi 
boş döndürme hakka yürüyen sevgili canlarımızın günahlarını 
af eyle, ruhlarını şad eyle.Ya Hazreti Pir, Boz Atlı Hızır yüce Hak 
okuduğumuz duaları dergahında kabul eyle. 

Ya Hakk cümlemizden himmetini esirgeme.Biz sana se-
nin şahsında insane ibadet ederiz, sana ve senin sevdiklerinin 
yüzü hürmeti için, aramızdan göçüp sana dönenlere senden 
şefaat dileriz. 

Yüce Haktır sevdiğimiz, Haktır taptığımız, Haktan özge 
yar bilmeyiz. Bütün sevip yarattığın Ulu Erenlerin hakkı için  
hakka yürüyen canlarımızın aziz ruhlarını sonsuz nurunla ay-
dınlat. 

Gönüllere şifa veren sensin, dertlere derman olan sensin, 
yaraya merhem olan sensin, sana yürüyen canları bilerek veya 
bilmeyerek işledikleri bütün kusur ve eksiklerden bağışla. Çok 
bol olan rahmetini onlardan esirgeme Yüce Hakk.

Dil bizden, nefes senden Ya Hakk. Kemlik bizden, kerem 
senden Ya Hakk İsyan bizden, ihsan senden Ya Hakk Keremin-
le, ihsanınla, lütfunla, merhametinle,

şefaatınla cümle canların kusurlarını bağışla ya Hazreti 
Pir.Yüce Hakk tufanda ismini çağıran Nuh Nebi hakkı için.Tur-
da Musa hakkı için, senin yüce ismini zikreden canların duala-
rını kabul eyleyesin. 

Toplandık sana dua ediyoruz.Evliyalar hakkı için, erenler 
hakkı için, ermişler hakkı için. Üçler ve beşler hakkı için.Bü-
tün lokma ve niyaz verenlerin hakkı için.Onikilerin aşkı hak-
kı için.Kırkların hakkı için.Bütün taliplerin aşkı hakkı için.Enel 
Hak diyen Mansur, hakkı için.Derisi yüzülen Nesimi hakkı için, 
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hakka yürüyen canımıza rahmet eyle, mekanına kabul eyle, 
ruhunu şad eyle. 

Ey yüce Hakk.Murşid-i Kamilin aşkı hakkı için.Evrahı 
pakların aşkı hakkı için.

Hakka yürüyen canların kusur ve noksanlıklarını af eyle.
Mekanına kabul eyle.

Ruhlarını şad eyle.

Yağan yağmur için, esen yel için.Dergahına varan doğru 
yol için.Banazda Pir Sultan, Nevşehirde Pir Hünkar için.Cümle 
biten çiçeklerin hakkı için. İkrarından dönmeyen Aşıklar için.
Hakka yürüyen canımızın ruhunu şad eyle. 

Aile bireylerine, gönül dostlarına, yol arkadaşlarına sabır 
ve metanet dileriz.

Gönüllerini şen kıl, gam ve efkarlarını dağıt. Dirlik ve dü-
zenlerini bozma. Sana ellerini açan cümle canları, düşmanın 
şerrinden, Hesudın afetinden, hilakarın düzeninden, münafı-
kın fitnesinden, yalancının iftirasından uzak eyleyesin.

Cümle canların duaları kabul olsun, emekleri zayi olma-
sın.

Okuduğumuz duaları ( ………………..) oğlu / kızı ( ………. ) 
canın ruhuna bağışlıyoruz.

Yüce Hak dergahında kabul eyleyesin. Dil bizden, nefes 
Hazreti Pirden olsun.

Hü gerçeğin demine ya Hakk. 
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Yararlanılan Kaynaklar;  

• AABK inanç Rehberi 

• Alevilik bir sır değildir; Pir Ali Haydar Cilasun 

• Avusturalya Alevi Toplum Konseyi ; Alevi  Cenaze Er-
kannamesi 

• Alevi inancı ve Hizmetleri; Pir Ali Bali 
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Alevi Mezarlarına İlişkin Önerilerimiz 

Toplumların mezarları geçmişin tarihsel-toplumsal aidi-
yetini gösterdiği için önemlidir. Geçmişten günümüze ulaşan 
birer belge durumundadırlar. Mezarlıklar, bir yeri, bir coğrafya-
yı, orada yaşayan insan topluluklarının yeri ve yurdu yapar. Me-
zarlıklar, insan topluluklarının geçmişidir, tarihidir. 

Sömürgeciler, işgalciler insanoğlunun tarihini, toplumsal 
belleğini, geçmişini yok etmek için çoğu zaman mezarlara sal-
dırmakta, yıkmakta ve gelecek kuşaklara sadece kendi isteği bir 
sahte kültür bırakmaktadır 

Mezarlarımızı yıkanların, mezar taşlarımıza ne yazmamız 
ğerektiğine bile karar verenlerin mesajı çok açıktır. Devlet in-
karcı imhacı tutumuyla, sanki bu topraklarda başka halklar hiç 
yaşamamış, bu yerleşim yerleri kadim Türk yurdudur, dolayı-
sıyla da buralarda Türk kültürü, geleneği dışında başkaca şey 
aramaya gerek yoktur demektedir..

« 1930’lu yıllarda Türk Tarih Tezlerini hatırlarsak orada; 
Türklerin, Anadolu’ya sonradan gelen değil, Anadolu’nun otok-
ton(yerli) halkları olduğu, Sümerlerin ve Hitit uygarlıklarının 
devamı olduğu iddia ediliyordu. Belki bu yüzden o dönemde ta-
rihsel eserler bu denli tahrip edilmiyordu. Bu tezler tutmayınca 
tahribat hızlandı…

Türk devletinin, tarihsel mirasa nasıl baktığı açık ve net, 
reddet, tahrip et ve yok et » 

Devletin bu inkarcı tutumuna ek olarak, işbirlikçiler eliyle 
de, önce toplumun inancı ile oynanmış ve doğumdan ölüme ka-
dar Alevilerin inanç ritüelleri ortadan kaldırılarak, yerine Sünni 
İslam anlayışı ve pratik uygulamaları yerleştirilmiş bulunmak-
tadır. 

Alevi canlarımız eski Alevi köylerindeki mezarlara baktık-
larında ölünün baş kısmının Güneşin doğduğu yer olan Doğu’ya 
baktığını, Meezar taşlarında sadece ölenin aile ve şahsi adı ile, 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 165

doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğunu göreceklerdir. 

Şimdiler de ise Alevi Cenazeleri yönü Kabe’ye çevrilerek 
gömülmekte ve mezar taşlarına Ruhuna El Fatiha sözcükleri 
yazılmaktadır. Bu üzerimizde uygulanan asimilasyon politika-
sının ne denli tahripkar olduğunu gösterir. Alevilerin mezarla-
rı bayşında Kuran okutulmakta ve hocalar cenaze namazı kıl-
dırmaktadır. Bu toplumsal yok oluşun belirtisidir. Alevi aydını, 
Pir’i, Dedesi, Ana’sı bu gidişe dur demekle mükelleftir. 

Ben de bir Alevi aydını olarak  bu gidişe dur diyorum. İlk 
yapılması gereken Mezar taşlarımıza bundan böyle Ruhuna 
El  Fatiha yazmamak, var olanları yeni taşlarla değiştirmek, « 
Hakk’tan geldi Hakka gitti, Devri daim Olsun, Mekanı Hakk’ın 
Yanı Olsun,  Işıklar içinde uyusun,  Ölür ise ten ölür Can’lar öle-
si değil benzeri yazılar yazılması öneriyorum. Cenazelerimiz 
kendi eski geleneklerimize uygun olarak, Alevi erkanına uygun 
olarak toprağa verilmeli, Deyiş ve duvazlar eşliğinde, sazımız ve 
semahımızla toprağa sırlanmalıdır. Benim yaptığım başlangıç-
tır. Bunun arkasını getirmek siz değerleri canların sağlam irade-
sine bağlıdır.  Durumu, maddiyatı uygun olan Alevi canlarımız, 
eski tüm mezarları yenilemeli ve inancımızın gereğine uygun 
bir biçimde başlar güneşe dönük bir şekilde düzenlenmelidir. 

İnanıyorum ki, bu taleplerimize yerine getirecek bir çok 
can bulunmaktadır. Söz ile söylenenler eğer eylem ile pekiştiri-
lemezse, söz havada kalır ve fazlaca anlam da bulamaz. Bunun 
için biz Alevilerin artık “asimile edildik, yok edildik, bitirildik” 
söyleminden kurtulup, inancımızı, toplumsalllığımızı, glenek 
ve göreneklerimizi yaşatmak için söylenen her doğru sözü pra-
tiğimizle  de pekiştirerek, asimilasyon yollarını kapatmamız ge-
rekmektedir. 

Aşk ile canlar.. ilk sözü söyledik sonunu da getireceğiz, 
kuşkunuz olmasın. 
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Bir Kez Daha Alevi  Mezarları Üzerine 

Sevgili Canlar, bildiğiniz gibi son zamanlarda Alevilerin 
dini ritüelleri üzerine birçok makale kaleme aldım ve bundan 
sonrada devam edeceğim. Kürecik köylerine ilişkin ortaya çıkan 
birçok gelişme beni bir kez daha Alevilerin mezarlarına ilişkin 
birkaç kelam etmeye zorladı. Biliyorsunuz bundan önce Mezar-
larımız üzerine yazdığım yazıda Canlarımızın baş kısmı güne-
şin doğduğu yere gelecek şekilde toprağa sırlanması gerektiğini 
söyledik. Yine Mezar taşlarımıza Ruhuna Fatiha ve benzeri İsla-
mi söylemler yerine inancımızı çağrıştıran “Devri Daim Olsun, 
Işıklar İçinde Yürüsün, Mekanı Hakk’ın yanı olsun, Haktan Geldi 
Hakka yürüdü” benzeri Alevi inanışına uygun cümleler yazıl-
masını, yapılabilirse taşlara Güneş ve benzeri motifler işlenme-
sini önermiştik. 

Biliniyor Mezar taşları tarihimiize ışık tutan önemli ve-
sikalardan, belgelerdendir. Bu taşlar vasıtasıyla orada yatanın 
kim olduğunu gelecek yüzyıllarda da tanıklık edilecektir. Mezar 
taşları bulundukları coğrafyada yaşayan medeniyetlerden kal-
ma belgelerdir ve bunlar o bölgenin tarihi hafızasıdır. Mezar ta-
şının tarihi anlamı büyüktür. O bölgenin tarihini, dinini, inancı-
nı, kültürünü öğrenmek istiyorsak da yine bu taşlara bakacağız. 
Taşlar okumasını bilen insanlar için, bakmasını bilen insanlar 
için çok şeyler ifade ederler. 

Arap İslam dünyasında mezar taşı yoktur. Ölünün toprak-
la bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir. Kutsan-
ması günahtır. Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın sanat eseri 
benzeri süslenmesi İslam coğrafyasında sadece Anadolu’da ve 
Mazopotamya’da görülmektedir. 

Günümüzde Vahabi- Selefîliğin mezar yıkıcılığının ar-
kasında İslam maskesi altında diğer milletlerin hafızasını yok 
etme amaçlı asimilasyon stratejisi vardır. Bu strateji vatansız-
laştırma ve kültürsüzleştirme daha doğrusu Araplaştırma, çöl-
leştirme amacına yöneliktir. 

Aleviliğin insanlık tarihi kadar eski olduğu gerçeği mezar 
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taşları üzerine çizilmiş çizim ve sembollerin sırrı bize Alevilik 
inancı ve mitolojisi hakkında birçok şeyi öğretecektir. 

İslam içinde eritmeye-tek tipleştirmeye yönelik ilk kez 
planlı programlı olarak Yavuz ve Şah İsmail döneminde baş-
lanmıştır. İki tarafında amacı politiktir. Şii olan İran Devleti’nin 
Anadolu’daki etkinliğinin kırılması için Şah İsmaile bağlı Ale-
vilerin yok edilmesidir. Devrin Osmanlı Şeyhül İslamları İbn 
Kemallerin, Ebu Suud efendilerin fetvaları ile Aleviler kâfir ilan 
edildiler. Alevilerin katli vacip malı helal kılındı. 

Yukarda adı geçen asimilasyonun sonucu Aleviler olarak 
kültürümüzde, inancımızda, sanatımızda, ahlaki anlayışımızda 
birçok değişiklik yaşanmıştır. Bu değişikliklerin içinde mezar 
taşlarının yönünü Kabe’ye çevirmek, İslami cenaze namazı kıl-
mak, Mezar taşlarımızı Ruhuna Fatiha yazmak sözkonusu asi-
milasyonun boyutlarını göstermektedir.  

Başta tarihsel bir zorunluluk olarak yaşanmış bu asimi-
lasyonun yarattığı tahribatları tamir etmek gerekiyor. Köyleri-
mizde gerekirse kitlesel bir Cem eşliğinde Mezarlarımız yeniden 
defn edilmeli ve Köyün ortak bir mezarlığı oluşturularak müm-
kün olduğunca inancımıza uygun tek tip mezar taşı yapılmalı, 
üzerine de yukarda saydığımız yazılar yazılmalıdır. 

Yine her ailenin kendi mezarlıklarını oluşturmasına ikna 
edilerek engel olunmalı ve Köylerimizde ortak mezarlıklar oluş-
turulmalı ve tüm mezarlar oraya nakledilmelidir. Gezdiğim , 
gördüğüm Avrupa ülkelerinde köylerde dahil hiçbir yerde Ortak 
Mezarlık dışında bir mezara rastlamadım. Ama bizim köyleri-
mizde özellikle de son 40 yılda birçok aile cenazelerini kendi 
tarlalarına sırlamaktadırlar. Bence bu ayırımcı anlayışa son ve-
rilmeli ve Köyde tüm yerleşim yerleri göz önüne alınarak ortak 
tek bir mezarlık olmalıdır. Öbür türlüsü gelecek kuşakların kül-
türümüzü öğrenmesine engel olacaktır. 

#Yalnız, özellikle varolan #eski #mezarlara, gerçekten zorunlu 
bir durum olmadıkça ve bütün yetişkin aile fertlerinin rızası alınma-
dan dokunulmamasını, yani yerinden oynatılmamalarını, başka bir 
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yere nakledilmemelerini, #önemle belirtirim. 

Yine şehirlerde yaşayan Aleviler de kurdukları kurumların 
öncülüğünde Alevi Mezarlıkları oluşturmalıdır. Bu bir ayırım-
cılık değildir. Nasıl ki Hristiyan mezarlıkları, Yahudi ve İslam 
Mezarlıkları varsa kendine özgü bağımsız bir inanç olan Alevili-
ğin ve Alevilerin de kendi Mezarlıkları, ibadet yerleri, müzeleri 
olmalıdır. Eğer kendimizi bağımsız bir inanç olarak isimlendiri-
yorsak bunun tüm gereklerini de yerine getirmeliyiz. 
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Alevilik’te Doğum Olayı 

“ Yer yok iken gök yok iken dolaştım
  Muallakda beyaz kufar’a düştüm
  Kırkların ceminde engürü içtim
  Ol yeşil kubbeye konduğum zaman”

                                                                  Seyyit Feyzullah 

Doğum tüm canlıların soylarının sürdürülmesinin biricik 
yoludur. Her canlı da üreme organları vardır. Yaşam süreklidir. 
Ancak insan diğer canlıların varlığına müdahale etmiş ve zaman 
içinde birçok canlı türünün yok olmasına yol açmıştır.  Eğer dı-
şarıdan müdahale olmazsa doğa doğal dengesi içinde var olma-
ya devam edecektir. Ancak düşünen hayvan olarak adlandırılan 
insan doğaya müdahale ederek bu doğal dengeyi bozmaktadır. 
Bu yüzden insanlık kendi elleriyle yaptığı müdahaleler vasıta-
sıyla birçok canlı türünün yok olmasına, dünya ikliminin değiş-
mesine, doğum’un doğallığını da bozmaya yol açmaktadır. 

Kızılbaş Alevilikte doğuş varoluşçu anlayışla ile izah edilir. 
Varoluşa ilişkin anlayışının temelini, Varlığın Doğuşu oluşturur. 
Kızılbaşlığın anlayışına göre, insan da dahil her şey,  doğuşun, 
var oluşun  başlangıcı olan Noktada önceden vardı.  Bünyesinde 
varlığın doğduğu  bütün, varlığı doğurdu. 

İnsan ‘ın üremesi ve soyun sürmesi için erkek ile kadının 
cinsel birlikteliği gerekir. Bu birliktelik yoluyla  doğum herşey-
den önce ana rahminde vücut bulmak durumundadır. Ana rah-
minde mayalanan vücut tüm azaları ile şekil bulduktan sonra  
doğuş yapar. 

Kızılbaş Aleviliğe göre Vücut ateş, hava, su ve toprak bü-
tünlüğüdür. Buna Kızılbaş erkanında Dört (Çar) Anasır da denil-
mektedir., Ateş, su, hava ve toprak Vücuttur ve Vücut evrendeki 
her şeyde vardır. 
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Vücut (Ya da Beden) büyük doğumu gerçekleştiren Hü-Da, 
ya da Xa-de’nin, yani ANA’nın ruhuyla buluşacak ve Can’a ge-
lecektir., Bitki, Hayvan ve İNSAN, doğum sırasına göre CAN’a 
gelmiş olan vücutlardır ve Hakk’ın kendisidirler. Çünkü Hakk 
doğar, doğurur, vücut ve sıfat bulur, Can’a gelir ve kendisini 
böylece kanıtlamış olur. Yani HAKK veya Xa-De  bu yolla var 
olduğunu ve kendi kendisini doğurduğunu kanıtlar. Ondan do-
ğanlar onun bizzat kendisidirler. 

Yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız  Doğum olayı, bir 
karışımdır. Bir birleşimdir diyebiliriz. Doğum, vücut ile Can’ın 
birleşmesi, ya da Vütcut ile Nur’un birleşerek CAN’a gelmesidir. 
İnancımızda doğum bir karışım, ya da birleşim ise, ölüm de bir 
ayrışmadır. 

Şiri baba doğum olayını şu dizelerle dillendiriyor: 

“Anasırdan bir libasa büründüm 
Nar ü Bad ü ab ü Hakktan göründüm 
Hayrül beşer ile cihana geldim 
Adem ile bir yaş idim ben”  

**(Bu dörtlüğün açıklaması şöyledir;Madden bir elbiseye, 
kalıba girdim/ Ateşten, havadan, sudan ve topraktan göründüm 
/ Varlıkların en hayırlısı olarak dünyaya geldim, doğdum / Eğer 
Adem bir başlangıç ise  o başlangıç ile aynı yaştayım. Çünkü o 
benim, ben o dur.) 

“Aleviler ‘”yok’a inanmazlar, “var”a inanırlar. İnancımız-
da La mekân yoktur. Her şey vardır. Hakk gerçektir, bütün sır 
“su damlası”ndadır.”  

Aleviler 72 millete bir nazar ile bakarlar, Aleviler için bu 72 
fırka Adem ile Havva’dan gelenlerdir. 73 fırka ise Kızılbaş Alevi-
ler’dir ve Naci ile Naciye’den gelenlerin fırkasıdır. Aleviler Naci 
ile Naciye’den gelenleriz derler. Naci ismi efsanede geçmekte-
dir, ancak gerçeklikte ise erkeklik organını ifade etmektedir. Na-
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ciye ise kadınlık organını ifade etmektedir. 

Kadın erkek birleşmesinde kadının üreme organına döl 
düşer.Yani iki damla su düşer. Naci yani erkek rahmet deryası-
dır. Naciye ise nur deryasıdır. iki ayrı derya olan rahmet deryası 
ile nur deryası birleşir, bu yolla insan vücut bulur ve cana gelir. 
Canlıların üremesi için döllenme şarttır. İnsan için ise erkek-ka-
dın birleşimi yoluyla erkek dölünü ana rahmine bırakır. Erkek 
maya, kadın ise süttür. Döl yani maya süte düşer, sütü maya-
lamaya başlar. Anne rahmindeki mayalanma 40 gün sürer 41. 
günde insanın ilk şekli oluşur.  Anne rahminde 41. günde bebe-
ğin ilk nüvesi oluşur. 366 damar oluşmuştur artık. 

Ana rahminden 40 gün süren bu oluşum aslında 40’lar 
Cemi olarak isimlendirilebilir. Kırklar söylencesini hatırlarsanız 
“birimiz kırk, kırkımız birdir” denmektedir. Ana rahminde Kırk 
gün sonra ana rahminde bebeğin ilk nüvesi ve çeşitli organları 
oluşur. Bu bir süreçtir ve bebeğin uzuvlarının oluşması  gebeli-
ğin 7. Ayının sonuna kadar devam eder. 7 Aydan sonra doğum 
her an olabilir çünkü bebeğin tüm organları oluşmuştur ve be-
bek ana rahminin dışında yaşam sürdürebilir artık. 

 Görüldüğü gibi söylencede geçen  “Kırklar Cemi” bir top-
lantı hali, kadın ile erkeğin birlikte katıldığı cem de değildir. 
“Kırklar Cemi”, doğacak olan insanın ilk kez belirmesi, ilk in-
sanın ana rahminde toparlanması, cem olmasıdır.  Bu da söy-
lendiği gibi “başka bir alem”de “Kubbe-i Rahman”da yani ana 
rahminde oluşan insanın ilk toparlanmasını, cem olmasını an-
latmaktadır.  

Başköylü Hasan Efendi bu durumu şu dizelerle dile getir-
mektedir.  

“Vücudun seyrinde yoktur lâ mekân/ Varlığı mevcuttur  
cümlesi bir can/ Mevcut azada olan bir katre kan/ Akıyor rah-
meti nur deryasına. 

... 
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Hasani bu varlık Hakk rızasıdır/ Anadan babadan bil ma-
yasıdır/ Güruhu Naci’nin hem azasıdır/ nur doğmuş kubbenin 
hak bacasına “ 

Yukarda belirttik bir kez daha belirtmekte yarar var. Be-
bek 7 aylık olduğunda tüm uzuvları oluşmuştur. Normal doğum 
9 ay 10 gün sonradır. Yani ana adetten kesildikten 40 hafta son-
ra, bir diğer deyişle 280 gün sonra. 

Kırklar Cemi ve Semah insanın anne rahminde mayalan-
dığı ilk kırk günle ilgilidir. 40 günden sonra 41 yoktur. Kırklar 
bir’e dönüşmektedir. Zaten dikkatle incelendiğinde Kırklar Söy-
lencesi’nin bütün anlatımları da buna dönüktür. Kırklar cinsi-
yetsizdir, cinsiyet henüz oluşmamıştır. Bu yüzden Sırr-ı Hakikat 
Kapısı’ndan geçip Kırklar Cemi’ne girenlerin cinsiyetinin olma-
dığı kabul edilir. 

Alevi cemlerinde (toplantılarında) kadın ve erkek yok, can 
vardır. Pir huzurunda  yürütülen ceme katılanlar, Semaha du-
ranlar cinsiyetsiz kabul edilir. Hünkar Hacem Bektaş-ı Veli bu 
durumu şu dizelerde dile getirir; 

“ Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde 
  Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde 
  Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok 
  Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde » 

Hakikatte Kırklar Cemi’de, semah’ta anne rahminde mey-
dana gelmektedir. Nitekim Pirlerimiz üryan cemi’nden bahse-
derlerken aslında 40’ların 41. Gün bire yani can’a dönüşmesi 
vesilesiyle ana rahminde yapılan bu kırklar Cemi’ni tarif et-
mektedirler.  Muhammed’in başındaki sarık düşmüş ve 40’lar 
Kırk parçaya bölerek  bellerine dolamışlardır. Bu da “Kemerbest 
Sırrı”nın, yani bebeğin göbek kordonunun saklanmasıdır.  İşte 
Alevilerin sırrı budur.  Anne ile baba’nın birleşiminden oluşan 
mayalanma 40 gün sonra 41. Gün kırklar insanın ilk nüvesi ol-
muşlar, coşkuyla üryan olarak semah dönmeye başlamışlardır. 
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Göbek kordonu oluşmuş, 366 damarın oluşumu tamamlanmış-
tır.  

Kırklar Cemi’de, Semah’ta budur. Bu cem Anne rahminde 
henüz 41. günde tamamlanmıştır.ilk insan’da doğum kapısın-
dan, hakk’tan gelmiştir. Ateş, hava, su ve toprağın birleşimin-
den ilk canlı oluşmuştur. İlk oluşan bitkidir, ardından oluşan 
canlılar hayvanlardır, hayvanın evrimleşmesi ile, bulundukları 
iklim şekli ve beslenme olanaklarına göre karada ve suda yüz-
lerce, binlerce hayvan türü oluşmuş ve bu hayvanlar  aleminin 
üyesi olarak insan soyu şekillenmiş ve günümüzün insanı var 
olmuştur. Her varlığın bir oluşum şekli vardır. Ancak inancımız-
da tüm canlılar kutsaldır, yaşamın sürmesinin gerekçesidirler. 
İnsan soyumuzun sürdürücüsü olarak kutsaldır. Bundan dolayı 
varlıkların en akıllısı olarak kabul edilir. Alevilere göre “okuna-
cak en büyük kitap insandır” Bu kitabı okuyabilenler, Alevi sır-
rı’na tanıklık edebilirler. Sırrı Hakikat insanın varoluş sürecidir.  

Anlatmaya çalıştığımız şudur. Aleviler her zaman var ola-
na, elle tutulan, gözle görülene inanmışlardır. Yani bilime, ger-
çeğe, hakikate inanmışlardır.  Doğum Alevilerde kutsal bir olay-
dır. Hamile kadın kutsaldır. Tüm istekleri eşi ve sevenlerinin 
yaşadığı toplum tarafından yerine getirilmeye çalışılır. 

Yararlanılan Kaynaklar; 

• *Sırrı Öztürk, (Alevilerin Büyük Sırrı , Yurt yayınları 4. 
Baskı) 

• *Haşim Kutlu (Temel özellikleriyle Kızılbaş Alavililik 
kitabı)                        
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Alevilik’te Ölüm Olayı 

Alevilikte ölüm iki farklı mana ve içerikte yorumlanır. 
Bu yorumlardan Birincisi “biyolojik ölüm”dür. Biyolojik ölümü, 
“ölme”, “ölüm”, “kalıbı yani bedeni dinlendirmek” ve “Hakk’a 
yürümek” gibi terimlerle isimlendirebiliriz. İnancımızda “bede-
ni dinlendirmek” ve “Hakk’a yürümek” ölümün bir son olmadığı 
yeni bir durumun başlangıcı olduğu  gerçeğinden kaynaklan-
maktadır. Burada sözü edilen kalıp bedendir  ve beden yaşlan-
mıştır, yorulmuştur ya da hasar görmüştür, bu nedenlerden 
normal  işlevini yerine getirmeyecek durumdadır. Bu durumda 
can  bedeni (kalıp) terk eder. Kalıbını terk eden candır  veya ruh-
tur, tindir.  Tanrıdan gelmiştir, Tanrıya dönecektir.Bu nedenler-
den dolayı can, Hakk’a ulaşmak üzere bedeni terk eder (Hakk’a 
yürür).  Yani Alevi inancında ölüm/ölme, Tanrıya ulaşmak/öze 
yeniden kavuşmak olarak kabul edilmektedir. Hakk topraktır,A-
teştir, Havadır, Sudur. Bu nedenle Hakk’tan gelen yeniden Hak-
ka dönmektedir.  

Alevilik inancında ikinci ölüm ise, Her Alevi can’ın yola 
girmesi için düzenlenen “ İkrar törenindeki ölüm”dür. Bu ölüm, 
Alevilerce “ölmeden önce ölmek” olarak ifade edilmektedir. 
İkrar törenindeki ölmek, iradi bir ölümdür ve bu aşama Alevi 
eğitiminin belki de en çarpıcı ve en zorlu aşaması olarak kabul 
edilmektedir. 

Her Alevi can, Alevi öğretisi yolunda, her şeyden önce 
nefsini öldürür.Alevi can bütün tutkularından, aşırı isteklerden, 
kibirden kurtulmaya ve özünü gerçeğe adamaya yani öğretiyi 
benimseyip yola girmeye karar vermiş ve buna hak kazanmışsa  
“İkrar (Nasip) Alma”ya, yani “ölmeden önce ölme” ye hak kaza-
nır. 

Böylece insanın son veda anındaki hesaplaşmasını, önce-
den ikrar töreninde yaşayan Aleviler, kendilerini yeniden doğ-
muş olarak kabul ederler ve bu olayı da “ikinci doğum” olarak 
adlandırırlar. Yola girmenin ön koşulu olan “ölmeden önce öl-
mek” (iradi olarak ölmek), Aşık Veysel tarafından şöyle dile ge-
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tirilmiştir: 

« Topraktandır cümle beden
  Nefsi öldür ölmeden
  Böyle emretmiş yaradan » 

Yine iradi olarak ölmeyi ve ikinci doğumu Şâhi bir nefe-
sinde şöyle anlatmaktadır: 

« Dört kapı selâmın verip aldılar,
  Pirim huzuruna çekip yettiler;
  El ele, el Hakk’a olsun dediler,
  Henüz mâsum olup cihana geldim. » 

Ozanlarımızın dile getirdiği nefeslerde de belirtilen, Ale-
vilikte yapılan ikrar töreninden sonra yola girenler kendilerini 
yeniden doğmuş gibi hissetmektedir. 

Alevilikte yola giren yani Pirinin ve toplumun huzurunda 
yola ikrar veren kişi, kendisini tüm kötülüklerden, istenmeyen 
davranışlardan arındırılmış sayılır. Bundan sonra geride kalan 
yaşamı boyunca pişmanlık duyacağı şeyleri yapmamaya çalışır. 
Tüm hatalarından, kötülüklerden arınmış halde kalabilmek için 
çaba gösterir. Nefsini yenmiştir. Eline, beline, diline sahip pir-u 
pak bir candır artık. 

İnancımızda  Hakka Yürümek veya Hakka Kavuşmak ;  

Kızılbaş-Alevi inancında biyolojik  ölümün, yani kişinin 
bedenen aramızda ayrılmasının Hakk’a Yürümek veya Hakk’a 
kavuşmak olarak kabul görmesinin ana nedeni; Evrende mev-
cut olan canlı-cansız herşeyin yoktan var olmayacağına inanıl-
masıdır. Kızılbaş-Alevilik öğretisine göre, İnsan-Evren-Tanrı bir 
bütündür (vahdet-i vücud); Bu durum (ölüm), varlığın (insanın) 
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öze dönüşümü olmaktadır.  

Hakk’a yürüyen “can”ın aslında ölmediğine, fiziken ara-
mızdan ayrılan her canımızın öze, Çar Anasır’a geri döndüğüne 
inanır Aleviler. 

Aleviler; Semavi (İbrahim’i) dinlerde  yer alan korkutma-
lara, cennet inancına, cehennem inancına ve Azrail inancına da 
inanmazlar. 20. Yüzyıl ozanlarından Ali İzzet Özkan bu tür kor-
kutmaları anlamsız bulduğunu şu dizelerle anlatır: 

« Hoca’fendi bizi korkudup durma,
  Ahiret ejderha marhane midir?
  Nar’ı cehennemi bana gösterme
  Kim görmüş, kim yanmış narhane midir? 

  Katran kazanlarım kaynıyor dersin
  Sırat’u mizanda kimi tartarsın
  Her adama kırk tane kız verirsin
  Yoksa cennet’ala k.......ne midir? 

  Para vereni sırattan geçirdin
  Cennetlik ettin uçmaktan uçurdun
  Kimisine âb-ı kevser içirdin
  Orası inhisar meyhane midir? 

  Bir dudağı yerde birisi göğde
  Doğru söyle zebanilerin nerde
  Azap sorgu sual yok mudur burda
  Mahkeme ceza evi, dershane midir? 

  Ulu Tanrı ulu derler amennâ
  Kısmet veren bir Huda’dır cihane
  Al’İzzet der hocam gel uy zamana
  Kutup haktır özgün şerhane midir? »  

Görüldüğü gibi, “Tanrı korkusu” yerine “Tanrı sevgisi”nin 
temel alındığı bu nefes’te, tümü ile sevgi, dostluk ve içtenlik içe-
ren bu ifadelerin özünde, Alevi öğretisinin insana verdiği değer, 
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insan-tanrı ilişkisi açıkça görülmektedir. 

Düşünsel dokusunu Varoluş felsefesinden alan Alevilik 
Semavi dinlerin biçimsel, geçersiz kurallarını doğru bulmaz. 
Varlığın birliğine, bilinene, gözle görülene inanır. Alvilikte soyut 
varlığa karşı düşünsel planda sürekli bir başkaldırı olmuştur.  
Alevilere göre, Her Alevi canın yaşamı boyunca kendini sorgu-
laması ve eksiklerini, yanlışlıklarını kendisi bulup düzeltmesi 
gerekmektedir.  

Bu sorgulamayı, Aşık İsmail Daimi şu dizelerle anlatmak-
tadır: 

« Ben beni bilmezdim hatır kırardım
  Meğer ilmim noksan imiş bilemedim
  Ben insandan başka ilâh arardım
  Meğer ilâh insan imiş bilmedim. » 

Bu inancı benimseyen Kızılbaş topluluk üyeleri için ölü-
mün yok olmak olmadığı, sadece don değiştirmek olduğu ve 
Hakk’tan gelinip yeniden Hakk’a dönmek olduğu açıktır. Ölü-
mün aynı zamanda ;  insanı Tanrıya (Hakk’a) yani Toprağa ulaş-
tırdığına inanılırken, ölümle birlikte insansı çekişmelerin, düş-
manlıkların, kinin ve nefretin biteceğine ve Tanrısal öze (Hakk 
ile Hakk olunduğunda) ulaşıldığında, bütün bu anlamsız çekiş-
melerin o güzellik içinde yok olacağına inanılır.  

Aşık Veysel bir şiirinde bunu şöyle dile getirmiştir: 

« Aslıma karışıp toprak olunca 
  Çiçek olur mezarımı süslerim
  Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar
  Gök yüzünde dalgalanır seslerim 

 



178 - İrfan DAYIOĞLU

  Ne zaman toprakla birleşir cismim 
  Cümle mahluk ile bir olur ismim
  Ne hasudum kalır, ne de bir hasmım
  Eski düşmanlarım olur dostlarım 

  Evvel de topraktır, sonra da adım 
  Geldim gittim bu sahnede oynadım
  Türlü türlü tebdilata uğradım
  Gani viran şen olurdu postlarım 

  Benden ayrılınca kin ve buzuğum 
  Herkese güzellik gösterir özüm
  Topraktır cesedim, güneştir özüm
  Hava yağmur uyandırır hislerim 

  Alimlerin alimini ölçer biçerler 
  Hanını hasını eler seçerler
  Bu dünya fanidir konar göçerler
  Veysel der ki gel barışak küslerim » 

Alevi öğretisinde yola girerken ölmeden önce ölümü gö-
ren can için, ölüm yoktur, devir kuramı gereği don degiştirmek 
vardır. İnsanın kutsallığının, kendisine, çevesine olan tüm so-
rumluluklarının yola giren insana öğretildiği Alevilikte ; Mevcut 
dinlerden farklı olarak, Tanrı-İnsan-Evren’e bakış açısının ken-
dine has olduğu ayan beyan ortadadır. 

Ve bu nedenle de Semavi dinlerden, insanı kul gören, her 
duasında « tanrıdan korkunuz » diyen, insanın yazgısının önce-
den belirlendiğini sürekli vurgulayarak, insan’da yaşam sevin-
cini yok eden bu göksel dinlerden temelden farklıdır. 

Semavi dinlerin aksine Aleviler ; Varoluşçu inançları gere-
ği, tanrıyı sever, onunla haldaş olur, sevgiyi kutsar, tanrı-insan 
bütünlüğüne inanır, « okunacak ey büyük kitap insandır » diye-
rek insanı kutsar. İnsanın insana, insanın tanrıya kulluğunu ka-
bul etmez ve Tanrı’dan korkmayı değil, tanrıyı (Hakk’ı) sevmeyi 
öğretir.  
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Bunlara istinaden diyoruz ki ; bulunduğumuz coğrafyala-
rın egemen dini olan İslam’ın bizleri asimile etme çabalarına 
karşı durabilmek için ; Başta Alevi canlar, Arifler, Pirler, Rayber-
ler, Zakirler bir araya gelip inancımızın tüm ritüellerini yeniden 
güncelleyerek bu yok edici zalimlerin inancımızı ortadan kaldı-
rıcı hamlelerine dur  demek  durumundayız. Aleviliği öze bağlı 
kalınarak yaşatma derdi olan her Alevi can kendini inancımızın 
yok edilmesine karşı durmakla sorumlu görmeli ve buna uygun 
somut adımlar atmalıdır. 

Unutmayın ki ; Zalimin sofrasından beslenen Alevi ön-
deri geçinen yol düşkünleri Hakk’ın davasını güdemezler. Ata-
larımız tarihin her döneminde zorluğa, zorbalığa ve haksızlığa 
karşı canlarını ortaya koyarak mücadele etmiş ve bu sayede 
inancımız bugünlere ulaşabilmiştir. Bize düşen inancımızı biz-
den sonraki kuşaklara özüyle buluşturup aktararak devamı sağ-
lamaktır. 

Bu yolda bir lokma, bir hırka felsefesiyle halkına hizmet 
edenlere aşk ola,,, 

Aşk ile canlar… 
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Alevilerde ‘Cennet’ ve ‘Cehennem’  İnancı Var mıdır? 

Semavi (İbrahimi) dinler ölümden sonra cennet ve cehen-
nem kavramları  üzerine örgütlenmişlerdir. Semavi dinlerin ta-
mamı kendilerini cennet ve cehennem  üzerinde tanımlamıştır. 

İslam dini de diğer semavi dinler gibi insanların bu dün-
yada yapacağı iyilik ve kötülüklere bağlı olarak öte dünya diye 
adlandırılan, ölümden sonraki yaşamda, cennete veya cehen-
neme gidileceğini ileri sürerek inancını yaymaya çalışır. İslam 
dinine göre; sevap ve günah gibi kavramların, ölümden sonra 
karşılaştırması olacak ve bu sayede kişinin cennete veya cehen-
neme gidip gitmeyeceğine karar verilecektir. İslam dinine göre 
sevap ve günah kavramları cennete veya cehenneme gitmenin 
anahtarı olacaklardır.   

Bi doğa inancı, yeryüzü inancı olan Kızılbaş-Alevi inan-
cında ise; cennet ve cehennem gibi kavramlar bulunmamakta-
dır. Bu felsefe ‘’cennet de cehennem de bu dünyadadır’’ diyerek, 
kutsal olarak gördüğü  evrene ve doğaya büyük değer vermekte-
dir. Alevi felsefesine göre ölümden sonra, diğer semavi dinler-
de ve dahi İslam’da olduğu gibi bir sorgulama süreci yaşanma-
yacaktır. Yine Alevi inancında sevap ve günah gibi kavramlara 
rastlanmaz. Kızılbaşlık felsefesine göre insanların bir ödül al-
mak için, yani cennete gidebilmek uğruna yaptığı ibadet ve iyi-
likleri samimi bulunmaz. Aleviler insanlara iyilik yapmayı, dü-
rüst olmayı, tanrıdan bir ödül almak için değil, inançları gereği 
yaparlar ve bu yaptıklarına karşı tanrı da dahil kimseden ödül 
beklemezler.  

Alevi felsefesi  bir karşılık beklenerek yapılan iyiliğin, se-
vap almak için yapılan yardımın yani cennete gidebilmek için 
yapılmasını öğütlemenin, içtenlikle yapılmış bir eylem olmadı-
ğını belirtir. İnancımız, iyiliği ve yardımı bile ihtiyacı olan için 
değil de, uygulayanın kendi çıkarları için yapılan bir eylem de-
rekesine indirdiğini düşündüğü bu anlayışı reddeder. Alevi fel-
sefesi, cennet, cehennemi ve öte dünya diye adlandırılan me-
kanda var olduğu iddi edilen herşeyi reddeder. 
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Alevilerde varoluş kuramı gereği, ölen her canlının bu 
dünyada bir devriye içinde farklı donlar, canlar biçiminde varlı-
ğını sonsuza kadar devam ettireceğine inanılır. 

Gufrani bu durumu şöyle anlatır ; 

Katre idim Ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç duruldum kimbilir
Devre edip alemleri dolaştım
Bir sanata kaç sarıldım kimbilir 

Bulut olup ağdığımı bilirim
Boran ile yağdığımı bilirim
Alt anadan doğduğumu bilirim
Kaç ebeden kaç soruldum kimbilir. 

Kaç kez gani oldum kaç kere fakir
Kaç kez altın oldum kaç kere bakir
Bilmem ki kaç katip ismimi okur
Kaç defterde kaç dürüldüm kimbilir 

Bazı nebat oldum toprakta sürdüm
Bilmem kaç atanın sulbünde durdum
Kaç defa cenneti alaya girdim
Cehenneme kaç sürüldüm kimbilir 

Kaç kez alet oldum elde bakıldım
Semadan kaç kere indim çekildim
Balcık olup kerpiç kerpiç döküldüm
Kaç bozuldum kaç kuruldum kimbilir 

Dünyayı dolaştım hep kara batak
Görmedim bir karar bilmedim durak
Üstümü kaç örtü bu kara toprak
Kaç serildim kaç dirildim kimbilir 
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Gufrani’yim tarikatım boş değil
İyi bil ki kara bağrım taş değil
Felek ile hiç hatırım hoş değil
Kaç barıştım kaç darıldım kimbilir 

—- 

Nesimi’den  Alıntı: 

Ger aslım sorarsan ben bir niyazım
Sabır ilmi derler yerden gelirim
Ve katre idim şimdi han oldum
Arştaki kandilden nurdan gelirim. 

« Ya düşer, ya dayanır, ya uçar 
  Kıl gibi köprüden adem mi geçer » 

                                                              Yunus Emre 

« Ey dostum ölenler geri dirilmez, 
  Orda sual sorulması yalandır 
  Cennet cehennem hepsi burada,  
  Orda mahşer kurulması yalandır » 

                                                              Kul Ahmet 

“ Kul Ahmet’im ayrı hudut bilmeyiz, 
  Biz ilimden başka kuvvet bilmeyiz 
  Bu dünyadan başka cennet bilmeyiz, 
  Huriler dolaşır türabımızda” 

Aleviler yaptıkları iyilikler karşılığında cennetle ödüllen-
dirilmeyi asla beklemezler. Aynı zamanda yapılan kötülükler 
karşısında da cehennemde yanmayı beklemezler. Alevi inancı-
na göre tüm Alevi canlar, yılda bir defa toplanılarak yapılan gör-
gü ceminde dara durup hesabını doğaya, canlılara, komşularına 
ve ev halkına verirler. 
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İşleri öbür dünyaya havale etmek kolay, yaşarken her tür-
lü fenalığı yap, sonra da mazlumun ahı çıksın, gariban hakkını 
alsın diye işi öbür dünyaya havale et.  Bu tanrıyı yerin yedi kat 
üstüne çıkarıp, kulluğu meziyet sanan semavi inançların anla-
yışıdır. Alevilik felsefesi meseleye bu gözle bakmaz ve hiçbir işi 
aslında var olmayan öbür dünyaya bırakmaz. Cennet ve cehen-
nem diye bir şey yoktur. Hesap günü de bu dünyadadır. Dolayı-
sıyla sırat köprüsünden de yaşarken geçilir.  

Yukarıda belirttik, İnancımıza göre yılda bir defa toplanan 
görgü cemlerinde canlar  dara  durarak orda bulunan topluluğa 
ve doğaya, diğer canlılara, hatta cansız varlıklara karşı da hesap 
verirler. 

Alevilik inancında yaş ağaç kesmek yasaktır. Kurban, 
lokma, adak niyeti dışında hiçbir canlının canına kıyamazsın. 
Bugün geldiğimiz aşamada Aleviler ve özellikle de yeni kuşak-
lar, Alevilerin kurban adamasının yasaklanmasını, canlıların 
kurban edilmesine son verilmesini tartışmaktadırlar. Cennet 
ve cehennem inancının olmadığı Alevilikte temel hedef insan-ı 
kamil mertebesine ulaşmaktır. Bu yüzden her yıl tekrarlanan 
görgü cemleri insan-ı kamil olma yolunda  birer sınavdır. Gü-
nümüzün yol düşkünleri bu sınavdan kaçabilmek için Cennet 
ve Cehennem söylemine sığınmış bulunmaktadırlar.  Nitekim 
böyle düşkünlerin yürüttüğü erkanlarda Hakka yürüyen canla-
rın ardından “mekanı cennet olsun” söylemini duymaya başla-
mış bulunuyoruz. 

Egemen inanç ve egemen devletin istemi doğrultusunda 
inancımızı yoldan çıkarmak amacıyla, itlerimizin bile oturma-
dığı sofralara oturan, yoldan sapmış sahte inanç önderleri eliyle 
(dışarıdan yapılan asimilasyon yeterli görülmemiş olacak ki,)  
içerden asimile etme amaçlı çalışmalar yürütülmektedir. Cena-
ze erkanlarımız başta olmak üzere tüm Alevi inanç ritüellerinin 
içi boşaltılarak, yerine doğrudan İslam ritüelleri ikame edilmek-
tedir. Genç kuşakları oynanan bu oyunlar konusunda uyarmak 
bizim asli görevlerimizden biridir. 
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Alevi çocukları bundan 60 yıl öncesine kadar cehennem-
de kaynayan kazanlarla korkutulmaz, cennette bizleri bekleyen 
Huriler ve Gılmanlarla avutulmazlardı. Bugün olmayan cenneti, 
cehennemi savunan yoldan çıkmış, yol düşkünü gri dedeler ço-
cuklarımızı korkutmakta, yapılan kötülükleri gizlemek için de 
“ahirette hesap sorulur”  korkusunu yaymaya çalışarak,  zalim-
lere biatı meşrulaştırmaktadırlar.  

Bizim  inancımıza göre bazı bilinmeyenleri insan ancak 
olgunluk evresine ulaşınca öğrenir. Sırr-ı Hakikate ulaşmak her 
Kızılbaşın hedefidir. 4 kapı 40 makam öğretisine vakıf olunarak 
tüm bu aşamalar geçilerek Hakikate, İnsan-ı Kamil mertebesine 
ulaşılır. İşte bu mertebeye ulaşmış canlar için cehennem kor-
kusu da, cennette olma mutluluğu da bir anlam taşımaz. Yu-
nus Emre ilk dönemlerinde cennetin güzelliklerini anlatırken, 
olgunluk döneminde herşeyi isteyene verebilirsin “bana seni 
gerek seni” diyerek tanrıyla bütünleşme, bir olma istemini dile 
getirmiştir. 

Kaygusuz Abdal Tanrı’yı kendi yarattığı cennetine davet 
eden şu dizeleri dile getirmiştir.

“ Duydum köprü yaptırmışsın
  Has kulların geçsin diye
  Onlar şöylecene dursun
  Yiğit isen sen geç tanrı” 

İnsan-ı Kamil mertebesine ulaşanlar asıl bilinmesi gere-
keni bilmişler, mutlak ulaşılması gereken yere ulaşmışlardır. 
Korkusuz ve endişesiz olmaları da bundan dolayıdır. 

Öbür dünya kavramı-inancı tanrıyı yerin yedi kat üstün-
de bilinmeyen bir yere taşıyan semavi dinlerde görülmektedir. 
Onlara göre ölümsüz olan tanrıların bir mekânı olmalıydı. Bu 
mekân da öte dünyadır; ruhlar âlemidir. Alevilikte ise tanrı 
yeryüzündedir, insan ile birliktedir, insanın tanrı ile ilişkisi bir 
tanrı-kul ilişkisi değildir. Kızılbaşlar tanrı korkusu taşımazlar, 
inançlarında sevgi esastır. Tanrıyı da severler, sorgularlar, eleş-
tirebilirler, hesap sorabilirler. Çünkü tanrı insan birlikteliğine 
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inanırlar.   

Cennet-cehennem kavramı, olgunluk çağına, tek tanrılı 
semavi dinler zamanında ulaştı. Bu dinsel örtünün çıkışı Sü-
merler’ de başlasa da, yaratılış efsanesi ile birlikte, çeşitli biçim-
ler altında (semavi dinlerce benimsenerek) günümüze kadar 
gelmiştir. 

Semavi dinlerde insanların öldükten sonra bu dünyada 
yaptıkları sonucu ya cennete ya da cehenneme gideceklerine 
inanılır. Kızılbaş Alevilik’te ise cennet ve cehennem kavramla-
rı yoktur. İnancımızın felsefesine göre yaşamı var eden doğada 
mevcut olan Çar Anasır’dır. (Hava, su, toprak ve ateş(güneş)).  
Kızılbaşlar Hakk’tan geldiklerini ve yeniden Hakk’a dönecekle-
rine inanırlar. Her hakk’a yürüyen can yeniden başka beden-
lerde geri döner ve bu durum bir devriye biçiminde evren var 
olduğu sürece devam edecektir.  

Alevi felsefesine göre, ölümden sonra bilinmeyen, görül-
meyen, hissedilmeyen bir öbür dünya’da sorgulama süreci de 
olmayacaktır. İnsanları ceza ile korkutarak var olan, iktidarlara 
biat etmeyi amaçlayan egemenlerin hizmetinde olan bugünün 
semavi dinleri ; insanı cehennem ile korkutmayı iş edinmişler, 
bu dünyada yokluk içinde insan gibi bir yaşam süremeyenleri 
de cennet vaadi ile kandırarak, insanı kullaştırarak sistemleri 
korumaya hizmet etmektedirler. 

Madem ki bu dünyada yokluk yoksulluk çekenler öbür 
dünyada cennete gidecekler, acaba burada zevki sefa içinde 
yaşayan, insanları iliklerine kadar sömüren egemenler , hangi 
kıstasa göre cennete veya cehenneme gideceklerdir. İnsana her 
türlü kötülüğü yapan, emeğini sömüren, işkence eden, yokluk 
içinde yaşatan egemenlerin hizmetinde olan bu semavi dinler 
ne kadar Hakk dinidir? Aklı olan her insan bu durumu sorgula-
malıdır, sorgulayacaktır da. 

Alevi felsefesini, tarif edebilmek için önce Alevi gibi yaşa-
mak gerekir.İnsan önce kendini pişirmelidir ki, ardından başka-
larını pişirebilsin, yetiştirebilsin. Aleviler  evreni bir bütün ola-
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rak bilir ve insanı da bunun bir parçası olarak görürler. En az 14 
bin yıl öncesinden var olduğunu dile getiren bir Alevi inancı var. 
Aleviliğin tarihi 1400 yıllık İslamın içine sığdırılamaz.  Alevilik 
bir mezhep veya tarikat değil, kendi başına bağımsız bir inanç, 
bir yaşam biçimi ve bir insanlık felsefesidir. Alevilere göre inan-
cımız  yaşamın var oluşunun en başından başlar. Alevinin iba-
deti cennete gitmek veya cehennem azabından kurtulmak için 
değil kendini ve gelecek kuşakları eğitmek amacıyla toplu halde 
yaparlar.  

Bugün birer öğreti ve eğitim yeri olması gereken cemev-
lerimiz, minaresiz camilere çevrilmekte, Alevi öğretisi yerine 
İslam öğretisi Alevi canlara öğretilmekte. Sözün özü cahil, cü-
hela sözde dedeler vasıtasıyla asimilasyonu içerden yaşıyoruz. 
Alevilik kendisine özgü bir inancın, yaşam felsefesinin adıdır. 
Alevilik inancı insan merkezlidir, sevgi esaslıdır  ve rızalığa da-
yalı bir inançtır. Alevilerin ana amacı “yarin yanağından gayrı 
herşeyin birlikte üretilip, birlikte tüketildiği” Rıza Şehri’ni kur-
maktır.  

 Kızılbaş Aleviler  hiçbir zaman cennete gitmek, cehen-
nem azabında yanmamak için ibadet etmez. Çünkü inancımız-
da ölmek yoktur. Ölmek yol oluşu ifade eder, oysa hiçbir şey 
yoktan var olmadığı gibi, vardan da yok olmaz. Her canlı don 
değiştirir ve bir devriye biçiminde yaşam döngüsü süreklidir.
Yine inancımıza göre her şey bir vardan var oldu ve olmaya de-
vam edecek. Yeter ki, baskın inançların üzerimizde oluşturduğu 
hegamonyayı  bertaraf edelim. İnancımızın temel düsturunun 
“ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” temel düsturumu-
zu unutmayalım. 

“Hakk İnsanda, insan hakk’ta” 

Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Biliniyor bu pandemi 
süreci dolayısıyla hemen her gün onlarca Alevi canımız Hakka 
yürümektedir. Sosyal medyada milyonlarca insan birbirine, ta-
nıdıklarına başsağlığı dilemektedir. İnançları gereği dualar edil-
mekte, temenniler yazılmaktadır. 
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Alevi canlarımız da doğal olarak ölen yakınlarına çeşitli 
sözler söyleyerek aileyi ve yakınlarının teskin etmeye çalışmak-
tadırlar. Buraya kadarı doğal.  

Ancak gelin görünkü, bugüne kadar yüzlerce Alevi aydı-
nı, yazarı Alevi inancında Cennet-Cehennem inancının olma-
dığını, İnsanlığın tüm diğer canlılar gibi, doğa gibi vardan var 
olduğunu söylemektedirler. Ancak İslami Asimilasyon öylesine 
içimize işlemişki, bugün Alevi Kurumlarının başında olanların 
bir kısmı da dahil Alevi canlarımız Hakka yürüyenlerin ardın-
dan bir çok söz söyledikten sonra bu sözlerin arkasını “Mekanı 
Cennet olsun” diye bağlamaktadırlar.  

Bizler bunun böyle olmaması gerektiğini on yıllardır ya-
zıp, söylememize karşın aralarında Dergah Eşbaşkanlarımızın 
da bulunduğu Kurum kadrolarımıza bile söz geçiremedik. Bu 
şahıslar sözlerimizi duymazdan gelerek hala aynı sözleri söyle-
mekte ısrar ediyorlar.  

Rea Heq Alevi geleneğinde Hakk’a yürüyen canın ölen te-
nidir. “Canlar ölesi değil” inancı var. Yani Alevi canlar ölümsüz-
dür. Bu yüzden Devirleri Daim Olsun diyoruz. Bazı canlarımız 
hala “Devri daim, Mekanı Cennet olsun” diyerek kendileriyle 
çelişmektedir.  

Alevilikte devir kuramı var ve Hakk’a yürüyen can 40 gün 
sonra bir başka bedende vücut bularak aramıza döner. Bundan 
dolayı “öbür Dünya” inancımız yok ki, “Mekanımız da cennet” 
olsun. 

Alevi asimilasyonun ulaştığı boyutları gösteren en çar-
pıcı durumu hakka yürüyen canların  ardından söylediğimiz 
sözlere, mezarı başında, cenazesi başında yaptığımız ritüellere 
bakarak görmek mümkündür. Bundan dolayı ilk elden bu du-
ruma müdahale edilerek, devletle işbirliği içinde köylerimize, 
mahallelerimize gelen sahte Alevi Dedeleri devreden çıkarılma-
lı ve gerekirse defin işlemleri Alevilik inancına vakıf köyümüz 
veya mahallemizde yaşayan kişiler tarafından yerine getirilerek 
Hakk’a yürüyen canımızın Alevi Erkanına uygun şekilde defne-
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dilmesi gerekmektedir. 

Bizim cenaze erkanlarımız ile Sünni İslam inancı gereği 
yapılan hizmetler tamamen farklıdır. Biz yıllardır bize dayatılan 
bu İslam gömleğini artık çıkararak, Tüm inanç ritüellerimizi Va-
roluş felsefesine bağlı Alevi inancımıza uygun yapmalı, Ölünün 
ardında söyleyeceğimiz sözleri de ona uygun söylemeliyiz.  

Mezarlarımızın baş kısmını hep güneşe dönmüş şekilde 
gömmeli, Mezar taşlarımıza Alevi ozanlarımızın dörtlüklerini 
yazmalı, atalarımızın geleneklerine uygun mezar hizmetleri 
yapmalıyız.  

Bizim  ricamız önce bu “Mekanı Cennet olsun” benze-
ri inancımıza yabancı sözlerin söylenmemesi için her canımız 
duyarlı davranmalıdır. Yaşamın bir devir olduğuna, gidenin bir 
başka canda veya canlıda yeniden aramıza döneceğine inanan-
lar için Hakka yürüyen canımızın mekanı Hakk’ın yanıdır. Hakk 
ise “Hak insanda, insan Hakta” inancına uygun olarak bizimle 
birliktedir. Bizim için bir başka dünya, bir başka mekan yoktur. 
Herşey yaşadığımız bu evrendedir. 
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Tarihte Alevi Ocak Kültü ve Günümüzdeki 
Konumu Üzerine; 

“her dinin din adamı vardır. Alevinin de olmalıdır. 
Ancak, Alevi din adamları kitaplıklardan, 

 labratuarlardan, toplumsal incelemelerden 
 geçerek yetişmelidir. Salt, babadan 
 kalan miraslarla bu iş yürümüyor.” 

 (Nejat Birdoğan, Anadolu Alevilğinde yol Ayırımı, önsöz) 

Aleviliğin temel kurumu ocaklardır . Ocakların ne zaman 
kurulduğu konusunda çok farklı görüşler ortaya atılmaktadır. 
Bunlardan birisi,  ocakların Hacı Bektaş zamanında ortaya çık-
tığı; bir diğeri, Hacı Bektaş döneminden önce de var olduğudur. 
üçüncü görüş ise, ocaklar Safeviler döneminde Şah İsmail tara-
fından oluşturulmuştur denilerek, Safevi Hükümdarı Şah İsma-
il ile Osmanlı Padişahı I.Selim (Yavuz) arasında gelişen siyasal 
çekişmelere bağlamaktadır. 

Ancak bu üç bakış ‘ta sorunludur. Çünkü Ocak kültü ta 
milattan önce ortaya çıkmış Zerdüşt tapınakları olan ateşgah-
lardan bugünlere taşınmıştır. Yukardaki  anlayış Araştırmacıla-
rın ya bilgi eksikliğinden ya da bilinçli olarak  bizi tarihimizden 
koparmaya  götürür. 

Bugüne kadar Alevilik üzerine yüzlerce kitap yazılmış ol-
masına karşın,  Aleviliğin temel örgütlenme aracı olan OCAK’ları 
ortak bir görüş çerçevesinde tanımlamak çok zor gözükmekte-
dir. Bugün Ocakzade oldukları iddia eden ve bu iddialarını Os-
manlı döneminde ve Selçuklu döneminde aldıkları soy secere-
lerine bağlayan dedelerin büyük bir bölümü Seyyid olduklarını 
belirterek, soylarını babadan sürerek Ehlibeyt’e dayandırmakta-
dır. Dedeler biyolojik olarak ne denli Ehlibeyt’e mensuptur, onu 
bilemeyiz. Ama bugün genel olarak bütün ocakzade dedelerin 
Ehlibeyt soyundan geldiğinin dedeler ve talip toplulukları tara-
fından en azından iddia edilmekte ve genel kabul görmekte ol-
ması, Alevilere uygulanan asimilasyonun boyutlarını göz önüne 
sermesi açısından öğreticidir.  
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Ancak bilinmelidir ki, Alevi ocaklarının örgütlenmesini 
anlamak,  doğru bir tarih yazmak ve temsil ettikleri mirası de-
ğerlendirebilmek için eldeki verilerle bugüne kadar ortaya çıka-
rılanın daha ötesinde  bağ kurmak gerekmektedir.  Bunun için 
de elbette en önemlisi bizzat sahada çalışmak, atalarımızın eski 
inanç ve yaşam biçimlerini incelemek, yaşayan inanç önderleri 
ve yolu bilen taliplerle söyleşi yapmak gerekir. Yoksa önümüz-
de duran bu büyük bilmeceyi çözmemiz her geçen gün daha da 
olanaksızlaşacaktır.   

Bir diğer çözülmesi gereken sorun da “evlad-ı Resul” olma 
sorunudur. Alevi yol önderlerinin bu inancı yaşatmak için uy-
guladığı takiyye sonuçta gelip bizi vurmuş ve  çoğunluk Alevi 
inanç önderleri bunu bir gerçeklikmiş gibi kabul ederek, Türkü, 
Kürdü, Arnavutu, Bulgarı, Çepniyi, Boşnağı ve daha fazla etni-
site mensubu Alevileri ırki olarak ta götürüp Ehli Beyte bağla-
maya başlamışlardır. Oysa Alevilik evrensel bir inançtı ve do-
layısıyla inanç önderlerinin de her inançta olduğu gibi, değişik 
etnisitelerden olması doğaldı. 

Bugüne kadar Ocak konusunda yazanlara göre Alevi ocak-
ları, kabaca mürşit ve pir ocakları olmak üzere iki gruba ayrılır: 
bunlara ek olarak bazı araştırmacılar Rayber ve Düşkün ocakla-
rını da sayarlar. Ocak ya pir ocağı, ya da mürşit ocağıdır. Mürşit,  
Kendi sorumluluğunda olan piri, rehberi ve talipleri dinsel eği-
tim ve öğretim, yargılama ve karar verme yönünden denetler. 
Her pir ocağı bir mürşit ocağına bağlıdır. Her dede ocağının bir 
talip topluluğu vardır. Mürşit ocağının talibi, bir pir ocağı ola-
bileceği gibi doğrudan mürşit ocağına bağlı talip de olabilir. Bu 
talip topluluğu kendisini tanımlarken hangi ocağın talibiyse, 
o şekilde “Falan ocağın talibiyim.” veya “Bizim pirimiz filanca 
ocağın mensuplarıdır.” gibi ifadelerle tanımlar. Bir ocağın piri, 
talibinin piridir. Ocak mürşit ocağı değil, bir pir ocağıysa, bu 
ocağın da bağlı olduğu bir piri vardır. Bu durumda o pir ocağının 
bağlı olduğu ocak, mürşit ocağıdır. Pir ocağı, bağlı olduğu mürşit 
ocağının talibidir. Yani hem pirdir, hem taliptir; kendi talibinin 
piridir, kendi pirinin talibidir. Kendi pir ise talibinin mürşididir. 
Mürşit dahi taliptir. O da yolun talibidir. Çünkü Alevilikte Yol 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 191

Cümleden (Her Şeyden) Uludur. Hatır gönül saymak uğruna yol 
çiğnenmez. 

Ancak yaptığımız araştırmalara göre, Ocak’ları bir hiye-
rarşik yapılanma içinde görmek, yani  bir ocağın, bir başka oca-
ğa bağlı olması veya birinin diğerinden üstün olması durumu 
söz konusu değildir. Aynı ocak içinde Mürşit de, Pir de, Rayber 
de, Talip de bulunmaktadır. Yukardaki anlayışın yanıldığı nok-
ta ocaklar tarafından el verilmiş pirlerin zaman içinde gittikleri 
yerlerde kendilerini ocak ilan etmelerinden kaynaklıdır. Oysa 
Kürt kızılbaşlığında temel  12 ocak bulunmakta ve bu ocakların 
görevlendirdiği pirler vasıtasıyla  inançsal ve toplumsal hizmet-
ler verilmektedir. Bu ocaklar sadece Kürt alevilere değil, bölge-
deki Türkmen, Çepni alevilerine de hizmet vermekte, bu halk 
kesimlerinden talipleri bulunmaktadır. 

Yine ta Zerdüştlerin Ateşgahlarından bu yana yaşayan 
ocaklar,  15.  Yüzyıldan sonra  Dersim alanında yeniden  12 ocak 
olarak yapılandırılmıştır. Bu ocaklar vasıtasıyla uzun bir süre 
Alevi erkanı yaşatıldı.  Ancak zaman içinde ocaklar ve bağlı aşi-
retler arasında “sen-ben” kavgası ile bozulma başladı. Bölgenin 
devletleri ise  bu yapıyı daha da bozmak ve sulandırmak için bu 
iç çelişkileri körüklediler. İran merkezi Kum şehri ayrı, Osmanlı 
merkezi İstanbul şehri ayrı yollardan içe sızmalar gerçekleştir-
diler. Bu vasıtasıyla bozulan ve giderek unutturulan bir tarihi 
süreç yaşandı. Adeta Kızılbaşların belleği silindi.  Doğaldır ki, ta-
rihi olmayanların kimliği de, kişiliği de sorunludur her zaman. 

Gerek Hacı Bektaş, gerekse adıyla anılan Hacı Bektaş tek-
kesi, tarihimizde önemli roller üstlenmiştir. Her Alevi’nin yüre-
ğinde onlara karşı sevgi ve saygı ile gönül bağı olduğu bir gerçek-
tir. Fakat bugün bazı çevrelerin ısrarla vurguladıkları gibi Hacı 
Bektaş  Anadolu’daki bütün ocakların bağlı olduğu tek merkez 
değildir. 

Aynı çevreler tarafından bütün Alevi ocakları adeta birer 
tespih şeklinde birleştirilmekte, bu ocakların başına da sanki 
tespihin imamesi gibi Hacı Bektaş ocağı oturtulmaktadır. Bu 
görüş, Alevileri tek merkezden idare edebilmek için, Osman-
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lı’nın olmasını istediği; ama hiçbir zaman gerçekleştiremedi-
ği bir görüştür. 1826 yılında II. Mahmut zamanında Yeniçeri 
ocağının kaldırılmasıyla birlikte devleti yönetenler tarafından 
Anadolu’daki Aleviliğin ve ocakların köreltilmesi amacıyla tüm 
ocakların Hacı Bektaş tekkesine bağlanması için çaba harcandı. 
Kısmen  başarılı oldular. Ama bu uygulama talip toplulukları 
tarafından hiçbir zaman benimsenmedi. Bir ocağın talibi iken 
bağlı bulunduğu ocağı bırakıp, başka bir ocağa bağlanan, özel-
likle de Hacı Bektaş Ocağı’na bağlanan talip toplulukları halk 
arasında biraz da küçümser bir ifadeyle “Dönme” diye tanım-
lanmaktadır. 

Bununla da yetinmeyen aynı çevreler, Bektaşiliği de götü-
rüp Yeseviliğe bağlayarak, asimilasyon halkasını tamamlama-
ya çalışmaktadırlar. Bunların yanında bir de Dersim Alevi ocak-
larını da secereler yoluyla soy silsilesi vasıtasıyla önce Ahmet 
Yeseviye oradan iz sürerek Hz. Muhammede kadar götürmek-
tedirler. Tabi kendisine Seyyit diyen bazı Kürt kızılbaş aşiretle-
ri atalarının geçmişte emevi zulmünden kaçan Ali ve Hüseyin 
yandaşı Araplar olduğunu da söylemektedirler. 

12. yüzyılda Alamut Ocağı başta olmak üzere bölgenin 
tüm ocakları yakılıp yıkılmış ve beş asır sürecek karanlık bir dö-
nem başlamıştır Kızılbaşlar için. Bu dönemden sonra 16. Yüzyı-
la kadar oldukça gizli bir biçimde Hamedan, Tebriz gibi bölge-
lerde Ocaklar yaşatılmaya çalışmıştır. 

Bu dönemde Dersim’de yeniden dizayn edilen 12 Ocak’ta 
süreç içinde ortadan kaldırılmış ve erkan bu ocakların devamı 
olduğunu söyleyen ocakzadeler tarafından yürütülür olmuştur. 
Tabi bu dönemde bir de yukarda söylediğimiz soylarını Muham-
mede dayandıran Seyyitlik kurumlaşması da ortaya çıkmıştır. 

Günümüzdeki pirlerin çok büyük bir çoğunluğu, Alevili-
ğin can güvenliği nedeniyle uyguladığı takiyyenin gerçek oldu-
ğuna kendileri de o kadar inanmışlar ki, Aleviliği İslamın özü 
olarak niteleyebiliyorlar. Bazıları daha da ileri gidiyor, Cemle-
rimizde Alevi topluma Arapça Kur’an okumaya çalışıyor. Artık 
çoğunluk kendisini pir değil dede olarak adlandırıyor. Bu dede-
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ler  ne kadar çok Müslüman olduğunu kanıtlamak için soyunu 
12 İmamlardan birine dayandırıyor. Onlara göre zaten soyu 12 
İmamlara dayanmayanlar “dede” bile olamazlar. Oysa bu soy-
larını 12 İmamlara dayandıran “dede”ler tarihi iyi araştırabilme 
yeteneğine sahip olabilseler bunun böyle olmadığını kendileri 
de göreceklerdir. 

İşin aslı şu şekildedir: 1240 yılı ortalarında Anadolu Sel-
çuklu Devleti sultanı II. Keyhüsrev askerlerini Amasya’nın Çad 
köyünde yaşamakta olan Alevi mürşidi Baba İlyas’ın üzerine 
göndererek onu öldürmeye çalışır. Baba Resül adı ile de anılan 
Baba İlyas Amasya Kalesi’ne sığınır. Bu haber Anadolu’ya ya-
yılınca Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki Aleviler, Amasya’da-
ki mürşidlerine yardım etmek için Amasya’ya doğru akın akın 
yollara düşerler. Ancak onlar Amasya’ya ulaşamadan pirleri 
Baba İlyas 1240 yılı Kasım ayında öldürülür. O dönemde aynı 
coğrafyada birbiri ile amansız bir çatışma içinde bulunan Hıris-
tiyanlar ve Müslümanlar, Babai Hareketi’ne karşı uyum içinde 
aynı nefret duygularını paylaşmışlar, aralarında ittifak kurarak 
bu hareketi bastırmışlardır. Baba İlyas’ın Hakk’a yürümesinden 
sonra Aleviler tekrar sessizliğe büründüler, ıssız bölgelere gide-
rek gizlendiler, yaralarını sarmaya, toparlanmaya çalıştılar. 

Babai Hareketi şunu ortaya koydu: O dönemde Anado-
lu’da Alevi ocakları üst düzey bir kurumsallaşma içindeydiler. 
Alevi ocaklarına bağlı talipler, yol terbiyesi ve erkan hiyerarşisi 
içinde, iletişim olanaklarının çok sınırlı olduğu bir çağda kolay-
ca organize olabildiler. Babai Hareketi’nin ortaya çıkışı ve gelişi-
mi o dönemde Anadolu’da oturmuş ve iyi işleyen bir Alevi ocak 
sisteminin varlığının açık bir kanıtıdır. Bu dönem aynı zamanda 
Alamut kalesinin ele geçirildiği ve Alamut ocağı ile birlikte tüm 
Alevi ocaklarının yerle bir edildiği dönemdir. 

Alevi ocakzade pirler 16. Yüzyıldan başlayarak kendilerini 
bunaltan Osmanlı baskısı karşısında korunabilmek, dokunul-
mazlık ve saygınlıklarını devam ettirebilmek için dışarıya karşı 
bir aldatmaca içine girdiler. “Evlad-ı Resül” olmak onlara bir fır-
sat yarattı. Onlar da bu fırsatı kullandılar. Evlad-ı Resül oldukla-
rını, yani peygamber soyundan geldiklerini, Hz. Muhammed’in 
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torunları olduklarını ifade etmeye başladılar. Alevi ocakzadeler 
bununla da kalmadılar, bu iddialarında inandırıcı olabilmek 
için kendi soylarını Hz. Muhammed’e ve 12 İmamlara bağlayan 
uydurma soy şecereleri hazırlattılar. Günümüzde bu uydurma 
şecerelere kendileri de gerçekten inanmaya başlamışlardır, va-
him olan da budur. 

Oysa biraz tarih bilgisi olanlar biliyor ki, Ocak kültürü 
özellikle de Kürt kızılbaş Alevilerinde hiyerarşik örgütlenme ge-
leneği Zerdüşti Ateşgahlardan bu yana sürmektedir.  Yukarda 
anlattıklarımız Ocak’ların Bektaşilikten çok önceleri var oldu-
ğuna kanıttır. Başta Selçuklu döneminde egemenler eliyle bazı 
ailelere  sahte soy secereleri hazırlanarak, Alevilerin özgün ör-
gütlenmesi bozulmaya çalışılmış, sonra Osmanlı döneminde 
15. yüzyıl sonrasında bir kez daha müdahale edilerek Aleviler 
Osmanlının kolonizatörlüğün yürütücüsü olarak kurdukları 
Bektaşi dergahlarına mürit yapılmaya çalışılmıştır. 

Bektaşilik Osmanlının Elinde Kolonizatör İşlevi 
Görmüştür. 

Bu kurumların en başında ise Osmanlı silahlı kuvvetle-
rinin bel kemiğini oluşturan yeniçeri ocağı gelmektedir. Yeni-
çeri Ocağı, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye doğru yayılması ve 
bununla beraber asker ihtiyacının artmasına paralel olarak ku-
rulan ve ileride devletin en önemli kurumlarına asker ve sivil 
yöneticiler yetiştiren bir yapılanma içinde I. Murat Bey zama-
nında kuruldu. Sistemi Osmanlılar Anadolu Selçuklular’ındaki 
hassa ordusunu örnek alarak Çandarlı Kara Halil Paşa ve Molla 
Rüstem’in önderliğinde yapılandırılmıştır. Bu Ocağa asker sağ-
lamak için Acemi Oğlanlar Ocağı kuruldu. Savaşlarda esir alı-
nan Hristiyan gençler 3-8 yıl arasında Anadolu’daki çiftçi aileler 
yanında eğitim aldıktan ve Müslüman olduktan sonra Acemi 
Ocağı’na sonra da Yeniçeri Ocağı’na geçerlerdi. 

Başlangıçta Ahilik üzerine kurulan Yeniçeri Ocağı daha 
sonra Bektaşiliğe tabi olmuştur. Prof. Fuat Bozkurt’a göre Os-
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manlılar’ın Bektaşiliği seçmesi Şeyh Edebali ile olan ilişkisine 
dayanır. Şeyh Edebali Eskişehir’de tekkesi bulunan bir derviş-
ti. Osman Bey, Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiştir. Edebali 
hem Ahiler’in Şeyhi hem de Baba İlyas’ın Halifesi idi. Böylece 
Osmanlı Ahiler’in etkinliğinden yararlanmıştı. Ahiler ise Hacı 
Bektaş Tekkesi’yle sıkı bağlantı içinde idiler, Böylece hem Ahi 
Ocağı’nın hem de Hacı Bektaş Tekkesi’nin desteğini sağladı . 
Yeniçeri Ocağı’nın yarısı kırmızı yarısı sarı sancağının ortasın-
da zülfikâr amblemi vardı. Uzun süre Osmanlı sarayında  çok 
rağbet gören Bektaşiler 1826 yılına kadar yeniçerilerin koruması 
altında kaldılar. Bu tarihte yeniçerilerin Osmanlı ordusundan 
tasfiye edilmesiyle birlikte Bektaşiler inançlarını Alevi topluluk-
lar içine gizlenerek yürütmeye başlamışlardır.

Bu dönemde  Hacı Bektaş Tekkesi’nin başına Sünni Nakşi-
bendiler getirilmişti. Bunlar eliyle de,Türkmen ve Kürt Kızılbaş 
ocakları Hacı Bektaş Postnişinliğine bağlanarak merkezileştiri-
lip denetim altına alınmaya çalışılmıştır.

Bu girişimler nisbi sonuçlar doğurmuş ve  birkaç Kızılbaş 
ocağı, bir süre Bektaşi Dergahında post sahibi olmuşsa da, Ale-
viler ve Ocakzade pirlerimiz Hacı Bektaş Veli’nin kendisini Pir 
kabul etmekle birlikte, Bektaşi Dergahından hiç bir zaman ica-
zet almamışlardır. 

Osmanlı egemenleri Safevilerle yapılan savaşta kendi ya-
nında yer alan Bektaşi Dergahları ile, Şah İsmail’in yanında yer 
alan  Kızılbaş Alevi Ocakları’na  farklı davranmıştır her dönem. 
Kızılbaş Alevi Ocakları ve onlara bağlı kitleler, Bektaşi Dergah-
larından farklı olarak, içlerine kapanmışlar, Ocakların yok ol-
masından sonra ocakzade pirler aracılığıyla iyi-kötü sosyo-eko-
nomik gereksinimlerini karşılayabilecek bir düzeni uzun süre 
sürdürmüşlerdir. 

Ne yazık ki,  son yıllarda yukarda izah etmeye çalıştığı-
mız nedenlerden dolayı takiye yaparak kendilerini Evlad-ı Resul 
olarak adlandırma zaman içinde gerçeklikmiş gibi algılanmış ve  
kendisinin peygamber soyundan geldiğine gerçekten inanan 
birçok Alevi dedesi, haliyle kendini İslam’ı daha çok sahiplen-
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me mecburiyetinde hissetmektedir. Bu nedenle birçoğu Arapça 
öğrenmeye çalışmıştır. 

Cemlerde Kur’an okumaya, Cemlere İslami ögeler kat-
maya çalışmıştır. Kısacası; Aleviliğin ne olup ne olmadığı net-
leşince OCAK ve PİR’lik  kurumunun da bilim adamlarımız ta-
rafından tekrar gözden geçirilip yeniden dizayn edilmesi Alevi 
toplumunun en acil gündemlerinden biri olmalıdır.

Ocak, Alevi inancında kutsal ateşin sürekli yandığı yerdir. 
Ocak öylesine kutsaldır ki, birisi birine beddua ederken “ocağın 
kör  ola” der. Yani ocağın sönsün, yok olasın anlamındadır. Bü-
tün Alevilerin yaşadığı alanlarda Ocaklar var olmuştur. Bu ocak-
larda Alevi inancının temel bilgileri öğretilmiş ve burada yeti-
şen pirler Alevilere hizmet etmek üzere görevlendirilmişlerdir. 

Bu ocaklar halk tarafından kutsal olarak kabul edilir ve 
her ocağın bir kerameti vardır. Bu ocakların bir çok hastalığı 
iyileştiren mekanlar olduğu genel kabul görür. Burada yetişen 
Pirlere ise ocakzade denilmiştir. Ancak Selçuklu’dan başlayan 
ve Osmanlı ile devam eden baskı ve katliamlar Kızılbaş Alevi-
lerin ocaklarının kapanmasına yol açmış, okul niteliğindeki bu 
ocakların görevlerini buralarda zamanında el almış Pirlerimiz 
ve ardından onların evlatları yerine getirmiştir. 

Geçmişte ilim irfan yuvaları olan ocaklar, zorunluluktan 
dolayı süreç içinde Kızılbaşlarda dinsel hizmetleri gören pir ai-
leleri olarak adlandırılır olmuştur. Her Dede ailesi bir Ocağa da-
hildir. Onun temsil ettiği değerlere büyük kutsallık ve manevi 
güç atfedilir. Aleviler arasında da ocaklara karşı büyük bir saygı 
vardır. Ocaklarla ilgili olağanüstü birçok kerametlerin sözkonu-
su olduğu olaylar dilden dile aktarılır.

Bazı araştırmacılara göre Şah İsmail’in Yavuz karşısında 
yenilgiye uğraması ve bunun sonucunda Safevilerin Anado-
lu’daki nüfuzunun zayıflaması Hacı Bektaş Dergahı’nın Alevi 
Ocakları karşısındaki durumunu güçlendirmiştir. Çelebiler’in, 
Anadolu’daki ocakzade Aleviler üzerindeki nüfuzlarını artırma-
ları Çelebi Ahmed Cemaleddin Efendi (1862-1921) zamanında 
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gerçekleşmiş, ocaklara bağlı Aleviler üzerinde Hacı Bektaş Der-
gahı çelebilerinin nüfuzlarını arttırmak isteyen A. Cemaleddin 
Efendi: “…Anadolu’nun en uzak yerlerine kadar adamlar gön-
dererek Hacı Bektaş ocağının ser-çeşme olduğunu, o ocağa gö-
rülmeden talip gören dedelerin yolsuz bulunduklarını, erkân, 
tarîk, evliya, zülfikar ve serdeste gibi adlar ile anılan sopanın 
yezitlik alameti bulunduğu…” propagandasını yaptırmıştı 

Dünya Savaşı için asker toplamak amacıyla Tunceli’ye 
kadar giden Cemaleddin Efendi kimi ocakları ve Alevi topluluk-
larını çelebilere bağlamayı başarmıştır. Çelebilere bağlananla-
ra dönük, ocaklara bağlı kalmayı sürdürenlere purut da denil-
mektedir. (Gölpınarlı 1993: 790, 794-795) Ayrıca Çelebilere bağlı 
ocakların dedeleri ve çelebilerin Alevi köylerine gönderdikleri 
vekilleri cem törenlerinde tarîk (erkân) yerine ellerini kullandık-
larından pençeli olarak da adlandırılmaktadır. Bu pençe-tarîk 
ikiliği o günlerin bir bakiyesi olarak bugün bile sürmektedir ve 
dedeler arasında tartışma konusudur. 

Alevi Ocaklarında Hiyerarşik Yapı ve Kökenleri 

Ocaklar şeklindeki örgütlenme Anadolu’nun ve Mezo-
potamya’nın birbirinden çok uzak bölgelerinde yaşayan Alevi-
ler arasında iletişimi de sağlayan yegâne araçtır ve bu işlevini 
ocakzade pirler  aracılığıyla yerine getirmiştir. Alevi ocaklarının 
değişik bölgelerde yaşayan topluluklar üzerinde farklı nüfuz 
alanları bulunmaktadır. Ocakzade pirler kendilerine bağlı böl-
geler ve köyler dışındaki yerlerde faaliyette bulunmazlar. Ta-
liplerde de böyledir.  Babası hangi ocağın talibiyse, ya da hangi 
ocaktan ise, o da mutlaka o ocağın talibi olurdu. Her ocak belli 
nüfuz alanlarına sahiptir. Ancak çeşitli nedenlerle bağlı bulun-
dukları ocak ve dedeleri bulunmayan Alevilerin başka ocakzade 
dedelere bağlandıklarına da rastlanmaktadır.

Aslına bakılırsa Alevi Ocakları arasında ayrım gözetilmez 
ve bu da Aleviler arasında “Eri erden seçen kördür.” denilerek 
ifade edilir. Ancak buna karşın “El ele el Hakka Sistemi” çer-



198 - İrfan DAYIOĞLU

çevesinde Ocakların arasında mürşitlik, pirlik ve rehberlik bağı 
vardır. Her pir ailesi bu şekilde kendini bağlı saydığı pir ailesi-
nin talibi, müridi sayılır. Bu da doğal olarak hiyerarşik bir du-
rum ortaya çıkarmaktadır. Bu hiyerarşik yapılanmanın kökeni 
hala tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Ocakların bir bölümü, 
başka ocaklara bağlıdır. Bağlı olunan ocak mürşid ocağı, bağlı 
olan ocak ise pir ocağı olarak, yine rehberlik de bir başka ocağın 
hizmeti olarak paylaşılır. Bu görev paylaşımı “El ele El Hakka 
Sistemi”’nin doğal bir sonucudur. Bu görevler farklı ocaklar ara-
sında olabildiği gibi, aynı ocak içerisinde farklı pir ailelerince de 
üstlenilebilmektedir. 

Her ocağın kendi içinde ve ocaklar arasında varolan hiye-
rarşik yapı “El ele, el Hakka” anlayışının bir sonucudur. Her ocak 
kendi içinde mürşid, pir ve rehber ocakları şeklinde ocakzade 
aileleri arasında bir görev bölümüne gitmiş, ocaklar ise yine 
kendi aralarında mürşid, pir ve rehber ocakları olmak üzere gö-
rev bölüşümü yapmıştır. 

Günümüzde Alevi inanç önderleri  ve Alevilerin yapması 
gerekenler. 

Binlerce yıllık tarihi mirasa karşın Kızılbaşlar, kendi ta-
rihlerine ne sahip olabildiler, ne de yazabildiler. Egemenler ara-
sındaki kavgada sadece taraf oldular. Bundan dolayı denilebi-
lir ki, Alevilerin tarihi bütün direnişçiliğine karşın aslında bir 
yenilgiler tarihidir. Bu açıdan kendileri tarih yazıcı olamadılar. 
Yazılan tarih egemenlerin tarihi oldu.  Bundan dolayı her ge-
çen gün kendi öz gerçekliklerinden giderek uzaklaştılar ve tarihi 
yazanlar kendilerini nasıl tanımlamışlarsa onu doğru bildiler.  
Şimdi yapılması gereken bir reddiye ile yola çıkmak ve inkarın 
inkarını gerçekleştirmektir. 

Elbette inancımızı dağ başlarında saklı tutarak bugünlere 
ulaştıran yol önderlerinin varlığını inkar etmiyoruz.   Ancak gü-
nümüzde Alevilerin en büyük sıkıntılarından biri de şüphesiz 
Ocak kurumunun gerçek anlamıyla yaşamıyor olmasıdır. Alevi-
lerin gerçek Aleviliği topluma anlatabilecek bilgiye sahip düzey-
de bilinçli pirler, daha doğrusu “bilim adamları”na gereksinimi 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 199

vardır. 

Pir tarih bilmek zorundadır. Geçmişle geleceğin bağını ta-
rihi bilgi ve belgelerle kurması gerekir. Bilimin kaynaklarını en 
iyi şekilde kullanıp, çağdaş bir eğitici ve öğretici olmak zorun-
dadır. Bunun için yeterince eğitimli-donanımlı ve birikimli ol-
malıdır. Bunun olabilmesi elbette güçlü bir eğitimle olanaklıdır. 
Bu açıdan dünün Ocaklarının yerini kurulması elzem olan Alevi 
Dergahları (Akademileri) almalıdır. 

Kızılbaş toplumu pir ve pir soyundan gelen her bireye 
aynı saygıyla yaklaşır. Ancak, her ne kadar pirlik babadan oğula 
geçse de, liyakat esastır. Evlat pirlik yapmaya uygun özellikle-
ri taşımıyorsa, ona pirlik yaptırılmaz. Sağlık yönünden, ahlaki 
yönden ve yetenek-birikim yönünden uygun olan evlat baba ta-
rafından pir seçilir. 

Oysa Ocak  ateşini yakan kadındır. Ama soy secereli dede-
likte kadının adı yoktur. Tarihte iyi incelendiğinde görülecektir 
ki, örgütlenmeden sorumlu rayberlik kadın tarafından yürütül-
müştür. Pirlik bir makamdır ve o makama Pir,  Ana olmadan 
oturamaz.  Hala cemlerimizde delil uyandıran kadındır. Çün-
kü o acağın gerçek sahibidir ve ocak ateşinin sürekli yanmasını 
sağlayandır. Ateşi temiz tutan, kutsayandır. 

Alevi ocakları tarihin her döneminde düzen ve sistem 
dışı olmuştur. Şiddetle örülmüş sınıflı toplum yapılanmasının 
dışında olmuşlardır. Ocaklar aşağıdan yukarıya doğru örülmüş  
demokratik özlü yapılanmalardır. Ocaklar etrafında örgütlen-
miş Kızılbaş toplumu, sınıflı toplumların insana dayattığı ce-
hennem azabına karşı, özgürlüğü özlem toplumudur.  Erkeğin 
ve kadının eşit olduğu ana-ata toplumu olarak Alevilik, Ocak 
sistemini baskı, zulüm ve şiddet dışında örmüştür. 

Günümüzde, hala ölmüş babasının mirası olarak, dedelik 
yapma gayretinde olan ama bunu layıkıyla yerine getir(e)meyen 
bazı “dede soylular” eğitimsizliklerini ve yetersizliklerini gider-
me ihtiyacı bile duymadan, bu mirası küçük çıkarları doğrultu-
sunda kullanarak yeni çağa ve toplumsal gelişmelere gözünü 
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kulağını kapatmıştır. Sömürü sisteminin asimilasyon ve katli-
am politikalarına karşı siyasal ya da kültürel müdahale diye bir 
dertleri bulunmamaktadırlar. Birkaç ezber Arapça dua ile cena-
ze kaldırıp günlük geçimini sağlama derdindedirler. Toplumu 
yeni sürece hazırlamak ve toplumsal gelişime katkı sunmak 
gibi bir kaygıları bulunmamaktadır. Bu kaygıyla bir şeyler yap-
ma ve katkı sunma gayretinde olanlara da bireysel kötüleme ve 
karalama yoluyla engel çıkarma gayretleri de taktire şayandır!! 

Yüzyıllardır dağ eteklerinde merkezi denetimden uzak içe 
kapalı bir ekonomik yaşam biçimi ile inancını tüm asimilasyon 
çabalarına karşın yaşatmayı başarmış Kızılbaşlar, geldiğimiz bu 
süreçte, bilim ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramadıkları 
sürece uzun süre direnemezler. Artık Alevilik şehirleşmiştir.  
Mürşit-Pir-Rayber-Talip ilişkileri  zayıflamış, bir arada bulun-
manın koşulları ortadan kalkmıştır.  Artık keramet sahibi olu-
namıyor,  ocaklarda ateşimiz yanmıyor. 

Kurumlaşarak, örgütlenerek bu durumdan, yok olma teh-
likesinden kurtulabiliriz. Dergahlarımızı ve ocaklarımızı mo-
dern temelde yeniden inşa ederek ocak ateşlerimizi yakabiliriz.  
Örgütlenirken elbette amaç Ocak sistemli örgütlenme olmalıdır. 
Otantik değerlere bağlı kalınarak örgütlenme olmalıdır. Mürşit-
ler de, Pirler de, talipler de, rayberler de yeniden birbirine ikrar 
vererek yola koyulmalıdır. Unutulmasın ki, ikrarı olmayanın 
imanı olmaz. Birbirine söz  ve ikrar ile bağlı olmayan topluluk-
ların ortak bir eylemi de, ortak bir yaşamı da olanaklı olmaz. 
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Yas-ı Muharrem, Kerbela ve Aleviler 

Söze doğrudan girelim. Yas-ı Matem ya da Yas-ı muhar-
rem adıyla tutulan ve çoğu zaman da 12 İmam Orucu denilen, 
aslında bir şükran ve yas etkinliği olan yas-ı matem ne İslam’la 
ilgilidir, ne de 12 İmamlarla ilgilidir.  12 günlük oruç Aleviliğin 
kadimden gelen kendine has bir ritüelidir. 12 kutsallığı ise sade-
ce Şii veya Alevilere ait değildir. Assurilerde de, Ezdilerde de 12 
sayısı kutsaldır. Yine İsa’nın da 12 Havari’leri vardır.  

Alevi yazılı ve sözlü tarihini iyi irdelediğimizde görürüz 
ki, “Ali” ya da “12 İmam” betimlemeleri Kızılbaş inancında sa-
dece birer şifredir.  Bugün Kerbela olayı ile ilişkilendirilen ve 12 
İmam’lar için tutulduğu söylenen oruç, Kızılbaş Alevi Erkanına 
1500’lü yıllarında girmiştir. 12. gün sonunda dağıtılan Aşure ise 
en azından Nuh tufanından bu yana dünyanın farklı halkları ve 
inançları tarafından enternasyonal bir uygulama halini almış-
tır. 

Muharrem Matemi günümüzde İslam’ın iki önemli bay-
ramına yedeklenerek “Kerbela veya 12 İmam” orucu olarak tu-
tulmaktadır. Bu 1500 yıllarında Şii İslam tarafından Kızılbaşlık 
inancına sızdırılmış bir saptırmadır. Bu saptırmayı yapanlar bu-
nunla da kalmamış Alevi inancını tümden “Kerbela Olayı” son-
rası oluşmuş İslam’ın farklı bir yorumu olan bir inanç haline 
getirmeye çalışmışlardır. 

Bugün bu oruç ve aşure etkinliği için “12 İmam Orucu”  
denmektedir. Acaba her imam öldüğünde bir gün eklenerek 12 
imama kadar 12 güne mi çıkarılmıştır? Öyle değilse bilinmeli-
dir ki, birinci İmam ile 12. İmam arasında 250 yıllık bir süreç 
geçmiştir. Bu zaman zarfında Kızılbaşlar bu orucu tutmuş ola-
mazlar. Tutmuş iseler de bu etkinliği farklı adlandırmaları ge-
rekmektedir. İslam’ın başlangıcında ne 12 İmam vardır ne de İs-
lam’ın böyle bir etkinliği mevcuttur. Öte yandan bu etkinlik bir 
Kerbela etkinliği ise ne zaman hayata geçirilmeye başlanmıştır? 

Biliniyor Kerbela olayı aslında siyasi bir olaydır. İslam 
içinde farklı bir mezhep ya da yorum farkından değil, iktidar 
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paylaşımından kaynaklanmıştır. Hüseyin Yezid’in halifeliğini 
kabul etmemiş ve kendisini halife olarak ilan etmiştir. O dönem 
imamet diye bir şey yok. Hilafet kurumu ve Halifelik var. 

Sayın Haşim Kutlu’nun “Kızılbaş Alevilikte Yol Erkan, 
Meydan” isimli eserinde Aşure etkinliği tarihsel boyutlarıyla iyi-
ce irdelenmektedir. Birincisi:  “Aşura etkinliği tarihin gerisinden 
süzülüp gelen, insanlık için en eski sayılabilecek bir etkinliktir 
ve ortaklık toplumu kökenlidir. İkincisi; bir “Kadın Ata” kültü-
dür. Üçüncüsü; genel bağlamda, “Atalar Kültü” ile bağlantılıdır. 
Dördüncüsü; sonuçları itibarıyla bir şükran ve yas etkinliğidir.” 
(s. 276) 

Bugün biliyoruz ki; Aşure etkinliği bugün dünyanın de-
ğişik yerlerinde farklı inançlarca da yapılagelmektedir.  Oysa 
Kızılbaşlık içine sızdırılmış Kerbela Yası olayı sadece Şiileri ve 
Alevileri ilgilendirmektedir. 

Soruyoruz; Yas-ı Matem eğer sadece imam Hüseyin ve 
12 İmamlar için yapılan bir etkinlikse; Aleviler 12 İmam’la olan 
ilişkilerini sorgulamalıdırlar. İnançlarını; bir Kadın Ana inancı 
ve Alevi toplumunu da bir Rızalık toplumu olarak adlandıran 
Aleviler şu gerçeği de bilmelidir; İmamlık bir Şii geleneğidir ve 
Şialıkta İslam’ın diğer mezheplerinde olduğu gibi “kadının adı 
yok”tur. Görüldüğü gibi 12 İmam’ların hepsi erkektir. Ve hepsi 
de çok evlidir. Üstüne üstlük cariye sahibidirler. 

Tüm imamlar gerçek anlamda da, Cami’lerde imamlık 
yapmışlardır. Ramazan Orucu tutmuş ve namaz kılmışlardır.  
Öyleyse Kızılbaşlıktaki sapma ne zaman başlamıştır dersek, 
cevap olarak en önemli sapmanın kaynağı olarak Şah Hatayi 
mahlasıyla tanıdığımız, bugün Alevilikte baş köşede oturan Şah 
İsmail’i görürüz. Şah İsmail öylesine ileri gitmiştir ki, Kızılbaş 
Erkanı’nı ve Aleviliğin kural ve kaidelerini Kerbela ile sınırla-
mıştır. Bu en hafif deyimle Rea Heq topluluğunu belleksizleş-
tirmiştir. 

Öyle ki; Alevi inancı mensuplarının önünde dönemin ege-
men anlayışları tarafından hafıza boşlukları yaratılmıştır. Bu 
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hafıza boşluklarını ise kimi zaman İslam ile kimi zaman Hris-
tiyanlık ile doldurmaya çalışmışlardır. Zihinlerimize cehennem 
karakolları kurarak bizi gerçeğimizden koparmaya, bir eşitlik ve 
kardeşlik inancı olan, sevgiye dayanan inancımızı köklerinden 
koparıp bizi kullaştırmaya çalıştılar. Aleviliğe yabancı efendiler, 
hazretler ve kullar yarattılar. 

Bugün Aleviler 12 günlük matem ve şükran orucunu, Yas-ı 
Kerbela olarak içselleştirmelerine karşın Aşure etkinliğini hala 
sürdüre gelmektedirler. Ayrıca Şiiler gibi de dövünmemektedir-
ler.  Elbette haksızlığa ve zulme karşı bedeli ne olursa olsun her 
zaman mazlumun yanında yer almış olan Kızılbaşlar; Kerbela 
olayına da seyirci kalamazlardı. Kerbela olayı her ne kadar bir 
iktidar kavgası olsa da, Yezit güçlerinin insanlık dışı uygulama-
ları, insanları açlık ve susuzlukla biat etmeye zorlamaları karşı-
sında Hüseyin’in asil ve kararlı duruşu Rea Heq inanç topluluk-
larını da etkilemiştir. 

Tarihte bazı olaylar vardır ki, hafızalardan kolay kolay 
silinmez ve unutulmaz izler bırakmıştır.  Kerbela da bu tür 
olaylardan biri olarak Kızılbaş Alevi toplulukları yandaşlarını 
etkilemiştir. Ancak bugüne kadar yapılan inceleme ve araştır-
malardan görüldüğü gibi Kerbela Matemi’nin ilk olarak 934-
1055 tarihleri arasında yaşamış bir Zeydi-Şii Kürt devleti olan 
Büveyhoğulları tarafından başlatıldığını görmekteyiz.  Fakat o 
dönem uygulanmaya başlanan Kerbela olayını geleneksel anma 
etkinlikleri yaygınlık kazanamamış, Sünni Selçuklu Türklerinin, 
Abbasi halifelerinin davetiyle bölgeye gelip 1055 yılında Büveyh 
Kürt devletini yıkmasıyla son bulmuştur.  

“16. yüzyılda Safevi devletinin (1501-1786) Kürt kökenli li-
deri Şah İsmail (1487-1524) döneminde Şiilik, Safevi Devleti’nin 
resmi mezhebi oldu. Kerbelâ vakası ve “yas-ı matem” anmala-
rına da, Bağdat’taki Büveyhoğulları’ndan sonra ilk defa burada, 
Şah İsmail tarafından resmi bir nitelik kazandırıldı. (Yörükan, 
2009: 90; Topaloğlu, 2010)”  Nitekim İran’da gelişen Şiiliğin Ker-
belâ matemi, Safevilerin yazdığı buyruklar vasıtasıyla Anado-
lu’ya ve Kürdistan’a kadar uzanacaktı. (Kaplan, 2010) 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 205

Konuya aşina olan bütün araştırmacı-yazarların ortak 
görüşü odur ki, ilk defa Safeviler tarafından Anadolu ve Kuzey 
Kürdistan’a gönderilen halifeleriyle Batıni Aleviliğinin içine bazı 
İslami öğeler serpiştirilmiştir. Bunlar arasında İmam Ali’nin 
kahramanlıkları, Ehl-i Beyt sevgisi, Kerbelâ, 12 İmam doğmaları, 
Ali’nin düşmanlarına lanet “teberrâ”, dostuna ise dost “tevellâ” 
ve benzeri kültleri sayılmaktadır. (Kaplan, 2010: 159) 

Kızılbaş Alevi toplulukları Yas-ı Muharrem orucunu 12, 
Şiiler ise umumiyetle 10 gün tutar. Bazı bölgelerde yaşayan Şii-
ler, muharrem orucu yerine sadece Ramazan orucunu tutar. Bu 
bilinen gerçek, konuyla ilgilenen araştırmacıların da dikkatini 
çekmiştir. Örneğin Melikof şunları der: “ Yas-ı Muharrem orucu 
İran’da ve genel olarak Şiilerde 10 gündür. Fakat Alevilerde bu 
süre 12 günle tamamlanmaktadır.” (Melikof, 2011: 64) Aslında 
Muharrem ayının 10 olan Aşure gününe izafeten Şiiler tarafın-
dan tutulan 10 günlük oruç,  Alevi topluluklarında 12 güne çı-
karılarak zahiren 12 İmamlar’ın anımsanması öngörülmüştür. 

“12 İmam orucu, Batıni Alevi toplulukları arasında eski-
den de vardı. Zira bilinen tarihiyle birlikte 12 sayısının kutsiyeti, 
en az Sümerlerle birlikte ortaya çıkmış, Hurrilerle doruğa ulaş-
mıştı. Orada göksel kozmogoni içinde 12 rakamlı birçok kült ve 
bilimsel değer ortaya çıkarılmıştır. Örneğin, “12 ay, 12 burç, 12 
gezegen, göklerdeki 12 durak, 12 saat gece, 12 saat gündüz ve en 
önemlisi de 12 Tanrı betimlelemeri” (Sitchin, 2008) bilinmekte-
dir. Yine Zerdüşti inanca göre İzid/Yezdan tarafından dünyaya 
gönderildiğine inanılan 12 ferişte’den (melek) söz edilir. Ayrı-
ca 12’li kutsallıklar, Yahudilik’teki 12 kabile, Hristiyanlıkta ise 
İsa’nın 12 havarisi olarak yaşatılmıştır. Bütün bu 12’ler dizgesi, 
İtiqatê Rêya Heqi önderleri tarafından en son 16. yüzyılda, 12 
İmam örtüsü altında günümüze değin getirilerek yaşatılmış-
tır.” (Erdoğan yalgın; Bazı tarihsel gerçekliklerle İmam Hüseyin, 
KERBELA ve oruç Makalesi ) 

Yukarıda da belirttik; Matem Orucu eğer Muharrem veya 
12 İmam orucu, ya da yas-ı Hüseyin ise ne zamandan beri bu 
oruç tutuluyor? Hz. Hüseyin’in şahadetinden bu yana mı tutu-
luyor? Hiçbir kaynakta bunu doğrulayacak bir bilgi yok. Kaldı 
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ki Hüseyin’e atfen tutuluyorsa ve orada ölen insanların anısına 
tutuluyorsa neden 72 gün tutulmuyor da 12 gün tutuluyor?  Hü-
seyin’le birlikte şehit edilen sayı 72’dir çünkü. 

“Biz yine konumuza dönersek İslami bir rütüel olmayan 
bu 12 günlük orucun tarihsel kökleri nereye uzanıyor onu bul-
maya çalışalım. Bu orucun gerçek adı ve anlamı nedir? Yas oru-
cu mu? 12. İmam orucu mu? Yoksa Muharrem orucu mu? Kaç 
gündür 10 mu yoksa 12 gün müdür? Zerdüştlükte kutsal olan 
12 sayısının kutsallığın Safaviler üzerinden Anadolu Aleviliğine 
yansımış olmasın? Bilindiği gibi Kızılbaşlıkta Zerdüşt kökenlidir. 
Şah İsmail bu ritüelleri İslam’ i bir örtü altında Anadolu Alevili-
ğine sokmuş olamaz mı? 12 dilimli taç giymesi vs. Çünkü onun 
yaşadığı çağa (16.yy) kadar Anadolu Aleviliğinde Ne Ali var, ne 
12 imamlar var nede Kerbela var. Hatta İmamların soyundan 
geldiği söylenen Hacı Bektaşı Veli’nin Vilayet-Name adlı kita-
bında bile ne 12 imamlar ne de Kerbela yoktur. Bu İslam’i mo-
tifler Şah İsmail ile birlikte Anadolu Aleviliğine sokulmuştur. Bu 
sorular çoğaltılabilir.  Yine bir durumu daha açıklığa kavuştura-
lım. Şiiler 10 gün oruç tutuyorlar.” (1- İslam Tarihi Kronolojisi.
(570-1000) H.U. Rahman. Birleşik Yayınları. 1995 İstanbul, akta-
ran Ezeli Doğanay) 

Bilinenin aksine Şiiler 12 İmam Orucu tutmuyorlar onlar 
Yas-ı Matem diye 10 gün oruç tutuyorlar ve bu sürecin sonunda 
ise aşure etkinliği ve kendi kendini cezalandırma törenleri ya-
pıyorlar.  Yine Şiiler Ramazan orucu tutuyor, hacca gidiyor ve 
namaz kılıyorlar.  Bugün Şiiliğin en büyük mezhebinin adı da 12 
İmamlardan gelen İmamiye’dir. İranlı Şiilerin büyük kesimi bu 
mezhebe dahildir. Ayrıca İran’da imamlık geleneği halen sür-
mektedir aslında. Nitekim Ayetullah Humeyni’nin bir diğer adı 
da İmam Hümeynidir. 

Yine bazı rivayet ve mitolojik anlatımlarda yer aldığına 
göre Aşura günü ve orucu Yahudilikte de olan bir gelenektir. Bu 
gelenek Ramazan Ayı’nın orucunun gelmesiyle İslam dinince 
kaldırılmıştır. Buradan da görülüyor ki, Aşura geleneği en azın-
dan Nuh tufanından bu yana mevcuttur.  
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Yukarda belirttiğimiz gibi aslında Muharrem Orucunun 
12 imamla bir ilişkisi olmadığını Prof.Dr. Bilge Umar’da söyle-
mektedir. Umar’a göre “bu orucun 12 imamla ilişkisi yok sadece 
“Ramazan ayında oruç tutulmasına karşılık, (Kerbela olayının 
geçtiği) Muharrem ayında, ilk günlerinden başlayarak 12 gün 
oruç tutulur. (o olayda İmam Hüseyin 12 gün aç susuz kalmış 
imiş). İftar ve savur yemeğinde dahi et, balık, yumurta yenmez. 
İçki kullanılmaz, eğlence olmaz. Muharrem 12. gününde aşu-
re pişirilir, oruç sonrasında yenir ve dağıtılır.” (Türkiye Halkı-
nın Ortaçağ Tarihi. Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşması. Bilge 
Umar. İnkılap Yayınları. 1998 İstanbul. Aktaran Ezeli Doğanay) 

Kızılbaş Alevi inancında Kerbela vakasıyla özdeşleşen on 
iki günlük Muharrem orucu ile Kerbela matemi (yası), öylesi-
ne birleşmiştir ki, Aleviler bu orucu tutarken, Matemi de tut-
tukları bu oruçla birlikte yaşarlar. Muharrem ayının onuncu 
(aşure) günü kutsal kabul edilen bir ortak değer olmuştur. Yine 
görüyoruz ki, Tarihler bugünün değerini ve kutsallığını, birçok 
Peygamberlerin kurtuluşa ve selamete erdikleri gün olarak ve-
riyorlar. Adem Peygamber, tövbesinin kabul edildiği gün için, 
İbrahim Peygamber, oğlu İsmail’i kurban edilmekten kurtul-
duğu gün için. Nuh Peygamber, gemisinin karayı bulduğu gün 
için. Musa Peygamber, kavmini Firavunun şerrinden kurtardığı 
gün için. Yunus Peygamber, balığın karnından kurtulduğu gün 
için. Eyüp Peygamber, dertlerine şifa bulduğu gün için. Yakup 
Peygamber, oğlu Yusuf’a kavuştuğu gün için, Muharrem orucu 
tutmuşlardır. 

16. Yüzyılla birlikte Alevi literatürüne girmiş olan “Ker-
bela” sözü Alevi toplumunda “Yas” olgusunu çağrıştırır ve bu 
duyguya, “Yas-ı Matem” denilir. Bugünkü adlandırmalarla Yas-ı 
matem kültü Kızılbaş Aleviliğe Kerbela ile girmiş değil, Matem 
kültü 12-15 bin yıllık kadim bir Alevi geleneğidir. 

Bugün imam Hüseyin’in katledilmesinin yasını tutmak 
adına oluşan Kerbela Kültü, yukarıda da izah etmeye çalıştığı-
mız gibi İslam’ı diğer mezheplerden nüans farkıyla yorumlayan, 
fakat temelde Kuran’a eleştirisiz biat eden Şii-İslam’ın ideolojik 
dayanağıdır. 
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Aleviliği Kerbela ile sınırlandırmak, İslam’la ve diğer İbra-
himi dinlerin hiçbiri ile bağı olmayan; yaratılışa değil, doğuşa, 
var oluşa inanan ve ona göre yaşayan Kızılbaş Aleviliğini Şi-
i-İslam’la ilişkilendirerek ve çoğu zaman bir ve aynı sayarak İs-
lam’a yakınlaştırmak, Onun doğacı ve sınıfsız toplum anlayışını 
belleklerden silme, komünal bir inanç olan, devlet dışı ve doğ-
rudan demokrasi savunucusu Aleviliği ortadan kaldırma amaçlı 
bir asimilasyon ve imha operasyonudur aynı zamanda. 

Diyebiliriz ki; bugün Kerbela vakıasını anma etkinliğine 
dönüşmüş 12 oruç ve Aşura etkinliği töreni; kökleri tarihin de-
rinliklerinde oluşmuş dayanışma ve acıyı birlikte yaşama şek-
linde ki bu hümanist değerin sadece Kerbela ile özdeşleştirilme-
si, eğer kötü niyet yoksa Alevi tarihini bilmemektir. 

Dilşa Deniz İsmet Kayhan’la yaptığı röportajda bir yandan 
Aleviliğin tarihsel gelişimini aktarırken, bir yandan da Alevi-İs-
lam ilişkisini tanımlıyor: “Bu katmanlardan ilki olan doğa tapını-
mı esas olarak günlük inanç ilişkisinin hala en geniş ve en etkili 
olarak yürütüldüğü kısımdır. Ocak sistemi ile toplumsal olarak 
bütünlük ve bu bütünlüğün ‘biz’ kimliği olarak varlık bulması 
ve devam etmesini sağlamak için kullandığı kutsal yönetsel bir 
strateji olarak, sanıyorum süreç içinde gelişiyor. İslam ile temas 
ise İslam’ın sert baskısını göğüslemek için kullandığı bir strateji. 
Bunu soykırım uygulanan İslam peygamberinin ailesine sahip 
çıkara k yapıyor. Bir taraftan hem iktidar için kendi peygambe-
rinin ailesini soykırıma uğratan bir pratiğe karşı çıkarken, bunu 
aynı zamanda kendisine yönelik olarak işletilen soykırım pra-
tiğine direnişin gerekçesi de yapıyor: “Siz peygamberin ailesini 
-Ehl-i Beyt ki Ali üzerinden devam ettiriliyor- yok ettiniz o za-
man onun dini olamazsınız, esas onun dinini sürdüren Ali idi.  
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İnacımızda 12 İmam Kültü 

Son dönemlerde yapılan Alevilik tartışmalarında en 
önemli kıstaslardan birisi olarak ortaya çıkan dışardan empoze 
edilmiş de olsa inancımıza yerleşmiş bulunan 12 İmam kültünü 
açıklamaya geçmeden önce Alevilik hakkında kısa bazı tanım-
lamalar yaparak okuyucunun dikkatini çekmek istiyoruz. Bili-
niyor, Aleviliği nasıl tanımlarsa tanımlasınlar Alevilerin ezici 
çoğunluğu Alevilerin kendine özgü, başka hiç bir inançta bulun-
mayan dini ritüelleri olduğunu kabul ederler. Vardan geldikleri-
ne, Hakkı insanda gördüklerine inanırlar. Ne kula kulluğu ne de 
bizi var edene kulluğu kabul etmezler. 

Bütün bunlara karşın kal-ü beladan bu yana var olduk-
larını söyleyen bazı yazarlarımız sıra halkın önünde konuşma-
ya gelince gerçeği değil, isteneni konuşup pirim yapmaya ça-
lışıyorlar. Örneğin bazıları Aleviliği arş-ı alada yapılan Kırklar 
Cemi ile başlatıyorlar. Bazıları insanlığın doğuşundan bu yana, 
bazıları Kerbeladan başlatıyor. Bazıları Ali yandaşlığı yani Şialık 
olarak görüyorlar. Bazıları ise doğa inancı diyorlar bu inanca.  
Ortak bir tanımda buluşulamadığı için, hepimiz “yol bir sürek 
binbir” diyerek işin içinden sıyrılıyoruz.  Pirlerimizden öğrendi-
ğimize göre yakın akrabalar Müsahip olamazlar. Ancak her ne 
hikmetse Muhammed damadı Ali ile Müsahip oluyor. 

Bana ve birçok yazarımıza gore Alevilik Semavi bir inanç 
değil, insan ve doğa merkezli bir yeryüzü inancıdır. 

Herkes Aleviliği bir yerlerinden çekiştirerek götürüp siste-
me ve dolayısıyla sistemin egemen inancı İslama entegre etme-
ye çalışıyor. Son 25 yılda katıldığım Alevi örgütlenmesi çalışma-
larında Hacı Bektaş Müzesini serçeşmemiz olarak adlandıran, 
bu serçeşmelik oyununa balıklama atlayan Alevi okumuşları, 
şairleri, zakirleri tanıdım. Bunlar bir yandan Bektaşi Tekkesine 
serçeşme diyorlar, tarih boyunca Alevi ve Kürt katliamına imza 
atan, Bir Ocakzade olan Hacem Bektaş-ı Veli ile  alakaları olma-
yan, görevleri kolonyalist Osmanlı ve TC’ye hizmet olarak be-
lirlenmiş olan bir tarikatı Serçeşme olarak göklere çıkarıyorlar.  
Ardından da Kürt halkı ile Alevilerin birleşmesi, ortak mücadele 
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etmesi gerektiğini söylüyorlar. Tam bir riya ve ikiyüzlülük ör-
neği. Bu düşüncenin sahipleri ne yazık ki hala aramızda itibar 
görüyorlar, saflarımızda barınabiliyorlar. 

Okuduğum kitaplar beni şu sonuçlara götürdü: Alevi-Bek-
taşi deyiminin bilinçli bir tercih olduğunu ve esas amacın da 
Ocaklara, Hakikatçi Pirlere, ziyaretlere inanan, doğayı kutsayan 
Naci ve Naciye yolundan gelenlerin asimile edilerek, Bektaşilik 
aracılığıyla götürülüp İslam’a eklemlenmesi ve bu yöntem ve 
yolla da Rea Heq Aleviliğinin yok edilmesidir. 

Biliniyor  “Adem ile Havva yaratıldı… Naci ile Naciye 
doğdu… biri Kudret Kandili’nden emirsiz, diğeri Kubbei Rah-
man’dan emirle geldi.” (Sırrı Öztürk  Alevilerin Büyük  Sırrı say-
fa 210)  Alevik hakkında oluşmuş ortak görüş şu aslında; “Ale-
viler yok”a inanmazlar. “var”a inanırlar. La mekân yoktur. Her 
şey vardır. Bilinmeze değil bilinene inanır. Hak gerçektir.” (age 
sayfa 241) 

Bu gerçeği kabul eden bir inancın mensupları, nasıl olur da 
bunun tam karşıtı ya da inkarı olan bilinmeze inanan, mekân-
sız ve sıfatsız bir tanrıya inanan, insanı kullaştıran ve tek uğra-
şı olarak, bilinmeyen ve dolayısıyla ispatı olmayan bir cennete 
gitmek, ahiret denilen bilinmeze varmak için ibadet edenlerle 
kendilerini buluşturabilirler, anlamak olanaklı değil. 

Bunun tek izahı var süreç içinde egemen olan inançlar 
özellikle de İslam, Alevileri asimile edebilmek için birçok yola 
ve yönteme başvurmuş ve bir yere kadar da başarılı olmuştur.  
Bölgenin yasaklı ve kadim inancı olan Alevilik Selçuklulardan, 
Osmanlılardan bu yana büyük müdahalelere uğramış görünü-
yor. Bir dönem Emevi-Abbasi müdahalesi, bir dönem Selçuklu 
ve ardından Osmanlı ve Safevi müdahaleleriyle yoldan çıkarıl-
maya çalışılan Alevilik, zaman zaman da fiziki yok etme müda-
halelerine uğramıştır. Tüm bunlara karşın yol bugünlere kadar 
sürdürülmüştür. Yine okuyarak gördüm ki; en büyük müdaha-
lelerden birisi de 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi ile yapılmış 
ve bugün hala sürmektedir. 
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Alevilik üzerine yüzlerce kitap yine bu süreçte çıkmış, çı-
kan kitapların ezici çoğunluğu Aleviliği Türklüğe eklemleme, 
İslam’a eklemleme ve giderek eritip yok etme amaçlıdır. Önce 
Şamanizm vurgusu üzerinden Türklüğe bağlanmaya çalışıldı. 
Ardından bazılarınca 12 İmamlar üzerinden Şialığa bağlanmaya 
çalışıldı. Şimdi de Alevilik sadece farklı bir İslami yorum biçimi 
denilerek yok sayılmaktadır. Alevilerin ibadet yerleri kabul gör-
memektedir. Çünkü İslam’ın tek ibadet yeri Cami veya Mescittir 
denilmektedir. 

Kendini aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören 
Alevi canlar inancımız üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunları 
görmek için iğne ile kuyu kazarcasına çalışmalıdırlar. Oyun bü-
yük. Düzgün Baba’ya, Munzur Suyuna, ağaçlara, ziyaretlere yani 
özcesi doğaya değer veren, onlara kutsallık atfeden, duyduğuna 
değil, gördüğüne inanan, cennet ve cehennemin varlığına inan-
mayan, insan ve doğa merkezli, sevgi inancı olan Alevilik yok 
edilerek karşıtına dönüştürülmek istenmektedir. Bu oyunu boz-
manın biricik yolu hakikatimizi savunmaktan geçiyor. 

Biz aydınlara düşen ana görev yoldan çıkarılmaya çalışı-
lan inancımızı gerçeğimizle buluşturmak ve öze dönüşü gerçek-
leştirmektir. Elbette bunu yaparken Alevi ana-atalarımızın kut-
sallık atfederek, batıni anlamlar yükleyerek inancımıza adapte 
ettiği değerleri de kendi değerlerimiz olarak kabul etmeliyiz.  
Önemli olan özün kaybedilmemesidir. 

Yine öze dönüş derken, asla mühendisliğe soyunmadan, 
hakikatimizi olduğu gibi kabul ederek, Tanrısal anlamlar yükle-
diğimiz Ali kültünü, Hüseyni direnişçiliği de kabul ederek yolu 
sürdürmek gerektiğine inananlardanım. Ancak bu yolun başta 
Şia’lık olmak üzere İslam’ın hiçbir mezhebi ile alakasının olma-
dığını da asla akıldan çıkarmayarak. 

Sözün özü tüm okumalarımdan çıkardığım sonuç şudur. 
Bu inancımızı büyük soykırımlara, inkara ve imhaya rağmen 
bugünlere taşıyan Pirlerimize, ocaklarımıza, hakikat arayışçıla-
rımıza hakkını teslim ederek, Aleviliğe yapılan büyük dış müda-
haleleri de unutmayarak, ancak bu süreç içinde içselleştirilmiş 
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gerçekleri de bilince çıkarıp kabul ederek, ancak yolu bozan un-
surları da temizleyerek öze dönüşü sağlayabiliriz 

Alevilik insanı hak (tanrı) bilmektir diyor Ali yıldırım “Ale-
vilik Kitabı ”  adlı eserinde ve devam ediyor; 

“Alevilik Doğal din vahiye dayanmayan, üstün bir güç ta-
rafından ilkeleri konulup çerçevesi çizilmeyen, üstün bir güç 
ile insan arasında, bir aracıya ihtiyaç duymayan, bir inanç sis-
temidir…  Alevilikte, cennet, cehennem yani ahret inancı söz 
konusu değildir… Alevilik bir sır dini, inancıdır. Alevilik’in, do-
ğayı, evreni, insanı kutsayan yolu, vahiy dinleri nazarında bü-
yük bir suçtur…” 

Gelelim 12 İmam soyundan gelme ve Seyidlik ve Şeriflik 
meselesine Beşikçi’nin aktarımı ile “Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Nakibuleşraf diye anılan bir kurum vardır. Bu ku-
rum, Peygamber Muhammed’in soyundan gelenlerle ilgilenen, 
onlara bu soyluluğu gösteren unvanlar veren bir kurumdur. 
İmam Hüseyin’den gelenlere seyid, İmam Hasan’dan gelenlere 
şerif denmektedir. Bu kurum bazı Müslüman Kürdlere de Ale-
vi Kürdlere de Seyid unvanı vermiştir. Halid-bin Velid’e, Musa 
Kazım’a hatta Peygambere bağlayan şecereler vardır. Bu şe-
cerelerin hepsi sahtedir. Alevileri seyidlik kurumuyla İslam’a 
bağlamak amaçlanmıştır. Şecere düzenlenmesinde politik çı-
karların dışında ekonomik çıkarlar da söz konusudur. Nakibü-
leşraf kurumu yöneticilerinin herhangi bir Alevi Kürd ailesine 
seyid unvanı vererek şecere düzenlemesinde bu aileden büyük 
maddi çıkarlar sağladığı söylenebilir.” (İsmail Beşikçi Ali Yıldı-
rımın Alevilerin Kitabı değerlendirmesi makalesinden alınmış-
tır.) 

Yine Beşikçi Hoca’nın değerlendirmesi ve uyarısı ile de-
vam edelim. “Alevilerdeki Yedi Ulu Ozan”nın şiirleri bu etkile-
mede çok büyük rol sahibidir. Alevilerdeki Yedi Ulu Ozan şun-
lardır: Seyid Nesimi (1369-1417), Şah Hatayi (1487-1524), Fuzuli 
(1504-1556) Yemini (15. yüzyıl sonu 16. yüzyıl başı), Virani (16. 
yüzyıl) Pir Sultan Abdal (16. yüzyıl) Kul Himmed (16. yüzyılın 
ikinci yarısı) Bu şairler, şiirlerine özellikle Halife Ali’ye daha 
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sonra da Şah’a büyük övgüler düzmüşler, Kerbela’yı anlatmış-
lardır. Şah Hatayi’nin Şah İsmail olduğu bilinmektedir. Alevileri 
temsil eden şair ise, 14. yüzyıl sonlarında ve 15. yüzyıl başların-
da yaşayan Kaygusuz Abdal’dır. 

Kaygusuz şöyle sesleniyor: “Kıldan köprü yaratmışsın / 
Gelsun kullar geçsun deyu / Hele biz şöyle duralım / Yiğit isen 
geç. “ 

Kaygusuz Abdal’dan bir şiir daha; “Bakkal mısın teraziyi 
neylersin / İşin gücün yoktur gönül eylersin / Kulun günahını 
tartıp neylersin / Geçiver suçundan bundan san ne?” (Beşikçi 
Alevilerin kitabı değerlendirmesi) 

12 İmam Kültü Ne Zaman İnancımıza Girmiştir? 

Asimilatörlere göre Aleviler  İslam Peygamberinin ölme-
sinden  sonra Müslümanlara önderlik görevinin Ehlibeyt soyun-
dan olanlarca yürütülmesi gerektiğine inanırlar. Bilindiği gibi 
Ehlibeyt Hz. Muhammed’in ailesidir. Peygamberin soyu da, yani 
Ehlibeyt Hz. Ali kanalıyla devam etmektedir. Dolayısıyla önder-
lik (halifelik) Hz. Ali ve çocuklarının hakkıydı.  On iki İmamların 
Alevilikte çok büyük bir anlamı vardır ve Aleviler olarak iba-
detlerimizde her zaman on iki İmamları çeşitli vesilelerle dile 
getiririz. Kısaca belirtmek gerekirse;  günümüzde on iki İmam-
lar –bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarından olarak 
görülmektedir.  Ancak incelendiğinde görülecektir  ki,  hak ve 
hakikat yolu olan Alevilikte 12 imamlara batıni anlamlar yük-
lenmiş ve ondan sonra inancımızın içine alınmışlardır. 

Tarihsel 12 İmamlar elbetteki Müslüman idiler ve nama-
zında, niyazırda ve orucunda idiler. Ancak Alevilerin 12 imam-
ları saz çalıp semah dönmüşlerdi tıpkı Muhammedin 40.lar ce-
mine sıradan bir birey olarak katılıp semah dönmesi gibi. 

Ancak bilinmeyen; 12 İmamların inancımıza ne zaman 
girdiği ve bazı Pirlerimizin deyimi ile “Ehlibeyt”e ikrar verişi-
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mizin gerçek tarihidir. Aslında biraz araştırıldığında tarihin 
13’üncü yüzyılda başladığı ve Osmanlı  zulmüne karşı Safevile-
rin yanında yer aldığımız dönemler  olduğu gün gibi aşikardır. 
Yani İmamlar kültü inancımıza İslamiyet’in ilanından 700 yıl 
sonra girmiştir. 

On iki İmamların isimleri şunlardır: 1.Hz.Ali  2. İmam Ha-
san 3. İmam Hüseyin 4. Zeynel Abidin 5. Muhammed Bakır  6. 
Caferi Sadık 7. Musai Kazım 8. Ali Rıza 9. Muhammed Taki 10. 
Ali Naki 11. Hasan Askeri 12. Muhammed Mehdi. 

Alevilerin safevilerle tanışması ve desteklemesi sürecinde 
1400 ile 1800 yılları arasında Osmanlı tarafından çeşitli dönem-
lerde katledilen Alevilerin sayısı milyonu geçmektedir. 18. Yüz-
yıldan itibaren ise katliam artığı Alevileri Müslümanlaştırmak 
için çeşitli yöntemlere baş vurulmuştur.  Safeviler  Alevileri şi-
alaştırmak için nasıl ki 12 imam soyundan gelenleri inancımıza 
Seyit adı ile önder yaptılarsa, Osmanlı da Pirlik kavramını inan-
cımızdan çıkarıp, Çakma Dedelik kurumlaşmasına gitti. 

Osmanlılar,kökeni bile olmayanlardan bugün de yapıldığı 
gibi gri dedeleri yetiştirdiler. Ellerini de birer şecere iliştirerek 
bu çakma dedeleri Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 
göndererek, inanç sistemimizi bozup bizleri de asimile etmek 
amacıyla Alevilikte o güne kadar olmayan bir çok şeyi varmış 
gibi gösterdiler. ”Biz ehl-i beyt soyundanız , esas Müslüman bi-
ziz” gibi propagandalar yapılarak sistematik bir İslamlaştırma 
politikası izlendi ve Aleviler İslamın içine çekilmeye çalışıldı. 
Böylece zamanla önemli sayıda Alevi asimile edildi.

Aleviler On İki İmamları Ne Kadar Tanıyorlar? 

Alevilik hakkında yaratılan suni tartışmalarla oluşturulan 
bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için Aleviler, İslam ile ne 
zaman ilişkilendiklerini ve dolayısıyla İslamı sorgulamak zo-
rundadır. Alevilik tüm Alevilerin ortak tanımı ile eğer binlerce 
yıldır ve hatta kal-ü beladan beri var ise ve varoluşçu bir fel-
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sefik bakışa sahipse,nasıl olur da yaratılışa inanan ve tanrı-kul 
ilişkisini kutsayan İbrahimi dinlerle ilişkilendirilip İslam içi bir 
tarikat olarak gösterilebilir? 

Alevilerin batini anlamlar yüklediği ve eski kimliklerinden 
arındırarak “hanemize mihman ettiği” 12 İmamlar ile tarihsel 
12 imamlar arasında dağlar kadar fark bulunmaktadır. Ancak 
kaba yaklaşımlarla 12 İmamlar Alevi değildir demek tek başına 
bir anlam ifade etmez. Esas olarak bilinmesi gereken sözkonu-
su kişilerin inancımızdaki tanımlanmasıdır. Günümüzün soru-
nu bazı yol düşkünü dedeler  tarafından Batın’ın inkar edilerek 
yerine Zahir’in konulmasıdır.  Eğer bunu böyle anlamazsak “12 
imamlar Alevi miydi? Ali Alevi miydi?” gibi anlamsız tartış-
malara gireriz. Örneğin bugün 12 İmamlara inanan Alevilerin 
neden şiileşmediklerini izah edemeyiz. Bizim izah etmemiz ge-
reken bizim 12 imamlara, İsa’ya, Musa’ya veya Muhammed’e 
yüklediğimiz batıni anlamlardır. 

On İki İmamlar Kimdir?  

1. İmam Ali: Babası Ebü Talip Annesi Fatımâ’dır. 21 Mart 
598 yılında Mekke’de doğdu. Hz. Muhammedin amcasının oğlu. 
Muhammed’in damadı.  Muhammedin cesedi yerde iken hilafet 
kavgası başlar ve Halifelik Ebubekire verilir. Ebubekir 2 yıl hali-
felik yapar. Ebubekir halifelik döneminde Ali, Hz.Muhamed’in 
mal varlığının kendisinin hakkı olduğunu iddia eder. Ebubekir 
Peygamberin mal varlığının kamuya ait olduğunu söyler Ali’ye 
vermez. Ali 24 Ocak 661 tarihinde camide namaz kılarken köle 
Abdurrahman ibni Mülcem tarafında öldürülür. İmam Ali, İsla-
mın 4. Halifesidir.4 yıl 9 ay 14 gün Halifelik yaptı, yaşamı boyun-
ca İslam için çalıştı. Mezarı Irak, Necef şehrindedir. 

2. İmam Hasan: Babası birinci İmam Ali, annesi Fati-
ma-tüz Zehra’dır. 1 Mart 624 yılında Medine’de doğdu. 1.İmam 
Ali Halife iken Hasan Küfe’de imamdı. İmam Ali öldürüldüğün-
de İmam Hasan 37 yaşında idi. İmam Ali’nin ölümünden sonra 
halifelik tahtına 661 yılında 20 yıl boyunca Şam valiliğini yapan 
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Hz. Muhammed’in kaynı Muaviye oturur. İmam Hasan bu tarih-
ten sonra imamlık yapmaz. Babasının mal varlığı Medine’de ol-
duğu için, Küfe’den ayrılarak Medine’ye yerleşmeye karar verir. 
İmam Hasan Küfe’den ayrılır Medine’ye yerleşir. İmam Hasan 
Halife olabilmesi için Muaviye’nin ölümünü beklerken 670 yı-
lında eşi Cude tarafından zehirletilerek öldürülür. 

3. İmam Hüseyin: Babası birinci İmam Ali, annesi Fati-
ma’tüz Zehra.  9 Ocak 626 yılında Medine’de doğdu. İmam Ali 
öldürüldüğünde İmam Hüseyin 35 yaşında idi. İmam Ali’nin 
öldürlümesinden sonra Küfe’de Muaviye ile Hasan arasındaki 
iktidar kavgası yaşandığından İmam Hüseyin Medine’deydi. 
İmam Hasanın Halifelik için Muaviye ile kan dökmeden anlaş-
ması Medine’de iyi karşılandı. Muaviye 19 yıl 6 ay Halifelik yap-
tıktan sonra rahatsızlanır. 76 yaşında iken bu görevi artık yürü-
temeyeceğini  anlayınca yerine oğlu Yezit’i atar.

Medine din şurası Hüseyin hariç tamamı Yezid’e biat eder. 
Hüseyin Yezid’e biat etmez. Hüseyin Muaviye’ye sitem ederek 
toplantıyı terk ederek ‘’Yezid’e biat etmeyeceğini’’ açıkça dile 
getirir.

İmam Hüseyin Yezid’in kendisini öldürteceğini bildiği 
için, ailesini de yanına alarak Bağdat’a Küfeye gitmeye karar 
verir. Zaman kaybetmeden yola çıkar. Hüseyin’in Bağdat’a gi-
deceğini öğrenen Yezid ordularını harekete geçirir. Hüseyin’i 
Bağdat’a varmadan Necef şehri ile Bağdat arasında bulunan 
Kerbela’da durdurur. 10 Ekim 680 yılında Yezid’in orduları başta 
İmam Hüseyin olmak üzere ailesiniden ezici çoğunluğu öldürür. 
İmam Hüseyin’nin mezarı Irak, Kerbelâ’dadır. 

4. İmam Zeynel Abidin: Babası 3.İmam Hüseyin, annesi 
Şehr Banu. 7 Ocak 659 tarihinde Medine’de doğdu. Zeynel Abi-
din, İmam Hüseyin’in en küçük oğludur. Kerbela katliamı ya-
şandığında orada bulunuyordu. İmam Zeynel Abidin Medinede 
35 yıl imamlık yaptı. 6 Ekim 713 yılında Medine valisi Osman bin 
Hayyan tarafında zehirletilerek öldürülür. Mezarı Medine’dedir. 

5. İmam Muhammed Bakır: Babası 4.İmam Zeynel Abi-
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din, annesi Fatıma’dır. 17 Kasım 676 tarihinde Medine’de doğ-
du. Kerbela katliamında sağ kurtulduğunda 4 yaşında idi. Ker-
bala katliamından sonra babasıyla yeniden doğduğu topraklara 
medineye yerleşti. Babasının ölümünden sonra Medine’de 20 yıl 
imamlık yaptı. 8 Ocak 733 yılında amcası İbrahim bin Velid tara-
fından öldürüldü. Mezarı Medinede’dir. 

6. İmam Caferi Sadık: Babası İmam Muhammed Bakır, 
annesi Ümmü Fer. 24 Mayıs 699 yılında Medine’de doğdu. İmam 
Bakır öldürüldüğünde İmam Caferi Sadık 34 yaşında idi. Tarihin 
en önemli dönemlerinden biri olan Emevi saltanatının çöküşü 
ve Abbasi saltanatının başlaması döneminde yaşadı. İmam Ca-
fer şeriat kuralarında taviz vermez. Katı şeriatçı bir molla kim-
liği ile tanılır. Caferilik olarak bilinen ve Şia fıkhının temelini 
oluşturan esasları belirlemiştir. 34 yıl imamlık yaptı. Özel olarak 
yetiştirdiği talebeleri vardı. İyi bir vaazcı idi. İslamın şartlarına 
ve şeriata bağlılığıyla bilinirdi. Ancak, Câfer-i Sâdık döneminde 
islam aleminde büyük bir siyasi kargaşa yaşanıyordu. Defalar-
ca onu öldürmek istediler. Bunun üzerine İmam Caferi sadık 
imamlık görevini bırakır. Geri kalan ömrünü inzivada geçirdi. 
Sonunda Mansur’un emriyle 22 Ocak 765 yılında zehirlenip öl-
dürüldü. Mezarı Medine’dedir. 

7. İmam Musa Kazım: Babası İmam Cafer-i Sadık, anne-
si Hamide. 2 Eylül 745 yılında Arabistan’ın Ebva şehrinde doğ-
du. Abbasi halifelerinden, Mansur, Hadi, Mehdi ve Harun’un 
zamanlarında yaşadı. 35 yıl imamlık yaptı. Musa Kazım hac-
ca giderken Medine’ye uğradığında, Harun’un emriyle İmamı 
Mescid-ün Nebi’de namaz kılarken yakaladılar. Elini ve ayağını 
zincirle bağlayarak hapsettiler. Medine’den Basra’ya, Basra’dan 
Bağdat’a götürdüler ve yıllarca hapisten kaldı. Bağdat’ta “Sindi 
b. Şahik” hapishanesinde 799 yılında zehirletilerek öldürüldü. 
Mezarı Bağdat’tadır 

8. İmam Ali Rıza: Babası İmam Musa-i Kazım, annesi Ta-
hire. 25 Ağustos 770 Medine’de doğdu. İmam Rıza çocukluk dö-
nemini babasının yanında geçirdi. 35 yaşında iken babası İmam 
Kazım öldürüldü. İmam Ali Rıza 20 yıl imamametlik yaptı. İkti-
darda bulunan Memun Medine halkının İmam’a göstermiş ol-
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duğu ilgiden rahatsız olur ve 24 Ağustos 818 yılında İmam Ali 
Rıza’yı zehirleterek öldürtür. Mezarı İran’nın Meşhed denilen 
Tus şehrindedir. 

9. İmam Muhammed Taki: Babası İmam El Rıza, annesi 
Sebike. 16 Haziran 811 yılında Medinede doğdu. Lakabı Taki’dir. 
Bazen de Cevad ve ibn-ür Rıza lakabıyla anılır. Babası İmam Ali 
Rıza öldürüldüğünde Medine’deydi. Me’mun’un emriyle hilafet 
merkezi olan Bağdat’a getirildi. Me’mun, kızını imamla evlendi-
rip, imamı Bağdat’ta kalmaya mecbur etti. Bir süre sonra imam 
Muhammed Taki  Me’mun’dan izin alarak Medine’ye döndü. 8 
yıl Medine de imamlık yaptı. Camide vermiş olduğu bir vaaz-
da kayınbabası Me’mun alehinden vaazlar verir. Bunun üzerine 
Muhammed Taki 25 Kasım 835 yılında eşi Me’mun kızı Mu’ta-
sım tarafından zehirletilerek öldürülür. Mezarı Bağdat’tadır. 

10. İmam Ali Naki: Babası İmam Muhammed Taki, an-
nesi Seyyide Ümmü Fazl. 9 Eylül 829 yılında Medine’de doğdu. 
İmam Ali Naki kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi 
tanesini gördü. Onlar, Me’mun, Mu’tasım, el- Vasık, Mütevekkil, 
Mu’ntasir, Mu’stain ve Mu’tazz’dırlar. Babası Muhammed Taki 
öldürüldüğünde 8 yaşında idi. Ali Naki 29 Haziran 868 yılında 
Mu’tezz. 

11. İmam Hasan Askeri: Babası İmam Ali Naki, annesi 
Hadis (Hudeyse) 3 Aralık 846 yılında Medine’de doğdu. İmam 
Hasan Askeri 22 yaşına kadar babası İmam Ali Bakır ile beraber 
Irak’da yaşadı. Babası öldürüldükten sonra 22 yaşında babası-
nın tahtına oturdu. imametlik tarafından zehirletilerek öldürül-
dü. Mezarı Irak Samarra’dadır yaptı. Genç yaşta hastalanır. Bazı 
kaynaklara göre Mu’ttemid tarafında zehirlendiği söylentileri 
yayılır.. İmam Hasan Askeri’nin hastalık haberi zamanın halife-
si Mu’tamıd’a verilince, doktor göndermenin yanı sıra güvenliği 
için özel koruma gönderildi. İmam Hasan Askeri 1 Şubat 874 
yılında hayatını kaybetti. Mezarı Irak Samarra’dadır. 

12. İmam Muhammed Mehdi: Babası İmam Hasan-ül As-
keri, annesi Nercis Hatun, 30 Temmuz 868 yılında Irak, Samarra 
Şehrinde doğdu. Babası öldürüldüğünde 5 yaşında idi. Kimileri-
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ne göre babası İmam Hasan ile birlikte zehirlenerek öldü. Giz-
lice gömüldü. Kimilerine göre sır oldu, yok oldu. Halk arasında 
Muhammed Mehdi ilan edildi. Bu durum iktidara hakim olan-
ları kızdırmıştı. Muhammed Mehti’nin bulunması için özel çaba 
harcansa da bütün aramalara rağmen bulunamadı. Böylece on 
iki imamlar dönemi arkasında bir çok soru bırakarak sona erer.   

Ancak tartışmalar bugüne kadar sürerek devam etmek-
tedir. Kendini çok zeki zanneden ancak yaptıklarıyla yolmuza 
zarar veren bazıları « Ali ve tüm 12 imamlar müslümandır, Arap 
soyludur. Biz müslüman değiliz, onlar oruç tutar, namaz kılar, 
hacca gider, biz ise namaz kılmayız, oruç tutmayız, hacca gitme-
yiz » diyerek ne kadar müslüman olmadığımızı bağırdıklarında 
bizi öze dönüşe davet ettiklerini sanan zavallılardır. Öze dönüş 
sadece bu olsa Alevilik sadece başka inançlardan farklı ritüel-
ler yapmış olmamız olsa belki size hak verilebilir ? Ancak biz 
müslüman değiliz deyip başka milletleri aşağılamak, « sizin Ali 
Araptır, benimkini adı Eli veya Oli’dir » demek hiçi söylemektir. 
Aslolan farklılığımız bizim doğuma, yaşama, ölüme, doğaya, ev-
renin oluşumuna bakışımızdaki uzlaşmaz farklılığımızdır. Öne 
çıkarılması gereken Rea Heq felsefesidir. Doğaya, insana verilen 
değerlerimizdir.  Bu açıdan biz sadece İslamın değil, hiçbir İbra-
himi dinin içinde değiliz,  evrenin oluşumu ile ilgili köklü ayrılı-
ğımız var ve İnsan suretinde Hakkı gördüğümüz için sözkonusu 
kitabi dinlerce kafirden de beter katl-i vacip ilan edilmişiz. 

Sayın İsmail Beşikçi Alevilik İslam İçi Değildir makale-
sinde değerli Pir’imiz Haşim Kutlu’nun Kızılbaş Alevilikte Yol, 
Erkan, Meydan, Alevilik Öğretisi, (Yurt Kitap-Yayın, Eylül 2007, 
Ankara) kitabından alıntılarla  “Alevilik inancındaki bozulma-
nın 13. yüzyılda başladığına işaret etmektedir. Moğol istilası 
ve Alamut ocağının ortadan kaldırılması Alevilik inancında bü-
yük bir yıkımın başlangıcı olmuştur. Moğol istilası döneminde 
Anadolu’da meydana gelen Babai ayaklanmalarının (Baba İl-
yas-Baba İshak önderliğinde gelişen ayaklanmaların) Selçuklu 
lejyon ordularınca bastırılması, bu arada Alevi yapılanmasının 
darmadağın edilmesidir. Babai ayaklanmalarını Selçuklu lej-
yon ordularınca bastırılması sırasında Alevi yapılanmaları çok 
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ağır darbeler almıştır. (age., s.126).

Ondördüncü asırda ise İran’da Müslüman Ali Şiası yay-
gınlaşmaya başlamıştır. Müslüman Ali Şiası, Anadolu Alevile-
ri ile yaptıkları siyasal ittifakları istismar yoluna da gitmiştir 
(s.126). İşte Müslüman Ali Şiası’nın Aleviliğe, Kızılbaşlığa sız-
ma çabaları bu dönemde başlamış, onbeşinci yüzyıl süresince 
devam etmiştir. Onaltıncı yüzyıl başlarında Şah İsmail ile bir-
likte (1487-1524) doruk noktasına ulaşmıştır. Alevi yapısında-
ki bu bozulmalar sürecinde ocak pirlerinin tavır ve davranış-
larında da değişmeler olmuş, Alevi yol kuralları giderek aile 
çıkarlarına tabi kılınmış, yol evladının korunup kollanmasını 
esas alan Alevi yasalar, ailenin korunup kollanmasına dönüş-
müştür (s.127).

Kızılbaş (Alevi) düşüncesine Hakk-Muhammed-Ali ritüel-
lerinin, 12 imamlar ritüellerinin girmesi, 15. yüzyıl içinde kök 
salmaya başlamıştır. Şeyh Cüneyt’in (ölümü 1460), Şeyh Hay-
dar’ın (ölümü 1488) iktidarı döneminde, Şah İsmail dönemin-
de, bu ilişkiler iyice gelişmiştir. İmam Cafer buyruğu, Kızılbaş-
ların (Alevilerin) ilgi duyduğu temel bir kitap olmuştur. İmam 
Cafer 702-765 yılları arasında yaşamıştır. Altıncı imamdır. 676-
732 yılları arasında yaşayan ve beşinci imam olan Muhammed 
Bakır’ın oğludur. İmam Cafer’in büyük buyruğunun Bisati ta-
rafından yazıldığı da bilinmektedir. Bisati ise 15. yüzyılda ya-
şamıştır (ölümü 1439).” 

Alevilerin yarattığı 12 imam kültünde Ali başta olmak üze-
re tüm 12 İmamların sahiplenişi sembolik düzlemdedir. Onlara 
BATINİ anlamlar yüklenilerek Kabul edilmişlerdir. Bu açıdan 
Beşikçi’nin deyimi ile “Bu durumda Aleviliği, sembolik düzlem-
de sahiplenilen 12 İmam’ın gerçek kimliklerinden ve özellikle 
kutsadığı Ali’nin yaşamı ve sözlerinden öğrenmeye kalkmak, 
aslında hiç öğrenememek, dahası Onu Şiiliğe doğru asimle et-
mek anlamı taşıyacaktır. Dolayısıyla Aleviliğin ne olup olmadığı 
sorununu aydınlatmak için doğru kaynaklara başvurmak temel 
bir önem taşır. 

Aleviliğin, otantik Alevilerin yaşamından da doğrulanarak 
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anlaşılması için doğru kaynaklar, onun oluşumu ve evrimindeki 
gerçek önderlerinin yaşamları, mücadeleleri, ve teolojik yapıla-
rını tartışma götürmez bir açıklıkla ortaya koyan deyişleridir. 
Bu anlamda Alevi inanç önderleri ozanların yaşam ve deyişleri-
ni incelediğimizde, Aleviliğin ne olup olmadığı yanı sıra, Onun 
İslamiyet’le ilişkisi de çok daha net hale gelecektir. Esasen bu 
netliği, devlet ve ortodoks din adamlarının müdahalesiyle bo-
zulmamış her Alevinin otantik yaşamında da rahatlıkla bulabil-
mekteyiz. »

Doğru kaynak seçerek, yapılan son arkeolojik kazıları izle-
yerek gittiğimizde, örneğin Göbeklitepe’de yapılan kazılarda or-
taya çıkan gerçekler bizi, Aleviliğinin Batıni gerçeğine taşırken, 
sadece tarihsel 12 İmamlar’ın hayat ve anlayışlarını inceleyen 
eserler ise bizi Zahiri Şii-Caferiliğe götürecektir. 

Başta Rea Heq Aleviliği olmak üzere , tüm Alevi sürekleri-
nin şeriat ve ibadet karşısındaki tutumu bize bu süreklerin Sun-
nilikten ve Sünnilik gibi Zahiri ve Ortodoks olan Şiilikten ayrı 
Batıni olduklarını gösterir. Dolayısıyla Aleviliğin varoluşçu fel-
sefesi ile bu inançlardan farklılıklarını anlatamayan her teolojik 
ve tarihsel  yaklaşım Aleviliği zaman içinde Şiiliğe ve hatta Sün-
ni İslam’a doğru  götürmenin ötesinde bir işlev göremez. 

Yukarda da izah etmeye çalıştığımız gibi elbette de 12 
İmam Kültü Alevilerin temel bir değeridir. Ancak bir kült ola-
rak elbette bu temel değer semboliktir.  Bundan dolayıdır ki, 12 
İmam kültünün ve 12 imamların  bu sembolik değeri ve Ali’nin 
manevi önderliği sorununun ötesine geçip, kendini var eden 
tarih ve teoloji konusunda doğru bir bilinç oluşturmayan her 
Alevi, kaçınılmaz bir şekilde kendi inanç ve gerçek tarihine ya-
bancılaşacaktır.  Sembolik veya zahiri 12 imamların yolundan 
gidildiğinde onlar gibi temel ibadet mekanımızın cami olması 
kaçınılmaz hale getirilecektir. Oysa Aleviler tarihlerinin hiçbir 
döneminde Cami ile ilişkilenmemişlerdir. Bugünün Sünni, tekçi 
iktidarı şimdi bizi tümden asimile etmek amacıyla çeşitli entri-
kalar peşindedir. Eğer  yakın zamanda Aleviler gerçek anlamıyla 
varoluşçu öze dönüşü tümden sağlayamazlarsa yok olmaktan 
da kurtulamayacaklardır. 
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Alevilik ve Din Üzerine 

Aleviliği tanımlarken Aleviliğin semavi dinlerden farklı 
bir inanç olduğu, dünyasal bir inanç olduğu, doğaya özgü, insan 
merkezli bir sevgi inancı olduğu, insanın doğum kapısıyla var 
olduğuna inananlar ortak tanımı ile yetinilmelidir bence. Bu-
gün yaşayan Alevilik ne ise oradan giderek yol alınmalı, aynı 
zamanda Alevilik üzerinde yürütülen asimilasyon politikaları-
nı bertaraf ederek yürünmelidir. Aleviliğe dış müdahale tarihin 
değişik aşamalarında çok çeşitli ve çok yönlü olarak sürdürül-
müş ve hala da sürdürülmektedir. 

Merkez Kızılbaş Ocaklarının işlevsizleştirilmesi sonrasın-
da Kızılbaşlar kendi geçmişine, gerçeğine yabancılaştırıldı. Ocak 
öğretisi yerine şimdilerde tarikat öğretisi geçirilmiş görünüyor. 
Yine Aleviliğin özüyle yaşatıldığı Ocak yerine de 1500’lü yıllar-
dan bu yana İran Şiiliğinin sızma çabalarının ürünü olarak da 
“Evladı Resul soylu” Seyit Ocakları ikame edilmeye çalışıldı. Ale-
vilik Ali yandaşlığına indirgendi, Aleviler de Arap soylu Ehlibeyt 
evlatlığına devşirildi. İşte bu yüzden tüm bu dış müdahalelerin 
yarattığı sonuçları ortadan kaldıracak ortak bir akla ihtiyaç var. 

Egemenler tarafından Alevilik inancının; önce içini bo-
şaltmaya, sonra başka bir inancın içinde eritip yok etmeye yö-
nelik sinsi planlar her gün biraz daha acımasızca hayata geçiri-
liyor ve bunun sonucu olarak da Alevilere her türlü baskı-zülüm 
-ayırımcılık yapılıyor. Bunları görüp sessiz kalmak, suça ortak 
olmaktır.  

İnkârın ve imhanın günlük bir uygulama olarak dayatıldı-
ğı inancımızın özüne kavuşturularak yeniden yaşatılması için; 
kendini aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören Alevi 
canlar inancımız üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunları boşa 
çıkarmak için iğne ile kuyu kazarcasına çalışmalıdırlar. Oyun 
büyük. Düzgün Baba’ya, Munzur Suyuna, ağaçlara, ziyaretlere, 
yani özcesi doğaya değer veren, onlara kutsallık atfeden, duydu-
ğuna değil, gördüğüne inanan, cennet ve cehennemin varlığına 
inanmayan, insan ve doğa merkezli, kadının vareden olduğu 
gerçeğini bilerek kadını kutsayan bir sevgi inancı olan Alevilik 
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yok edilerek karşıtına dönüştürülmek istenmektedir. Bu oyunu 
bozmanın biricik yolu hakikatimizi savunmaktan geçiyor. 

Biz aydınlara düşen ana görev yoldan çıkarılmaya çalışı-
lan inancımızı gerçeğimizle buluşturmak ve öze dönüşü gerçek-
leştirmektir. Elbette bunu yaparken Alevi ana-atalarımızın kut-
sallık atfederek, batıni anlamlar yükleyerek inancımıza adapte 
ettiği değerleri de kendi değerlerimiz olarak kabul etmeliyiz. 
Önemli olan özün kaybedilmemesidir. 

Alevilikle ilgili bir diğer tartışmalı konu ise “Alevilik bir 
din değil inançtır, yaşam biçimidir.” Bu tanım eksik ve dolayı-
sıyla yanlıştır. Bu tanım din olarak sadece semavi(İbrahimi) din-
leri görüyor ve bu anlayışa göre Aleviliği tarife çalışıyor. Alevi 
inancını yok etmek için birçok söylence ve mit yaratılmıştır. Din 
olarak sadece semavi dinleri gören anlayış eksik ve dolayısıyla 
yanlış bir anlayıştır. 

Oysa bugün dünyada 3000 din, 6000 mezhep ve 12000 
tarikat olduğu ileri sürülmektedir. Din tarihi açısından dinler 
iki kısım altında toplanmaktadır. Bunlar; tek tanrı inancına ve 
peygamber vasıtasıyla vahye dayanan SEMAVİ dinler ile bu-
nun dışında kalan ve insanlar tarafından ortaya çıkartılan BE-
ŞERİ dinler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu esaslar doğrul-
tusunda MUSEVİLİK, HIRİSTİYANLIK ve İSLAMİYET gibi dinler 
Semavi dinler, Totemizm, Brahmanizm, Budizm gibi inanışlar 
da Beşeri dinler olarak örneklenebilir. İşte Alevilik de ikinci ka-
tegoride sayılan beşeri dinler içinde sayılmalıdır. 

Aleviliği salt bir bilgi ve akıl yolu olarak algılarsak, onun 
inanç yönünü, dini ibadet ritüellerini, kutsiyetini görmezden 
gelirsek, kaba materyalizme düşeriz. Tek başına “Alevilik bir din 
değildir. Bir felsefedir, bir yaşam biçimidir” demek hiçbir şey 
söylememektir aslında. Çünkü her inancın bir yaşam felsefesi 
var, bir hukuku var. Bu sadece bize özgü bir şey değildir. Evet 
Alevilik İbrahim’i (semavi) bir din değildir. Bir Doğa dini, bir do-
ğal dindir. Her din gibi de kendine özgü inanç ve ibadet ritüelleri 
vardır. Yine Aleviliğin kendine özgü bir hukuk ve adalet anlayışı 
ve toplumsallığı vardır. 
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Genel olarak tüm dinlerin inanç ilkeleri, simgesel anlatım 
biçimleri ve tapınma kuralları vardır. Aleviliğin de kendine özgü 
inanç ilkeleri vardır, simgeleri vardır ve ibadet şekilleri vardır. 

Din kısaca; üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylem-
lerinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir dav-
ranış kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağla-
yabilecekleri (açıklayabilecekleri) bir düşünce çerçevesi veren 
bir düşünce, his ve eylem sistemidir. Bu açıdan bakılırsa Ale-
vilik de bir dindir. Çünkü Aleviliğin de kendine has evreni açık-
lama, yorumlama düşüncesi var. Bu düşüncesine uygun olarak 
bir ibadet etme şekli var. 

Dinin insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu iliş-
kinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargıları, 
davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsallığıdır. Dinle-
rin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileş-
miş bir varlık, bu anlamda bir “tanrı” biçiminde tasarımlanması 
zorunlu değildir; bu tür bir “tanrı” kavramını bütünüyle ya da 
büyük ölçüde dışlayan dinler de vardır. Dolayısıyla din kavra-
mı, insanın Tanrı’yla ya da tanrılarla ilişkisinden çok daha ge-
niş kapsamlıdır. Din olayına böyle yaklaşıldığında görülecektir 
ki Alevilik de bir dindir. 

Alevilik elbette bir inançtır aynı zamanda. İnanç, bir ki-
şiye, bir şeye, ya da Tanrı’ya, herhangi bir görüşe duyulan bağ-
lılıktır. İnanmak kısaca doğru olduğunu sanmaktır. Bir kişinin 
bir şeyin gerçek olduğunu onaylamasıdır. İnanç: bir düşünceye 
bağlı bulunma; güven duygusu; görüş, öğreti; din, iman, itikat 
anlamlarına gelir.  

Kızılbaş Alevilikte ya da Rea Heq Aleviliğinde yukarıda 
belirtilenlere ek olarak kutsal sayılan mekanlar, kişiler Ziyaret-
ler var, kutsal sayılan dağlar var, ağaçlar var, yani doğaya özgü 
inançlarımız da var. Sadece akılla açıklanamayan öğretilerimiz 
var. Tanrıyı insanda gören bir anlayışı var, Aleviliğin de her din 
gibi bir tanrısı var yani. Buna Xade, Hüda, Xe za, Heq diyorlar. 
Hızır’ı ise darda kalanların yardımına koşan kutsal bir kişilik, 
bir ilahi kuvvet olarak biliyorlar. 
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Alevilik’te Saz’ın ve Söz’ün Yeri 

Alevilerin inanç ritüelleri üzerine birçok makale yayın-
ladık. Aleviliğin özüne yönelik geliştirilen saldırıları örneklerle 
vermeye çalıştık. Alevi mezarları üzerine yazılan yazılar, Me-
zarların yönü de dahil birçok konuda özün kaybedildiğini, ege-
men inanç İslam’ın Alevilerin tüm inanç ritüellerini adeta esir 
aldığını ve Aleviliği özünden koparıp, sadece Aliseverlik olarak 
topluma sunduğunu örnekleriyle açıklamaya çalıştık.  

Bu saldırılara karşı, bizlerin pratiğimiz ile öze dönüşü ör-
gütlememiz gerektiği gün gibi açıktır. Hakka yürüme erkanları-
mız, Cemlerimiz, Ölüm ve doğum’a dair ritüellerimiz İslam’dan 
arındırılarak, ana-ata’larımızın bin yıllardır uygulayageldikleri 
ritüellere uygun olarak yeniden toplumumuza kazandırılmalı-
dır. Alevilik eğer kendine has, kendine özgü bağımsız bir inanç, 
bir din ise her inanç gibi kendine has inanç ritüellerinin olması 
doğaldır. Doğal olmayan yaşarken kızılbaş olan canlarımızın, 
öldüklerinde Kuran ile dualanarak, islami esaslara uygun cena-
ze namazı kılınarak müslümanlaştırılmasıdır. 

İnancımıza yapılan saldırıların boyutları bu söyledikleri-
mizle de sınırlı değildir. Ahlaki-etik değerlerimize saldırılmak-
ta, kültürümüz egemenlerin eliyle ve ne yazık ki, Alevi yarı cahil 
aydınların da katkılarıyla dejenere edilmektedir. Alevilerin ayet 
dedikleri deyişlerimiz, egemen zihniyet tarafından türkü diye 
isimlendirilmekte ve bu yolla Alevi müziği olduğu gizlenmekte, 
türkü evi denilen müzik salonlarında ise Alevi deyişleri adeta 
rakı sofralarına meze yapılmaktadır.  

Alevi deyişleri ana-atalarımız tarafından ayet olarak isim-
lendirilmiş ve saz eşliğinde cemlerimizde söylenmiştir. Hakka 
yürüme erkanlarımızda sazımız ve sözümüz hep var olmuştur. 
Pirlerimiz, ozanlarımız, zakirlerimiz tarih boyunca sazı tell-i 
Kuran olarak tanımlamışlardır.  

İnancımız dört bir yandan asimilasyon kıskacına alınmış, 
başta toplumsal ahlakımız olmak üzere tüm değerlerimiz deje-
nere edilerek, yeni kuşakların kültürümüzü tanımasına engel 
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konulmak istenmektedir. 

« Kapitalist modernite temsilcileri, ahlakın toplumun 
ruhu olduğunu ve bu ruha saldırdıkça toplumu dağıttığını ve 
ancak bu yolla var olabildiğini çok iyi bilmektedir. Bu da en şid-
detli saldırılarını ahlakı temsil eden ya da etmeye çalışan din 
ve inanç değerlerine yöneltmesine yol açmıştır. Bu toplumsal 
kanundan kaynaklı, kapitalist kültür ile din ve inanç kültürü 
arasında uzlaşmaz bir çelişki vardır. Kapitalist moderniteyi ta-
nımayan ya da onu ilerici görüp uzlaşan inançlar erimeyi, yok 
olmayı kabul etmiş demektir. Örneğin Aleviler evleri, haritalar 
üzerinde köyleri ve mahalleleri işaretlendiği halde, bu tehdite 
karşı ciddi bir mücadeleyle cevap vermiyorsa, bunun Alevile-
rin inancındaki ahlakilikten uzaklaşmış olmasıyla bağlantılı 
yanları olduğunu bilmek gerekir. Êzîdîler 2014’teki büyük soy-
kırımdan sonra hızla toparlanıp direnmeye geçmişse, bunun 
da Êzîdîlerin, Êzîdîliğin ahlak kabul ettiklerini terk etmemesiyle 
bağı olduğu anlamına gelir. Demokratik toplum bilinci ve inancı 
temelinde, günümüzde yenilenmesi gereken birçok yanı olsa da 
Êzîdîliğin kültürel özsavunma direnişini sürdürmeye çalıştığı 
bilinmelidir. » (Cihan Eren ; Ezidiler’de, Aleviler’de ve yaresan-
lar’da Çıle Zıvistane adlı makalesinden) 

Bin yıllardır inançlarını tüm saldırılara karşı korumaya 
çalışmış olan ve bu yolda büyük bedeller ödeyen Aleviler, bugün 
bile popüler kültürde Alevi kimlikleriyle görünür değiller. Ora-
da yer bulsalar da fark edilmezler. Son yıllarda Alevilik kamu-
oyunda daha fazla görünen ve tanınan bir kimlik haline gelmiş 
olsa da bu durumun aşıldığını söyleyemeyiz. Son yıllarda Alevi 
müzisyenler ortaya çıkmış, deyişlerimizi, duazlarımızı dile ge-
tirmiş ancak bütünsel olarak Alevi toplumu hala görünür hale 
gelememiştir. Türk Halk Müziği denilen müzik dalından Alevi 
deyişlerini çıkardığımızda aslında geride bir şey kalmaz.  

Son yıllarda görünür hale gelen Alevi kökenli müzisyenler 
bile sesleri, sazları ile yaptıkları müzik övüldüğünde, « benim 
yaptığım Alevi müziği » diyememekte, en fazla « ben türküleri 
severim çünkü bu kültürde yetiştim” demektedir. Aleviliği ta-
nıyan herkes bilirki, Alevi kimliğinde müziğin özel bir yeri ve 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 227

etkisi var. 

Aleviler ‘de müziğin özel bir yeri olmasının ise iki sebebi 
var: Pirler, Zakirler,Âşıklar ve cem. Cem müzikle başlayıp mü-
zikle bitiyor. Başından sonuna müzikal bir yapılanması var ce-
min. İçinde bir mitoloji var. Temel olarak cem, saz ve söz üstüne 
yürütülür. İkisi etle tırnak gibi birbirini tamamlıyor. Pirlerimiz, 
ozanlarımız , zakirlerimiz bir hafızanın, toplumsal belleğin taşı-
yıcılarıdır. “Zakirin, Pir’in sözü, Kuran’ın özü”dür Alevilikte.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi önce ahlaki değerlerimize, 
sonra inancımıza doğrudan müdahale eden egemen sistemler 
tarafından her dönemde olduğu gibi, cumhuriyet döneminde 
de birer ibadet ayeti olarak addedilen deyişlerimize müdahale 
edilmiş. Alevi deyişleri Türk Halk Müziği olarak lanse edilmiş ve 
öyle de icra edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, deyişlerimiz 
içkili alemlerin mezesi haline getirilmiş ve bu yolla inancımızın 
içi boşaltılmaya çalışılmıştır.  

Ayetlerimiz bir de içten saldırıya uğramış, Alevilerin dü-
ğünlerinde de bir ibadet aracı olan Semahımız, eğlence müziği 
gibi algılanarak, insanlar kılığına, kıyafetine, bulunduğu ortama 
uygun olup olmadığına bakmadan, amacı insanları eğlendir-
mek olan müzik gruplarına Semah’larda söylenen deyişler söy-
leterek, burada da bizim için birer ayet olan deyişlerimiz içkili 
eğlence sofralarına meze yapılmıştır.  

Alevilerin kimliklerini dışa vurmasında müziğin ve söz’ün 
çok önemli bir araç olduğu bir gerçeklik olarak orta yerde duru-
yor. Cumhuriyet dönemi boyunca bu böyle sürüp gelmiştir. An-
cak gerçek anlamda Alevi kimliğinin dışa vurumu son 30 yılda 
görünür olmuştur. Erken dönemde Alevi zakir- ozanlar elbette 
var. Ancak Alevi kimliklerini, bugün gördüğümüz anlamda, dışa 
vurduklarını görmüyoruz . Âşık Veysel gibi, Ali İzzet Özkan gibi 
çok önemli âşıklar var. Bunlar aslında o dönemin repertuarına 
çok büyük katkı sunmuşlar, ama Alevilikleriyle ele alınmamış-
lar. Bizim burada dile getirmek istediğimiz , Aleviler kimliklerini 
dışa vururken, ki bu en çok da deyişler, klamlar, stranlar yoluy-
la olmaktadır. Alevi müziğinin (Türk Halk Müziği adı altında) , 
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dışa vuran bir kısmı da var. Düğünlerde, çeşitli etkinliklerde icra 
yapan yeni bir kuşak çıkıyor artık 70’lerde. Bir de şunu unutma-
yalım, popüler sanatçıların yani Edip Akbayram’ın, Selda’nın, 
Cem Karaca’nın, Fikret Kızılok’un, Neşet Ertaş ve Veysel’i çalıp 
söylemesi ve tabii ki Mahzuni’yi çalıp söylemesi, Alevi âşıkların 
miras bıraktığı bir damar oluşturdu. 

Diğer yandan Muharrem Temiz, Cengiz Özkan, Erdal Er-
zincan gibi sayısız isim, bunların cem içindeki repertuarları ve 
Aleviliği inançsal yanıyla ön plana çıkarmaları ilgi görüyor. Do-
layısıyla 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Arif Sağ ve Musa 
Eroğlu gibi isimlerin yerine, günümüz genç zakirleri, Dertli Di-
vani, Erdal Erzincan, Gani Pekşen gibi yeni kuşak Alevi müzis-
yenlerini ve onların repertuarlarını takip ediyorlar. Bu repertuar 
yavaşta olsa artık cenazelerde karşımıza çıkıyor. 

Alevilerin Hakka Yürüme Erkanlarında son zamanlarda 
müzik ve söz ile hakka uğurlama yeni bir şey değil. Aslında ge-
lenekte de olan bir şey. Rea Heq ve Tahtacı kızılbaşlarda yüzyıl-
lardır uygulanagelen bir ritüeldir. Bir kere zaten o sözleri ve mü-
ziği hak kelamı olarak kabul ettiğinizde bunların hepsi bir ayet 
olur her yerde söyleyebilirsiniz. Cenazede onunla uğurlamak, 
rızalığı böyle almak ve mezarlıkta da bunu icra etmek… Gani 
Pekşen kendi annesinin cenazesini hakka yürüdüğünde böyle 
kaldırdı cemevinde. Arif Sağ’ın eşi hakka yürüdüğünde de Dertli 
Divani onun cenazesini bu şekilde kaldırdı. Bir tartışma da oldu 
sosyal medyada biz de takip ettik. 

Özellikle Engin Nurşani’nin Hakka uğunlanma erkanında 
yaşananlardan sonra büyük tartışmalar yaşandı. Bazı yol düş-
künleri; cenaze sazlı sözlü olur mu diyorlar. Eğlenceye dönüştü 
diyorlar. Oysa saz ve söz sadece cenazede değil, Cem’de de do-
ğumda da uygulanan ibadetin yürütülüşünün olmazsa olmaz-
larıdır. Sazımız ve sözümüz hayatımızın her alanında vardır ve 
anlayanlar için manevi anlamda, “küfrü imana saymak”tır.  

Aleviliğin kamusal alana çıkış sürecinde, Alevi deyişler bir 
anlamda mücadele alanı olmuştur. Alevi deyişleri hem içeriğiy-
le hem de biçimsel olarak politik mücadelenin adı olmuştur. Bu 
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anlamda genel olarak popüler kültür özel olarak Alevi deyişleri 
bir rıza ve direnme alanıdır. Bin yıllardır büyük bir gizlilik, belirli 
kurallar ve şartlarda icra edilen Alevi deyişleri; yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkmış ve Alevi kimliği bu yolla görünür olmuştur.  

Alevilerin inanç ritüelleri ile oynayan, Aleviliği özünden 
uzaklaştıran, İslamize eden günümüzün Hızır Paşaları bilmeli-
dir ki; artık gerçeğin üstünü örtme dönemi sona ermiştir. Alevi 
genç kuşakları inancına sahip çıkıyor ve sizlerin içten asimile 
etme oyununuzu görüyor . Bu oyunlarınızı boşa çıkarmak için 
mücadele ediyor. Makalemize Araştırmacı-Yazar Erdoğan Yal-
gın canımızın Alevi ibadetini tarif eden sözleri ile son verelim. 

“Alevilerin Tanrı Evi (İbadethanesi) İnsanın Kalbidir 

Buna göre Alevilerin ibadet alanları, insan-evren eksenin-
de dizayn edilmiş açık hava galerisi niteliğindeki doğal mekan-
lardan oluşmaktadır. Onlar için ibadet yapılan yer, bir bütün 
olarak yerküredir. Yeryüzünün en değerli varlığı insan olduğu 
için, Alevilere göre insanın temiz kalbi, en görkemli ibadet ye-
ridir. Bu vesileyle Aleviler hiç şüphesiz ki Kâbe karşısında bile 
“Benim Kâbe’m insandır!“ demekle yetinmemiştir. Ayrıca ‘oku-
nacak en büyük kitabın kutsal kitaplar olduğunu’ savunanlara 
karşı; ‘Okunacak en büyük kitabın insan olduğunu’ söylemiştir. 

Bütün bu temel felsefi düşünceler, öylesine sıradan söy-
lenmiş lafzi sözler değildir! Yani her şeyden önce asıl olan insan-
dır. Aleviler için görece olan mekanlar, zahiridir. Mühim olan, 
yolu bilmeyenler tarafından görünmeyen, fakat gönül gözü açık 
olan İnsan-ı Kamillerin rahatlıkla görebileceği bâtındır. Dolayı-
sıyla Alevilerin topluca ibadet yaptıkları kutsal mekanlar; Ocak 
Bânilerinin (evin çatısı-tavanı, koruyucusu) ilk kurduğu mekan-
lar olmak üzere, bir su kıyısı, dağ başları, ulu ağaçların bulundu-
ğu doğal ortamlardır.” (Erdoğan yalgın’ın Dinlerin ve Alevilerin 
İbadet Yerleri makalesinden alınmıştır.) 
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Alevilikte İkrar Verme 

“ Açığım yok, kapalım yok dünyada
  Ne ise ahvalim, görsünler beni
  Hiç kimseye, vebalim yok dünyada
  İster sevip, ister dövsünler beni” 

« Öl ikrâr verme, öl ikrârından dönme. » 

Alevi inancında bireyin yola girmesi için görgü cemine 
katılarak toplum ve Pir huzurunda ikrar vermesi gerekmekte-
dir. Yola girecek olan canlara, Kızılbaş Alevi yolunun Ana’ları, 
Mürşid’leri, Pir’leri, Rayber’leri, Zakirleri Alevi yoluna girme-
nin, yani kendi iradesi ile Alevi inancını seçmenin zorlukları-
nı bilerek bu yolda yürüyebileceğine inananların ikrar vermesi 
gerektiğini, çünkü bu yola girenlerin bir daha dönemeyeceğini 
anlattıktan sonra, yola girecek kişinin iyi düşünmesini, bu yolda 
yürürken kişinin gerektiğinde herşeyinden vazgeçmesi gerekti-
ğini, yola girerse bunun dönüşü olmayacağını, “öl ikrâr verme, 
öl ikrârından dönme “ diyerek belirtmiştir. Yeryüzünde var olan 
her inancın, her dinin kuralları olduğu gibi Kızılbaş Alevilerin de 
kuralları vardır. 

Bu kurallar Alevi inancı ritüellerinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için konmuştur.  

Bu yüzden de Kızılbaş Alevi  inancı, kişinin kendi özgür 
iradesi ile ikrar (söz) verdiği kutsal bir yoldur.  

“ Sorma be birader mezhebimizi 
  Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır 
  Çağırma meclis-i riyaya bizi 
  Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır” 
                                                                     Nesimi. 
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 Talibin yola ikrâr vermesi, Pir tarafından toplum huzu-
runda kendisine anlatılan yolun bütün şartlarını kabul ederek; 
eline, beline, diline sahip olma desturuyla yol’a bağlanması de-
mektir. Alevilerde yola giriş; çocuk ikrarı, ikrar cemi ve musa-
hiplik cemi olmak üzere üç aşamada gerçekleşir. İkrar cemiyle 
musahiplik cemi, geçmişteki otantik uygulamasından hem kısa 
hem de bölge özelliklerinden kaynaklanan kimi farklılıklarla 
uygulanmaktadır. 

Yol’a talip olan kişinin ikrâr vermesindeki amaç, bu yol 
içerisinde pişerek, gerektiğinde tüm varlığından vaz geçip ol-
gunlaşarak ham ervahlıktan çıkıp , insan-ı kâmil mertebesine 
ulaşıp, gerçek manada insan olma bilincine varmaktır.  

İkrar vermek için sadece yola ikrar vermek yetmez.  Ki-
şinin aynı zamanda müsahibinede ikrâr vermesi gerekir. Mü-
sahip olmak için ise evli olmak şarttır. Cem’de pir huzurunda 
4 can tek bedende bütünleşerek cemdeki tüm canların önünde 
müsahip olunur. Müsahiplik kızalbaş inancında yol kardeşliği-
dir. Müsahipliğin Alevi inancında önemli ve kutsal bir yeri var-
dır. Çünkü bu yola girmek için her talibin bir müsahibi olması 
şarttır.  

Talip yol’a ikrâr verip girmek istiyorsa bunu yol rehberine 
söyler. Rehber, bir yıl boyunca yola girmek isteyen bu kişinin 
yola uygun olup olmadığına bakar.  

Eğer yol’a girmesinde bir sakınca görmüyorsa, Pir veya 
Mürşide talibin yola girmesinde sakınca olmadığını söyler.  

Pir’de ikrâr verecek kişiyi Cem erkânında( İkrâr Cem’i) ile 
bütün ritüelleri yerine getirip, talibi yola bağlayarak ikrârbend 
yapar. Pir toplum huzurunda gülbeng okuyarak yola ikrar vere-
cek kişiye şöyle seslenir:  

“Geldiğiniz hak kapısı. Durduğunuz Mansur darı. Döktü-
ğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. 
Gelme gelme! Dönme Dönme! Gelenin malı, dönenin başı bu 
yolda! Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Sen sana sahip ol, 
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seni senden aldık sana verdik.Elinizle koymadığınızı almayın, 
gördüğünüzü görmeyin, bildiğinizi bilmeyin. Şimdi ey canlar 
bilmiş olasınız ki, Hak Ceminde ayrılık, gayrılık, senlik, benlik 
yoktur. Hepiniz ana, baba, kardeşsiniz. Bu hak yolu kıldan ince 
kılıçtan keskincedir. Kul kusursuz olmaz, suçları hak bağışlaya, 
esirgeye. Lakin bu yola girecekler, haram yemeyecek, yalan söy-
lemeyecek, zina etmeyeceklerdir. Komşu hakkı tanrı hakkıdır, 
komşu hakkına dokunulmaz. Gönül kırılmaz. Emanete hıyanet 
edilmez. Hazreti Pir buyurmuş ki; eline, beline, diline sahip ol. 
Eline, diline, beline, özüne, gözüne, sözüne sahip olmasını, sır 
saklamasını bilin.  

Elinizle suç işlemeyin, elinizle koymadığınız bir şeyi kal-
dırmayın. Dilinizle verdiğiniz sözü, ikrarı geri almayın. Yalan 
söylemeyin, insanlara iftira atmayın. Belinizi saklayın, başka-
sının donuna girmeyin, zina etmeyin. Zina yapan adam yüzbin 
kez yıkansa temiz olmaz. Aşınıza, eşinize, işinize sahip olun. 
Herkes bir müsahip ve kirve seçmelidir. 

Ey can bu yol uzun bir yoldur gidemezsin. Demirden çarık-
tır giyemezsin. Demirden leblebidir yiyemezsin. Ateşten göm-
lektir giyemezsin! Geldin gördün. Gelme gelme, dönme dönme. 
İkrarını bozarsan ikrarın boynuna kement olsun mu? İkrarınız-
dan dönmeyeceğinize dağlar, taşlar, ağaçlar şahit olsun mu? Ay 
gün şahit olsun mu? Gece ve gündüz şahit olsun mu? Ayin-i 
cem erenleri şahit olsun mu?”

“Gelme gelme,dönme dönme,Gelenin malı, dönenin Can’ı, 
Ateşten gömlek giyebilirsen, Demirden leblebi yiyebilirsen gel 
beri”. 

İnancımızda en büyük suçlardan ilk ikisi;İkrarından dön-
mek ve Can’a kıymaktır.

İkrar veren kendini zahirde öldürür ama batında yeniden 
doğurur. İkrar bir Alevi için yeniden doğuştur.İkrarını bozan bir 
Alevi, hem zahirde ölmüştür, hemde batında.

Her iki alemde de ölenin, yani kendini yok edenin,artık 
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tekrar İnsan olma şansı kalmamıştır.İnsan-ı Kamil olmak için 
ikrarında durmak çok önemlidir. 

Evrende sadece insanlar yol için ikrâr vermemiştir. Ta-
biâtta var olan tüm varlıklar bir birine verdiği İkrâr ile varlık-
larını sürdürür. Yer göğe ikrâr vermiştir.Hava, toprak, su, ateş 
yine birbirine ikrâr vererek yaşamın varlığını devam ettirmiştir.
Dünya, ay, güneş, diğer bütün gezegenlerde bir birine verdiği 
ikrâr ile dönerler. Eğer bunlardan biri ikrârından dönse kıyamet 
kopar, yol dağılır. 

İkrârından dönen, vazgeçen kişi en büyük suçu işler.Yol, 
erkân ve toplum içerisinde düşkün ilan edilir. Düşkün ilan edi-
len kişinin lokması alınmaz, Ceme giremez, toplum içerisinde 
yeri olmaz.vay ikrârından dönenin haline. 

Tarihe baktığımızda bu Yol’un önderleri , Pirleri ve Mür-
şidleri her zaman ikrârına sadık kalarak, Ser’rini vermiş ama 
ikrârından dönmeyip birer , Mansur olmuşlardır,Nesimi olmuş-
lardır, Pir Sultan olmuşlardır, Baba İlyas, Baba İshak olmuşlardır 
Seyid Rıza olmuşlardır, Mazdek olmuşlardır, Babek ve Hürrem 
olmuşlardır, Mani olmuşlardır, Eba Müslüm olmuşlardır, Ebul 
Vefa-I Kurdi olmuşlardır, Bedreddin olmuşlardır.  

Bundan dolayı Alevi Pirleri onlara inanç içerisinde kutsi-
yetlik yükleyerek Dar’ına durmamıza, Gülbeng ve Cemlerimiz-
de yer vermemize, ibadetlerimizin içerisine almamıza ön ayak 
olmuşlardır. İnancımızın Kamilleri olan bu ulularımız inancı-
mız içerisinde yaşatılarak günümüze kadar gelmiş ve gelecek 
kuşaklara da bu yol aynı titizlikle aktarılacaklardır.  

Her bir cem, Aleviler için büyük önem arz eder. Alevi top-
luluğundaki bir bireyin Alevi sayılabilmesi için bu cem törenleri-
ne katılması, cemlerdeki aşamalardan geçmesi ve törenlerdeki 
ritüelleri uygulaması gerekir. Alevi inancına göre aksi takdirde 
tam anlamıyla Alevi olmak mümkün değildir. Alevilerde yola 
girmenin, bir başka deyişle Alevi olmanın birkaç aşaması var-
dır. Yola girmenin ilk aşaması çocukluktan başlar. Alevilerde 12 
yaşına gelen bir çocuğa Alevi inancını öğretmek, ana ve babanın 
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gittiği yolu göstermek için çocukluk ikrarı alınır. 

Alevilikte yola girmenin ikinci aşaması, ikrar cemidir. İk-
rar cemi, erkek ve kız çocuklarının yola girmesinden sonra dü-
zenlenen ilk büyük törendir. Bu törene katılmayan birinin Alevi  
olması söz konusu değildir. 

Alevilik’te üçüncü ve en önemli yola girme aşaması mu-
sahipliktir. Musahiplik; bir tür kardeşliktir, yardımlaşma ve 
paylaşmadır. Musahiplik, Kızılbaş Aleviliğin temel direği sayı-
lır. Musahipler, yetişkin Alevi topluluğuna katılmış sayılırlar  
Musahipli olmayanlar cem törenlerine katılamazlar. Fakat bu 
kural Alevilik açısından önemli olmakla beraber artık bir kural 
olmaktan çıkmıştır. Musahiplik aşamasında ikrar vermiş evli iki 
erkeğin eşleri ile birlikte Hakk’a yürüyünceye kadar kardeş ka-
lacaklarına, birbirlerine kefil olacaklarına ve birbirlerini kolla-
yıp koruyacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına 
Pir’in-Ana’nın  ve toplumun önünde söz vermeleri için musa-
hiplik cemi yapılır. 

Acı olan , bizi ve yolu inciten ise maalesef son yıllarda 
kendini dede olarak tanımlayan, mazlum Alevi toplumundan 
değil, iktidardan el alan bu yol düşkünlerinin yola değil cebine, 
nefsine ikrâr vermeleridir. Devletin dedesi, Alevisi olup cepleri-
ne gri pasaportlarını koyarak Cemevlerini gezip alevilik yapma-
ya kalkışmalarıdır.  

Oysa biliyor ve görüyoruzki, bu sözde dedeler bırakalım 
halka hizmeti tam aksine, Kızılbaşları şimdiye kadar anayasal 
ve inançsal boyutta tanımayan, kabul etmeyen sistemin varlığı 
onları rahatsız etmemiştir. Tam aksine verilen iftar yemekle-
rine katılarak yol ve erkân ile bağdaşmayan tamamen Kızılbaş 
felsefine ve inancına ters bir davranış ve tutum içerisinde bu-
lunarak görkemli masalarda oturup gülbeng vermiş lokma pay-
laşmış ve yer almışlardır. Hatta bir kısım gri dedeler, Hacca git-
mektedirler. 

Bu davranış onları toplum nezninde ikrârından dönen yol 
düşkünleri olarak görmemize yol açmıştır. 
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İkrârında Duranlara Aşk Olsun.  

İşte Alevilikte (ikrar verip) yola girmek, cem olmak, cem 
erkânı, bu birlikte yaşamımızı daha mutlu kılmak, huzur için-
de yaşamak için birlikte oluşturduğumuz ve rızalıkla uymaya 
çalıştığımız toplumsal bir kurumdur. Kendimizi hayatı toplu-
mu bilip öğrenmek, çıkan sorunlara birlikte çözümler bulmak-
tır. Alevi ikrar ve görgü cemlerinde “ayaklar mühürleyip” dara 
durulur, buna “ölmeden önce ölmek” özünü dara çekmek deni-
lir. Bu göksel dinlerin cennet, cehennem hikâyelerine inanma-
mak, “ahiret sualinin” bu dünyada yapılmasına razı olmaktır. 
Bu cemde Pirlerin ve cem erenlerinin huzurunda “Eline, Diline, 
Beline sahip olmaya, kendine reva görmediğini başkasına gör-
memeye” söz vermektir. Kendi eksiğini, yanlışını görüp değiş-
tirmektir. Alevi öğretisinin esası özü, bu birlikte yaşam, gönül 
rızalığı üzerine kuruludur. 

“ Ey hoca HAK birdir şirkimiz yoktur,
  Şeytan gizleyecek kürkümüz yoktur,
  Cehennem narından korkumuz yoktur,
  Biz ateş-i aşkına yananlardanız”  

Yukarda tanımlamaya çalıştığımız Alevilik bu günkü 
duruşu ile   bilim sevgi yolundan maalesef çıkmıştır. Aleviler  
kadimden gelen yukarıdaki yol erenlerinin düşüncesi olan ‘’Bi-
limden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”  düsturundan ayrıl-
mış bu düstura bağlı olan Pirlerin sözünden gitmeyip, kendi-
lerine oto asimilasyon uygulayarak, egemenlerin baskısından 
kurtulacaklarını sanmış, Aleviliğin öz müslümanlık olduğu  
yalanına sarılmış, tüm bunlardan dolayı  Alevi toplumunu bir 
düzlüğe çıkarmada başarısız olmuşlardır. Bu karanlık bataklık-
tan kurtulmak için Alevi yol erkânında köklü bir öze dönüş ve 
çağdaş bir REFORM zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Resmî devlet anlayışı, Alevîliği sahici anlamda tanımadığı 
gibi, Alevîlik sorununu da sahici bir sorun olarak görmemekte-
dir. Alevîlik sorunu bağlamında yapılan tartışmaları, olmayan 
bir sorunu icat çabası olarak değerlendiren yaklaşımlara rast-
lamak her zaman mümkündür. Alevîlik, olmayan bir sosyal 
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gerçekliği yapay yollardan inşa etme girişiminin adı değildir. 
Alevîlik, var olan doğal gerçekliği yaşama, devamını sağlama 
ve farklılaştırma arzusunun adıdır. Alevîliğin kendisini ortaya 
koyması doğaldır.Doğal olmayan Alevîliği özünden uzaklaştı-
rarak, tarihin hiçbir döneminde zalimlerin hizmetine girmemiş 
Alevileri zalimin safına çekmek, Aleviliği inkâr, imha ve asimle 
etmektir. Alevîliğin bütün sahiciliğine karşı sahici olmayan or-
tak dil, ortak duygu ve ortak inanç gibi kolektivist mitler uğruna 
sanal bir toplum projesinin sosyal gerçekliğe dönüştürülmek 
istenmesidir. Alevîlik için olduğu gibi tüm ülke toplumunun sa-
hici sorunlarının üstü şimdiye kadar devlet tarafından kısmen 
örtülebilmiştir.  

Ama sorunların üstünü örtmek hiçbir şekilde o sorunun 
olmadığı anlamına gelmemekte, Özgürlük ve İnsan Hakları 
Açısından Alevîlik Problemi ülke sınırlarının dışına taşmasına 
neden olmuştur. Alevîlik, günümüzde Türkiye sınırları içinde 
var olan bir iç sorun olmaktan çıkmıştır.Türkiye’de olduğu gibi, 
Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği’ne üye birçok ülke-
de Alevîlik ve Alevîler gündeme gelmektedir. Başka bir ifadey-
le, Türkiye’nin bir Alevî sorunu olduğu gibi, Avrupa’nın da bir 
Alevî sorunu vardır. Alevîlik, bugün uluslararası boyutu olan bir 
sorun durumuna gelmiş bulunmaktadır. Alevîliğe uluslararası 
boyutu olan bir sorun olarak bakılması ve bu ölçekteki soruna 
derinlikli yeni yaklaşımların üretilmesi çok âcil bir ihtiyaçtır. 
Klişe ezberleri tekrar ederek Alevîlik sorununun bugün vardığı 
boyutları anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir. Alevi-
liği koparıldığı özü ile yeniden buluşturmak öyle kolay değildir. 
Yapılması gereken iğne ile kuyu kazmaktır. Tüm karanlıklara 
ışık olmak ve Alevi toplumunu Rıza Şehri ile yeniden buluştur-
maktır. 

Bizin ikrarımız sadece yol’adır. Yol kutsaldır, yolu kirle-
tenler düşkündürler. İkrarından dönenler toplumumuzun üye-
si olmaktan da çıkarılmalıdır.  

Şan olsun Yol’u sürdürenlere…..Ana’lara, Pir’lere, Mür-
şidlere, Rehber’lere, Zakirlere ve doğruluk ve rızalık yolunda 
yürüyen tüm canlara şan olsun. 
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Ek Yazılar 

Alevi Aydınlığa Karşı Fetvalar 

Mehmet Bayrak 
(Navkurd sitesinden alınmıştır) 

Bir „İlahi“ güce maledilen Peygamber sözü Kur’an ile doğrudan 
Muhammed’e maledilen hadislerde; o zaman Mezopotamya ile Anado-
lu’da egemen olup, daha sonra Aleviliğe temel oluşturan din, inanç ve 
kültürlere açıkça düşmanlık yapıldığı gibi; insanlığın olmazsa olmaz 
değerlerinden şair ve şiire de açıkça saldırıda bulunuluyordu.  

7. Yüzyılda Halife Ömer döneminde, Aleviliğin inanç ve 
kültür kaynaklarından biri olan Zerdüştiliğe ve Mazdekçiliğe 
karşı yürütülen yıkım ve katliam, aynı yüzyıla ait (M. 669) bir 
Kürtçe şiirde şöyle yansımasını buluyordu: 

Kutsal yerler yıkıldı,kutsal ateşler söndü 

Büyüklerin en büyüğü (Ahuramazda MB) kendini gizledi
Arap zulmü Şehrizor’a kadar tüm köyleri harabetti
Kadınlar ve kızlar esir alındı
Erkekler kendi kanlarında boğuldular
Zerdüşt inancı yalnız bırakıldı
Hürmüz’ün (Ahuramazda MB) hiç biri için
Bağışlaması olmayacak… 

Bu saldırılar yüzündendir ki, daha önce Arabistan yarıma-
dasında bile „Seb’a-yı Muallaka“ (Yedi Askı) adıyla panayırlara 
konu olup önemli bir düzeye ulaşan şiir ve şair, saygınlığını yi-
tiriyor ve bunun yerini anlatı eserleri alıyordu. Osmanlı, Fars ve 
Arap edebiyatlarının en büyük şairlerinden biri kabul edilen Fu-
zuli, Kur’an’daki bu hükme atıfta bulunarak, tevriyeli ve kinâye-
li olarak; „İnanma ki şair sözü elbette yalandır“ diyordu… Yine 
bu saldırılar dolayısıyladır ki, kültürde ve felsefede de belli bir 
gerileme yaşanıyor; İbn-i Rüşd, İbn-i Arabi, İbn-i Sina gibi kimi 
önemli filozoflar da ancak, bazı İslami sembol ve parolaları kul-
lanarak, düşüncelerini bilince çıkarabiliyorlardı. Zaten, tasav-



238 - İrfan DAYIOĞLU

vuf akımı da ancak bu yolla yaşarlık kazanabiliyordu. 

Düşüncelerini daha açık biçimde ortaya koyup, halkla bü-
tünleşen Mezopotamya kökenli Ebu’l- Wefa, Hallac-ı Mansur, 
Seyyid Nesimi; Anadolu kökenli Şeyh Bedreddin, Temennayi, 
Pir Sultan Abdal gibi mutasavvıf veya şairler ise, düşüncelerini 
hayatlarıyla ödüyorlardı…

Yüzyıllar sonra, kendisi de aynı akibete uğrayacak olan Pir 
Sultan Abdal, bunların ikisini şöyle anacaktır: 

Münkirin gıdası Hak’tan kesildi 
Nesimi yüzüldü, Mansur asıldı 

Tüm bu kıyım ve katliamların arkasında; referansını söz-
konusu âyet ve hadislerden alan ulema ve din adamlarının fet-
vaları vardır. Başka bir deyişle, bu âlimler (!) ve din adamları, 
emrinde oldukları yöneticilerin isteklerine dinî ve şer’î kılıflar 
hazırlamışlardır. 

Arap Halife yöneticileri, insan ve kültür katliamlarını bu 
yolla hayata geçirdikleri gibi; hilafet makamını bunlardan dev-
ralan Halife- Padişah Yavuz Selim döneminde de aynı yönteme 
başvurulmuştur. 

Nitekim Yavuz Selim, Anadolu’ya gönderdiği memurları 
aracılığıyla aktif Kızılbaşlar’ı „yediden yetmişe defter ettirmiş“ 
ve Müftü Hamza Efendi ile Şeyhülislam İbn-i Kemal gibi din 
adamlarına hazırlattığı fetvalarla, 50 binden fazla Alevi’yi kat-
letmiş ve binlerce evi tahrib etmişti. 

Bu katliamlar, sınırlı olarak şiire yansısa da, Osmanlı ta-
rihlerinde açıkça ifadesini buluyordu. Nitekim, 16. yüzyılın ünlü 
Osmanlı tarihçilerinden Hoca Saadeddin, Padişah’ın katliamını 
haklarcasına şunları söylemektedir: 

„Sultan Selim, vezirleri ve uleması ile görüştüğü sırada: 
Madem ki Kızılbaş serdarlarının tahrikâtı önlenip anların hak-
kından gelinmeye, zararları devam etmek muhakkaktır. Zira 
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Anadolu vilayetinde olan Kızılbaşlar, Şah İsmail ile iştirak üzere 
olup gaibane ana iktida ve ehl ü ıyal ve mal ve menallerin yo-
luna feda ederler ve iktidarı olanlar birçok nezr ve hediyeler ile 
ziyaretine giderler ve halifeleri ile her yıl nezirler (yardım, adak 
MB) yollarlar.(…) Bundan akdem Padişah, Anadolu’da aram 
eden Kızılbaşlar’ı teftiş için hükkâm-ı memâlike (yöre yöneti-
cilerine MB) hükümler gönderip, yedi yaşından yetmiş yaşına 
varınca Kızılbaş olduğu sabit olanların isimlerini deftere kayd 
ile kendisine gönderilmesini emretmişti. Padişahın emri üzeri-
ne tahkik ve teftiş neticesinde kırkbin kişi tevkif olunarak kimi 
katledilmiş ve kimisi haps olunmuştur“ (Tacü’t-tevarih, Cilt-2,s. 
245. Hemen belirtelim ki, İdris-i Bidlisi, doğrudan Yavuz Selim’e 
ayırdığı Farsça eserinde bu sayının 50 bini aşkın olduğunu bil-
dirmektedir.) 

Üstte de vurgulandığı gibi, Şeyhülislamlar, aynı zaman-
da Halife de olan Osmanlı padişahlarının emir ve fermanları-
na dinsel kılıflar uydurmuşlardır. Yavuz Selim’in Şeyhülislamı 
olan ünlü İbn-i Kemal ve Kanuni Süleyman’ın Şeyhülislamı 
olan ünlü Ebussuud Efendi dönemleri, bunun tipik örnekleriyle 
doludur.  

Alevilik’le Düşünce Önderlerine ve 
Şairlerine Karşı Ebussuud Fetvaları 

Kuşkusuz, Osmanlı ulemasının Kızılbaşlar’a ilişkin fetva-
ları, Yavuz döneminde verilen ve 50 bini aşkın Alevi’nin kat-
liyle sonuçlanandan ibaret değildir. Sözgelimi Kanuni’nin ünlü 
Şeyhülislamı Ebussuud Efendi, „Kızılbaş tâifesinin şer’an kıtali 
helâl olup, katleden gâzi ve Kızılbaş tâifesinin ellerinde maktul 
olanlar şehid olurlar mı?“ yani „Kızılbaş topluluğundan öldü-
rülmesi helal olanı öldüren gazi, Kızılbaş topluluğunun eliyle 
öldürülenler şehid olur mu?“ yolundaki bir soru karşısında şu 
fetvayı veriyor: „Olur, gazâ-i ekber ve şehâdet-i azîmedir“ (Evet 
olur, din yolunda en büyük savaştır, Tanrı yolunda büyük bir 
şehitliktir…“ 

Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Kızılbaşlar’la ilgili diğer fet-
valarında da, İbn-i Kemal ve benzeri Osmanlı ulemasının iddia-
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larını ve suçlamalarını yineler. Osmanlı İslam yönetiminin, Kı-
zılbaşlar’a bakışını yansıtan bu türden bir suruyu ve Ebussuud 
fetvasını, bugünün Türkçesiyle birlikte izleyelim: 

Soru- Adı geçen topluluk Şii olduğunu ileri sürer, lâilâheil-
lâllah derken bu aşamayı gerektiren davranışlar nedir, açık-se-
çik, geniş bilgi verile!

Cevap- Peygamber,(ehl-i sünnet topluluğunun da içinde 
bulunduğu yetmiş üç topluluktan yalnız ehl-i sünnet kurtula-
cak, ötekiler ateşe atılacaktır) buyurmuştur. Bu Kızılbaş toplu-
luğu o yetmiş üç topluluktan bile değildir. Herbirinden biraz 
kötülük, biraz suç, biraz ortalığı karıştırıcılık almış, kendi inanç-
larına göre benimsedikleri küfüre, sapkınlığa katıp karıştırmış, 
yeni bir küfür yolu yaratmışlardır. Gün geçtikçe de çoğalmakta-
dırlar. Şimdiye kadar sürdürdükleri bilinen kötülükleri, suçları 
konusunda şeriat kuralları gereğince geniş anlamlı yargı şudur: 
O acımasız kişiler yüce Kur’an’ı, yüce şariatı, İslam dinini kü-
çümsemekle,şeriat kitaplarını yermekle, ocağa atıp yakmakla, 
din bilginlerini kendi bilimleri uğruna acımasızca suçlamakla, 
liderleri (şeyhleri) olan arabozucu kötü kişiyi Tanrı yerine koyup 
önünde eğilmekle,haram olduğu kesinlikle ortaya konan, din-
ce yasaklanan içkileri üretip içmekle, Ebubekir ve Ömer’e söv-
mevkle kâfir olduklarından başka; Peygamber’e bile kötü sözler 
söyledikleri ortaya çıktığından, çağlar boyunca gelen bilginlerin 
ortak konuda birleşen yargıları gereğince katledilmeleri uygun 
görülmüştür. Suçlulukları konusunda kuşkuya kapılanlar da 
suçludur.“ (M. Ertuğrul Düzdağ: Şeyhülislam Ebussuud Efendi 
Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İst. 1972,s. 110- 111) 

Fetvanın devamında, eski suçlamalar devam ettirilerek, 
„bu tâifenin kıtâli sair kefere kıtâlinden ehemdir“ yani „bu top-
luluğun öldürülmesi, diğer kâfirlerin öldürülmesinden daha 
önemlidir“ denmektedir.  

Şeyhülislam Ebussuud Efendi, hızını alamayarak, Hallac-ı 
Mansur, Şeyh Bedreddin gibi Alevi düşünce önderleriyle Yunus 
Emre gibi Alevi ozanlarını da, aradan yüzyıllar geçmesine rağ-
men yeniden yargılayıp, şer’i ahkâma göre mahkum ediyor!.. 
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Sözgelimi, „Mansur, şeirata göre kâfir olduysa, ona hak 
veren ve onun yolunda gidenlere şer’an ne lâzım gelir?“ yolun-
daki bir soruya karşılık, kestirmeden şu fetvayı verir: „Mansur’a 
lâzım olan lâzımdır“. Yani, onları da çarmıha gererek katletmek 
gerekir, demektedir. 

Babai hareketinin devamı niteliğindeki Bedreddin eyle-
minin önderi Şeyh Bedreddin de, ondan nasibini almaktadır: 
„Şeyh Bedreddin Simavi ki (Varidat) sahibidir, (tekfir etmeyip 
la’net etmeyen kâfirdir) diyene ne lâzım olur? „ yolundaki bir 
soruya verilen cevap da açıktır: „Anın müridlerinden olan kâfir-
lerdir, katli lâzımdır.“ (Age,s. 193) 

Halk tarihi ve şiiri araştırmacısı Abdullah Ercan, Şeyhü-
lislam Ebussuud Efendi’nin , Anadolu Aleviliğinin büyük şairi 
Yunus Emre’ ye ilişkin bir fetvasını, doğrudan Fetâvâ-yı Ebus-
suud adlı elyazma eserden aktarırken, şu haklı belirlemeyi yap-
maktadır: 

„Bu kanunlar ve fetvalarla ehl-i sünnet inancına ve Ha-
nefi fıkhına dayalı bir devlet ve toplum düzeni oluşturulmuş-
tur. Bu inanç ve düzene ters düşen her tür davranış ve düşünce 
akımlarına Ebussuud Efendi şiddetle karşı çıkmıştır. Tüm batı-
ni (içrek) inanç ve davranışların yanısıra vahdet-i vücud (varlık 
birliği) inancına dayalı bir tasavvuf (gizemcilik) anlayışını bile 
zındıklık (dinsizlik) ve ilhad (dinden çıkma) saymış, bu inanç 
sahiplerinin şer’an öldürülmelerinin gerektiği yolunda fetvalar 
vermiştir. Bunda o kadar ileri gitmiş ki, Yunus Emre’ nin kimi 
şiirlerini açıkça dinden çıkma (küfr-i sarih) saymış, okuyanların 
öldürülmelerinin şer’an mübah olduğu yolunda fetva vermiş-
tir.“ (Bkz. 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler, 2. bas. İst. 
1998, s.50-51’den aktarılarak, Kızılbaş der. Sayı:1/ 2007, s. 11) 

Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin, Yunus Emre ve yan-
daşlarına ilişkin soruya verdiği cevabı şimdi birlikte izleyelim: 

Soru- Bir zaviyenin mescidinde eşhas-ı muhtelife ile oğ-
lanlar muhtelit olup envaı teganniyat ile tevhid ederler iken ke-
lime-i tevhidi tağyir edip, gâh dilmen, gâh canmen ve gâh;
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Sen bir ulu sultansın
Canlar içinde cansın
Çün âyân gördüm seni
Pinhan kayusu değil, deyüp ve gâh 

Cennet cennet dedikleri
Bir ev ile birkaç hûri
İsteyene ver sen anı
Bana seni gerek seni

Deyü göğüslerini döğüp evzâ-ı garibe ettiklerinde ahali-i 
mahalleden bazı kimesneler zâviye-i mezburede şeyh olan ki-
şiye, (Bu makule evzaa niçün razı olursun?) dediklerinde, -bu 
durumu savunursa MB- şer’an ne lâzım gelir? 

Özetle, sorulan soru şudur: Bir zaviyede karışık kimseler 
toplanıp, müzik eşliğinde Yunus Emre’nin yukardakine benzer 
deyişlerini okurlarsa ve tekke şeyhi bu durumu savunursa ne 
yapmak gerekir? Şimdi, Şeyhülislam’ın fetvasını birlikte göre-
lim: 

Cevap- Evza ve akval-i mezbure kemal mertebe fuhuş ol-
duğundan gayri, cennet hakkında söyledikleri kelime-i şenia 
küfr-i sarihtir. Katilleri mübahtır. Şeyhleri olan bîdin, hikâyet 
olan ef’al ve akvâl men’e mübaşeret olunmazsa dahi ne lâzım 
gelür demekle kâfir olduğundan gayrı o kabahiyi ibadet kabilin-
den addedüp âyet-i kerimeyi ana delil getirmekle tekrar kâfir 
olur. Ve bu itikattan rücu etmezse katilleri vâcip olur.“  

Görüldüğü gibi ,Osmanlı’nın yükseliş döneminin en bü-
yük şeyhülislamlarından kabul edilen Ebussuud Efendi tarafın-
dan, kadınlı-erkekli ve müzikli bir ibadet biçimi „fuhuş“ olarak 
nitelendirilmekte, Yunus’un tasavvuf içerikli deyişlerine bile 
tahammül edilmemekte ve bu yolun sâliklerinin katlinin şer’an 
helâl olduğu yolunda fetva verilmektedir… 

Bilmem sözü daha fazla uzatmaya gerek var mı? En iyisi, 
Ozan Telli’ nin dizeleriyle bu anlayışı cevaplamak ve suçlanan 
düşünce önderlerini anmak: 
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yüzyıllardır yahşı yaman yaşayan
gür bir isyan ışkınıdır ışığınız
dünümüzden günümüze uzayan
insan ağacında
can ağacından

pir sultan’ca başı dik
bedreddin’ce alnı ak
nesimi’ce enel-hak
ve yunus’ca halk dostu
yine bir nefes esti
dağınızdan düzümüze sevdalı
yaylanızdan yüzümüze sevdalı… 
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Alevi - Kızılbaş İnancına Dair, 
Pir Kadir Bulut İle Muhabbet; 

Kadir MERKİT 

İçinde bulunduğumuz Xızır ayı vesilesiyle Alevilik ve Aleviliğin 
inançsal farklı derinliklerine dair Dersim’in genç Pir’i Kadir Bulut ile 
hoşça bir muhabbet eyledik. 

İçinde bulunduğumuz ay itibari ile kutsal bir aydayız. Hı-
zır ayındayız. Buradan başlarsak Hızır Kimdir ve niçin oruç tu-
tulur. Tabi bu arada hem Pir sıfatı hem Akademik bir sıfatınız 
bulunmakta bu perspektifte nasıl değerlendirirsiniz? 

Öncelikle Xızır orucu tutan canların oruçları kabul ola. Sey 
Qaji’nin dediği gibi Zonema Zone Xızırio diyerek Xızırı bizden 
eylemiş, bu çerçevede Xızırın diliyle de dersek; Ya Xızırê Sata 
tenge, tora Kême rıza u mınete. Hometa ho tengede meverde, 
hete jü de ki ma u aze ma. Evet, Xızır kimdir sorusuna verilecek 
öyle çok cevap var ki! Xızır gerek tek Tanrılı dinlerde gerek tek 
tanrılı dinler öncesi ve hümanist birçok düşünce akımında kar-
şımıza çıkan derin birçok anlamın kendisinde şifrelendiği, insa-
nın Tanrı ile olan esrarengiz ilişkisinin yaşam bulduğu bir sim-
gesellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu simgesellik çok derin 
bir tarihsel süreci kapsar, Metin hocamızın dediği gibi; Hızır as-
lında suda doğmuştur ama güneş ışınlarıyla doğmuştur. Çünkü 
Musa aslında Mose “Sudan gelen, sudan çıkan” anlamındadır. 
Güneşin ışınları toprağa geldiği zaman birçok şeye enerjisini 
vermiştir; maddi dünyamızda birçok şeye enerjisini vermiştir 
ama bir tek yerde hayat oluşmuştur, o da “klorofil”dir. Klorofil 
yeşildir ve su ile fotosentezden oluşmuştur; güneş ışınları suyu 
döllemiştir. Suyun içindeki ilahi bellek - tasavvufta “Allah’ın in-
dindeki ilim” diye söylenir - hayata dönüşmüştür; yeşil, Hızır 
olmuştur. Bu bağlamda, Hızır, Hadr’dır yani yeşildir yani değer-
lerdir. Hızır ile ilgili Kur’an da anlatılan kıssa batini anlamda 
incelendiğinde ise yani anlamsal arka planda Xızır Musa’nın ta-
ayyalünde ki Tanrı olarak karşımıza çıkar. Çok detaya inmeden 
toparlarsak, Hemen hemen bütün inançlar farklı isimlerle Xızırı 
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kendisinde sahiplenmektedir. Buradan hareketle Sey Qaji’nin 
Xızırın dilini kendi konuştuğu dilden olduğunu söylemesi gayet 
doğaldır. Çünkü Xızır, saf, temiz, mazlum insanların carına yani 
zor anına yetişir. O insanlara yardım etmesi için, o halkın dilini 
kullanması lazım bundan ötürü ki Xızırın dili mazlumların di-
lidir dersek pekte yanlış söylemiş olmayız. Xızır, Rae Haq inan-
cında en önemli kilit noktayı teşkil etmektedir. Bu kilit nokta 
öyle kısa sohbetle anlatabileceğimiz, klasik din anlayışlarının 
yüzeysel bakışındaki mana ile hiç tarif edilemeyecek kadar de-
rin olduğunun şifrelerine kısaca bir değindik. Burada şimdilik 
bir virgül koyalım olur mu? Xızır orucu Ocak ayında tutulur bu 
aya Kırmançki de “Asma Xêlaşi” denir. Bu oruç eski hesap de-
nilen hesaba göre tutulur yani Miladi takvimden 13 gün son-
raki ilk Salı günü tutulur. Şubat’ın ikinci haftasına kadar oruç 
tutularak bu oruç sonlandırılır. Oruç her aşiret tarafından ayrı 
ayrı tutulur. Bunun nedeni olarak coğrafi ve iklim koşullarının 
yarattığı ulaşım sorunlarından kaynaklandığı gibi Xızır’ın her 
hafta ayrı aşiretlere misafir olduğuna dair olan inançsal neden-
lerden kaynaklanmaktadır. 

Açıkçası, Xızırla ilgili başlı başına bir muhabbet etmemiz 
gerekiyor. Son süreçte Alevilikle ilgili birçok tartışma yürütül-
mekte. Bu tartışmalara, özellikled de tanımlamalara nasıl bak-
maktasınız? 

Yani birçok tanımlamanın yapılması Aleviliğin derin bir 
içsel yapısı olduğunu gösterir. Bundan rahatsız değilim. Tek tip-
çi bütün anlayışlar varlıklarını bir bir yitirirken Aleviliği tekçi bir 
tanımlamaya hapis etmek, bu inancın altını dinamitlemektir. 
Farklılık Hakkın yaratma sıfatının adıdır. Bugün dünyada altı 
milyar hatta daha fazla insanın olduğundan bahsedilmektedir. 
Bunların yaratıcısı birdir değil mi? Ama hepsinin parmak izi 
farklı. Kısacası farklı düşünsel yaklaşımlardan korkmak lazım. 
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Aleviliğin islam içi veya islam dışı 
Tartışmalarına nasıl bakıyorsununuz? 

Can alıcı bir soru değil mi? Aslında, Aleviliğin İslam içi 
veya dışı tartışmaları yeni bir tartışma değil. Bu tartışmalar Os-
manlı döneminde zirve yapmış ve bunun sonunda bir sonuca 
varılmış; o da Alevilik İslam dışıdır. Bundan ötürü katli vacip di-
yerek, birçok fetva yazılmış binlerce insan katledilmiş. Altı yüz 
yılı aşkın Osmanlı’nın özellikle 15.yüzyıl ve sonrası, tek bir slo-
gan tutturmuş, bunlar Kızılbaştır, Rafizidir. Müslüman değildir. 
Hani bir atasözü vardır: “Birine kırk gün delidir desen deli olur.” 
Şimdi bu noktadan bakarsak değil kırk gün, yüzyıllar boyunca 
hep bir dil kullanmışlar. Bunun tabi bir sonucu olarak, bugün 
Aleviliğin İslam’ın içi mi dışı mı tartışmaları da gayet doğal. Bu 
konuda Şeyhül İslam makamının fetvalarının yalanlandığına 
dair, Diyanetten hâlâ resmi bir açıklama yok.  

Neyse bunları bir tarafa bırakırsak. Aleviliğin kendine 
özgü bir İslam anlayışı yoktur desek doğru olmaz. Bu Alevili-
ğin evrensel bakışı ile de uyuşmaz. Aleviliğin kendine ait, İs-
lam anlayışı vardır. Bu anlayışta, Hz. Muhammed Kırklarla 
Cem ibadeti yapmıştır. Hz. Ali, Hakkın kendi varlığındaki sır 
olarak, bu Kırkların ceminde kendini aşikâr eylemiştir. Birlik-
te Semah dönmüşlerdir. Musahip olmuşlardır. Hz. Hüseyin Pir 
ilan edilmiştir. Bağlama ve müzik eşliğinde erkek dişi sorulmaz 
muhabbetin dilinde deyip kadın-erkek birlikte ibadet etmiş-
lerdir. Dara çıkmışlardır. Bu İslam anlayışın da Peygamberini 
katleden, onun evlatlarını bırakalım peygamberi bir insanı bir 
canlıyı insafsız ve insanlık dışı bir şekilde katleden zihniyetle-
re verilmemiştir. Pir Sultan’ın “biz müminiz, serdar başımız Ali 
dir...” veya Ene’l Hak diyen Hallacı Mansur, İkrarı için derisini 
yüzdüren Nesimi’nin, yerlerde sürütülen Fazılı Hurifi’ nin, Vi-
rani’nin, Kul Himmetin, Noksani’nin, Yemini’nin, “Kıblemiz İn-
sanı Kamil, Secdemiz özümüzedir” diyen Şah Hatayi’nin, dediği 
bir İslam bakışı mevcuttur. Ma Evladê Kerbelayime, deyip da-
rağacına gidenlerin baktığı noktadan bakmaktadır. Bu bakışın 
özüne ve inancın merkezine soyut varlıklar değil, İnsan-ı Kamili 
koymaktadır. Rıza Kenti ve Güruh-u Naci görüşü ile de insan-
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lığın Kurtuluş Ütopyasını ortaya koyar. Şimdi genel algılayışa 
bakıp, diyorlar ki böyle bir İslam var mı? Açıkçası bu da bizim 
sorunumuz olmamalı. Biz böyle bakıyoruz, biz özüyüz dediği-
miz ve özünde Kemaletin, insanın doğa ve Hak ile olan ikrarının 
mayasının olduğu bir bakışla tanımlıyoruz İslamı. Unutmamak 
gerekiyor ki sayısal çoğunluk doğruluğun ölçütü değildir? Yani 
çoğunluğu dikkate alırsak, Kerbela da sayısal açıdan Pir İmam 
Hüseyin daha az bir sayısal çoğunluğa sahipti. Ne yani şimdi 
Pirimiz doğru değil miydi? Dediğim gibi, kim Pir Sultan Abdalın 
“Biz Muhammet-Ali diyenlerdeniz” dediği İslam anlayışına kim 
karşı gelebilir ki? 

Yani bizim kendimize özgü bakışımız yorumlayışımız var. 
Ama böyle bir İslam var mı yok mu? Bunu biz değil bırakalım 
da genel anlayışa sahip kesim tartışsın diyorsunuz. Bu noktada 
sadece tek İslama karşı mı özgün bir bakışımız var yoksa? 

Aslında Alevilik, kendi inançsal sürecini anlatırken, Adem 
den günümüze kadar olan bir süreçten bahseder. Yani tarihte 
bir nokta koyalım da bu noktada başlatalım derseniz Aleviliği 
anlayamazsınız. O halde Aleviliği tek bir değere indirgemeden 
bütünsel yönleri ile ele almak ve onu var eden tüm yönleri ile 
belirli başlıklar altında değerlendirmek ve onu bütün boyutla-
rı yani tarihsel, felsefik, inançsal, toplumsal, teolojik, kültürel 
birçok yönden incelemek gerekiyor. Tam anlaşılması için bir ör-
nekle anlatmak gerekirse; nasıl ki atmosfer dediğimizde, onu 
oluşturan bütün öğeleri, bütün gazları (azot, oksijen, argon, 
karbondioksit, metan, su buharı) anlıyorsak, Aleviliği de böyle 
anlamamız gerekiyor. Nasıl ki atmosferde ki gazlardan biri bir 
tanesinin olmaması, atmosferin yapısını bozar veya bütünsel-
liğini yok olursa Alevilikte böyledir. Bu anlamda, hiçbir bütü-
nü kendisini oluşturan parçalardan veya öğelerden ayırmadan 
değerlendirmek hem akla, hem de bilimsel yönteme uygundur. 

Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? 

Tabi memnuniyetle. Alevilik, insan yaşamının var olma-
sından bu yana insanlığın edindiği tüm kültürel, teknik, inançsal 
ve uygarlık değerlerinin öncesini kapsar. Örneğin Hristiyanlık, 
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Yahudiliğin çok etkisinde kalmıştır. Hatta Yahudiliğin bir mez-
hepsel yorumu sayanlar bile var. İslamiyet’inde bu inançlardan 
birçok kıssaları ve menkıbeleri yansıttığı bir gerçektir. Her yeni 
din, eskilerin üzerinde doğduğu için, yeni ile eski inançlar ara-
sında karşıtlıklar ve farklılıklar oluşur. Yeni olanı kabul eden-
ler, kendi özlerinde eskiyi de taşıdıklarından, eskinin bir kısım 
ritüellerini yeni olana katar yada yeni olanla birlikte eskiyi de 
yaşatır veya yaşatmaya çalışır. 

Bu anlamda, Alevilikte de çok önemli inanç etkileşimleri 
ve felsefi öğeleri bulmak olasıdır. Aleviliğin temel uygulamala-
rına baktığımızda çok çeşitli uygulamaları ve çok farklı inanç 
öğelerini bir arada görebiliriz. Mesela Pagan inancı yani doğal 
güçlere olan inançtır. Alevilikte bugün bile kimi dağlar, bazı 
hayvanlar, ırmaklar, ağaçlar, taşlar vs. kutsal bunun en güzel 
örneğidir. Yine bu bağlamda, Totem inancının etkileri bulun-
maktadır. Mesela, doğada bazı güçlere kutsallık yüklenmesine 
en somut örnek, bazı ağaçların ziyaret edilmesi, bez bağlanma-
sı, bazı hayvanların kurban edilmesinin günah sayılması gibi. 
Yine Alevilikte Animist değerlerinde yer yer halen geçerliliğini 
sürdürmektedir. Animist inanca göre ruh sadece insanda yok-
tur. Her şeyin ruhu vardır. Her şey canlıdır. Ölen bir insanın da 
ruhu ölmez. Ruh sonsuzca yaşar. BU görüş içinde “ Atalar Kültü-
nü” doğurmuştur. Bu inançtan, tek Tanrılı dinlerde etkilenmiş-
tir. Bu inanç halen, Alevilikte yaşamaktadır. Alevilik öğretisine 
göre ten ölür, tin ölmez. Ölen birinin ruhu asla ölmez. O “ RUH” 
başka bedene girerek yaşar. Yine Alevilikte, cenaze hizmetleri-
nin çoğunda Animistik öğeler mevcuttur.  

Alevilik, İslam öncesi tüm inançların izlerini içinde taşır. 
Alevilik Anadolu’da yaşamış olan bütün kültürlerin ve uygarlık-
ların kalıtını, özüne taşımıştır. Bunu da kendi içinde yoğurarak 
kendini var etmiştir. Bundandır ki Aleviliği, bir ırka, klasik bir 
din anlayışına, bir bölgeye, bir tekil inanca indirgemek doğru 
değildir. Alevilik Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu, Mezopotamya 
kökenli birçok felsefeden ve inançtan etkilenmiştir. 
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Biraz daha somut örneklerle devam edersek pirim? 

Anladım. Örneğin Alevilikte ki Dört Kapı: Şeriat, Tarikat, 
Marifet, Hakikat. Bu öğreti Budacılığın dört kutsal gerçeği ile 
yakın ilişkisi vardır. Budacılıkta dört kutsal gerçek: Acı Gerçeği, 
İstek Gerçeği, Acının yok edilme Gerçeği ve Acının yok edilme-
sine götüren sekiz yol gerçeği. Bunları karşılaştırdığımız zaman 
manasal birçok ortak yön ortaya çıkmaktadır. Yine Budizm’de 
Nirvana görüşü, Alevilikteki “ Kamil İnsan” anlayışı ile örtüş-
mektedir. Yine Alevilikte ki; devriye, Hulul inancı ve Tenasüh 
Budizm’ den Aleviliğe geçmiştir. 

Alevilikte ki üç ilke; eline, beline, diline sahip ol inancı, 
Mani inancının üç mührü olan; Ağız, el ve gönül kilidi ilkesinin 
aynısıdır. Alevilikteki “ Ateş Kültü” ilk izleri Zerdüşt inancıdır. 
Ateş deyince ne yazık ki bazı cevreler hemen itiraza başlıyor. 
Halbuki Zerdüşt’ün Ateşi kutsama ilkesini biraz incelediğimizde 
korkacak hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Ateş Kültü, Anado-
lu da “ Ocak Kültü” ile devam ettirilmiştir. Bu noktada Zerdüşt’ 
ün öğeleri karşımıza çıkar ki gerçekten de insanı dünyayla bir-
leştirir. İnsanın bütün hareketlerini doğanın ve evrenin enerjisi 
ile açıklar. Avesta’yı okuduğumuz zaman, Zerdüşt’ün, Tabiat 
Anayı kutsama ilkesi yine Hayat suyunu, Hayatın Babasını kut-
sama Bizdeki Xızır inancı ile çok yakın bir ilişkisi var. Avesta da 
ki ilkelerden mesela en çarpıcı ve somut bir ilke var ki biz bunu 
direk olduğu gibi almışız. Avesta da “ Ağaç kesmek cinayettir. 
Ama kendi yaşam gereksinimin için kesiyorsan onun yerine 
iki tane dikmek şartı ile kesebilirsin.” Diyor. Yine Alevilikte ki 
dört öğe; Hava, su, ateş, toprak. Evrenin ve insanın oluşumunda 
temel öğe olarak görürler. İlk Çağ Anadolu Filozofları bu dört 
öğeyi düşünce merkezlerine almışlardır. Herakleitos’a göre tüm 
varlığın öğesi Ateş. Thales Su. Anaksimenes hava. Empedok-
les’e göre ise hava, ateş su ve topraktır. Yine Alevilikte ki sayıla-
rın kutsallığı Hurufilikten kaynaklanmıştır. Şaman inancındaki 
Gök ve yer inancı Alevilikte ki gök ve yer anlayışının simgeselli-
ği aynı doğrultudadır. Kısacası bu bağlamda baktığımızda, Ale-
viliği bir bütün olarak ele almadığımız müddetçe, Alevilikle ilgili 
tartışmalar, tanımlamalar hem doğru hem yanlış. 
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Yani alevilik aslında çok derin fikirsel bir 
İçeriğe mi sahip? 

Evet Aynen öyle. Gündelik bakışlar içerisinde Aleviliği an-
layamayız. Alevilikte ki; Hak, Ene’ l Hak inancı, Vahdet-i Vücut, 
Vadet-i Mevcut, aşk, tevhit, insan, doğa, akıl, ikrar, kadın, devri-
ye, hulul, ruh, simge…vs. anlayışlarını derinlemesine inceleme-
diğimiz zaman her zaman eksik bir yan bırakmış oluruz. Mesela 
Alevilikteki devriye kuramı, her şeyin değişim ve dönüşüm içe-
risinde bulunduğunu açıkça ortaya koyar. Tanrı’nın açığa çıkıp 
Hakk’a dönüşmesi ve sırası ile en az akıl taşıyan cansız dedi-
ğimiz madden başlayarak, en üst aşamadaki, üst akla taşıyan 
olgun insana gelene kadar geçirdiği aşamalar şeklinde bir deği-
şim ve dönüşümü kabul eder. Bu tezde diyalektik bir bakışın da 
izleri vardır. Alevilik her şeyi tek bir Tanrıya indirger. Hak tek 
gerçekliktir. Görünen her şeyin maddenin aslında tek bir özden 
var olduğunu ve bununda Hak olduğunu vurgular. Bu ortaya çı-
kışı da ışık felsefesi ile açıklar. 

Nedir ışık felsefesi? 

Kısaca, Her şey bir Kün yada daha bilimsel dil ile diye-
lim bir patlama büyük patlama ile başladı. Bu patlamada ışık ve 
enerji açığa çıktı. Hakkın özünden fışkırarak açığa çıkan ener-
ji, dönüşümler geçirerek süreç içinde görünen maddeyi yani 
evreni yaratmıştır. Işık maddeye dönüşürken, madde de ışığa 
dönüşmektedir. Ama asıl olan her şeyin Hak’tan ortaya çıktığı-
dır. Bu anlamda Tanrı başlangıçtır. Enerji varlığın var oluş ne-
denidir. Her varlığın enerji yoğunluğu farklıdır ve her nesnenin 
enerjisi kendi özel yapısında sonludur. Bu sınırsız ama sonlu 
enerji alış verişi içinde, varlıklar, nesneler değişir ve devinir. Bu 
hep devam eder. Burada Alevilikteki hiçlik anlayışı bizi karşılar. 
Dediğim gibi çok derin felsefik düşünsel bilgiler, bu kavramlarla 
simgeleşerek bizi uçsuz bir okyanusa sürükler. 

Genel başlıklarla özetlersek, aleviliği nasıl özetleriz pirim? 

Çok zor bir soru olmakla beraber Bir o kadar da kolay. Bu 
kadar büyük, zengin ve derin bir inancı, özetlemek öyle kolay 
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değil tabi ki. Çok ta doğru olmaz zaten. Ama birkaç ipucu verebi-
liriz. Her şeyden önce bir Aşk meselesi. İnsanın aşk makamların-
dan geçip, Hak ile insan-ı kamilde birleşmesidir. Yine Aklın aşkla 
olan ikrarının bilimsel tecellisidir. Tanrıyı insanda mihman edip, 
yakan, yıkan, korkutan vs. Tanrı anlayışı yerine, Seven, kollayan, 
koruyan, sevgi sunan Hak anlayışını ortaya koyan bir inanç. Ale-
vilik, Rızalık kültürüdür. Alevilik merkeze, sevginin en üst nokta-
sında tecelli etmiş insanı kamili alır. Kadın-Erkeği eşit ve bir görür. 
Edep ve ahlaki değerler denetleyici kriterler olarak esasa koyar. 
Tanrı-İnsan-Doğa birlikteliğini savunur. Teberra ve tevella olmaz-
sa olmaz ilke kabul eder. Cümle insanları ırk, din, dil, renk ayrımı-
na sürüklemez hepsine bir nazarla bakar. Rızalık şehrinde cümle 
insanlığı toplar. Halk mahkemelerinde toplumsal sorunları çözer. 
Kıblesi can secdesi candır. Sanat ve insani düşünsel zenginlikle-
rine kapısını açar. İnsanı kemalete ulaştırmaya çalışır. Kısacası, 
Bunların cümlesini Hak- Muhammet- Ali de tevhit yani bir eyleyen 
inançtır. Dediğim gibi ne desem eksik kalır. En iyisi bırakalım da 
merakı olanlar araladığımız bu kapılardan Hü deyip içeri girsinler. 
Taktir canların. Ben hâlâ devam ediyorum. Bu arada inanç dediği-
mizde şu dar ve kısır tanımlamalar içinde ki inançtan bahsetmi-
yorum. İnanç nedir? Ne anlamamız gerekiyor? Bizdeki özellikle, 
inançsal simgeler üzerine mutlaka konuşmamız lazım. Bunu da 
başka bir muhabbete bırakalım olur mu? 

Çok güzel olur Pirim. Mutlaka bunu da konuşmamız lazım. 
Biraz günümüze dönmek istiyorum. Aleviliğin bugün birçok soru-
nu bulunmakta, özellikle demokratik ve hukuki sorunlar. Bazı ça-
lıştaylar yapıldı bazı açılımlar bekleniyor ne dersiniz bu sorunlara 
çözüm üretir mi? 

Evet ne yazık ki ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sohbet et-
tiğimiz çerçevede bakarsak, bu kadar büyük bir inancının bireyleri 
olarak, sorunlara olumsuz ve mutsuz bakmıyorum. Bu sorunlar 
mutlaka çözülecektir. Bu sorunları biz yaratmadık kim yaratmışsa 
bu konuda kim muhatapsa o kişi veya makam çözmek zorunda-
dır. Yoksa bizi bu sorunların kaynağı gösteren politik söylemler, 
kendi kendini fes ettirmiştir. Birçok Alevi çalıştayı yapıldı. Birçok 
rapor hazırlandı. Sonuç, Hâlâ sorunlar olduğu gibi ortada. Biz açık 
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ve net diyoruz, bu sorunların kaynağı tek tipçi zihniyetlerin yarat-
mak istediği renksiz, sömürgeci, ötekileştirici, devlet anlayışları-
dır. Biz yine bir şey daha diyoruz, bu sorunları çözmemekte ısrar 
edebilirler. Ama biz ulusal ve evrensel hukuk sistemi içinde hak-
larımızı alacağız. Alıyoruz da. Demokratik ve Hukuksal mücadele-
miz devam edecektir. Açıkçası ben umutluyum çünkü demokratik 
kitle örgütlerimiz her yerde mücadeleye devam ediyor. Kimseye 
minnetimiz yok, ha şunu da söylemekten vazgeçsinler, “ efendim 
biz çözeceğiz ama siz kendi aranızda birlik değilsiniz.” Gerçekten 
çok itici ve boş bir cümle. Şimdi sormak lazım size ne? Hem Biz 
bir aileyiz kendi içimizde ki sorun sizi ne ilgilendirir. Biz birliğiz 
yüzyıllardan beri her türlü inkar politikalarına karşı hep de birdik. 
Bu söylem birleştirici değil tam tersine ayrıştırıcı bir söylemdir. Biz 
bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz, sizin yarattığınız sorunları ortadan 
kaldırın diyoruz. Yoksa bizim içimizde ki sorunlar dediğiniz konu-
lardan rahatsız değiliz ve bunları sorun olarak da görmüyoruz. İşte 
barış süreci, tam destek veriyoruz. Hadi gelin bu ülkenin sömürü-
len, ötekileştirilen, itilen, kakılan kesimlerinin hepsi ile barışın ve 
hiç korkmayın, barış kardeşlik adına, atın hukuksal adımlarınızı. 
Biz Aleviler yüzyıllardır, korkmadan çekinmeden “ Hiçbir milleti 
ayıplamayınız. 72 Millete bir nazarla bakın” diyoruz. Yine Şah-ı 
Merdan “ insanlar iki şekilde sana kardeştir. Bir yaradılışta diğeri 
dinde.” Diyerek her türlü zulme karşı hâlâ barış ve kardeşlik söy-
lüyoruz. Bizim kadar cesaretiniz yok mu? 

Pirim öyle detaylı ve toparlayıcı anlatıyorsunuz ki hiç böl-
mek istemiyorum ama tam da bu nokta son günlerde Dersim 
Belediyesinin ev sahipliğinde ki çalıştayı nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

Yani dediğim gibi, bu tür çalışmaların Alevi inancının bütün 
yönleri ile tanıtılmasında, ortaya çıkarılmasında ve asimilasyonun 
tekleştirici, yok edici yaklaşımlarına karşı önemli bir göreve sahip 
olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda önemsediğim bir çalışma. 
Alevilikle ilgili her yorum farkının ve her rengin burada ortaya çı-
karılması için, bence daha da genişletilerek devam ettirilmeli. 

Bu güzel muhabbetten dolayı çok teşekkür.Bu fırsatı bana 
verdiğiniz için ben teşekkür ederim. 
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Devlet Dışı Alevilik  

Mustafa KARASU 

Alevilikle ilgili birçok farklı değerlendirme söz konusudur. Bu 
değerlendirmeler esas olarak Alevilerin tarihten bugüne inanç boyutu-
nun nasıl oluştuğu ve nasıl sürdürüldüğü çerçevesindedir. Yine Alevi-
liğin nasıl tanımlanacağı da önemli bir tartışma konusudur. Özellikle 
de “Aleviler İslam içi midir, İslam dışı mıdır?” Tartışmaları bugün bi-
linçli bir biçimde öne çıkarılmaktadır. Kuşkusuz bütün dinler, inançlar, 
düşünceler konusunda farklı düşünceler ileri sürenler olabilir. Ancak 
yine de bir inancın belirli düzeyde ne olduğunun ortaya konulması 
önemlidir.  

Alevilik açısından bir değerlendirme yapılacaksa bunun 
tarihsel temellere dayandırılması gerekir. Kuşkusuz inançların 
değerlendirilmesini yaparken çok dikkatli olmak gerekmekte-
dir. Eğer inançlar bir toplumsal işlev görecekse, bir toplumsal 
ihtiyaçtan kaynaklanmışsa o zaman toplumsal ihtiyacı karşıla-
yan karakterinin iyi ortaya konulması gerekir. Özellikle tek tan-
rılı dinler açısından geçmişten bugüne kalıplaştıran yaklaşımlar 
olmuştur; çok dogmatik değerlendirmeler yapılmıştır. Bu da ilk 
başta toplumsal işlev bakımdan olumlu rol oynayan bu inançla-
rın, bu dinlerin daha sonra tutuculaştırılarak, belirli kalıplar içi-
ne sokulmasına yol açmış; toplumların gelişimini, değişimini, 
sosyal ve kültürel olarak zenginleşmesini, derinleşmesini en-
gelleyen karaktere büründürülmüşlerdir. Bu iki biçimde yapıl-
mıştır. Birincisi; düşüncelerin, “Tanrının emri budur, peygam-
berin söylediği budur” denilip ilk çıkışındaki toplumsal ihtiyacı 
gözetme karakteri bir tarafa bırakılmış, düşüncenin ve sosyal 
yaşamın dinamizmini içermeyen değerlendirmeler ve yorum-
larla toplum açısından olumlu işlevler görmesinin önüne geçil-
miştir. 

Tüm dinler taşıdığı değerler itibariyle kendilerinden önce-
ki süreçte insanlığın ortaya çıkardığı ahlaki ve kültürel değerleri 
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içermektedirler. Bu yönüyle formu, ifade ediliş tarzı nasıl olursa 
olsun dinlerin objektif olarak çok güçlü bir toplumsal karakte-
ri bulunmaktadır. Ama kalıpçı, dogmatik yaklaşımlarla giderek 
özünden uzaklaştırıldığı ve toplumun gelişmesi önünde frenle-
yici bir hale getirildiği ve gelişme dinamiklerini olumsuz etkile-
diği söylenebilir. Kültürel karakterleri olumlu değerler taşımaya 
devam etse de belirli odaklar, özellikle iktidar güçleri açısından 
kendi çıkarları için kullanır hale getirilmiştir. Bu açıdan Aleviliği 
değerlendirirken diğer dinlerde ortaya çıkan bu tür yanlış yakla-
şımlardan kaçınmak gerekir. 

Aleviliği Bir Kalıba Sokmak Doğru Değildir. 

Aleviliğin hangi tarihten başladığı konusunda kesin bir 
düşünce yoktur. Kuşkusuz İslamiyet’in bir çıkış tarihi vardır. 
Gelişme, büyüme tarihi vardır. Alevilik de İslamiyet’ten etki-
lenen bir inançtır. Ancak Alevilik değerlendirmesi yapanların 
sonuçta birleştikleri bir nokta vardır; Alevilik İslamiyet’ten çok 
farklı öğeler taşımakta, çok değişik özellikler göstermektedir. 
Yine Aleviler kendilerini İslam diniyle özdeş tutmamaktadır. 
Aleviliği İslam’ın mezhebi görenler bile böyle bir özdeşlik oldu-
ğunu iddia etmemektedirler. Aleviliğin Zerdüştlükten geldiğini 
söyleyenler de vardır, Şamanizm’den geldiğini de söyleyenler 
bulunmaktadır, İslamiyet öncesi başka inançlardan etkilendiği 
de iddialar arasındadır. İslamiyet’ten şöyle ya da böyle değerler 
taşıdığı da bilinmektedir. Bu yönlü tartışmalar arasında Alevi-
liği ilk inanç biçimlerine kadar dayandıran çevreler de bulun-
maktadır. 

Bu konuya ilişkin şunu söyleyebiliriz; Aleviliği kesin bir bi-
çimde şu inançtan gelmiştir, şu dinden gelmiştir, şu kültürden 
gelmiştir, şunun devamıdır gibi kalıba sokan yaklaşımlar doğru 
değildir. Tek tanrılı dinler her ne kadar kendilerini Hz. Musa’y-
la, Hz. İsa’yla, Hz. Muhammed’le başlatsalar ya da bir başlangıç 
tarihi verseler de aslında herkes de bilmektedir ki, -doğrusu da 
budur- bu inançlar da kendilerinden önceki inançlardan etki-
lenmişlerdir. 

Çeşitli inançlardan, düşüncelerden, kültürlerden etkile-
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nen insanların, toplumların bir aşamasında bu dinler ortaya çık-
mıştır, neşet etmiştir. Kimi şuna bağlar, kimi buna bağlar, şöyle 
değerlendirir, böyle değerlendirir. Ama ortaya çıktıkları nokta-
dan önceki inançlardan, kültürlerden çok şey aldıkları kesindir. 
Bu inancı ortaya atanların da bir kültürleri vardır, bir inançları 
vardır, bir tecrübe ve birikimleri vardır. Mutlaka onlardan etki-
lenmişlerdir. Hele İslamiyet gibi akla önem veren -İslamiyet’in 
felsefesinde akla yer verilmiştir- aklın belli düzeyde yer ettiği 
bir dini ortaya çıkaran aklın da, bu dinin oluşumuna, gelişimine 
etki edeceği kesindir. Tek tanrılı dinler için bunları söyleyebildi-
ğimize göre, Aleviliği de tek tanrılı dinler gibi bir tarihten itiba-
ren başlatamayız. O zaman belirli bir kalıba sokmadan, ucu açık 
biçimde, esnek biçimde birçok inançtan beslendiğini söylemek 
gerekir. Özellikle Alevilik için bunu söylemek Aleviliğin tarihine 
ve yeşerdiği Ortadoğu kültürüne en uygun yaklaşım olacaktır.  

Devlet dışı kalmış bir inanç biçimi Alevilik için yapılacak 
ilk tespit, devlet dışı kalmış bir toplumsal inanç sistemi oldu-
ğudur. 

Aleviliğin İslamiyet’ten farklılıkları, yine kendi kültü-
rel-sosyal yaşamındaki özellikleri incelendiğinde birçok fark-
lı kültürden, kaynaktan beslendiği görülebilir. Bütün dinler ve 
inançlar araştırılsa, tek tanrılı dinler, bölgedeki Zerdüştlük, Şa-
manizm ve Manicilik araştırılsa mutlaka Aleviliğin değerlerinin 
önemli bir kısmını bu inançlardan aldığı görülecektir. Kuşkusuz 
insanlığın toplumsallaşmasından sonraki ilk inanç biçimlerin-
den de birçok şey aldığı görülecektir. Bu çok geniş bir araştırma 
konusudur. Ama bizim açımızdan ortaya konulması gereken 
husus günümüzde Aleviliğin düşünsel, duygusal, kültürel bo-
yutları ve dünyaya dönük bakış açısıyla komünal demokratik 
değerler taşımasıdır. Toplumsallığın ve toplumsallığın sürmesi-
ni sağlayan demokratik değerlerin ilk çıktığı coğrafya Ortadoğu 
olduğuna göre, Aleviliğin bu değerleri taşıması kadar doğal bir 
şey olamaz. Yine doğaya değer verdiği görülür. Kadına göste-
rilen yaklaşım belirli yönleriyle özgürlükçü ve demokratik bir 
karakter taşımaktadır. Aleviliğin temel karakterinin insanlığın 
sömürü ve baskıyla tanışmadığı, devletle tanışmayan, devlet 
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öncesi topluluklar ya da devletler ortaya çıksa da devlete bulaş-
mayan toplulukların karakteri olduğu görülür. 

Bu açıdan Alevilik için yapılacak ilk tespit devlete çok bu-
laşmamış, devlet dışı kalmış bir toplumsal inanç sistemi oldu-
ğudur. Kendi işlerini kendisi gören, sosyal yaşamını, kültürel 
yaşamını kendi içindeki kurumlarla, örgütlenmelerle yürüten 
bir inanç sistemidir. Sorun çıktığı zaman sorunlarını devletin 
mahkemesine ya da devletin kurumlarına götürerek değil; ken-
di kurumlarıyla çözen bir kültürü vardır. Bir kere bunun çok iyi 
tespit edilmesi gerekir. İlk temel doğrultuyu böyle tespit edersek 
aslında Alevilik nasıl bir inançtır? Nereden beslenmiştir? Bugün 
nasıl tanımlanmalıdır? konularında da daha doğru bir yaklaşım 
ortaya koymak mümkün olacaktır. 

Ortadoğu İlk İnancın Şekillendiği Coğrafyadır 

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir: inançlar ve kül-
türler tümden bir kalıba sığdırılamaz. Mutlaka belirli bir dina-
mizmi kendi içlerinde yaşarlar. Aynı zamanda kendilerini koru-
maya da eğilimlidirler. Kolay kolay değişmezler. Ama bu tarih 
içinde kültürlerin, inançların hiç değişmediği, hiç etkilenmedi-
ği, kendine yeni değerler katmadığı anlamına gelmez. Hem ken-
dilerini korurlar hem de süreç içinde kendilerine yeni değerler 
katarlar. Tarihsel toplum açısından kültürler birbirlerini sürekli 
etkilemiştir. İnançlar sürekli birbirlerini etkilemiştir. İnsanlığın 
gelişmesi zaten bunu ifade etmektedir. Gelişme demek, kül-
türlerin, inançların ve düşüncelerin birbirlerinden etkilenmesi 
demektir. Tarihsel toplum düşünüldüğünde esas olan, geçerli 
olan böyle duvarlar ya da çitler değildir; “Demir Perde” kurmak 
değildir, toplumları birbirinden yalıtmak değildir. Esas eğilim 
kültürlerin birbirinden alıp vermesidir. Bu ticaretle olur, bu sa-
vaşla olur, bu sosyal hareketlilikle olur ama kültür ve inançlar 
mutlaka birbirlerinden etkilenmeye açık bir şekilde temas ve 
ilişki halindedirler. Bu yönüyle saf, şuradan gelmiş, arı kalmış, 
kendini korumuş, ilk çıkışındaki haliyle kalmış bir inançtan, bir 
düşünceden, bir kültürden söz etmek mümkün değildir. 

Etnik kültürlerin de ilk çıkışından bugüne aynı kaldığı 
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söylemi doğru değildir. İster Araplardan söz edelim, ister Fars-
lardan, ister Kürtlerden, ister Türklerden. Etnik kültürel değer-
ler için de “Dün şöyleydi bugün de aynıdır, tümden kendilerini 
koruyarak gelmişlerdir” denilemez. Onlar da sürekli hem kendi 
içindeki sosyal değişim nedeniyle, hem de dış kültürlerle, farklı 
etnisitelerle tanışarak yeni değerler ve özellikler kazanmışlar-
dır. Bu toplumsal diyalektiğin genel kanunudur. Toplumların 
diyalektiği böyle işler, böyle gelişir. Böyle bir tarihsel perspektif 
temelinde yaklaşmak gerekir. 

Maneviyattan kopuk bir insan düşünülemez. Alevilik tarih 
içinde, toplumsallık temelinde ortaya çıkmış bir inanç biçimdir. 

Alevilik bir Ortadoğu inancıdır. “Ortadoğu inancı” demek 
aslında çok köklü kültürel değerlere sahip olmak demektir. Çok 
farklı inançlardan, düşüncelerden etkilenmek demektir. Zira 
insanlığın ilk kültürünün oluştuğu, ilk inancının şekillendiği 
coğrafyadır, ilk dinlerin çıktığı coğrafyadır. Sadece tek tanrılı 
dinler anlamında söylemiyoruz, ama tek tanrılı dinler de bura-
dan çıkmıştır. Zerdüştlüğün en fazla bu coğrafyanın inancını, 
kültürünü ve yaşamını etkilediği kesindir. Ortadoğu, toplumsal-
lığın ilk yaratıldığı, ilk inançların boy verdiği coğrafyadır. Bugün 
Alevilerin yaşadığı esas coğrafya yukarı Mezopotamya ve Ana-
dolu’ysa, Aleviliğin tarihsel köklerine ve inançlarına en yakın 
olan Yarsanlar da (El Hak) İran’da yaşıyorsa bu Aleviliğin çok 
köklü tarihsel temellere dayandığını gösterir. 

Aleviliği, devlete bulaşmamış, dolayısıyla komünal de-
mokratik değerler taşıyan, kendi içinde baskı ve sömürüye yer 
vermemiş, toplumsallığı olan ve kendi içindeki sorunları bir 
baskıcı güce dayanarak değil; demokratik temelde kendisi çö-
zen bir toplumsal kültür olarak tanımlamak, dünü doğru anla-
mak, bugünü de anlamlandırmak için gereklidir. Bu yönüyle şu 
tespit yerindedir: Alevilik tarih içinde, toplumsallık temelinde 
ortaya çıkmış bir inanç biçimdir. 

Devlet dışı topluluklarda inançların nasıl oluştuğu bi-
liniyor. İlk inanç biçimleri esas olarak doğal güçlere tapınma 
şeklinde gelişim göstermiştir. Buna animizm, totemizm ta-
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nımlamalarıyla açıklık getiriliyor. Ortadoğu’daki bütün insan-
lar böylesi inanç biçimlerine bağlanmışlardır. Ama daha son-
ra farklı inançlardan da etkilenmişlerdir. İnanç bir ihtiyaçtır. 
Maneviyattan kopuk bir insan düşünülemez. O bakımdan o 
dönemdeki bütün inançlarda, maneviyatta bir metafizik var-
dır. Maddiyat ötesi bazı değerlere inanma vardır. Bunu değişik 
semboller ve ritüellerle ifade etmişlerdir ama mutlaka bir inanç 
sahibi olmuşlardır 

İlk büyük inançların Ortadoğu’da doğal kabile inançları 
biçiminde kendini gösterdiğini biliyoruz. Putçuluk da denen to-
temlere inanma önemli bir süre hakim olmuştur. Putçuluk de-
yip geçmemek gerekir. Toplumlar için çok önemli, manevi ve 
toplumsal işlevler görmüşlerdir. Sorun putla-totemle semboli-
ze edilen hayvan, bitki ya da mekân değildir. Burada sembolize 
edilen ortak toplumsal ruh, bireylere manevi güç kazandıran 
olgulardır. 

Ortadoğu’da İlk Büyük İnanç Devrimi Zerdüştlüktür 

İradeye ilk defa rol veren bu inancın devrimci karakteri 
biliniyor. Yahudilik de ilk büyük dindir. Yahudilikle Zerdüşt-
lük tarihsel olarak birbirine çok uzak olmayan süreçlerde orta-
ya çıkmışlardır. Hz. İbrahim’in çıkışı daha eskidir. Tek tanrılı 
dinden ya da Hz. Musa’dan önce Hz. İbrahim’in inanç yaklaşı-
mı vardır. Hz.İbrahim’le birlikte hemen tek tanrılı bir dinden, 
Yahudilikten söz etmek mümkün değildir. Ortadoğu’da yukarı 
Mezopotamya’nın güneyinde Semitik toplumlar yaşamaktadır. 
Hz.İbrahim’in çıkışı Ortadoğu’da toplumları etkilemiştir. Özel-
likle İsrail oğullarını etkilediğinden söz etmek gerekir. 

Zerdüştlük de MÖ. 1000’ler, hatta daha öncesine dayandı-
rılmaktadır. Hz.Musa’nın çıkışı da 1200’ler olduğuna göre han-
gisi önce, hangisi sonra tam olarak değerlendirilemez. Hz.Mu-
sa’nın çıkışı tarih olarak daha nettir, ama Zerdüştlük için kesin 
bir tarih verilememektedir. Ama Zerdüştlüğün Ortadoğu’yu çok 
köklü etkilediği açıktır. Tek tanrılı bir din değildir, ama tek tan-
rılı dine geçiş süreci olarak değerlendirilebilir. İyilik ve kötülük 
ikilemi üzerinde şekillenmiştir. İlk defa insana rol veriliyor. İn-
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sanın eyleminin de önemli olduğunu, etkili olduğunu söyleyen 
bir irade devrimidir, inanç devrimidir. Bu yönüyle Zerdüştlüğün 
toplumsal gelişmede insana verdiği rolle sosyal, kültürel yaşa-
mın bütün alanlarında etkili olduğu açıktır. 

Zerdüştlük Ortadoğu’da geniş bir alana yayılmıştır. Daha 
sonra devletle tanışıp devletle iç içe geçince dinamizmi, daha 
yaygın hale gelmesi durmuştur. Zerdüştlüğün doğal dinlerden 
kopmaması, eski inançları tümden kaldırıp atmaması, hat-
ta içindeki o demokratik komünal değerleri, doğaya ve kadına 
değer veren, hayvana değer veren özellikleri itibarıyla bütün-
lüklü ve sistematik olması, diğer tüm inançlar üzerinde önemli 
oranda etkili olmuştur. İnsanların en temel faaliyeti olan tarım 
ve çobanlık üzerinde özellikle durması daha işlevsel hale gelip 
toplumlar tarafından benimsenmesine vesile olmuştur. Böyle 
sistematik bir inanç olunca birçok inancı içine almıştır. Devlet 
dışı toplumların inançlarını, tek tanrılı olmayan, doğaya güç at-
feden inançları etkilediği açıktır. 

Hak-Muhammed-Ali... Baba-Oğul-Kutsal Ruh… 

Aleviliğin de çıkışından bugüne bir kalıpta gelmiş, hiç 
değişmemiş, hiç etkilenmemiş bir inanç olduğunu söylemek 
doğru değildir. Dolayısıyla Alevilik inancının birçok etkileşim 
yaşayarak ve sentez haline gelerek bugünlere ulaştığını kabul 
etmek gerekir. Bu anlamda Zerdüştlükten çok fazla etkilendiği-
ni söyleyebiliriz. Zerdüştlüğün çeşitli değişimler ve dönüşümler 
geçirerek kendisini günümüze taşırdığı, bir biçimiyle Alevilik 
içinde de varlığını sürdürdüğünü –Êzîdîlerdeki kadar olmasa 
da- söyleyenler bulunmaktadır ve bu hiç de yabana atılacak bir 
değerlendirme değildir. Önemli bir gerçeklik payı taşımaktadır. 

Yahudilikten de mutlaka etkilenmiştir. Yahudilik bir din 
olarak, bir inanç olarak birçok şeyi etkilemiştir. Hıristiyanlığa 
temel olmuştur. İslamiyet Yahudilikten çok şey almıştır. Tev-
rat’tan almıştır, Hz.İbrahim’in söylemlerinden almıştır, Hz.Mu-
sa’dan almıştır. Alevilik de Yahudilik ve Hıristiyanlıktan etki-
lenmiştir; aldığı şeyler mutlakla olmuştur. Ortadoğu’da tarih 
sahnesine çıkıp gelişen “Hıristiyanlıktan Alevilik hiçbir şey al-
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mamış” demek doğru değildir. Hak-Muhammed-Ali üçlemesi 
bir yönüyle Hıristiyanlıktaki “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” üçlemesi-
nin bir versiyonu gibidir. Hıristiyanlık bütün yoksullar üzerin-
de çok etkili olmuştur. Bir nevi yoksullar dini olarak tarih sah-
nesine çıkmıştır. Bu yönüyle dağlarda da olsa, kırlarda da olsa 
yoksulları etkilemiştir. Hak-adalet isteyen, eşitlik ve sevgi diyen 
birçok inancı ve toplumu etkileyen bir inanç sisteminin Alevili-
ğin o dönemdeki inanç değerlerini hiç etkilemediğini söylemek 
doğru olmaz. 

Bizim açımızdan esas olan, böyle bir inanç sistemi var. Bu 
inanç sisteminin Zerdüştlükten çok etkilendiğini söyleyebiliriz. 
Ya bizzat Zerdüştlüğün ya da Zerdüştlükten çok etkilenmiş bir 
inanç sisteminin İslamiyet’le tanışmasından sonra farklı bir bi-
çim alması biçiminde de ele alabiliriz. Ama yine de çok katı bir 
yaklaşım ortaya koymadan şöyle değerlendirmek en doğrusu-
dur: Alevi inancına sahip olanlar, İslamiyet’ten önce de bir inan-
ca sahiptiler, bir inançları vardı. Ama bu inançları devlete bu-
laşmamış, sömürüye bulaşmamış, bir devlet dışı toplum olarak 
komünal demokratik değerleri olan, doğaya değer veren, kadına 
yaklaşımda demokratik ve eşitlikçi değerler içeren, toplumsal-
lığa kutsallık düzeyinde değer atfeden bir inançtı. Ortadoğu’da 
devlete bulaşmamış bu yönlü birçok inanç topluluğu olmuştur. 
Geçmiş dönemin devletleri her tarafa hakim olmamışlardır. 
Esas olarak şehirlere hakim olmuşlardır. Zaman zaman kırlara 
seferler yapılmışlar, sonra şehirlere geri çekilmişlerdir. Bu siya-
si, sosyal ortamda birçok inanç hakim dinler dışında kalarak ve 
devletten uzak durarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
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Akp’nin Alevi Düşmanlığı 

Murtaza DEMİR 

“Alevilik İslam dışıdır” kabulü içinde olan yurttaşlarımızın 
oranı dün marjinal denebilecek düzeydeyken, bugün sayının olduk-
ça boyutlandığı, özellikle gençlerin bu kabule daha yakın durdukları 
görülmektedir. Kamu otoritesinin bu gelişmeyi, “bunlar, yurtdışında 
yaşayan, oradan beslenen bir avuç Alevi diasporasıdır” biçiminde ta-
nımlaması eğer hainane bir saptırma değilse, adice bir tuzak olduğunu 
söylemek zorundayım. 

Burada, gençlerimizin ve önemli sayıdaki orta kuşak Ale-
vinin bu kabule yakın durmalarının, ‘iyi ya da kötü bir gelişme’ 
olup-olmamasını başka bir yazı konusuna bırakarak, devlete ve 
yürütmeye egemen hale gelen AKP’nin Aleviliğe dair tutumunu 
irdelemek ve muhtemel sonuçlarına dikkat çekmek istiyorum. 

AKP’nin Alevi düşmanlığı üzerine kurulu politikasını sa-
tırbaşlarıyla şöyle özetleyebiliriz: Alevi dünyasında olup biten-
leri gözlemek ve gelişmelere göre politika saptamak üzere, Di-
yanet bünyesinde “Strateji Geliştirme Başkanlığı” adı altında bir 
daire ihdas etti. Başkanlığına “Alevi Çalıştaylarının” tamamını 
koordine eden ve Alevi örgütlü yapısının çapını-niteliğini, ilgili-
lerini yakından gözleme imkânı bulan Dr. Necdet Subaşı’yı ge-
tirdi ve operasyonlara başladı. 

Devlet bu dairenin önerileri doğrultusunda Alevi dedele-
rini Hac’a götürüyor. “Kaleyi içten fethetmek” üzere hükümete 
yakın paralel-çakma Alevi örgütleri kurduruyor. Çeşitli imkân-
lar sağlayarak içimizde çelişki-tartışma yaratıyor. Alevi gençle-
rini işsiz bırakarak cezalandırıyor. Şiddete yönlendirmek, bas-
kı, zulüm ve katliamlarına meşruiyet kazandırmak istiyor. Bu 
amaçlarla Erdoğan, Diyanet Strateji Dairesinde olgunlaştırılıp 
önerilen, kapalı ortamlardan meydanlara taşınan Alevi nefreti-
nin önderliğini yapıyor. 



262 - İrfan DAYIOĞLU

Ne İstiyoruz?

Genel taleplerimiz arasında, “kaldırılmasını”; en azından 
muaf tutulmamızı istediğimiz “zorunlu Sünnicilik derslerini”, 
laik devlet ilkelerine aykırı olan Diyanetin tasfiye edilmesini, 
cemevlerimizin ibadethane statüsünü ve daha birçok örneği sa-
yabiliriz. Kamu otoritesinin bu makul taleplerimize kulak ver-
mek yerine, “ya benim gibi ol, ya da yok ol” türünden yaklaşım-
larını ise hem görüyor, hem de yaşıyoruz. 

Aleviye göre din, yaradana ve yaradılana karşı, uhrevi-iti-
kadı ve kişisel sorumluluk demektir. Alevinin din tasavvuruyla, 
İslami uygulamalar arasındaki uçurum, Alevi bireyi iki kabulü 
birbiriyle kıyaslamaya sevk ediyor. İslam dininin, dünyevi ge-
reksinim adına ucuzlatılması, insan kıyımını önermesi, alı-
nır-satılır kullanılır, gerektiğinde alay edilir bir meta düzeyine 
indirgenmesi, kişiye inanca çevreye göre farklı standartlarının 
olması, Alevileri farklı dünyalara ve mecralara savuruyor ve İs-
lam’dan uzak durmaya zorunlu kılıyor. 

Alevilerin İslam’dan uzaklaşmaları için yüzlerce neden-
leri var... Ama sanıyorum en temel gerekçeleri; dine yüklenen 
anlam, Yaradan tasavvuru ve günah-sevap ilişkisine dair büyük 
farklardır. Aleviler, haram lokma, kul hakkı, hukuk gaspı gibi 
günah ve ayıpların nasıl olup da affedildiğini, yokmuş gibi dav-
ranıldığını, kişinin, cemaatle eşit olarak aynı mekânda ibadet 
edebildiğini, cemaatin neden itiraz etmediğini anlayamıyorlar. 

Alevinin bu yaklaşımının, salt Sünni dünyayla sınırlı ol-
duğu sanılmasın, aynı durum Şii dünyası ve demokrasiyi-laikli-
ği yadsıyan bütün inançlar için de geçerlidir. Örneğin kendileri-
ni görünür alanda, dindar-dürüst gibi pazarlayan kişilerin, özel 
muhabbetlerinde dinle alay etmelerini, din üzerinden hırsızlık 
yapmalarını ve yine dini kullanarak aklanmalarını hayretle izli-
yor, anlamakta büyük güçlük yaşıyorlar. 

Gerçekten nasıl oluyor da ülkenin en şaibeli insanı, ina-
nanların en hayranlık duyulan önderi olabiliyor? Alevinin anla-
yamadığı, sıdkının sıyrıldığı, giderek uzaklaştığı en temel olgu 
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bu... 

Alevinin devlet şiddetine ve “nefretine” hedef olmasının 
en temel nedeni bu Tanrı kabulüne dikkat çekmesi ve muhalif 
olmasıdır. Alevinin Tanrı kabulü, kamusal alanların neredeyse 
tamamından dışlamasına, KPS Sınavlarında şahit olduğumuz; 
“nerelisin, Alevi misin, namaz kılar mısın, sure okur musun” 
gibi sorularla muhatap olmasına, hukukunun gasp edilmesine, 
işe aşa muhtaç olmasına neden olmakta, bu tavrının faturasını 
çok ağır ödemektedir.  

Devletin, “Alevi nefretini” toplumda yaygınlaştırarak, bu 
nefret üzerine kıyıcı Selefi Sünni devlet ikame etmek çabasının 
gerçekleştirilmesi, devletin bekası ve geleceği bakımından teh-
dittir. Tehdidin niteliği ve kapsamı büyüktür. Salt Aleviler bakı-
mından değil, Sünniler için de öyledir. Devlet, Alevi meselesine 
Kürt sorunu pratiğinden bakarak, bireyin tercihini ve anasından 
emdiği süt kadar ak ve temiz olan itikadı kabulünü iade etmek 
yerine, “nasıl bozarım, mahrum ederim, bölerim, ezerim” gibi 
faşist eğilimlere yönelmesi, problemlerin tetiklenmesi, ülkeyi 
istikrarsız hale getirmesi kaçınılmazdır.  

Devletin erklerini tek elde toplayan ve diktatör yetkileri 
kullanan hükümetin ve önderine biatle bağlı olan zevatın dini 
kabulü, servete ulaşmak yolunda her tülü kıyıcılığı, yolsuzluğu 
ve hırsızlığı mubah görmektedir. Günümüzde genellikle İslam 
dünyasında görülen, toplumları açlık-yokluk, eşitsizlik sarma-
lında inim inim inleten bu dini kabul, hak eylemlerini şiddet 
ve katliamla bastırmakta, kitle örgütlerine yaşam hakkı tanın-
mamaktadır. Halka reva görülen zulüm ve acıyı meşrulaştırmak 
adına, kamu malını çalmanın da “özgürlük” sayılmasına dair 
dini otoriteden fetvalar alınmaktadır. 

Sizi Tanıyoruz

Sizi elbette tanıyoruz; daha dün Sivas’ta Madımak önün-
deydiniz... Otele benzin taşıdınız, kibriti siz çaktınız! “Allah-ü 
Ekber” diyerek siz yaktınız; çığlık çığlığaydınız. Çorum’da Milö-
nü’de, Maraş’ta Yörükselim mahallesindeydiniz... Gazi’de kah-
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veyi kurşunladınız, dedeyi katlettiniz. “Yeter artık ölüyorum” 
diyen Ali İsmail’e siz kıydınız. Berkin’i siz öldürdünüz! Sizi el-
bette tanıyoruz... Siz, hem çalan, hem de sureti haktansınız... 

Alevi kıyımını devlet politikası olarak benimseyen günü-
müz Yezid ve Yavuzları unutmasın; bu ayrımcı-bölücü politi-
kalarınızı tarih kaydediyor. Zulümlerinizle ve paranızın ağırlı-
ğıyla anılacak, gittiğiniz günden itibaren sizi hayırla yâd edecek 
bir tek Allahın kulu bile bulunmayacaktır. Hangi politikayı be-
nimserseniz benimseyin, Alevi birey; aklı, modern hukuku ve 
evrensel etiği bir yana itip, bu İslami kabulü benimsemeyecek, 
“koyun olup laf dinlemesi” söz konusu olmayacaktır.  

Bu kavganın dini değil, tarihin ilk yıllarından beri iyi ile 
kötü arasında süregelen bir adalet ve özgürlük kavgası olduğu-
nu, kötülerin, dini, kalkan ve soygun silahı gibi kullandıklarını 
biliyoruz... İçerden biri olarak söylemeliyim ki, kim hangi stra-
tejiyi uygularsa uygulasın, hangi mağduriyetlere neden olursa 
olsun Aleviler, miraslarına sahip çıkma kararlılığından, onu 
yaşamak iradesinden, demokrasi ve özgürlük aşkından asla 
dönmeyeceklerdir.EĞER İSLAM BUYSA ALEVİLER KABUL ETME-
YECEK. Tayip Erdoğan ve şürekâsı Müslüman’sa, AKP’yi yöne-
tenler İslam’sa, “çalmak özgürlükse”, İslam, kendi içinde “öteki” 
ihdas edip, hakkını, hukukunu gasp etmekse, “lideri Alevidir” 
gerekçesiyle, Suriye halkı üzerinde sarin gazı kullanıp toplu kat-
liamlar örgütlemekse, Eğer İslam denilen din buysa, biliniz ki, 
Alevilerin böyle bir dini kabul etmeleri söz konusu bile değildir. 
Aşk ile... 

aşik İbreti’nin şu dizelerine bir gõz atalim 
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“Bir Şah Olsam 

Bir şah olsam hükmeylesem cihana 
Kilise mescidi yikar giderdim 
Okullar yapardim bütün insana 
Cahalleti kõkten sõker giderdim 
Fabrikalar kurar idim her yerde 
Ikiliği kovar idim bu serde 
Ayri gõzle bakmaz idim bir ferde 
Cihana bir gõzle bakar giderdim 
Gerçek insanlari bilirdim Allah 
Ondan gayrisina tapmazdim billah 
Ne Kàbe kalirdi ne de beytullah 
Yerine bir arpa eker giderdim.. 
İnsanliktan başka olmazdi cennet 
Yok olurdu İSA, MUSA,MUHAMMET 
kalkardi dünyada mezhep tarikat 
Dinlerin bağini çõzer giderdim 
Bir olurdu zengin fakir her zaman 
Çaresiz dertlere olurdum derman 
Ne gavur kalirdi ne de müslüman 
Tümünü bir yola ceker giderdim.” 
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Aleviler Gayri Müslimdir! / (1) 

Serhat HALİS 

27.12.2012  | Politika  

Bir dinin ve/veya inanç sisteminin ne olduğuna dair bir belirle-
me yapmanın en nesnel yöntemi; o dini ve/veya inancı oluşturan ana 
kuramsal/ yazınsal külliyata ve sosyal pratikteki inançsal ritüellere 
bakmaktır. Bu yazının ana omurgasını oluşturan ‘’Aleviliğin İslam 
dışı olduğu’’ önermesini de, yukarıdaki tespitten hareketle, bu her iki 
inanç sisteminin(İslam ve Alevilik/Kızılbaşlık) yazınsal külliyatını ve 
sosyal pratikte açığa çıkan ritüellerini referans alarak; bir analoji yap-
ma yöntemiyle açımlayacağız. 

Bilindiği gibi İslam’ın yüzlerce (ve hatta belki de binlerce-
ce) kuralı/kaidesi vardır. Bu kural/kaideler; kimi yapılması zo-
runlu olan, olmazsa olmaz olarak tanımlanan, mutlaka yerine 
getirilmesi gerekli olan emir (farz) biçiminde; kimi ise yapılma-
sı kesin bir zorunluluğa dayanmasa da yapılması istenen şey-
ler, yerine getirilmesi istenen şartlar (vacip, sünnet) biçiminde 
karşımıza çıkmaktadır. Şu durumda bir toplum ya da bir birey 
olarak öznenin, Müslüman kabul edilmesi ya da Müslüman ol-
ması için, bir ön kabül olarak bu kural ve şartlara uyuyor olması 
gerekir. Zira bu şartlar, uyulması gereken kurallar sistemi ola-
rak oluşturulmuş dinin varlık nedenidir. Bir öznenin, bir inanca 
mensup olup olmadığını sınayan yegane denek taşı, öznenin o 
inancın kurallarını kabul edip etmeyişinin tespitidir. 

Şu durumda, bir bireyin ya da tolumun İslam içinde kabul 
edilmesi için gerekli olan, olmazsa olmaz olarak tanımlanan; 
zorunlu en temel beş İslam şartı başta olmak üzere, kimi ana 
momentlere değerek, Alevilik ve İslam arasındaki farklılıkları 
teşhire kalkalım. 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 267

NAMAZ: Biçimsel bir ibadet türü olarak namaz, İslam’ın 
en temel beş şartından biri ve Müslümanlar tarafından zorunlu 
olarak yapılması gereken bir ritüelidir. İslam’ın tüm mezheple-
rinde namaz olmazsa olmaz bir ibadet biçimidir. 

Kızılbaş/Alevilik’te ise namaz kılma gibi bir ibadet yoktur. 
Genel olarak Alevi felsefesi, batıni öğretisi gereği biçimsel iba-
dete karşıdır. Bu felsefe, “insanın kıldığı namaza ihtiyaç duyan 
tanrı ol(a)maz” gibi tutarlı bir mantıktan hareketle, namazı red-
deder. 

“ İbadet namına kalkıp oturma, çağırma tepinme göğsüne vurma 
  Allah Allah deyi köpürüp durma, zikri hak hazm için geviş değildir”

                                                                             Rıza Tevfik

“İnan ki sözlerim haktır, din iman güzel ahlaktır 
  İbadetin şekli yoktur, türlü şekil göstermişler”

                                                                          Aşık Ali Metin

“Hakiki ibadetin hiçbir vakit, kayıt ve şartı yoktur”

                                                                         Şeyh Bedreddin 

“Bütün evren semah döner, aşkından güneşler yanar 
Aslına ermektir hüner, beş vakitle avunmayız”

                                                                            Hüdayi 

“Diz çöküp yerlere dinlemem vaazı, kıble denen taşa etmem niyazı 
 Peçeli sarıklı kara yobazı, Arap çöllerine süresim gelir”

                                                                             Mahmut Erdal 
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Kelime-i Şehadet: Biçimsel ibadet türlerinden bir başkası olan 
“kelime-i şehadet” de, İslam’ın tüm mezhep ve yorumlarında, -küçük 
değişikliklerle- görülmektedir. İslam’ın tüm mezheplerinde “kelime-i 
şehadet” olmazsa olmaz bir ibadet biçimidir. 

Kızılbaş/Alevilik’te ise “kelime-i şehadet getirmek” gibi bir 
ritüel bulunmamaktadır. 

Zekat: Biçimsel bir ibadet biçimi olarak, varlığının çok küçük 
bir parçasını yılda bir kere bağışlamak gibi bir uygulama İslam’ın en 
temel şartlarından biridir. Adına zekât denen bu uygulama, esasında 
dini bir zorunluluk olduğu için; insanlara yardım etmek gerektiği gibi 
bir mantığın ürünüdür. 

Kızılbaş/Alevilik’te ise zekât gibi bir uygulama görülmez. 
Alevi felsefesi kendisini, yardımlaşma ve eşitlik gibi kavramlar 
üzerine kurguladığından, yardımlaşmayı dini bir zorunluluk 
olarak değerlendirmez ve insanın en temel insani değerlerin-
den biri olarak tanımlar. Bundan kaynaklıdır ki, bu türden bir 
yardımlaşmayı biçimsel formüller (varlığın/gelirin yüzde iki bu-
çuğu vb. gibi) üzerinden oluşturulmuş dini zorunluluklar olarak 
görmez. 

 ‘’Oruç, namaz, zekat, hac, cürmü cinayettir 
   Fakir bundan zattır, has-ül havas içinde’’ 

                                                                           Yunus Emre 

“Israr etme sana fitremi vermem, zekatım verip de günaha girmem 
Tarlamı satıp da Kabe’yi görmem, n’olur biraz da bu yolda öğüt ver”

                                                                      Şems-i Yastıman 

Ramazan Orucu: Ramazan Orucu tutmak tüm Müslümanlar 
için yapılması zorunlu bir ibadettir. Ramazan bayramı, bayram na-
mazı, iftar ve sahur bu süreçte görülen diğer figürlerdir. 
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Kızılbaş/Alevilik’te ise Ramazan Orucu tutulmaz, Rama-
zan Bayramı kutlanmaz, bayram namazı kılınmaz ve İftar, sa-
hur gibi kavramlar bulunmaz. Alevi felsefesi oruç bittiği için dü-
ğün/bayram yapmayı da mantıksal ve etik gerekçelerden dolayı 
kabullenmez. 

Alevikik’te (Xızır)Hızır ve On iki imam Orcuçları vardır. 
Yalnız bu oruçlar İslam orucundan farklıdır. Oruç boyunca su 
içilmez(genelde), sahura kalkılmaz, sade bir akşam yemeği ye-
nir; iftar yapılmaz. Tutulan bu oruçlar nedeniyle Aleviliğin İs-
lam içi olduğunu iddia etmek nesnel dayanaklardan yoksun 
bir argümandır. Zira İslam orucuyla hiçbir ortak noktası bulun-
mamaktadır. Zamanı, biçimi, yöntemi, amacı ve felsefesi fark-
lı olan bu oruçları İslam içi olmak için yeterli görmek demek, 
yine İslam orucuyla; zamanı, biçimi, yöntemi, amacı ve felsefesi 
farklı olan diğer inançlardaki (Hristiyanlık, 

Musevilik, Dürzilik, Hinduizm, Brahmanizm, Taoizm, Bu-
dizm ve çeşitli pagan inançları) oruçlardan hareketle, onların da 
İslam içi olduğunu kabul etmek anlamına gelir. 

“Gidilen ay nurdu hani, toprak taş çıktı dört yanı 
 Kabe namaz ramazanı, bayramdan da geçmişim ben”

                                                                            Aşık Yener 

“Abdestimiz katlanmak, namazımız sabretmek 
 Biz bir oruç tutarız, ramazana benzemez”

                                                                            Seyit Nesimi 

“Oruç namaz gusül aşk; hicaptır aşıklara, haktan ayrı ne 
vardır kalma güman içinde”
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                                                                                 Yunus Emre 

Ramazan ayında kapanan meyhanelerin, dervişlere ver-
miş olduğu sıkıntıyı, ironik bir dille şu şekilde ifade etmiştir fu-
zuli: 

“Ramazan ayı gerek açıla cennet kapusu, ne reva kim ola meyhane kapısı bağlu 
 Fethi meyhane için kılayım Fatihalar, ola kim yüzümüze açıla bir bağlu kapu” 

                                                                                         Fuzuli 

Hacca Gitmek: İslam dininin zorunlu kıldığı beş temel ibadetin 
sonuncusu da hacca gitmektir. Hacca gitmek Müslümanlar için olmaz-
sa olmaz nitelikte bir ibadettir. 

Kızışlbaş/Alevilik‘te ise hacca gitmek gibi bir ibadet bulun-
mamaktadır. Alevi felsefesi; ‘’yüzünü hacca, kabeye, Mekke’ye 
dönmek yerine, insana dönmeyi’’ doğru bulan bir mantık üze-
rinden, haccı reddeder. Bu felsefe ‘insanı en kutsal Kabe’ olarak 
adlandırır. Durumu daha net kılabilmek adına, bu felsefenin ve 
Anadolu Aleviliğinin en önemli yapıtaşı olarak bilinen Hacı Bek-
taş’a kulak kabartalım: 

“Ellerin kabesi var, benim kabem insandır”

“Ateş nardadır sacda değildir 
Keramet hırkada tacda değildir 
Ne arar isen kendinde ara 
Kudüs’te Mekke’de hacda değildir’’ 

                                                                           Hacı Bektaş 

Seyit nesimi ise şöyle demektedir: 
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“Al yezit seccadeni, git mescidinin yoluna 
Pir eşiği benim kabem, kıblegahım kime ne”

                                                                             Seyit Nesimi 

 Yunus Emre ise şöyle der: 

“Sorun bana aklı olan, gönülmü iy kabe mi iy 
Ben aydırım gönül iydir, gönüldedir hak durağı”

                                                                                 Yunus Emre 

Tanrı: İslam inancına göre tanrı, yaratıcı irade olarak doğaya 
ve evrene aşkındır. Bu inanca göre tanrı bir anlamıyla yaratmış ve 
çekilmiştir. Dışarıdan bir gözlemci olarak yarattığı bu evreni ve büyük 
sınavı denetlemektedir. İslam’a göre tanrı, insanı kendisine itaat etsin 
diye yaratmış ve bu itaat süreci içerisinde insanı çeşitli sınavlara tabii 
tutarak, ceza(cehennem) ve ödüllendirme(cennet) gibi yaptırımlar uy-
gulayan bir varlıktır. 

Kızılbaş/Alevi inancına göre ise tanrı(hak), doğaya ve ev-
rene aşkın değil, tam tersine ona içkindir. Başta insan olmak 
üzere tüm varoluş tanrının(hak) kendisidir. Alevi felsefesi tan-
rıyı insanda aramak ve insanı tanrılaştırarak ona bir kutsiyet 
atfetmek üzerine kurulu bir düşünce zeminine dayanmaktadır. 
Bu felsefe ayrıca; ‘’var olan en büyük şey şayet tanrı ise; o hal-
de var olan en büyük şey olarak tüm evrenin kendisi tanrıdır’’ 
der. Tanrıyı doğada arayan bu inanç, bu nedenden kaynaklı in-
sana ve doğaya bir kutsiyet atfeder ve bunlara karşı büyük bir 
saygı duyulması gerektiğini belirtir. Alevi inancının en kutsal 
mekânlarının doğanın bağrında olması ve bu felsefenin doğa-
da bulunan çok çeşitli canlıları kutsallaştırması da, bu durumla 
ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. 

Alevi felsefesine göre tanrıdan korkmak, tanrı denen 
‘şey’in kendi varlık nedenine aykırıdır. ‘’tanrıdan korkulmaz, 
ona sevgi duyulur’’ diyen bu felsefe; ‘’enel hak’’(ben Allahım) 
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biçiminde insanın tanrılığını formüle ettiği duruma binaen, in-
sana büyük sevgi duymayı öğütler. 

Alevi inancının ve felsefesinin en önemli isimlerinden 
Hallacı Mansur ve Seyit Nesimi gibi isimler ‘’enel hak’’ düşün-
cesini dillendirdikleri için Müslümanlar tarafından derileri yü-
zülerek katledilmişlerdir. 

Bununla birlikte Alevi inancında, İslamiyet’te asla görü-
lemeyecek bir davranış biçimi olarak; Müslümanlığın ve diğer 
tüm ‘’semavi’’ dinlerin tanımladığı tanrıya ironik eleştiriler su-
nulması yaygındır. 

“Sofu olan taşa döner, biz döneriz yâre karşı 
Hakkı insanda bulmuşuz, dönmeyiz duvara karşı”

                                                                                Kul Ahmet

“El erliği ile anılır, filan oğlu filan diye 
Anan yoktur baban yoktur, sen benzersin piçe tanrı”

                                                                        Kaygusuz Abdal 

“Ademi balçıktan yoğurdun yaptın, yapı da n’eylersin bundan sana ne 
 Hallettin insanı saldın cihana, salıp da n’eylersin bundan sana ne”

                                                                              Behlül Dana

“Kazanlarda katranların kaynarmış, yer altında balıkların oynarmış
 On bu dünyaya kadar ejderhan varmış, şerbet mi satarsın yalancı mısın (tanrı)”

                                                                                           Azmi 
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“Mahkeme var diyorlar burdaki niye, sen yarattın bizi gel diye diye 
İşkence varmış orda ölüye, maksat öyle idi niçin yarattın” 

                                                                             Dertli Zebunu 

İslam’ın en temel beş şartını bile yerine getirmeyi kabul-
lenmeyen bir inanç sistemi olarak Aleviliği İslam içi biçimin-
de tanımlamak; hem İslam’ın kendisini yanlış yorumlamaktır, 
hem de Aleviliğin kendisine yapılmış bir hakarettir. 

İslam’ın bu beş temel şartının dışında, inanç sistemleri-
nin(islam ve Alevilik) ana momentlerine bakarak durumu irde-
lemeye, yazımızın ikinci ve belki de üçüncü bölümlerinde de-
vam edeceğiz. 
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İzzettin Doğan, Ilımlı İslam Projesi ve Aleviler; 

ABF Genel Başkanı Selahattin ÖZEL 

İzzetin Doğan son dönemlerde, Alevilere ve Alevi kurumlarına 
yönelik saldırgan ve hakaret dolu tavrını, özellikle Fethullah Gülen’e 
yakınlığı bilinen yayınlar ve medya aracılığı ile yaptığını izlemekteyiz. 
İzzettin Doğan’ın sağ siyasal eksendeki faaliyetleri, Fethullah Gülen ile 
sürdürdüğü ilişkiler ve Gülen tarikatının ve sağ siyasi projelerin etki 
dairesine girmesiyle, bu saldırgan tavrı daha da artmıştır. Alevilere 
ve Alevi kurumlarına, yöneticilerine saldırmayı görev üstlenmiş olan 
İzzettin Doğan, sağ siyasi partilerin ve Gülen çizgisinin misyoneri gibi 
davranmaktadır.  

Burada dikkat çekmek istediğimiz husus, başta Aleviler 
olmak üzere, tüm kamuoyunun, bu sağ siyasi misyonerlik fa-
aliyetine karşı uyanık olmasıdır. İzzetin Doğan, Alevi kimliğini 
kendi özgünlüğünden koparmak ve Ilımlı İslam projesine, Ale-
vileri ise sol değerlerden sağ siyasi eksene dahil etme çalışma-
larının, faaliyetinin merkezine almıştır.  

İzzettin Kendisini Ele Vermiştir! 

İzzettin Doğan, Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilenen 
yayın organlarında (Aksiyon dergisi, Zaman Gazetesi) ve Sa-
manyolu TV’de, kendisine biat etmeyenlere yönelik çirkin 
saldırılarda ve “belden aşağı” vurmaya devam etmektedir. Bir 
“Akademisyen” kimliğine uymayacak, özentisiz ve kendisi ile 
çelişkilere bolca yer veren eleştirileri ve demeçleri, aynı zaman-
da, Alevi edep erkanına uymayan üslubu, artık daha net olarak 
açığa çıkmıştır. İzzettin Doğan aslında, CEM VAKFI etrafındaki 
kitlenin giderek kaybolmasından dolayı, hatta kendi “kadroları” 
içerisinde yaşanan gerginlikleri, belli ki, İzzetin hocanın asabını 
epeyce bozmuş. CEM TV ve Radyo’daki derin operasyonlar, kad-
roların budanması, “her şeyin yolunda” gittiği bir örgütlenmede 
karşılaşılacak bir durum olmazsa gerek. Demek ki Cem Vakfı’n-
da “her şey yolunda” değil. Yoksa bu hırçınlığına ve saldırgan-
lığına bir izah bulmak mümkün değildir. Cem Vakfı (aslında bu 
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İzzetin Doğan vakfıdır) içinde bulunduğu düşünsel ve gelecek 
kaygısı ile derin ilişkilere girmektedir. 

İzzetin Doğan’ın Fikri Zikrine Yansımıştır. 

Bahsi geçen yayınlarda, son “zır cahil”li incileri, doğru-
sunu söylemek gerekirse, kendisini tanımlamakta eksik kalır. 
“Hukuk adamı” bilgeliği ve Alevi dilinden uzak konuşma tarzı 
bize şunu göstermiştir. İzzetin Doğan, beynini, Anadolu Alevi 
öğretisi ile değil, Alevi toplumunun ve Alevi düşüncesinin yıl-
lardır savunduğu, eşitlikten, emekten, barıştan, demokrasiden, 
özgürlükçü laiklikten yana sol duruşundan da değil, “Alevi top-
lumunu nasıl bölerim” “Alevileri nasıl sağ siyasetin arka bah-
çesi haline getirebilirim” hususundaki düşünce “derinliği” ile 
kurduğu ılımlı İslam tezini kulağına fısıldayan Fethullah Gülen 
ve sağ ideolojik yaklaşımlardan beslemektedir.  

Doğan diyor ki, “Ateistin Alevi’si Sünni’si olmaz”. Bu ifa-
de kendi içerisinde bir tanım belirliyor. Bu ifade biçimi Aleviliği 
dar bir kalıp içerisine hapsediyor. Ateist kelimesinin karşılığına, 
özetle, “tanrı tanımaz ve ilahı olmayan anlamında, yaradılışı 
kabul etmeyen kişi” diye yorumlamak mümkündür. Fakat, Ale-
vilik sadece inançtan ibaret olmayan bir öğretidir. Ateist bir kişi 
Aleviliğin felsefi, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak, 
Alevi kimliğine sahip çıkabilir. İzzettin Doğan, gibi “dede soyun-
dan” gelir, dedelik yapmayabilir. İzzetin Doğan, dede çocuğu 
olup cem yürütmez ama, sağ siyasilerin ağzı ile konuşarak, “zır 
cahili” uzakta aramaktadır. Oysa kendisi ile yüzleşirse, bunu 
uzağında aramasına gerek kalmaz. İzzetin Doğan’nın sorunu, 
Alevilerin kültürel kimliğini yok sayarak, Aleviliği dar bir kalıba 
sokmaya çalışmaktır. Bir toplumsal kesimin kültürel kimliği, o 
toplumun inançsal, felsefi ve dünya görüşlerini içimde barın-
dıran, bir üst tanımdır. Kültür kavramını evrensel tanımların-
dan uzak ve bilimsel olmayan bir açıklama ile, “Ateistin Alevi’si 
Sünni’si olmaz” diyerek, bir şeriat esasını benimseyen dini ule-
ma gibi konuşmasındaki gizli niyet açığa çıkmıştır. Hocaya şunu 
anlatmakta fayda var; Gerek sosyolojik açıdan, gerekse antro-
polojik açıdan, kültür, insanın çok boyutlu evrensel özelliğidir. 
Eğer insanın bu çok boyutlu ve evrensel özelliklerinden sade-
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ce biri üzerinden, yani salt inançsal kimlik üzerinden, kültürel 
kimliğinden mahrum bırakan tanımlar yapılırsa, bu bilimsel ve 
antropolojik açıdan sakat ve arızalı bir yaklaşımdır. Bunu resmi 
ideoloji ve diyanet yapıyor. Hocanın buna katkı sunması niye? 
Acaba kamuoyundan gizlediği, bilinmeyen bir ihalenin gereğin 
mi yerine getirmektedir?  

Hukukçu Kimliği İle Din Uleması Gibi Tanım Yapmak ve 
İzzetin Doğan 

Alevi öğretisi ve tarihsel arka plan bilgi eksikliğinden kay-
naklanan diğer bir ifade ise, İzzettin hoca kendisi tarafından, 
“kendilerini İslam dışı olduğunu iddia edenler zır cahildir” de-
nilerek, bir “zır cahillik” örneği sergileniyor. Bu yaklaşımda ve 
ifade biçimde dikkat edilirse düşünceye saygı yok, hakaret var. 
Hoca bu ifadesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığının ve AKP’nin ve 
sistemin resmi görüşleriyle örtüşen bir yaklaşıma ortak oluyor. 
Bu düşensel ittifak aslında yeni bir şey değildir. Bu tartışmanın 
kendisi bile başlı başına Alevi öğretisin temel ilkelerinden biri 
olan, Alevi öğretisinin evrensel yönünü yok edici, daraltıcı ve 
bu öğretiyi marjinalleştirmeye dönüktür. Alevi öğretisi, “Ale-
vilik İslamın içindedir” ya da “Alevilik İslamın dışındadır” gibi 
tanımlamaları aşan, evrensel bir öğreti olarak kabul edilmelidir. 
Alevilik ne İslamın içindedir ne de dışındadır.  

Çünkü Alevilik her hangi bir inancın içine sığacak kadar 
dar ve Ortodoks, ne de dışında kalacak kadar da dışlayıcı de-
ğildir. Bir çok inançsal değerlerden İslamın bazı öğeleri ve de-
ğerleri Alevi öğretisinin içinde mevcuttur. Özünde insan sevgisi, 
paylaşım, dostluk, bilimsellik ve çağdaşlık yatan Anadolu Alevi 
öğretisini, biçimsellikten ve sonradan bu öğretiye dışarıdan şı-
rınga edilmiş yabancı unsurlardan ayıklayarak, günümüz dün-
yasına ve Anadolu Aleviliğinin özüne uygun bir şekilde buluş-
turma sorunu aşılmalıdır. 

Hoca dahil, hiçbir güç, Alevi kimliğini, onu besleyen, Maz-
dek, Sabilik, Budizm, Şamanizm, Zerdüşt, İslam ve daha bir 
çok inançsal geleneklerin kaynağını inkar edemez ve Aleviliği 
bu kaynaklardan her hangi birisinin içerisine tek başına hapis 
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edemez. Bu farklılıklar ve zenginliklerden etkilenerek, kendine 
özgü inancı olan ve Anadolu`daki çok dilli, çok inançlı ve çok 
kültürlü toplumsal formasyonda, Anadolu`ya özgü Alevi kimli-
ğine ulaşan yapısı ile, bir inançsal, kültürel ve felsefi inanç kim-
liği yaratmıştır. Değişime kapalı değil, açık, etkileyen ve etkile-
nen bir özelliğe sahiptir. Kendini asli, diğerlerini tali görmez ve 
başkalarının kendisini tali görmesini kabul etmez.  

Hoca, yıllardır Türkiye’de uygulanmakta olan asimilasyon 
politikaları ile Alevileri, kendi kimliklerine yabancılaştırmaya 
dönük ve sistemin Sünni Türk-İslam anlayışına eklemlenmeye 
çalışmasına destek vermektedir. Sorgulama ve gerçekleri gözle-
me becerisine sahip Aleviler bu gerçeği zaten bilmektedir. Ger-
çekleri “tehdit” olarak ortaya koyan siyasi iktidarlar, Anadolu 
Aleviliğini, İslamın Sünni yorumu ile Şiilik ekolündeki Alevilik 
tanımları ile dezavantajlı konumdaki insanların kafalarını ka-
rıştırmakla meşgul oldular. Hocanın bugüne kadar yapmak is-
tediği de bundan başka bir şey değildir. Şimdi ise buna yeni bir 
boyut katarak, ılımlı İslam projesinde bir rol üstlenmektir.  

İzzetin Doğan’ın, İftira Mesajları Değil, Önce Alevilere 
Hesap Vermesi Gerekir. 

Hoca son yıllarda, sağ siyasal eksendeki duruşuna ve iş-
birliğine şimdi, tarikatçılarla kol kola girerek, Aleviliği inkarın 
merkezine koyanlar ve Alevilere dönük hak ihlallerinin baş mi-
marları ile görünmesi, Alevilerin ibretle izlediği bir gelişmedir. 
İzzetin hocanın, Fettullah Gülen’le başlayan işbirliği ile birlik-
te, Samanyolu Televizyonu’nu, Zaman gazetesini ve Aksiyon 
dergisini Alevilerin en etkili, kitlesel ve meşru kurumları olan 
Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu’na (ABF), yöneticilerine, Av-
rupa’nın dokuz ülkesinde federasyonlaşmış kurumların üst ya-
pısı olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfedarasyonu’na (AABK)’na, 
yöneticilerine saldırmak için kullanması, bir tesadüf değildir. 
Fettulah Gülen destekli bu basın kuruluşlarının, İzzettin hoca 
ile birlikte el ele vererek üstlendiği misyon bellidir. Alevilerin 
birliğini bozmak ve Alevilerin Fettullah tarikatı ile yakınlaşma-
sını sağlamaktır. Bunun içinde, Alevi toplumun en geniş ve kit-
lesel örgütlenmelerinin Türkiye’de ve Avrupa’da etkinliğini, ifti-
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ralarla zayıflatmayı denemektedir. İzzetin Doğan ”Atilla Erden.. 
solcuğu da kamuflaj olarak kullanarak Alevîlerin içine Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın ajanı olarak giren bir arkadaştır” iftirasını 
yol arkadaşımıza atarak, düşünceden yoksunluğunu dile getir-
mektedir. Atilla Erden yıllardır, Alevi davasında mücadele ver-
miş, yöneticilik yapmış bir canımızdır. Atilla Erden, Alevilerin 
diyanette temsiline karşı çıkan, ABF’nin ve AABK’nun bu ko-
nudaki ilkelerini savunan bir düşünce insanıdır. Aleviler adına 
Diyanetle ilişkilerde kimlerin ilişkisi olduğunu aslında herkes 
bilmektedir. Eğer, İzzetin Doğan, Aleviler içerisinde bir “Diyanet 
İşleri Başkanlığı ajanı” ve misyoneri arıyorsa, onu Demokratik 
Alevi hareketi içerisinde değil, kendi ilişkilerinde aramalıdır. 
Çünkü şeffaf ve demokratik olmayan yapı, ABF ve AABK değil, 
Cem Vakfı ve İzzetin Doğan’ın kendi ekibinden sakladığı özel 
ilişkilerdedir.  

Sonuç Olarak; 

ABF olarak, her türden gericiliğe, etnik milliyetçiliğe, sağ-
cılaşmaya karşı, tüm Alevileri ve demokrasi güçlerini, özgür-
lükçü laiklik, demokrasi, barış, emek, insan hakları, özgürlükler 
ve cumhuriyetin demokratikleştirilmesi ve geliştirilmesinden 
yana tercih koyan sol ve sosyal demokrat değerlerle buluşmaya 
davet ediyoruz. 
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Bir Ruh Hastalığı; Narsizm 

İrfan DAYIOĞLU 

Narsizm bir ruh hastalığıdır: kısa tanımla Kişinin sürekli kendi-
si ile övünmesi, kendisine hayran olması, kendi kendisini yüceltmesi, 
adeta kendisine âşık olması olarak tanımlanan psikolojik bir bozuk-
luktur. Etrafınıza bakın bunlardan çokça görürsünüz. Çünkü kapita-
list sistemin yalnızlaştırıcılığında yetişmiş bireyin paradoksal olarak 
kendine güvensizliğinin adıdır aslında. 

Narsizm; kişinin kendini sevmesi, çok sevmesi hatta ken-
dine tapmasıdır. Açık deyimle bencilliktir. Psikolojideki en be-
lirgin kişilik hastalıklarından biridir. Freud’un deyimiyle; dış 
dünyadan soyutlanan libidonun yani cinsel enerjinin egoya 
yönlendirilmesidir.  

Böyle insanlarla eğer dost olacaksan her zaman onun bü-
yük bir hayranı, bir müridi, bir talibi (talebesi) gibi davranmak 
zorundasın. İşte bizim gibi geri toplumlarda lidere tapınma ola-
rak ortaya çıkan durum budur. aslında bu sözüm ona kendine 
sevdalı kişinin hastalığını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. 

Aklı başında her insan eğer bazı çıkar hesapları peşinde 
değilse narsist diyerek adlandırdığımız bu kibirli, anlayışsız, 
bencil kişiliklerden nefret ederler. Oysa onlar psikolojik bir bo-
zukluk içindedir. Bunlara tavır almak sorunu çözmez. Böyleleri-
nin hasta olduğunu kabul edip tedavilerine olanak hazırlamak 
gerekir aslında. 

Narkissos adıyla sözü edilen, adını narsizme, narkoza ve 
bir çiçek familyasına (nergisgiller) ve nergise vermiş olan Nar-
sis; klasik Yunan mitolojisinde bir kahramandır… 

Hikayeye göre; “Narsis, ırmak ilahı Kephissos ile arındırı-
cı suların bekçi perisi Liriope’nin oğlu olarak doğar. Bir kahin, 
ebeveynine Narsis’in dünyada, kendi yüzünü görmediği sürece 
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yaşayacağını bildirir. Narsis bir gün bir su birikintisine dökülen 
bir kaynağın yanına gelir ve su birikintisine doğru eğilerek ora-
daki sudan içmeye başlar. Doğal olarak, bu sırada, birikintide 
yansıyan yüzünü görür. Kendi yüzünü görünce önce şaşkınlığa 
düşer, sonra kendini hayranlıkla seyre dalar ve kendisine âşık 
olur. Bu seyirden kendisini bir türlü alamayan Narsis, gitgide 
hissizleşir, dünya yaşamına gözlerini yumar ve bulunduğu yere 
kök salarak açılmış bir çiçeğe dönüşür. Bu çiçek, güneş gibi, sarı 
göbekli, beyaz yapraklı, çevresine güzel kokular yayan bir çiçek-
tir. Ölümünden sonra Styx nehrinin sularına katılır…” 

Bu hikayeye göre; “Narsis’in suda kendisini görmesi ve 
kendisine âşık olması, önceden dışarıda aradığı en büyük sırrın, 
hakimiyet asasının, bilgelik anahtarının kendi içinde olduğunu 
fark etmesini, içindeki güzelliği keşfetmesini simgeler.” 

Kişi Elbette Kendi İle Barışık Olmalı Ama…. 

Elbette makul ölçüler içinde kişinin kendini beğenmesi, 
kendisiyle barışık olması, kendine güveni olması gereklidir. An-
cak bu durum giderek en doğruyu ben bilirime, en güzeli beni-
me veya en yeteneklisi benime dönüşürse orada hastalık başla-
mış demektir. Çünkü bencillik bir ruh hastalığıdır. Ve  narsistler 
de aşırı kibirli ve benciller oluyorlar.  

Kendini beğenmek ve kendi benliğine saygı duymak, psi-
koloji kuramlarının tümünde bir normallik ölçütü olarak kabul 
edilir. Normal kişiler kendi özdeğerlerinin farkındadırlar ve çev-
relerindeki kişilerin de bunu kabul ettiklerini hissetmek isterler. 
Benlik saygısı yüksek olan insanlar, başka insanlar karşısında 
rahattırlar ve toplumsal durumlarda tepkilerini ortaya koyabi-
lirler. Kendi düşüncelerini açıkça ifade edebilir, inançlarını baş-
kalarıyla paylaşabilir, haklarını savunabilirler. 

Özgür birey olmak ile, bireyci olmak farklıdır. Narsist bi-
reycidir ve güçlünün güçsüzü,  kuvvetlinin zayıfı ezmesini do-
ğal görür. Kendisi de hep bu sözkonusu güçlülerin yanındadır.  



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 1 - 281

Narsistlerin Özellikleri Nelerdir? 

NarsistlerEgoist insanlardır. Dünyada sadece kendilerinin 
olduklarına inanırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz-
lar. Empati yapma özelliğine sahip değillerdir. Şöhret, para ve 
toplumda üst düzey bir yerde olma gibi hayalleri vardır.  

Başarılı insanlara karşı kin besler ve nefret duyarlar. Eleşti-
riyi asla kabul etmezler. Eksiksiz yaratıldıklarına ve mükemmel 
olduklarına inanırlar. Kimseyi beğenmezler; herkese bir kulp 
bulmakta asla gecikmezler. Onlara bir şey sevdirmek mümkün 
değildir. Her zaman eleştirecek bir şey bulurlar ve en sevdikleri 
insanları bile yerden yere vurmaya bayılırlar.Kurallarla ilgilen-
mezler; onlar için önemli olan sadece kendi kurallarıdır. 

Sorumluluk almaktan kaçınırlar; bu yüzden hep kendileri 
haklı ve her zaman siz suçlusunuzdur. Onların en dikkat çeken 
özelliklerinden biri de karşındaki devamlı suçlamalarıdır. Siz 
ne yaparsanız yapın hatalı ve suçlusunuzdur; o da her zaman 
haklı.  

Bu durum size bir şeyler hatırlatıyor değil mi? Bugün ül-
kemizi yönetenler tam da bu tanıma uymuyorlar mı? Onlar hep 
haklılar, hep doğruyu bilirler, hep halkı düşünürler. Onları eleş-
tirenler, hainlerdir, cahillerdir, beceriksiz halk düşmanlarıdır.  
Medyamıza bakın bunları haklı çıkarmak için tüm etik değerleri 
çiğnemekten çekinmezler. 

Bu Ruh Hastalığının Belirtileri Nelerdir? 

Bu kişiler eleştirilmeye karşı öfke, utanç ve aşağılanma 
hissi duyar. Kendi kişisel amaçları veya  çıkarları için başkala-
rını kullanır. Her zamanda ve her koşulda Sadece kendini dü-
şünür. Yeteneklerini ve başarılarını abartır. Sözde çok müteva-
zi görünmeye çalışsa da, aslında başkalarının kendisine farklı 
davranması gerektiğine dair beklenti içindedir. Sürekli insanla-
rın dikkatinin ve beğenisinin üzerinde olmasını bekler. Sürekli 
olarak başkalarını kıskanır.  Aşırı gurur sahibi ve mükemmel 
olduklarına dair inanç içindedirler. Suçunu kabul etmez yada 
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eleştiriyi kaldıramaz. 

Narsist Kişiliğin Özellikleri Nelerdir? 

Yukarda sıraladığımız bazı özellikler de göstermektedir 
ki, Narsisist kişiliğin altında, paradoksal olarak, derin bir ken-
dine güvensizlik yatar. Nitekim bu kişiler çok alıngan, eleştiriye 
oldukça tahammülsüz insanlardır. Şuuraltı bu kendine güven-
sizliği bir nevi bastırarak kendini aşırı beğenen insanı üretir. 
Narsisistler ayrıca empati kuramayan, başkalarının duygularını 
anlayamayan kişilerdir. Kendine güvensizlikle başkalarını anla-
yamamayla birleşince, narsisistik kişilik gelişir. 

Narsisistlersürekli övgüyle beslendikleri için, çok çalışır-
lar. Hayatta başarılı olabilirler ama hep yalnızdırlar.  Parlak bir 
statüsü olan, ama yalnız bir insan vardır tepelerde bir yerde. 
Bu tipler ulaşılamaz olduklarına inandıkları için başkaları tara-
fından övülmeyi bir zorunluluk bilirler. Kendisini övmeyenleri 
düşman veya akılsız görürler. Çalışkan olmayan, başarı kaza-
namayan narsisistlerin de hayatları kötüdür, çünkü çok ihtiyaç 
duydukları övgüyü bir türlü elde edemezler. 

Narsistin önemli özelliklerinden biri empati eksikliği-
dir. Başkalarının duygularını anlayamazlar. Zaten başkalarını 
önemsemezler. Başkaları, ancak kendilerini övmek, onaylamak 
için vardır. Bu yüzden yakın ilişkileri; evlilik ve yakın dostlukları 
sürdüremezler. Fedakarlığı hep başkalarından beklerler, çünkü 
onlar uğruna her türlü fedakarlığın yapılacağı insanlardır.  

Vermezler, alırlar. Aşkta bile, beğenilmek için vardırlar. 
Başkalarının hakkını çiğnemekten çekinmezler, hatta hak çiğ-
nediklerinin farkına bile varmazlar, zaten her şeyin kendi hak-
ları olduğuna inanırlar. Çıkarcıdırlar. 

Narsisistik kişinin iç dünyasında sevgi, kendisine hay-
ranlık duyulması demektir. Bütün çabası bu dünyada değerli, 
anlamlı ve meşru bir varlık olduğunu diğer insanlara tasdik 
ettirmektir. Gerçek sorunu, aslında sevilmemek değil seveme-
mektir. Onun için sevgi nesnesi; kalpten gelen bir hisle bağlan-
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dığı biri değil, çatışmalarına karşı ona emniyet hissi veren bir 
korkuluk, kendi büyüklüğünü gösteren bir aynadır. 

 Aslında, çoğu kez zannedilenin aksine narsisistik kişi 
kendini seven değil kendinden nefret eden kişidir. Bilinçdışında 
kendini değersiz, eksik, kusurlu ve küçük görür. Kendisinden 
memnuniyet duymak, kendisini sevilebilir hissetmek için; mü-
kemmel, kusursuz görünmeye ihtiyaç duyar. İnsanların takdi-
rini, onayını, sevgisini, beğenisini; karakteristik olarak ise hay-
ranlığınıkazanmanın peşindedir.  

Narsisistik kişi, içinden geldiği gibi davranamaz. Trav-
maya uğrayacağı, gözden düşeceği; yaralı ve kusurlu benliğinin 
açığa çıkacağı endişesiyle, sürekli biçimde ölçülü, kontrollü, he-
sapçı davranır. Bu yüzden mutsuzdur ve hiçbir zaman tatmin 
bulmaz. Gerçek ihtiyaçlardan değil, bunların bastırılmasından 
enerjisini alan sahte benliğin başarıları ve tatminleri ancak ge-
çici bir mutluluk verir. 

Kendilerini ancak insanların hayranlığını kazandıklarını, 
onların gözünde mükemmelgöründüklerini veya idealize ettik-
leri kişinin onayını hissettikleri durumda iyi, sevilebilir, güven 
dolu ve mutlu hissederler. Bu olmadığı takdirde hissettikleri hu-
zursuzluk, sıkıntı ve çökkünlüktür.  

Narsistler De İdealize Ettikleri Bir Başkasını Örnek Alırlar. 

Özellikle idealize ettikleri insanların kendileri hakkındaki duygu 
ve düşüncelerine aşırı bir hassasiyet gösterirler. Kendilerine hayranlık 
kazandıracak sahte, yüzeysel özdeşleşmeleri yansıtan imajlara, dav-
ranışlara bürünürler. İdealize ettikleri kişi veya kişilere özenir, onu/
onları görünüş, davranış olarak taklit ederler. İmajı ve dışarıya karşı 
nasıl göründüğü, narsisistik kişi için hayati bir önem taşır. Gerçek-
te ne olduklarından ziyade nasıl göründüklerini daha çok önemserler. 
Kendilerini, dışarıdan bir gözle izlerler. Bu nedenle, narsisistik kişinin 
zihni tipik olarak sürekli biçimde kendisiyle, insanların gözündeki iz-
lenimiyle meşguldür. Ötekinin gözüne girmek, benliği ifade etmenin 
önüne geçmiştir. 
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Birçok düşünüre göre; iki büyük savaş sonrası dünyada çı-
kan gelişmeler, geleneksel aile yapısı üzerinde oturan sevgi ve 
şefkat birliğinin, özellikle Batı kültüründe yerini yarışmacı bir 
bireyselliğe bırakması ile sonuçlanmıştır. Hayatı en iyi şekilde 
değerlendirmek arzusuyla kendi hayatlarına odaklanıp kendi-
lerini mutlu etmeye ve haz duymaya yönelik arayışlar özellikle 
20. yüzyılın son yarısında, tüketim arzusunun çılgınlığa dönüş-
tüğü bir görünüm kazandı. Tüketim kültürü sürekli olarak zevk 
peşinde koşma, hayranlık ve ilgi toplanmasına yardımcı olacak 
hayat tarzlarının yeşertilmesine, narsistik kişilik tiplerinin ge-
liştirilmesine ortam hazırladı. 

Narsist kültürün beslediği bireyler dünyada ve giderek ül-
kemizde de çoğalıyor. Giderek yalnızlaşılan bu dünyada, kay-
betmek temel korku olduğu için; sevimlilik, sahte hassasiyetler, 
bağlanmaktan kaçınma, yaşlanmaktan veya ölümden korkma 
en karakteristik kişilik özellikleri haline geliyor.  

Narsist kişiler, aynada görüntüleri yoksa kendilerini de 
yok gibi algılıyorlar. O yüzden ötekiler için değerli olmak ve böy-
lece kendilerini dev aynasında görebilmek istiyorlar.  

Medya, şan ve şöhret gibi hayallere odaklanma mesajları 
vererek, narsistik kişiliği teşvik ediyor. ‘Star’ yarışmaları, sıra-
dan insanlara geçici de olsa narsisistik hayallerini tatmin fırsatı 
veriyor.  

Liderler ve Şeyhler; Müritleri ya da Taraftarları Tarafın-
dan Uçuruldukça Devleşiyor; En Ufak Bir Eleştiride Krizlere 
Giriyor. 

Yukarda kimi özelliklerini vermeye çalıştığımız kendine 
sevdalı narsist kişiliğin ülkemizdeki en bariz yansıması Erdo-
ğan oluyor. Ve çevresindeki yalakalar da işleri gereği onu uçu-
ruyorlar. Kişi sürekli uçunca ayakları yere basmaz hale geliyor. 
En ufak bir tökezleme sonlarını hazırlıyor. Çünkü onu uçuran 
müritler; farelerin batmakta olan gemiyi en önce terk etmesi 
gibi, en ufak bir tökezlemede etrafını yavaş yavaş boşaltıyorlar.   
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Erdoğan giderek hırçınlaşıyor. Bu hayranlarının azaldığı-
nın göstergesidir. Geçmişte kendinden emin konuşmalarının 
yerini tehdit içerikli konuşmalar alıyor. Sürekli iç ve dış tehdit-
ler var diyerek daha çok baskı ve zulüm yapmanın gerekçelerini 
sıralıyor.  Ancak artık inandırıcı olamıyor.  

Burnundan kıl aldırmayan narsist kişilik,tehlikenin yak-
laştığının paniğiyle kontrolsüz bir biçimde saldırganlaşıyor. 
Dün kendine güvenin aldırmazlığıyla tehdit ettiklerinin önünde 
bugün diz çöküyor. Neden dün öyle, bugün böyle davrandığının 
hesabını kimseye vermiyor. Çünkü hala alıklaştırılmış bir top-
lumsal desteğe sahip olduğuna inanıyor.  

Türkiye toplumu öylesine duyarsızlaştırılmış ki, muhalif 
kesimler bile yüksek sesle Erdoğan ve ekibinin dün saldırdığı 
İsrail, Rusya, ABD, AB, Suriye gibi güçlerle bugün teker teker ba-
rışılmasının nedenlerini sorgulayamıyor. İktidarı teşhir ve tecrit 
etmede yakaladığı muazzam fırsatı değerlendiremiyor.  

Erdoğan önce düne kadar düşman diye lanse ettiği, Erge-
nekoncuların, Balyozcuların, kısacası eski derinlerin önünde diz 
çöktü. Sonra da alıştıra alıştıra düşmanlaştırdığı komşularının 
hepsinden tek tek özür dileyerek onlara diz çöktü. Politika deği-
şimin altında yatan bu teslimiyettir. Narsist kişilik dize getire-
medikleri önünde diz çöktü, tek amacı bir müddet daha zirvede 
kalmaktır. Ancak her hamlesi onu daha hızlı bir çöküşe itiyor. 

Ancak artık yolun sonu görünüyor. Yeter ki, bu sisteme 
karşı olduğunu iddia eden güçler, sistemin yarattığı bir hastalık 
olan narsistik kişilikle ve onların egemenliğindeki iktidarla mü-
cadele etmek için tarihsel fırsatı değerlendirebilsinler.  

Bu fırsatı halklar lehine bir iktidar yaratmanın yolunu aç-
mak için değerlendirmek için güçlerini birleştirmiş bir muhale-
fete ihtiyaç bulunuyor. Eğer bu yapılamazsa bir narsistin yerine 
sistemin bir başka narsisti gelir ve sistem ötekileştirilenleri ez-
meye, sömürmeye devam eder.     
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Ezeli Doğanay’ın İrfan Dayıoğlu 
İle Yaptığı Sohbet  

1- alevi deyiminin anlamı ve kökeni nedir? 

- Bu konuda çeşitli tezler var, kimine göre Ali taraftarı an-
lamına geliyor, kimine göre Alev kelimesinden Alevi denilmiş, 
kimine göre kelimenin kökeni Luvilere dayandırılıyor. Bu tez-
lerin hepsi de problemlidir aslında. Çünkü Aleviliğin hangi ta-
rihten itibaren var olduğu konusu ile bağlantılıdır. Alevilik 1400 
yıllık İslam ile bağlantılı ele alınırsa başka, Zerdüşt ile başlatılır-
sa başka, Anaerkil toplum inancı ile başlatılırsa başka anlamlar 
kazanır.  

Bana göre Alevilik bir ateş ve güneş kültü inancıdır. Bir 
doğal dindir. Bu açıdan Alevi kelimesinin ışığa veya güneşe ta-
panlar anlamından türemiş olması daha bilimseldir. 

Alevi inanışında var oluşun kaynağı ışıktır, enerjidir. Her 
şeye can veren, yaşamın var oluşuna vasıta olan bu ışık mad-
denin birleşimi ile çıkan büyük patlamayla olmuştur. Var oluş 
güneşten yansıyan enerjinin vücut bulmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Alevilik, yeryüzündeki yaradılışın esasının ışık vasıtasıyla oldu-
ğunu kabul eden bir inanıştır.  

Alevilik, Evrenin bütününü tanrı olarak kabul eden ve tan-
rıyı da insani kamilsufatında gören felsefi görüştür. Alevilik’de, 
her şey tanrının bir parçası olarak kabul edilir, tanrı her şeydir 
ve her şey tanrıdır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında 
vardır. Bu yüzdendir ki Alevilik’de insanlar birer tanrıdır, ışıktır.  

Ritüellerine baktığımızda da Semahıyla, sazıyla, sözüyle 
Alevilik doğaya özgüdür. Doğa kökenlidir ve bir yeryüzü inancı-
dır. Semavi değildir. Dünyasaldır. İnsan merkezlidir. Bu açıdan 
Aleviliği Ali ile, veli ile ya da bir başka inançla tarif etmek Alevi-
liği köklerinden koparmaktır.  

2- Alevilik Hz. Ali merkezli bir inanç mıdır? 
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Aleviliğin kadın eksenli bir inanç olduğu tezi doğru ise, ki 
her Alevi bunun böyle olduğunu söyler. O zaman Ali merkezli 
bir inanç olması olanaklı değildir. Ali İslam’ın yayıcısıdır. İslam 
da kadın erkeğin kaburgasından yaratılmıştır. Ali bunu savu-
nuyordu. Kuran böyle yazıyor. Ama Aleviler bunun böyle olma-
dığını ilmin kapısının ana olduğunu söylüyor. Alevilikte kadın 
erkek eşittir. Alevi erkanında kadın –erkek yok can vardır.  

Ali döneminde o coğrafyada İslam’a muhalif bir başka İs-
lam, ya da kimilerince bir halk İslam’ı yoktur. Bilindik bazı çev-
relerce Alevilik özünden boşaltılarak, Ali severlik olarak lanse 
edilmeye çalışılıyor. Hal böyle olunca Ali’yi en çok sevenler en 
çok Alevi oluyor! Oysa biliniyor ki, Alevilikte Ali sevgisi, bir bire-
ye duyulan sevginin çok ötesindedir. Ali Alevilik’te bir külttür. 
Ona bir yandan Tanrı sıfatı, var eden sıfatı verilir, bir yandan 
her Alevi onunla bütünleşir. Çünkü Alevilikte insan-Tanrı anla-
yışı egemendir. Sühreverdi’nin deyişiyle Alevilikte “İnsan eksik 
bir Tanrı, Tanrı ise mükemmel bir insandır.” 

Kitaplı semavi dinlerde, yani Yahudilik, H›ristiyanlık, İs-
lamiyet dinlerinde insan gerçeğinden koparılarak, boşluktadır. 
Tanrıyı insandan, insanı Tanrı’dan ayıran, insanla Tanrı arası-
na korkulu uçurumlar, nitelik ayrılıkları sokan anlayış egemen-
dir bu dinlerde. Oysa Alevilikte insan ile Tanrı bir bütündür. Her 
insan-ı kamil Tanrı ile bütünleşir. Alevilik köklerini eski doğa 
inançlarından aldığından, doğanın yaratıcı ve doğurucu gücü-
nün insan olduğuna inanır. İnsan ile Tanrı el ele, diz dizedir bi-
zim inancımızda. Alevinin Ali ile gönül bağı da bu anlayış ile 
sürmektedir 

Alevilikte en yüce varlık insandır. Ali sevgisi de, insana 
olan sevgidir. Ali Alevilerce Arap yarımadasından alınıp geti-
rilmiş, Anadolu ve Mezopotamya’da yeni bir kişiliğe ve kimliğe 
kavuşturulmuştur. Arap yarımadasında İslam’ın kılıcı, Muham-
med’in damadı, “Allahın Arslanı” olan Ali, Alevi inancında kavli 
beladan beri var olan, yaratılan ve yaratan Haydar olmuştur. 

Bütün bunlar yaşanmamış gibi Ali ile Alevilik ilişkisini dar 
kalıpların içine hapsederek, Ali sevgisini istismar ederek Alevi-
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liği köklerinden, toprağından koparıp Arap kimlik egemenlikli 
İslam sınırları içine hapsetmek, art niyetlilik değilse, kap kara 
bir cahilliktir. Çünkü İslam’da Ali, peygamberin damadıdır ve 
İslam’ın yayılmasına hizmette büyük kahramanlıklar göstermiş 
bir kişiliktir.  

Oysa Alevinin Ali’si, iyi olan, güzel olan her şeydir ve ev-
vel ahir hep var olagelmiştir. Evvel ahir var olan ise, inancımıza 
göre insanın kendisidir. Bizim Ali sevgimizin kaynağında insan 
sevgisi, insan ile haldaş olan Tanrı sevgisi vardır. 

Derviş Ali bunu şöyle tarif eder; 

“Yeri göğü arşı kürsü yaratan 
Men Ali’den başka Tanrı görmedim 
Yaradup kulunun kısmetin veren 
Men Ali’den başka Tanrı görmedim”

3- Kimi yazarların iddia ettiği gibi Alevilik, çeşitli dinle-
rin ve çeşitli kültürlerin etkileşimi ile ortaya çıkmış bir sentez 
inanç mıdır? 

-Alevilik bana göre kendine özgü kural ve kaideleri olan, 
yaratılışı değil varoluşçuluğu esas alan doğal bir dindir. Ya da 
inançtır diyelim. Din tanımlaması genellikle semavi inançlar 
için yapılıyor. Buradan baktığımızda Alevilik semavi dinlerin 
hiç birisine benzemeyen bir inançtır. Aleviliğin semavi inançlar 
ile doğa inançlarının karışımı bir inanç olarak gösterilmesi de 
aynı şekilde inancımızı köklerinden koparma amaçlıdır.  

Alevilik her şeyden önce eşitlik ve özgürlük eksenli, devlet 
dışı, doğrudan demokrasiyi uygulayan bir toplumsal gerçeklik-
tir. Dogmalara ve hurafelere inanmaz. İktidarcılığa karşıdır ve 
rızalık esasına göre kurulmuş bir toplumsallığı savunur. Yani 
komünal bir inançtır. 

Bundan dolayı Aleviliği özellikle semavi dinlerden ayır-
mak önemlidir. Bunu başaramazsak, Alevilik özden kopar. İnsan 
merkezli bir inanç olarak Alevilik elbette bulunduğu alanlardaki 
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gelişmelere duyarsız kalmamıştır. Her toplum gibi çevresinden 
etkilenmiş ve etkilemiştir de. Ancak öz hep ayrı kalmıştır ve bu 
inancın yaşatılabilmesi büyük bedelleri gerektirmiştir. 

4- Bu konuda kafa yoran çaba gösteren bir Alevi yazar 
olarak Alevi tarihinin ve Alevi teolojisinin asıl temellerine 
oturtulması ve bu inanışın bir başka dinin içinde erimesinin 
engellenmesi için ne yapmak gerekir? 

- Ben birey olarak bugüne kadar daha çok Alevilerin ken-
di özü ile buluşmaları gerektiğini ısrarla belirtenlerden oldum. 
Alevi teolojisinin varoluşçu felsefik temellerde yeniden belir-
lenmesi gerektiğine inanıyorum.  

Aleviliğin insanı kutsayan, Kamil İnsanı tanrı sayan ger-
çekçi düşüncesinin; zaman içinde inanca yerleşen yaratılışçı, 
tanrı-kul ikilemine hapsolmuş, hurafelere inanan, kaderci an-
layıştan kurtarılması gerekiyor. Yaşayan Alevilik adı altında 
etrafımızı saran devlet destekli, devleti, egemenliği kutsayan, 
tanrıyı gökyüzüne çıkaran, insanı kullaştıran hurafeci İslam dü-
şüncesinin inancımız içinde yer bulması kabullenilemez.  

Bugün Aleviliğin İslam içinde eritilmesinin önlenebilmesi, 
piyasada bulunan Pirlerle, dedelerle olabilecek bir iş değildir. Bir 
kapalı toplum inancı olan, devlet dışı bir inanç olan Aleviliği bu-
lunduğu alanın egemen inancının etkisinden kurtarmak, Alevi 
aydınlarının akademik çalışmalarını esas alan Demokratik Ale-
vi Hareketinin yaygın örgütlenmesinden geçer.  

Alevilikte inanç önderi bir hırka ve bir lokma ile yetinen-
dir. Halkına karşılıksız hizmet etme erdemliliği olduğu için 
toplumda değer ve saygı görür. Bu açıdan önderliğini bir asalet 
olarak algılamaz, Pir halkının hizmetinde, yoldan çıkanı yola 
sokan, yolunu şaşırana yolunu bulan erdemli kişiliktir. Alevi-
likte ne üstün ırk, ne üstün soy, ne üstün insan yoktur. Benlik 
lanetlidir ve hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışı ege-
mendir. Bilen bilmeyene öğretir, bilmeyen bilenden öğrenir. Ku-
rumlaşması da bu esasa bağlıdır. Bilenler Pirlik makamındadır. 
Pirlik bir Tanrı vergisi değil, bir bilgili olma, kamil olma, haksız-
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lığa ve adaletsizliğe yol vermeme yeridir. 

Aleviler artık kendi kökleri ile buluşabilecek kapasitede-
dir. Yapılması gereken hak ve hakikat arayışını sürdürmeye de-
vam etmektir. Bu arayış yolumuzu aydınlatan yegâne yoldur. 
Unutulmaması gereken; bin dört yüz yıldır bizi gerçeğimizden 
koparmak isteyenlere karşı atalarımızın büyük bedeller ödeye-
rek yürüttüğü direniştir. Gerçeğimiz onların bu direnişinde giz-
lidir. İbadetimiz, itikadimiz, yolumuz atalarımızın, analarımızın 
koruduğu ritüellerimizde gizlidir. Bize düşen bu gerçeği arayıp 
bularak ortaya çıkarmaktır. 

Aleviliğin bir başka inanç içinde erimesinin önüne geç-
menin yolu; atalarımızın toplumu korumak için batıni ve zahi-
ri ayırımı yaparak inancımızın sırlanarak bugünlere taşınması 
önemli bir hizmettir. Ancak kapitalist modernite koşullarında 
sadece Pirler eliyle taşınan inancın tüm Alevi camiasına öğre-
tilebilmesi olanaklı değildir. Önce sır perdesi aralanmalı, ger-
çeğimiz ortaya konulmalı ve takıyye amaçlı söylenmiş zahiri 
anlayış aşılarak batın ortaya sürülmelidir.  

Bir anlamıyla sır faş edilmelidir. Alevilik artık bir sırlar 
inancı olmaktan çıkarılmalı, eğitim yoluyla tüm Alevi kitlesi-
ne öğretilen bir bağımsız öğreti durumuna getirilmelidir. Alevi 
akademilerinden yatişmiş, teolojik eğitimin yanında tüm diğer 
eğitim alanlarında da yetişmiş, en az bir yabancı dil bilen Pirler 
yetiştirilmeli, Alevi ibadet yerleri “soy secereli” cahiller takımı-
nın elinden kurtarılmalıdır 

5- İnanç temellerine göre Aleviliği nasıl tanımlarsınız? 

- Alevilik her şeyden önce felsefik olarak kitaplı dinlerden 
ayrılır. Semavi dinlerin hepsi yaratılış felsefesine inanır ve tan-
rı-kul ilişkisi üzerine kurgulanırken, Kızılbaş Alevilik ise varo-
luşçu felsefeye inanır ve hiçbir şeyin yoktan var ve vardan yok 
almadığı düşüncesi üzerine şekillenir.  

Kitaplı dinlerde Tanrı insandan soyutlanarak gökyüzüne 
çıkarılmış ve tüm canlılar ondan korkar olmuşlardır.  
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İslam’a göre Tanrı dışındaki tüm canlı ve cansız varlıklar 
yaratılmıştır. Tüm yaratılanlar er geç yok olacaklardır. Bir tek 
Tanrı ölümsüzdür. İnsan Tanrı’nın ancak kuludur. Tanrı insan-
ların efendisidir. Tanrı’ya şirk koşmak öldürülme sebebidir. 

Tarihte gerçeği arayan tüm tasavvufçular yok edilmiştir. 
Hallac-ı Mansur, Nesimi, Bedreddin, Sühraverdi, ve daha yüz-
lercesi İslam tarafından katledildiler. Derileri yüzüldü, diri diri 
ateşlere atıldılar. Tek suçları insan olmaktı, kulluğu kabul etme-
mekti, hakkı insanda görmekti. Bugün kendini islamın özü gö-
renler bunları unuttular mı? Aleviler hala bunları unutmadılar, 
Alevilik üstünden çıkar sağlamak isteyenler dışında her Alevi 
geçmişini araştırmakta özü ile buluşmakta kararlıdır. İnancımı-
za göre Tanrı insanın yaratıcı davranışının bir ürünüdür.  

Aradan geçen uzun sürede ortaya çıkan kitaplı dinler ta-
rafından insan kendi yarattığı Tanrı’nın tutsağı haline getiril-
miştir.  

Alevilik felsefesi bu tutsaklığı ortadan kaldırmaya çalışan 
en yürekli bir bilgidir. Bugün en uygar topluluklarda bile Alevi 
ozanlarının Tanrı ile insan arasındaki birliği, bütünlüğünü dile 
getiren şiirlerine rastlanamamaktadır.  

Kızılbaş Alevi ozanları bu yolda nice yiğit yoldaşlarını kay-
betmeyi göze alarak bu düşüncelerin günümüze kadar ulaşma-
sı için büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Alevi ozanı Tanrı 
karşısında ben de varım deme yürekliliğini göstermiştir. Ken-
disine dayatılan gerici düşüncelere karşı hep şiiriyle cevap ver-
miş, direnişini sazı ve sözü ile sürdürmüştür. 

Kısacası Alevilik bir sevgi inancıdır. Rıza ile edinilen bir 
ilim deryasıdır. Doğaya inanır, gerçeğe inanır, gözle görünme-
yen gaybi düşüncelere kapalıdır. Alevilikte bilinmezlik yoktur. 
Cennet-cehennem yoktur, huri ve gılman da yoktur. Can var, 
canan var. Ahiret ve sırat köprüsü de yoktur inancımızda. Ke-
male ermek için nefs ile mücadele vardır. Nefse hâkim olabilen 
kamildir. Kamil ise tanrıya ulaşandır. 
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6- Alevilik konusunda yazılan kitaplar için neler düşü-
nüyorsunuz? 

Alevilik üzerine kitap yazılmasını, araştırma yapılmasını 
elbette olumlu buluyorum. Ancak ülkemizde Alevilik üzerine 
yayınlanmış kitapların ezici çoğunluğu egemen devlet anlayı-
şının toplumumuza empoze edilmesi ve Aleviliği özünden ko-
parıcı resmi söylemlerden ibarettir. Bu konuda elbette iğne ile 
kuyu kazarcasına olumlu çalışmalar yapan aydınlarımız da var-
dır. Birincisi Aleviliği genellikle Alevi kökenli olmayan aydınlar 
yazmış çoğunlukla. 

Egemen anlayışın çizdiği yoldan çıkamayan sözde aydın-
lar vasıtasıyla ibadetinden, ritüelinden, erkanından koparılma-
ya çalışılan Alevilik ise İslami olan ve Ali ve 12 İmam sevgisine 
dayalı bir Şia inancı olarak Kızılbaşlara dayatılmıştır. 

Oysa olayı çokça da söylenen “yaşayan Alevilik” pence-
resinden baktığımız da bile Alevi gerçeğinin semavi dinlerle en 
ufak bir köken benzerliği bulunmuyor. Soruna böyle yaklaşılma-
lıdır. Aleviler oruç tutmaz, namaz kılmaz, Hacca gitmez, Kilise-
ye, Havraya gitmez, tanrı-insan bütünlüğüne inanır. Kul-Tanrı 
anlayışını reddeder. Yazılanlar bu gerçeği öne çıkararak yazıla-
bilirse gerçeğimizi gün yüzüne çıkarabilir.  

Ancak çok az bir Alevi aydını hariç bu gerçeğin ışığında 
yazan yok gibidir. Şekilsel benzerlikler, özdeki ayrılıkların üstü-
nü örtecek şekilde ele alınmakta, abartılmaktadır.  

7- Aleviler ortak paydalarda buluşabildiler mi? Ortak bir 
örgütlülüğe gidebildiler mi? 

- Aleviler son otuz yıldır demokratik bir örgütlenme için-
dedirler. Ancak Alevilik tartışmasına son verebilecek, ortak bir 
Alevi iradesi ortaya koyabilecek bir ortak payda da buluştukla-
rını söyleyemeyiz. Ancak çok büyük bir mesafe alındığını söy-
leyebiliriz. 

Aleviler bugün tüm diğer sınıflı topluluklar gibi bölünmüş 
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durumdadırlar. Özellikle de köyden kente göç ve ülkeden ülkeye 
göç; Talip-Rayber-Pir-Mürşit birlikteliği üzerine kurulu Aleviliğe 
darbe vurdu. Bugün Aleviler ikiye bölünmüş görünmektedir. Bir 
bölüğü devlet destekli bazı Alevi simsarları tarafından sisteme 
entegre edilmektedir. Bu bölüğün elindeki cemevleri, minare-
siz camilere çevrilmektedir. Kadimden bu yana kadın –erkek 
ayırımı yapılmamış Alevi erkanları artık “haremlik-selamlık” 
şeklinde ikiye bölünmekte, Alevi cenazeleri imamlarca kılınan 
“cenaze namazları” ile sırlanmaktadır. Bu Alevi yolundan sap-
madır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. 
Bunun için de Alevi örgütlenmelerinin ortak bir üst akılda bir 
araya gelmesi gerekmektedir. 

Alevilerin bir bölüğü ise Aleviliği kendi kadim hakikati ile, 
yolu ile buluşturmaya çalışmakta, ritüelleri ona göre yeniden 
düzenlemekte ve Aleviliği Akademilerde öğrenilen ve öğretilen 
modern bir anlayış ile ele almaya çalışmaktadır. Gerçek olan 
bu yoldur. Ancak sistemden kopabilen, doğrudan demokrasiyi 
içselleştirmiş, Alevi gerçeğinin üstüne örtülmüş gericilik şalını 
çekip alabilen bir anlayış ile oluşmuş ortak bir örgütlülükle ha-
kikatimizi gelecek kuşaklara doğru bir biçimde ulaştırabiliriz. 

8- Oruç tutmayan, namaz kılmayan, hacca gitmeyen, ör-
tünmeyen, çok evlilik yapmayan, Kuran’a bağlı olmayan, şeri-
at hükümlerine uymayan Alevilerin evlerinin duvarlarındaki 
Ali resmi, onlar ile inançlarının kaynağı arasında nasıl bir bağ 
oluşturuyor? 

- Alevilerin Ali’si semboliktir. Bence soruyu böyle sor-
mamak gerekiyor. Alevilikte elbette zaman içinde bir Ali kültü 
oluşmuş görünüyor. Ancak Aleviler Ali’yi Arap yarımadasından 
alıp getirerek kendi inançları içinde harmanlayıp yeniden ta-
nımlamışlardır. Bunun için Ali resmi sade bir semboldür.  

Alevilik yukarda da belirttiğim gibi salt bir Aliseverlik ola-
rak tarif edilemez. Sorunuzda da belirtildiği gibi, İslami ritüel-
lerin hiç birini yerine getirmeyen bir inanç olarak orta yerdedir 
ve bu açıdan başka bir inançla ilişkilendirilemediği gibi, Ali üze-
rinden İslam ile de ilişkilendirilemez. Aleviler elbette bir muha-
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lif hareket olarak Hüseyini direnişi yürekten desteklemişlerdir. 
Ancak bu biz Alevileri İslamın içinde bir taraf olan Ali yandaşı 
yapmaz. 

Sorunuzun cevabını Meluli babanın bir deyişi ile sonlan-
dırayım: “Ne hacıyız ne hocayız, ne falcı ne muskacıyız, bizler 
güruh-u Naci’yiz, mahşer günü pevramız yok, kamil sözü kur’a-
nımız, hikmet söyler irfanımız, hakikattir erkanımız, yalan yan-
lış foyamız yok, övünmeyiz aslımızla, sevişiriz dostumuzla, uğ-
raşırız nefsimizle, kimse ile davamız yok, meluli’yim sözümüz 
bir, dostumuzla özümüz bir, yer içeriz nazımız bir, sen ben diye 
kavgamız yok..” (Meluli) 

9- Kimi yazarlara göre Alevi örgütlenmesi ve yayılışı 
ocaklar iledir. Orta Toroslar’ın bütün Alevileri Abdal Musa Oca-
ğı’na, Tunceli ve Adıyaman yöresindeki Aleviler Baba Man-
suriler Ocağı’na, Arapkir yöresindeki Aleviler Yürüyen Hızır 
Ocağı’na, İzmir ve Aydın bölgesi Alevileri Yanyatıroğulları ve 
Timur Beylikleri Ocakları’na, Maraş Pazarcık Alevileri Hubyar 
Sultan Ocağı’na, Trakya Alevi Bektaşileri Gözükızıl Ocağı’na 
bağlıdırlar. Ocakları yöneten dedelere ocakzade denir.(39) Si-
raçlar da denilen Hubyar Sultan Ocağı’na bağlı topluluklar, 
Anadolu’daki oniki büyük ocaktan biri sayılır. Yoğun olarak 
Sivas-Tokat-Amasya-Çorum bölgelerinde yaşayan Siraçlar, 
Alevi toplulukları içinde en ketum ve en içine kapanık kesimi 
oluşturur. Siraç, “Işık” demektir.deniliyor. Biliyoruz ki Maraş 
bölgesinde Hakikatçi Aleviler ocak sitemini esas almıyorlar. 
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Ocak Sistemi ve Alevilik 
konusunda? 

 - Ocak sistemi Zerdüşt inancından bu yana var diyenler 
bulunuyor. Mazda inancı ile var deniliyor. Ancak yazılı olarak 
Ocak sisteminin Alevilikte etkin olması Safeviler dönemine 
denk geliyor. Aleviler bu dönemde Erdebil Ocağına bağlanıyor-
lar. Ali ve 12 İmam kültü bu dönemlerde inanca nüfuz ediyor.  

Yine Selçuklularda başlayan ve bu dönemde yaygınlaşan 
soy secereleri ile Mezopotamya-Anadolu Alevileri Ehli-Beyte 
bağlanmış ve Araplaştırma yaygınlaştırılmıştır. Yine aynı dö-
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nemde Kürt Şafii inancı da soy secereleri ile aynı yöntemle Mu-
hammed soyuna bağlanmıştır.  

Ocaklar aslında döneminin inanç önderi yetiştiren üniver-
sitelerdir. İslam’da medrese eğitimi ne ise Alevi Ocaklarında da 
Pir-Mürşit yetiştirme eğitimi aynıdır. Bu ocaklarda sadece dini 
eğitim değil, aynı zamanda hayata dair tüm eğitimler verilmek-
tedir. Zaman içinde Ocaklar kapatılınca, bu ocaklardan yetişmiş 
Pirler, dervişler yolun sürdürülmesi için bildiklerini aile içinde 
seçtikleri bir bireye aktararak yolun devamlılığını sağlamışlar-
dır. 

Ancak Aleviliğe dışardan müdahaleler yüzünden zaman 
içinde egemenlerce verilen sahte soy secereleri ile birçok ehli-
yetsiz aileye dedelik beratları verilmiş ve Alevilik o günün ege-
men sisteminin hizmetine sokulmaya çalışılmıştır. 

Soruda belirttiğiniz gibi, bazı Alevi çevrelerinde zaman 
içinde ocakzade diyerek, soy secerem var diyerek toplumu ege-
menliği altına almaya çalışanlara tepki olarak Ocak sistemine 
karşı Hakikatçi Aleviler ve benzeri akımlar ortaya çıkmıştır.  

Geldiğimiz noktada bence Ocakzadelik ve Dedelik kurum-
laşması bugünün sorunlarına cevap olamaz. O yüzden Alevi 
kurumlarının Dergâhlaşarak, bilimsel temellerde ehliyet sahibi, 
bilgi sahibi gerçek inanç önderlerini yetiştirmeleri gerekmekte-
dir. Geçmişte Pir-Talip ilişkisi kapalı köy inanç yapısında top-
lumsal sorunlara cevap oluyordu. Ancak gelinen aşama da bu 
ilişki de bitmiş görünmektedir. Pir talibini, talip te pirini göre-
mez olmuştur. O zaman Talip-Pir ilişkisi dergâhlar aracılığıyla 
yeniden yapılandırılmalıdır. 

Bu açıdan Alevilik üzerindeki sır perdesinin aralanması 
bugün önemli hale gelmiştir. Bunun için yetişmiş Alevi inanç 
önderlerine, araştırma merkezlerine, enstitülere, çağdaş pirle-
re, analara ihtiyaç bulunmaktadır. Alevi kurumlarının oluştur-
duğu Pirler Kurumu’nun önemi daha da artmaktadır. Kulaktan 
duyma, geçmişte dışa karşı kendimize büründürdüğümüz İsla-
mi söylemlerden sıyrılmış, kendi öz gerçekliğimizi bizlere an-
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latacak kurumlaşma elzem hale gelmiştir. Artık pirlerimizden 
bize kendi gerçekliğimizi aktarmalarını isteme hakkımız vardır. 
Bizlerin nasıl hakiki, öz, gerçek Müslüman olduğumuzu anlat-
mak yerine, namazsız, oruçsuz, hacsız cemlerimizi yürütsünler.  

Cem evlerimize imam hatiplerde okutulmuş hocaları sok-
masınlar. Bizim cenazelerimizde atalarımızın dualarını okusun-
lar. Biz Aleviler de herkes gibi çeşitli uluslara mensubuz. Ancak 
Osmanlıdan başlayarak bugünlere kadar getirilmeye çalışılan 
kendini illa da başka bir ulusa mensup olanlara bağlayarak ön-
der olunmaz. Bunun bilimsellikle bir alakası yoktur. Alevilik 
başka bir coğrafya da oluşup bu topraklara gelmedi. Köklerini 
bu toprakların en eski tek tanrılı inancından alarak bugünlere 
kadar yaşadı. Bu açıdan geçmişte toplumumuzu yaşatmak için 
başvurulan takiyelerden artık kurtulmanın zamanı geldi. 

10- Yaradan’ın Tanımı nedir? Ölüm Alevilikte neyi ifade 
ediyor? 

- Bana göre Alevilikte yaratan yoktur. Bundan dolayı Ale-
viler vardan var olduk derler. Varoluş esastır. Hiçbir şey yoktan 
var olmaz ve vardan da yok olamaz diyen Alevilik; bu yüzden 
ölüme de inanmaz. Ölümü don değiştirme olarak ele alır ve ya-
şamın sürekliliğine inanır. Bu açıdan ele aldığımızda Alevilik 
materyalisttir. Ölüm sadece “can”ın (tin) bedenden ayrılarak bir 
başka bedene göçüdür. Alevilikte çar anasır inancı esastır. İnsan 
Hava, Su, Ateş ve Topraktan yaratılmıştır, öldüğünde ise yeni-
den bu elementlere ayrışarak geldiği yere dönüş yapar. 

Nejat Birdoğan’ın deyişiyle “yaşadığım devletlerin en gü-
zel sazlarını ben çaldım, en güzel deyişlerini ben yazdım, insa-
nı kutsal bildim, ona secde kıldım. İnandım ki her şeyi yaratan 
odur. Her güzelliğe, her iyiye her doğruya onunla vardım. Yara-
tılışı yadsımadım. Yaratılanı kötü tutmadım” (Anadolu Alevili-
ğinde Yol Ayırımı s. 331) 

11- İnsani Kamil, Devriye, Cennet Cehenneme, Evrenin 
yaratılışı, Şiir, Müzik, Dinsel Dans, Doğanın kutsanması vsbir 
çok yönü ile semavi kökenli inanışlardan farklı olan Alevilik 
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kendi başına bir din olarak nitelene bilir mi? 

- Sorunun içinde zaten cevap da verilmiş. Saydığınız kav-
ramlarla değerlendirirsek, Aleviler İnsanı Kamil olanın tanrıyla 
bütünleştiğine inanır. Tanrıyı mükkemmel bir insan olarak gö-
rür. Cennet-cehennemin bu dünyada başından beri var oldu-
ğuna inanır. Reenkarnasyona inandığı için Alevilikte başka bir 
dünya, ya da bilindik adıyla “öteki dünya” yoktur. Evrenin yara-
tılışının bing-beng denilen büyük patlamayla olduğuna inanır.  

İbadetini müzikle,dansla yapar, doğayı kutsar, ziyaretleri 
kutsaldır. Her şeyden önce Alevilik devletsiz, iktidarsız bir ara-
da yaşanabileceğinin ispatı olan bir toplumsal inançtır. Alevilik; 
tüm sorularını kendi içinde çözebilen, egemenliğe değil rızalığa 
dayanan bir sistem savunusu ve yaşam biçimi ile semavi din-
lerin tamamen dışında ve onları dışlayan bir doğal din olarak 
tanımlanabilir. 

Alevilik en çok da yaratıcı olan kadın dünyası üzerine şe-
killenmiş hümanist bir inançtır. Doğurgan olana daha büyük 
değer verilmiştir. “Kâbesi yarinin iki kaşının arasıdır.” Kadın 
Alevi için Huri’dir. Bu kadar değer verilen var edici, koruyucu ve 
kollayıcı cins kadını “Pirlik Postu”nda kovmaya çalışan anlayış 
Alevi inancı olamaz. Alevilikte bildiğimiz kadarıyla Ana kültü 
egemendir. Aleviliği İslam’a bağlayanlar kadını da Posttan in-
dirmek istiyor ve Aleviliğin ta anaerkil çağa ait bir inanç oldu-
ğu gerçeğini gizlemeye ve Alevi inancını İslamiyet’ten yüzyıllar 
sonra ortaya çıkan bir inanç olarak göstermeye çalışıyorlar.  

12. Alevi inanışının içinde hiyerarşik olarak sıralanmış 
üç türlü sır grubu olduğu söylenir. Bunlar;İlm-elYakin; İlim ve 
akıl yoluyla elde edilen küçük sırlar. Bunlar ne anlama geliyor 
ve Alevi insanına neyi öğretiyor ? 

Bu söylediğiniz üç türlü sır grubu; dört kapı kırk makam 
sisteminin son üç kapısında eğitilen Alevi’ye verilen ve kişiyi 
sırr-ı Hakikate ulaştıracak olan sırlar olarak biliniyor. Bunu Er-
doğan Çınar’ın deyimiyle şöyle adlandırabiliriz; “Alevi gizem 
okulu dört sınıflı ve kırk dereceli bir kardeşlik örgütlenmesidir. 
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Alevi terminolojisi içinde bu okul ‘Dört Kapı Kırk Makam’ adı ile 
tanımlanır. 

İnsan-ı kâmil olmaya giden yol diğer üç kapıdan geçer. Bu 
kapılar sırası ile;tarikat kapışı, marifet kapısı, hakikat kapısıdır.
Bu kapılar sır kapılarıdır. Aleviliğin gizem okulu bu üç kapıdadır.
Tarikat kapısı küçük sırlar kapısıdır, Marifet kapısı büyük sırlar, 
Hakikat kapısı da ulu sırlar ya da sırr-ı hakikatlar kapısıdır. Eski-
ler bu sırlara sırası ile;İlm-el Yakin, Ayn-el Yakin, Hakk-el Yakin 
adlarını vermişlerdir.” 

Gördüğünüz gibi bu sırların ismi bile arapça’dır. Benim 
için bu sırdan öte, dört kapı kırk makam öğretisinin değişik aşa-
malarını geçtikçe edinilen bilgidir ve dönemin zorba iktidarla-
rına karşı bazı bilgiler sadece bu öğretiyi öğrenmişler arasından 
saklanarak korunmuş ve sonraki kuşaklara aktarılmıştır. Sır 
olarak adlandırılması bundandır. Tabi esas olarak da belli bir 
birikime ulaşmamışların bu “sırrı”(bilgiyi) özü koruyarak bu-
günlere taşıyamaz. 

Bilindiği gibi Alevilik kendisini sözlü gelenek üzerinden 
bugüne taşımıştır. Aleviliğin kendisini deyişlerde ve sazda, söz-
de içselleştirerek bugünlere taşımış olması binlerce yıl sürmüş 
baskıların ve yasakların ortaya çıkardığı doğal bir sonuçtur. 

Alevi erkanında hak edenlere, yani bilgiyi ve bilimi içsel-
leştirenlere yeri ve sırası geldikçe aktarılan bilgilerin içeriğini ve 
kaynağını Alevi ozanlarının, zakirlerinin, Pirlerinin nefeslerinde 
buluyoruz. Sır aranıyorsa ozanlarımızın deyişlerine başvurul-
duğunda arif olan o sırları orada bulacaktır. 

13- Zaman ayırıp sorularıma cevap verdiğiniz için size 
teşekkür ederim İrfan hocam. 

- Asıl ben size teşekkür ederim Pirim, görüşlerime kitabı-
nızda yer vereceğiniz için 
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Ezeli Doğanay Pirimle Yaptığımız Röportaj 
Dolayısıyla Yapılan Karalamalara Cevabımdır.  

Sayın Ezeli Doğanay ile yaptığımız röportaj epey ses ge-
tirdi. Eleştirenler de oldu, takdir edenler de. Eleştiriler başım 
üzerinedir. Değerlendirip ders çıkarırım. Eksiklerimi görüp ta-
mamlamaya çalışırım. Ancak bazıları var ki (Cemal Özel ve Ali 
Dereli gibileri), eleştirme ile kara çalmayı aynı şey sayıyorlar. 
Eleştiriyorsan doğrusunu söyleyeceksin. Suçlayıp kaçmayacak-
sın. Düşkün tutumunu terk edeceksin.  

Ben cevaplarımda kendi doğru bildiklerimi anlatmaya ça-
lıştım. Bir Kürdün veya Türkün soy seceresi ile Arap olamayaca-
ğını, Alevi olmak için Arap olmak gerekmediğini söyledim. Ker-
belada direnen Hüseyini de savundum. Ali’yi de “tuttum aynayı 
yüzüme, Ali göründü gözüme” diyerek Hakk olarak gördüğümü 
söyledim.  

Ama Atalarımızın inanç ritüellerinin hiç birisinin resmi 
İslam’la, Sünni İslamla veya Şii İslam’la alakası olmadığını ör-
nekleyerek anlattım. Bu Aleviliği kendilerine geçim kapısı ya-
panları incitmiş görünüyor. Ben Aleviliği bir direniş inancı ola-
rak anlıyorum.  

Aleviliği tarihsel köklerinden koparıp 1400 yıllık İslam içi 
kavgada heba edenler ancak bugün IŞİD’e yandaş kazandırıyor-
lar. İslamın özüyüz diyerek Alevi çocuklarını İmam Hatiplere 
gönderen ben değilim. Cemevlerinde haremlik selamlık diye 
kadın erkeği ayıran ben değilim. Benim atalarım için kadın er-
kek yok can vardı, canan vardı. Bugün Alevi Erkanında kadın 
yok. Alevi erkanında el etek öptürülüyor. İnsanlar yerlerde sü-
ründürülüyor. 1970’lerden önce yaşanan tertemiz Alevilik be-
nim anlattığım Aleviliktir. 12 Eylül sonrasında Devlet ve aramı-
za sızmış sahte Alevi önderleri eliyle asimilasyona tabi tutulan 
Aleviliğin içine düştüğü durumun sorumluları 70’lerin devrim-
cileri değil, işbirlikçi sahte önderlerdir. 

Biz Aleviliği hakikatçiliğiyle, paylaşımcı, eşitlikçi, demok-
rat, zulme ve zalime karşı oluşuyla biliyoruz. Alevilikte iktidar-
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cılık düşkünlüktür. Alevilik rızalığa dayalı bir inanç sistemidir. 
Bu açıdan ne Hristiyanların iç kavgalarıyla, ne de İslam’ın iç 
kavgalarıyla işi olmaz.  

Biz asla Aleviliği yermedik. Aleviliği kökleri ile buluştur-
maya çalışıyoruz. Aleviliğin yakasından düşmesi gerekenler, 
kurulu sistem ile bütünleşen yol düşkünleridir. Evet bugünün 
zulümat dünyasından kurtulmak için insanlığın kızılbaş Ale-
viliğe, komünal, kadın eksenli, eşitlikçi ve özgürlükçü Aleviliğe 
ihtiyacı var.  

Alevilik İslam içi diyenler açıklasınlar Alevilik İslam’ın 
hangi mezhebidir? Alevilik İslamı yorumlayış biçimi diyorlar. 
Her İslamı yorumlayanlar bir mezhep mi olmuşlar? Bugün İsla-
mı farklı yorumlayan binlerce tarikat var. Alevilik de bu tarikat-
lerden biri midir? Buyrun kendilerini Alevi toplumunun öncüsü 
sanan “Öz Müslümanlar” bu sorulara cevap verin ve asıl siz dü-
şün Alevilerin yakasından. 
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