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MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ  

 

1.  
Konumuzun Alevil ik olması e lbet te bir tesadüf değil.  

Araşt ırma konusu olarak Aleviliği seçmemizi n nedeni,  

onun yaşadığımız zaman di liminde kendisi olmaktan 

çıkarı lıp eklektik,  yapma ve i lkel  bir inanç olarak 

insanların  önüne konulmasından kaynaklanır.   Kısaca 

‘öteki leşt ir ilmesi ’dir.  Aleviliği araştı rma konusu 

olarak seçmemizi  sağlamışt ır .  Çağa tanıkl ık eden 

bir is i  o larak bu konuda yazmak zorunda kaldım.  O 

yüzden kitap,  bir  tepki kitabıdır ve kullanı lan üslup 

ortalamaya göre ser t ti r .  

 

2. 

Elimizdeki eser Alevil iğin tarihsel temelleri  üzeride 

yeniden  inşası olarak değerlendir ilmeli.  Bu inşada ki   

bütün dinamikler  Alevil iğin  kendi tar ihinden ve bu  

tar ihi oluşturan insanların yaşam ve düşünce 

biçimlerinden kaynaklanmışt ır .  Yani  zorlamalarla  ve 

ihraç f ikir ler le meydana getiri lmeyen bu eser,  

Aleviliğin  kendi içer isindeki bir devinimidir.  Olaya 

böyle bakılmalıdır.  

 Bu kitap,  Alevil ik e traf ında değiş ik zamanlarda 

yazı lmış ve birkaçı müstear is imlerle  Velayet,  Erenler  

ve Ehl- i  Beyt  Dünyası  dergilerinde müstear isimlerle 

yayımlanmış ve yayım sırasında olan beş tane 

makaleyi kapsamaktadır.  Bu makaleler in  yazı lı ş 

amacına gelince,  son yıl larda Alevilik hakkında 

yapılan yanlış bilgi lendirmenin,  bir nebzede de olsa  

önüne geçmektir .  

 S o n  o l a r a k ,  ya z d ı k l a r ı m d a  ya n l ı ş l ı k l a r  v e  

ya n ı l m a l a r  b u l u n a b i l e c e ğ i n i  i f a d e  e t m e k  i s t i yo r ;  

o n  ye d i  v e  o n  s e k i z  ya ş l a r ı n d a  i k e n  k a l e m e  

a l d ı ğ ı m  b u  m ü t e v a z ı  m a k a l e l e r i n  f a yd a l ı  o l m a s ı n ı  

https://t.me/caferilikcom

Türkiye Caferileri Sitesi

www.caferilik.com



d i l i yo r  v e  i y i  n i ye t l e  ya p ı l a n  t ü m  e l e ş t i r i l e r e  

t e ş e k k ü r ü  b o r ç  b i l i yo r u m .  

      

SERKAN ÖZTÜRK 
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GİRİŞ  

(ALEVİLİK ARAŞTIRMALARINDA METOD)  

 

Aleviliğin  teorik ve sosyoloj ik olmak üze re iki açı lım 

alanı bulunmaktadır.  Araştırmamız boyunca gördük ki,  

bugüne kadar Alevil ik hakkında araşt ırma yapan 

insanlar,  daha çok Aleviliğin sosyolojik  yönüne 

eğilmiş ve dolayıs ıyla teorik kısmını  ihmal 

etmişlerdir. 1 Olayın sosyolojik yönüne eğilen insa nlar  

ise,  bir dizi anlamsız tar t ışmanın ortasına i t i lmişt ir .  

Mesela Alevil ik hakkında araşt ırmalarda  bulunan bir  

yazar,  Alevilik  konusunda bir gazete i le  yaptığı  

röportajda uzun süredir çal ış t ığını,  ancak Aleviliği  

çözemediğini i fade ediyordu. Birkaç araş t ırmacı  ise  

Aleviliği  bir “sır” olarak tanımlıyor,  k imiler i ise 

Aleviliğin net bir tanımının  yapılamayacağını iddia  

ediyordu. Başka bir zevat  ise,  or tada birden fazla  

Alevilik  olduğunu söylüyor,  Alevil ikten değil  

“Alevil ikler”den bahsetmenin daha doğru ol acağını  

bel ir tiyordu. Olayı daha rayından çıkaranlar,  Alevilik  

şeklinde bir  tart ışmanın gereksiz olduğunu, ortak bir  

mutluluk projesi  olarak Sosyalizmi öneriyordu.  

 Elbette Alevil ik hakkında yapılan bu 

spekülasyon ve demagoji leri  daha geniş boyutlara  

taş ıyarak konuyu uzatabil ir iz .  Ancak günümüzde 

1 İ lgin çt i r  ki ,  Alevi l i k  araş t ı rmala r ında gen el l i kl e  sosyolo j ik  

a lan  r e ferans  a l ın mış  ve  çoğu  araş t ı rmad a teo r ik a l an  d ikkate  

a l ın mamış t ı r .  (Alevi  şa i r l er in in  yazdıkl ar ın ı  kendi l er in e  gö re  

yoru mlamala r ın ı  saymazsak eğer . )  Tabi i  ki  bunda An adolu’da 

Alevi l iğ in  yazı l ı  kü l tü re  o lan  yab ancı l ı ğın ın  da  ro lü  yo k  

deği l .  Ama Sünni l i kt e  bu  süreç  Alevi l i k  a raş t ı rmala r ına  gö re  

ter s  i ş l emiş t i r .  Sünni l i k  araş t ı rmalar ında t eor i  h er  zaman 

daha önemli  o lmuş tur .  Halbuki  Alevi l i ğin  kanaat imizce ço k  

daha güçlü  bi r  t eor i s i  vard ı r .  
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Alevilik hakkında ne kadar karmaşık şeyler 

söylendiğini ifade etmek açısından bu kadarı yeter l i .  

 Evet. . .Alevil ik noktasında yaşanan bu çok 

yönlü tar tışmalara geçmeden önce,  bu tar tışmalar ın 

sebebine inmek gerekiyor.  Bize göre bunun sebebi  çok 

basi t! Sorun araşt ırmalarda kullanılan metodoloj iden 

kaynaklanıyor.                                                                                                                                                                                                                    

     Ruhlarımız Ona feda olsun, Alevilerin  birinci  

İmamı ve Allah’ın gal ip aslanı Hz. Ali şöyle  

buyurmuşlardır :  ‘Allah’ın  dini  kişi lerle  tanınmaz. 

Hakkın nişaneleri  i le  tanınır.  Hakkı tanı  Hakka 

uyanları  da tanırs ın.”  İş te  Alevilik  araşt ırmalar ında  

metodoloj i bu olmalıdır.  Yani ilk önce Alevil iğin 

ori j inler i tanınmalı,  bundan sonra insanlar  

değerlendir ilmelidir .  Yoksa insanlara  bakarak,  

Alevilik  tanınmaz. Aksi taktirde  yapılan araştırmalar  

sağl ıklı  sonuç vermez, havada kal ır.  Sonrasında 

yukarıda sayılan demagoji ler yapılacak ve mutluluğu 

arayan insanlar bir dizi anlamsız tar t ışmanın iç ine 

sürüklenir.  

  İş te biz bu ki tapta,  insanları   bu anlamsız 

tar t ışmaların  içine sürüklemeden, olanı  değil o lması 

gerekeni anlatmaya çalışacağız.  Hz. İmam Ali’nin 

deyimi i le  ‘hakkın nişaneler i’ ne  bakacağız.  

Dolayısıyla bu kitabın ilgi a lanı,  Alevil iğin teorik  

yapıs ı o lacaktır.  Olayın sosyoloj ik boyutuna ele almak 

bizi yukarıda s ıra ladığımız bir dizi anlamsız 

tar t ışmanın iç ine sürükleyecek, bu kıs ır döngü bu 

suretle sürüp gidecektir.  Diğer taraftan  bazı 

insanların  kendi kafalar ında uydurduğu asılsız  

düşünceler bize zamanımızı kaybetmekten başka bir 

şey  sağlamaz. Asıl olan insanların kendi z ihinler inde 

uydurduğu ası ls ız düşünceler değil,  Alevil iğin  

bağlılar ından is tedikler idir.  
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1. ALEVİLİK KAVRAMININ TARİHÇESİ  
 

İs lam peygamberi Hz. Muhammet hayatta iken 

Alevilik  denilen bir kavram ortada yoktu.  Her ne 

kadar  Hz. Ali’nin bazı yakın ve sadık taraf tarlar ı –

mesela Mikdat,  Ammar, Selman ve Ebu Zerr gibi -  

vardıysa da bunlar iç in  kullanı lan kelime Alevi değil,  

Arapça’da taraftar anlamına gelen Şia  kelimesi idi .  

Rivayet  edi ldiğine  göre 300 kadar sahabe Ali Şiası  

adı i le is im yapmıştı .  Çünkü Hz. Ali birçok defa Hz.  

Muhammet tarafından hal ife liğe atanmış, 2 halktan bir  

kısım ise  O hazretin  e traf ında toplanmaya başlamışt ı .  

Hatta Hz.  Muhammet’in kendisi bile  bu insanları  

övmüş, bunlar hakkında Ali  Şiası  veya Ehl-i Beyt  

Şiası  kavramlarını kullanmışt ı . 3 Şiil ik kavramı bundan 

sonra kes int is iz şekilde ve Hz. Ali’nin taraf tarlar ını  -

ve daha geniş  anlamda On İki  imamların taraf tarlar ını  

ifade etmek iç in kullanı ldı.  Hz. Ali’nin şehit 

edilmesinden sonra  O hazretin  soyundan gelen 

insanlar için  ise Alevi  kavramı kullanılmaya başlandı.  

 On İki  İmamların  al t ıncıs ı o lan İmam Cafer 

Sadık’ın  zamanında iki  yeni kavram çıkt ı  ortaya.  

Bunlardan bir incis i Zeydilik ’t ir  k i,  bunlar İmam 

Zeynel Abidin’den sonra oğlu Zeyd bin Ali’ yi  imam 

tanıdı lar;  b ir  başka fırka oluşturarak On İki İmam 

çizgis inden ayrı ld ı lar. 4 İkinci kavram ise  Caferi lik t ir . 5 

Siyasi çalkantı lardan oldukça iyi faydalanan İmam 

2 İ lg i l i  de l i l l er  i ç in  b kz. :  

Allame TABATABAİ ,  1993 ,  İs l am’  d a Ş ia ,  Kevser  Yay. ,  s .  28  

vd.  
3 Ed-  dürr -ü l  Mansur ,  1 /379  

Gaybe t -ü l  Meram,  s .  326  
4 Doğal  o l arak bunlar ın  Alevi l i k ’  le  a l akası  yo k.  
5 Günü mü zde d e Alevi ler  a ras ında Cafer i l i k  kiml iği  

yaygındı r .  
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Sadık’ın Şii inanç ve öğret i ler inin yayılmasına hızlı  

bir  ivme kazandırmasına binaen On İki İmamcı Şiaya 

Caferil ik adı verildi.  Bu kavram her zaman Şii l ik i le  

eşanlamlı  kullanı ldı . 6 

 İmam Sadık’ın  şehit edilmesinden sonra yeni  

imamın kim olacağına dair yeni tart ışmalar  ortaya 

çıktı .  Bir grup İmam Sadık’dan önce vefat eden oğlu 

İsmail’ i  imam tanıdılar.  Bunlara ise  �İsmail i  adı  

veri ldi ve bunlarda On İki İmam çizgis inden  

ayrı ldılar� Şii lik içers inde bel ir ti len bu kopmalar  

dış ında başka önemli  kopmalar olmadı .  

 15. yy. ın  son yarısında yeni bir kavram daha 

ortaya çıkt ı .  Şah İsmail’ in babası Şeyh aydarın  

mürit leri  başlar ına kırmızı sar ık sar ıyorlardı  Bundan 

dolayı  bu müri tlere Kızılbaş adı verildi.  Daha sonra 

bu kavram Anadolu’ da ve İran’da ki Şi i ler iç in 

yaygın  olarak kullanı lmaya başlandı.  Artık  bu 

coğrafyada Şii l ik ve Caferil ik ile yeni bir  kavram 

ortaya çıkmıştı :  Kızılbaşl ık. . .  

 

 15. yy. ın  son yarısında yeni bir kavram daha 

ortaya çıkt ı .  Şah İsmail’ in babası Şeyh aydarın  

mürit leri  başlar ına kırmızı sar ık sar ıyorlardı  Bundan 

dolayı  bu müri tlere Kızılbaş adı verildi.  Daha sonra 

bu kavram Anadolu’ da ve İran’da ki Şi i ler iç in 

yaygın  olarak kullanı lmaya başlandı.  Artık  bu 

coğrafyada Şii l ik ve Caferil ik ile yeni bir  kavram 

ortaya çıkmıştı :  Kızılbaşl ık. . .  

 Osmanlı lar ve Safeviler arasında ki müca dele 

ve diğer  taraf tan Anadolu’da meydana gelen birçok 

6 Cafer i l ik  i smi  İmam Sadık – a-  ın  i smin e  iza fet en  

ver i lmiş t i r .  Ama b i r  kavram o larak Cafer i l i ğin  İma ma Sadık 

–a-  zamanınd a mı ,  yo ksa O hazret t en  sonra  mı  or t aya  

ç ıkt ığına  dai r  net  b i r  b i lgi  yo ktur .  
7 Dolayı s ı  i l e  bunla r ın   da  Alevi l ik  i l e  a l akası  yo k.  
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Şii /Kızı lbaş  kökenli ayaklanma  yüz binlerce Şiinin  

kat ledi lmesi i le sonuçlandı.  Çaldıran Savaşı’ndan 

sonra Anadolu’da kalan Şii ler  i le  İran’da kalan Şii ler  

arasında ki  bağlar  gevşedi  ve İran’  da Safev iler’in  

yönetimden alaşağı edilmeler i i le de koptu.  Osmanlı  

da bu arada boş durmadı.  Katl iam etmekle bu insan 

kaynağını bit iremeyeceğini anlayınca  Anadolu’da ki  

Şii /Kızı lbaş  tekke/ medreselerine kendi  adamlarına 

yerleşti rdi .  Öyle ki  Hacı Bektaş - ı   Veli Tekkesi  bile  

bunun dışında kalamadı.  Alevi halk arasında Sünniliği 

yaymaya çal ış tı .  Bu ocaklarda ki Ehl -i  Beyt i lmi 

öldürüldü. Hurufi ler,   Masonlar  ve bunlar gibi bir  dizi  

batıl  inançlara  sahip olan bir  çok grup i lgil i  

tekkelerde yer bulabildi.  16.  yy. ın  iki nci yarıs ında ise 

yeni bir  kavram ortaya çıkmışt ı:  Bektaşi l ik. . . 8 

 Bu tar ihten it ibaren Bektaşi lik  genelde şehirde 

ya-şayan ve Osmanlı’ ya yakın Şii ler iç in,  Kızılbaşlık  

ise  kırsal kesimde yaşayan Şiiler iç in kullanı ldı.  

Dünyanın her  yerinde ise –Anadolu 'da dahil -  Alevi  

kavramı Hz.Ali’nin soyundan gelen insanlar için   

kullanı l ıyordu. 9  

 

Ancak ne olduysa oldu ve Alevi kavramı 19. yy. ın   

başında 10 Kızılbaş toplulukları  i fade etmek iç in  

kullanı ldı.  Kısa  bir süre  sonra Alevil ik kavramı 

Bektaşil ik ' de dahil,  Şi il iğe bağlı  olan  bütün 

8 Huruf i  ve  Mason  s ı zmalar ı  Bektaş i l ik  kavramının  or taya  

ç ıkmas ından  sonrad ı r .  
9 Baki  ÖZ b i r  ki t ab ında  'Alevi l iğ in  16 .  Yy.  da  Hz.  Al i  

yan l ı la r ın ın  genel  ad ı  o lduğunu '  sö yle rse  d e  ge t i rd iği  

del i l l er in  tü mü zor lamad ır .  Daha ço k Alevi l i k  i l e  Ş i i l i ğ i  

ayr ı ş t ı rma  amacı  güder .  

Baki  ÖZ,  1996 ,  Alevi l i k  Nedi r? ,  Der  Yay. ,  s .  176 -17 7  
10 İ r i ene MELİKOF,  1993 ,  Uyur  İd ik Uyard ı l ar ,  Cem Yay. ,   s .  

25 vd .  
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1 2  

1 2   

topluluklar iç in kullanılmaya başlandı . 11 Günümüzde 

de kavram aynı anlamda kullanıl ıyor. 12 

 

 

 

 

2. ALEVİLİK NEDİR?  

 

2.1.  Giriş  
 

Yaşadığımız zaman di liminde, Alevilik e traf ında bir  

hayli şeyler yazılmakta ve çeşit l i  çarpı tmalar  i le  

Alevil ik kendi temel kaynaklar ından koparı lmaya 

çal ış ılmakta;  Aleviliğe yalan -yanlış  f ikir ler nispet  

edi lmekte ve bu suretle muhtevası  bozulmak 

is tenmektedir.  Alevi  Aydını ( !)  d iye öne at ılan,  ama 

Alevilikle a lakası olmayan bazı insanlar Aleviliğe 

çeşi t li  tamınlar get irmekte ve bu suret le insanlar ın 

beynini karışt ırmaktadır lar .  Bunun doğal bir  sonucu 

olarak da,  insanlar  Alevilikten uzaklaşmaktadır lar .  

Mesela Ömer ULUÇAY adında bir  yazar yazdığı bir  

makalesinde Alevil iğe yirmiden fazla  tanım 

getirmekte ve Onu kavramlaşt ırmaktadır . 13 Kimi 

                                                             
11 Bu konular  üzer ind e ayr ıca  duru lacak .  
12 1980 ' l i  yı l la ra  kadar  Alev i l i ğin  Ş i i l i k  i l e  o l an  i l i şki l er i  

inka r  ed i lmiyo rdu .  Ancak 1980 '  den  sonra  bu   duru m değiş t i .  

 
13 Dr.  Ömer  ULUÇAY,1993,  ‘Demo krasi -Laikl ik  ve  Alevi l ik ’  

Cem Dergi s i ,  Yı l :2 ,  Eylü l  Sayıs ı   

Bu konu  h akkında d aha  b i r  ço k ö rnek vermek mü mk ünse d e,  

la fı  u za tmak ve gereksi z  ta r t ı şmalara  gi rmek i s temed i k.  

Çünkü bu  konu  hakkınd a o  kad ar  ço k ipe -sapa gelmez şeyler  

yazı ld ı  k i ,  yazı l an la r ın  b i r  ucu  ko mediye,   d iğe r  ucu  da  

drama u l aş ıyo r .   An cak şu na emin iz  ki  Alevi l ik  ta r ih inde b i r  

çok kez yap t ığı  gib i  has ımlar ın ı  ve  düşman lar ın ı  yıkarak  

kendi  ö zü yle  bu lu şacakt ı r .   

https://t.me/caferilikcom
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yazarlar  ise  Alevilik  ile  Bektaşi liği  bir leşti riyor ve 

bunları yerleşim bir imlerine göre kavramlaşt ır ıyorlar.  

Alevilik  “Köy Bektaşi liği”   olarak kavramlaşırken,  

Bektaşil ik  ise bir  anda “Kent Alevi liği”  oluyor.  

Durum o kadar vahimdir  ki Alevil ik konusunda 

araşt ırma yapan bütün yazarlar ın  tanımlarını  bir  araya 

get irsek iş in içinden çıkamayız.  Alevilikte insanı  

mutluluğa götüren,  sağlam bir  düşünce s is temi ve 

yaşam programı arayan insanlar ise,  bundan 

vazgeçerler.   

 Bu durumda bizim yapmamız gereken i lk şey 

ortaya atı lan bell i -başl ı  tanımlar  etrafında konuşmak,  

bu tanımları değerlendirmek ve son olarak ta kendi  

Alevilik  tanımımızı ortaya koymaktır.   Bununla  

başl ıyoruz. . .  

 

2.2.  Kavramsal Olarak Alevil ik  

 

Kavramsal  alanda Alevil iğin birkaç  tanımı yapılmakta 

ve bunun doğal  bir sonucu olarak Alevi  kel imesi  

birkaç topluluğa nispet  edi lmektedir .   

Birinci olarak Aleviliği Türkçe te laffuzu i le 

değerlendiren görüş etrafında konuşacağız.  Buna göre 

Alevilik ,  Ali  i le  evi kelimeler inin birleşt i ri lmesi nden 

meydana gelmişt ir .  Ali  + evi  şeklinde bir araya 

get ir ilen kavramda, aradaki “ i” harf i düşmüş ve 

anlatı lmak is tenilen şey Alevi olarak kavramlaşmıştır .  

Alevi kavramı ise yalnızca Hz. Ali’nin soyundan 

gelen insanlar ı kapsamaktadır. 14  

 İkinci olarak etra f ında konuşacağımız görüş,  

Aleviliği Arapça telaffuzu i le e le a lan görüştür.  

                                                             
14 Bi r   ö rn ek iç in  bkz. :  

P rof.  Dr .  Abdulb aki  GÖLPINARLI,  1969 ,  100  Soruda  

Türkiye’d e Mezhepler  ve  Tar ikat l ar ,  Gerçek Yayınevi ,  s .  54  
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Arapça’ da Alevi kavramı “Ali’ye ait” ,  “Ali’ye 

mensup”  anlamına gelmektedir. 15 Nasıl Hır is tiyanlara  

Hz. İsa’ya bağlı o lmalarından dolayı İsevi; Yahudilere  

de Hz. Musa’ya bağlı o lma lar ı  sebebiyle  Musevi  

deniyorsa,  aynı şekilde Hz. Ali’ye bağlı o lanlara da,  

Alevi  denmektedir.  Buna göre,  sondaki  “i” harf i  

sahipl ik anlamı taşır  “v” harf i ise arada kaynaşt ırma 

harf idir.  Sonuç olarak Alevilik ,  Ali taraf tar lığıdır.   

 Bu iki görüşten en uygunu ikincisi  olmakla 

bir l ikte ,  b ir inci  görüşünde bel ir li  oranda doğruluk 

payı vardır.  Bir inci görüşün doğruluk payının en iyi  

ispat ı ,  bugün dahi s ıkça rast ladığımız “soydan gelme”  

olayıdır.  Soydan gelme; yani  bir kiş inin Alevi  

olabilmesi iç in  anne ve baba sının Alevi olma 

zorunluluğu.. .  Eğer Alevi kavramını bir inci görüş 

doğrultusunda kullanır “Alevi kavramı Hz.Ali’nin 

soyundan gelen insanları kapsar”  dersek, doğal  

olarak bir  Alevinin de Alevi  anne ve babadan gelmesi 

şar tt ır .  Kaldı ki İs lam Tarihi’nin ilk z amanlarında 

Alevi kavramı,  Hz.Ali’nin soyundan gelen insanlar 

için kullanı lıyordu.   

 Bugün ise Alevi Cemaatinin  büyük bir  

çoğunluğu Hz.  Ali’nin soyundan gelmemektedir.  Bu 

insanlar,  kendiler ini  ifade ederken de “Alevi”  

kavramını kullanmaktadır lar.  İş te bur ada ikinci  

görüşün savunduğu şeye ulaşıyoruz ve anlıyoruz ki ,  

sonraki  dönemlerde Alevi  olmayan bir  çok insan 

kendini bu kavramla ifade etmiş  ve Alevi kavramı 

“Ali taraftarl ığı”  anlamında en geniş boyutlar ına 

ulaşmışt ır .   

                                                             
15 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :  

Prof.  Dr .  Ethem Ruhi  F IĞLALI ,  1991 ,  Tü rk iye’  d e  Alev i l i k  

ve  Bektaş i l i k ,  Sel çuk Yay. ,  s .  7  
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 Yeri gelmişken burada soydan gelme  hakkında 

biraz konuşal ım. Yukarıda da  anlat tığımız gibi 

günümüzdeki kullanıl ış  şekli  i le Alevil ik kavramı,  Hz.  

Ali’nin takipçisi,  taraf tarı  ve hizbi  demektir.  Taraf tar  

olmak için bel li  b ir  soydan gelme şart ı  aranmaz. 

Burada  önemli olan kiş inin niyetidir .  Öyle  ise bir 

kişinin Alevi  olabilmesi  iç in  bel l i  b ir  soydan gelmesi  

gerekli değildir.  Nitekim tar ih boyunca değiş ik 

uluslardan ve kabilelerden bir çok kişi  eski 

dinler inden vazgeçerek Alevi  olmuşlar  ve Alevi  

Cemaati de bunlara  bağrını açmıştır .  Ancak bir  kişinin 

“Seyyid -i  Saadet,  Evlad- ı  Resul” olması için  Hz. Ali 

soyundan gelmesi  şar tt ır  ve kanaatimizce soydan 

gelme yalnız bununla s ınır lıdır .   

 

2.3.  Tarihsel Olarak Alevil ik  
 

Bize ulaşan kaynaklara dayanarak yaptığımız 

araşt ırmalar,  Alevi  kavramının tar ih sel süreç 

içer isinde geçirdiği  aşamaları b ize şöyle 

öğretmektedir :  Alevi  kavramı i lk zamanlarda Hz.  

Ali’nin soyundan gelen insanlar iç in kullanıl ıyordu ve 

kavram tam olarak bunu karşı l ıyordu. Hz.  Ali’nin 

taraf tar ları  ise,  Şia  veya Şia - ı  Ali kavramlarıyla ifade 

ediliyordu.  

Hz. Muhammet hayatında dahi Şia kel imesi bu 

anlamda kullanı l ıyordu. 16 Bu süreç böylece devam ett i  

ve Çaldıran Savaşı’na kadar  geldi .  Şii lerin  

Çaldıran’da yenilmesi  ile ve daha çok İran’da 

Safeviler’ in yönetimden alaşağı edi lmeleriyle bir  

kıs ım Şia  –ki  bunlara  “Kızı lbaş”  adı nispet edil iyordu 

–  Anadolu coğrafyasına hapsedildi.  Bu hapis ile 

                                                             
16 Bi r  keres ind e Resu l - i  Ekrem – s-  şö yle  bu yurmuşlard ı r :  ‘Al i  

ve  ş i as ı  k ıyamet  gününde kur tu lu şa  eren le r in  t a  ken di ler id i r . ’  
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Anadolu da kalan bu Şialara “Alevi”  ismi nispet 

edildi.  Zaten yapılan te tkikler Alevi  kavramının 

Anadolu ya hapis olan Şialar iç in iki yüz ell i  yı l ,  

belk i  de  daha az bir  süredir kullanı ldığını ortaya 

koymuştur .  Günümüzde de kavram, bu anlamda 

kullanı lmaktadır.   

 

2.4 Alevil ik Din midir?  

 

Alevilik  hakkında araşt ırma yapan bir dizi  

araşt ırmacının ortaya att ığı bir tanıma  göre  Alevilik  

bir  dindir.  Ancak bununla anlatı lmak is tenen 

Aleviliğin İs lam dini olduğu değil,  İs lamiyet 'in 

dış ında başka bir  din olduğudur.  Şimdi,  bu görüşün 

savunucular ından bir is i  olan Prof.  Dr.  Fuat Bozkurt‘a  

kulak kabartalım ve onu dinleyelim :  

 

“Bizim inancımıza göre Alevil ik,  Anadolu‘ nun 

toplumsal olaylarının ortaya çıkardığı  Orta 

Asya ‘dan Ön Asya ‘ya değin bir çok dinlerin 

iz ini  taşıyan bir  Anadolu dinidir.  İs lamlık,  

‘Onun üzerine çekilen bir  örtüden i ler iye 

gidememiştir.” 17 

  

Yukarıya aldığımız pasajda Bozkurt’un  

anlatmak  istediği oldukça açıkt ır .  Ona göre Alevilik ,  

çeşi t li  dinlerin  sentezinden oluşan ve İslamiyet’ in ona 

sadece bir ör tü olduğu,  yepyeni bir dindir.  Daha geniş 

bir  kadronun 18 yazdıklar ından hareket edecek olursak 

                                                             
17 Prof.  Dr .  Fuat  BOZKURT,  1990 ,  Alev i l i ğin  To plu msal  

Bo yut l ar ı ,  Yön Yay. ,  s ,  17  
18 İ lgi l i  kadronun  b i r  k ısmı  aşağıda ki  gib id i r :  Fuat  

BOZKURT,  Meh met  ERÖZ,   İ smet  Zeki  EYUBOĞLU,  R ıza  

ZELYUT,  Lüt fü  KALELİ ,  Neja t  BİRDOĞAN,  Cemşid  
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Alevilik; Hinduizm,   Zerdüşt lük, Şamanizm, Yeni  

Eflatuncu luk,  Hır is t iyanlık,  Yezidi l ik,  Yahudilik,  

Manilik ve daha adını burada söyleyemediğimiz 

onlarca dinin karması  ve sentezinden oluşan, yapma 

ve i lkel  bir dindir .  Kadroyu teşki l  eden,  ama profesör 

olan veya olmayan, bu  yazarlar kendi   görüşlerini  

desteklemek iç in iki tane del i l  ( !)  or taya 

koymuşlardır.  

Birinci del il leri ,  Yunus Emre, Pir Sultan Abdal 

gibi  ar iflerin i rfanî  özle yazı lan şi i rlerini  çarpı tmak 

sureti  i le  or taya koyduklar ı düşünceleridir.  Ancak biz,  

bunların  bu düşünceler ini del i l  o larak kabul 

etmiyoruz. Çünkü bu yazarların  irfanî  seviyeler i  

mezkur ar if lerin  ş ii r lerini anlayacak kadar güçlü 

değildir.  Bunlar ın bırakın irfanla  i lg iler ini,  pek 

çoğunun Allah’a inanmadığı,  Hz. Muhammet’i  b ir  

fi lozof olarak gördükleri,  Ehl - i  Beyt’e  iman etmediği  

-ki  bütün bunlardan Allah‘a s ığınırız –  herkes 

taraf ından bi linmektedir.  Şimdi,  nasıl  olurda Allah’a,  

Resulüne ve Ehl - i  Beyt‘e  düşman olan bu insanlar,  

Allah‘a,  Resulüne ve Ehl - i  Beyt‘e gönül  veren  

kiş iler in şi ir lerini doğru biçimde yorumlayabil i rler?  

Açıkt ır k i,  bu yazarların anlayacaklar ı şeyler,  Ehl -i  

Beyt Dostları’nın anlatt ıklar ının tam tersi o lacaktır.  

Bu konu etrafında son olarak şunu söylemeliyiz ki,  

Ehl- i  Beyt Mektebi’ne mensup olan kişi ler in  yazdığı  

şi ir ler i ,  ancak Ehl - i  Beyt Mektebi’ne mensup olan 

diğer  kişi ler anlayabili r ,  başkalar ı değil. . .   

İkinci  deli l ler ine gelince,  bu del il ler in  eski  

Anadolu dinleriyle Alevil ik arasında bir dizi benzerlik  

ortaya koymalarıdır.  Bilimsel ve objektif bir  

platformda ortaya konulduğu iddia edi len bu del il ler,  

                                                                                                                        
BENDER,  Al i  SÜMER,  An ton  Jose f  DİERL,  Baki  ÖZ,  Cemal  

ŞENER vs .  
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gerçekte   b i l im dış ı lık ve sübjektif liğ in  en çarpıcı  

örnekler idir.   

Bu deli ller iki  açıdan eleşt ir ilebi li r .  Birinci  

olarak, bu araşt ırmacılar Müslüman değillerdir ve 

bundan dolayı  İs lami evren tasavvurundan 

yoksunlardır .  Kendi  kıs ır  dünya görüşleri  i le  Alevil iğe 

yak laşt ıklar ı iç in Alevil ik hakkındaki  görüşleri  de 

yeters iz kalmaktadır.  Eğer bu araşt ırmacılar İs lami 

evren tasavvuruna sahip olsalardı,  Alevil iği hep eski  

Anadolu dinler ine yamamaz, varolan bazı 

benzerlikleri  de hep  İs lâm dışı yollardan aramazlardı .   

Biz şuna inanıyoruz ki,  Hz. Adem’den Hz. 

Muhammet’e kadar yüz yirmi dört bin peygamber aynı 

ilahi  programı insana tebl iğ e tmişlerdir.  Yeryüzündeki  

ilk  din,  tek tanrıl ı  d in ,   yani  tevhit  dinidir.  Bundan 

sonra insanlar,  değişik  ve çok tanrı lı  d inler icat etmiş,  

ama tektanrı lı  d inin bazı inançlar ını  da bu 

uyguladıklar ı yeni din içer is inde yaşatmışlardır.  

Alevilik  bizim inancımıza göre Hz. Muhammet’in  

tebliğ e t tiği dinin ta kendisidir .  Hz. Adem‘den Hz. 

Muhammet’e kadar uzanan nübüvvet zincirinde olan 

bazı inançlar ,  bu Eski Anadolu dinler inde elbet te  

olacaktır.  İşte Alevil ik i le  Eski  Anadolu dinleri  

arasındaki kimi benzer inançlar,  ancak böyle  

açıklanabili r .   

Bu deli le get ir i lecek ikinci eleşt i ri  ise,  bu 

yazarlar ın kültür  i le inanç arasındaki farkı  

bilmemeleridir.  A yrıca  yazdıklar ı de  gösteriyor ki ,  

bu araşt ırmacılar  İs lamiyet‘ in yabancı kültür lere karşı 

olan tavrını  bi lmiyorlar.  Bu del ile ikinci  e leşt ir imiz 

genel  olarak şudur: Alevil ik  doğal olarak toplumsal az 

veya çok kendinden önce gelen kültürler i yaşatmışt ır .  

Yoksa inanç yönünden bir şey yaşatmamışt ır.  “Kültür  

insan tarafından üret ildiği için sürekli b ir  şekilde 

üret i lmelidir .  Bu nedenle kültür yapıları ,  doğal  
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olarak değişmeye   müsait  ve  mahkumdur.” 19 Halbuki  

inanç nassdır,  yani kesinlikle değişme kabul e tmez .  

Öyle ise  Alevi  Topluluğunda yer -yer  görülen 

kültürel farkları  nası l  Alevil iğin  inanç s is temine 

koyabili r iz?  Sünnil ik  dinle beraber kültürü de al ı rken, 

Alevilik yalnızca dini düşünceyi referans olarak 

almışt ır .  Referans olarak aldığı bu dini düşünceyi de 

yaşamı i le bütünleştirmesini bilmiştir .  Yani Alevilik ,  

İs lamiyet’e  ters olmayan kültürler i yaşatmışt ır .  Bu ise  

Hz. Ali’ye kadar  uzanan köklü bir  prat ikt ir .  Nitekim 

Hz. Ali,  Malik  Bin Eşter‘i  Mısır‘a val i  o larak tayin 

ederken Ona  halkın İs lamiyet‘e ters ol mayan 

kültür ler i  yaşatmasına izin  vermesi  yönünde 

direktif ler vermişt ir . 20 Peki,  bu prat ikten sonra,  

toplumun ürünü olan kültürü yaşatmanın İslamiyet‘e  

ters olduğunu söylemeye kim cüret edebil ir?   

Kaldı ki,  bu yazarlar ın  getirdiği del il lerin pek 

çoğu çeşi tl i  zorlamaya  dayanmaktadır.  Mesela birisi  

çıkmış diyor  ki,  bi lmem Zerdüştlükte  a teş  kutsalmış ,  

Alevilikte  ise çerağ kutsal.  Alevil ikte çerağın kutsal  

olması ise Aleviler‘ in eskiden cemlerde çerağı  

aydınlatmada kullanmaları  imiş (? ) Yahu, ne yapalım 

yani,  a teş Zerdüşt lükte  kutsal diye etraf ı aydınlatmak 

için a teş  kullanmayalım mı?  Şimdi biz,  aydınlatmada 

ampul veya florasal  kullanıyorsak ampul veya 

florasal ın kutsal olduğunu mu iddia edel im?   

Üstadımız,  Pir Sultan Abdal güzel şi ir inde 

şöyle  demektedir:   

 

“Bizim dine yeni bir din demişler  

Bir lokmayı kırk can i le yemişler  

                                                             
19 Peter  L .  BERGER,  1992 ,  Din in  sosya l  Gerçekl iği ,  İnsan  

Yay. ,  s .  32 -33  
20 Bu  emirn amenin  t am metn i  iç in  b kz . :   

Hz.  İmam Al i  –a-  ,  Nehc’u l  Belağa,  s .  368 -382  
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Erenlerde doğru yolu komuşlar 21 

Biz gidel im gitmeyenden bize ne?” 22 

 

Yani,  b izim dinimiz Tevhit  d inidir ;  yoksa 

bazılar ının dediği gibi  yeni bir  din  değildir.  

 

2.5.  Alevilik Mezhep midir.?  

 

Alevi l ik  e traf ında tart ış ı lan konulardan biride 

Aleviliğin bir mezhep olup olmadığı noktasında 

yoğunlaşmaktadır .  Kanıya göre Alevil ik,  t ıpkı  Hanefi ,  

Maliki ,  Hambeli  ve Şafi i  mezhepleri  gibi  bir 

mezheptir.  

Öncelikle kel imenin et imolojisine bakmalı .  

Mezhep kel ime si  Arapça‘da “gitmek”  anlamına gelen 

“zehebe”  kelimesinden türeti lmiş .  Mezhep kelimesi  

Arapça’da “gidi len, tutulan yol”  anlamına gel iyor .  

Konuya tar ihsel açıdan yaklaşırsak Hz. 

Muhammet zamanında ibadete veya inanca dair  

konularda herhangi bir i t i laf yoktu  ve hiç kimse 

içt ihat yapma yetkisine sahip değildi.  Çünkü, herkes 

karşılaş tığı  sorunlar ı  Hz. Muhammet’e götürüyor,  

sorun hakkında ki hükmü de öğrenmiş oluyordu. İs lam 

Dünyasında ilk  anlaşmazlıklar ,  Hz.  Peygamber‘in  

şehit edi lmesinden sonra,   bazı  Müslüman ların  Gadir -i  

Humm biat ını bozarak,  İmam Ali’nin velayetini inkar  

etmeleriyle başladı.  Hz. Muhammet’in şehit  

edi lmesinden sonra Müslümanlar  Sünni  ve Şii  olmak 

üzere iki kısma ayrı ldı. 23  

                                                             
21 Ko ymuşlar  
22 P rof.  Dr .  Abdulbaki  GÖLPINARLI -Per t ev  Nai l i  

BORATAV,  1991 ,  P i r  Su l tan  Abda l ,  s .  205  
23 Bi rkaç örn ek iç in  bkz. :  Tar ih - i  Bağd at ,  2 /327  

Tezkere’ t -ü l  Havas ,  s .  47  
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Şii ler,  Kur‘an - ı  Kerim‘de Ehl - i  Beyt  hakkında 

nazil olan ayetlere ve Hz.  Muhammet’in “Ben ilmin 

şehriyim, Ali ise  onun kapısıdır.” ,  ”Ehl - i  Beyt‘ im 

Nuh’un gemisi  gibidir.” ,  ”Size iki ağır  emanet 

bırakıyorum.” gibi  sayısını yüzler le  ifade 

edebileceğimiz hadis lere dayanarak Hz. 

Muhammet’ten sonra ümmetin halifesinin Hz.  Ali   ve  

Onun soyundan gelen diğer On Bir İmamın hal ife  

olması gerektiğini  savunuyorlardı .  Sünniliğin  

çekirdeğini  temsil  eden bir gurup ise Hz. 

Muhammet’in kendisinden sonra ümmete bir halife 

tayin etmediğini söylüyor,  Ben - i  Sakife‘de bir  oldu 

bit t i  i le veya İkinc i Halife Ömer Bin Hattab’ın deyimi 

i le  “bir  ayak sürçmesi”  i le,  Ebu Bekir  Bin Kuhafe‘yi  

hal ife lik makamına get ir iyorlardı .  Hem de Hz. 

Muhammet’in  cenazesini yerde bırakmak pahasına!  

Sonraki zamanlarda Muaviye Bin Ebu Süfyan buna 

kesin adını verecek “Biz Ehl- i  Sünnetiz”  diyecekti.   

Devam eden zamanlarda,  Ehl -i  Sünnetin 

içer isinde her sahabenin ve her tabi inin bir  kendine 

has mezhepler i o ldu.  Hanefi Mezhebi gibi bazı  

mezhepler zamanın hakim otori tesine sırt ın ı 

dayayarak daha fazla  bağlı buldular ve daha geni ş  

coğrafyalara  yayıldı lar.  Daha sonra Ehl -i  Sünnet 

kendi içer is indeki bu dağınıkl ığını toparlamak 

amacıyla mezhepleri sınır landırdı.  Hicr i al tı  yüzlü 

yı l larda bağlı lar ının fazla olmasından hareket  edi lerek 

mezhepler  s ınırlandır ıldı ve Maliki,  Hanefi,  Hambe l i  

ve Şafi mezhepleri “dört hakk mezhep”  o larak kabul  

edildi.  Bu dört mezhebin dışında kalan diğer 

mezhepler  ise zamanla terk edi ldi.  

Her ne kadar,  Ehl -i  Sünnet  kendi içeris indeki 

i t i laf ları  gidermek maksadıyla  mezhepler i 

sınır landırsa da bu it i laflar  tam olarak kaldır ılamadı.  

Bu dört mezhep arasındaki i t i laflar  bu gün dahi devam 
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etmektedir.  Hatta bize ulaşan rivayetlere göre,  

mezhepler sınır landırmadan önce,  Hanefi ler ve 

Şafi i ler  birbir lerinin  kanını  helâl bi liyorlar ve 

birbir lerinin mahalleler ine saldırar ak ta lan 

ediyorlarmış. 24 Mezhepler in  s ınırlandır ılmasından 

sonra,  Sünnil ikte iç t ihat kapıs ı kapatı ldı.  Ancak 

birkaç Sünni a lim bu yasağı  deldi ler. 25  

Şii l ik ise,  en son imam, İmam Mehdi‘nin 

zamanına kadar Zeydilik ve İsmaili lik diye  birkaç 

kola ayrı larak geldi.   

Şimdi,  söz buraya gelmişken Alevil iğe Caferi  

Mezhebi  denilmesinin sebepler i üzerinde biraz 

konuşalım. İlk önce şunu bi lmemiz gerekiyor ki ,  

Aleviliğe Caferi  Mezhebi denilmesi   İmam Cafer – i  

Sadık‘ın  bir mezhep kurmuş olmasından dolayı  

değildir.  Bunun temelinde yatan sebep, İmam Sadık’ın  

yaşadığı  zaman di l iminin,  Emeviler ’ in  yıkıl ış  

dönemine rast lamasıdır.  Emeviler Abbasoğullar ı i le 

uğraşmaktan Şia üzerinde bir baskı kuramamışlar ve 

İmam Sadık Ehl -i  Beyt Mektebini bütün yönler i i le  

açıklamışt ır .  İş te Alevil iğin Caferi Mezhebi olarak 

adlandır ı lmasındaki temel sebep budur.  Caferi  

Mezhebi  şeklindeki kullanım, genelde taraf ların bel li  

olması  açıs ından diğer  hiziplerce yaygınlaştır ılmışt ır .  

Bize göre,  Alevilik  bir  mezhep değildir .  Çünkü 

mezhep, kiş i ler in Kur’ân- ı  Kerim ve hadis lere 

dayanarak bir yol çizmesidir .  Yani  bunlar  İs lam’ın bir  

yorumudur.  Halbuki Alevilik  İslam’ın bir  yorumu 

değil,  İslam’ın tâ kendisidir.  Bununla bir l ikte biz  

Aleviler ,  Aleviliğin  f ıkhını  yalnızca İmam Cafer -i  

                                                             
24 Mücm-ül  Budan ,  1 /209  
25 Mezh eple r in  t ar ih sel  gel i ş imi  şu  makaled en  özet l enmiş t i r . :  

Allame Muhs in  AĞABOZORG,  1993 ,  ‘ İç t ih ad ın  

S ın ı r landı r ı l ı ş  Tar ih i ’ ,  Ehl - i  Beyt  Mesaj ı  Derg is i ,  Yı l :1 ,  

Sayı :2  
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Sadıktan değil ,  bütün On Bi r İmamdan aldığına ve 

Ehl- i  Beyt  İmamları’nın ise  birbir inden farklı  görüşler  

atmadığına inanıyoruz.  Yine  biz On iki  İmamların 

Allah tarafından tayin edildiğine dolayıs ıyla  

il imlerinin Allah taraf ından verildiğine iman 

ediyoruz.  Bundan dolayı,  bütün Kur’â nî  il imler  i le Hz.  

Muhammet’in sünnetini  herkesten daha iyi bi ldikler ini  

ve bütün konulara eksiksiz olarak vakıf olduklar ına 

inanıyoruz.  Buna deli limiz Hz. Muhammet’in Ehl -i  

Beyt İmamlarının On İkis ini de isimleriyle teker -teker 

müjdelemesi ve bunlar ın Ehl -i  Sünnet hadis ve tar ih  

kaynaklar ında dahi yer almasıdır. 26  

Buraya kadar yazdıklarımız bizi şu sonuçlara 

ulaşt ır ıyor .  Alevil ik İslam’ın ta  kendisidir  ve Ehl -i  

Sünnet Mezhepler i halife lik meselesi i le İs lam’dan 

kopmaya başlamışlardır.  Devam eden zamanlarda  ise 

bu kopuş hızlanmışt ır .  Çünkü Ehl -i  Sünnet Mezhepleri  

Hz. Muhammet’in  bize bıraktığı iki  ağır emanetten 

bir is i  o lan Ehl - i  Beyt’ i terk etmiş,  hat ta  bazı ları  

minberlerden Ehl - i  Beyt’e  lanet okuma cüret inde dahi  

bulunabilmişlerdir .  Allah’ın  lanet i Ehl -i  Beyt ’e lanet 

okuyanlar ın üzerine olsun!  

 

2.6.  Alevilik Sünnilik midir?  

 

Ortaya at ı lan bir diğer  bir görüşe göre “Her kim ki 

Ehl-i Sünnet t ir ,  Alevidir; her kim ki Alevidir ,  

gerçek Ehl- i  Sünnettir.” 27 Kimi  Alevi kökenli  

                                                             
26 Bir  ö rn ek i ç in  bkz. :  Şeyh  Kunduzi ,  Yenabi -u l  Mevedde,  

5 /440  
27 Abdulkadi r  SEZGİN,  1992 ,  Hac ı  Bektaş - ı  Vel i  ve  

Bektaş i l i k ,  Sezgin  Yay. ,  s .  117  
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i lahiyatçı akademisyenlerde Diyanet  V akfı çevresiyle 

Aleviliğin Sünnil ik olduğunu savunmaktadır lar. 28 

Bize göre,  bu görüş yanlış olduğu kadar,  komik 

bir yapı  da taşımaktadır.  

Neden mi?  

Çünkü Alevil ik  ile  Sünnil ik  arasında ki  it i laf ın 

tar ihsel  olduğu kadar  inançsal,  ibadetsel,  s iyasal  

sebepler i  vardır  da ondan. Şimdi burada bunları  or taya 

koymak uzun bir iş t ir  ve bu makalenin kapsamı 

dış ında kalmaktadır.  Bundan dolayı  burada sadece 

takip ett iğimiz insanlara bakacağız .  Çünkü Alevilik  

ile   Sünnilik  arasında ki i t i laf bu kiş i ler i  tanımakla 

açığa çıkacaktır.       

Aleviler ,  t ıpkı  Dert l inin dediği  gibi  Hz. Ali  ve  

Onun soyundan gelen diğer  On Bir  İmamın velayetine 

bağlıdır.  

 

“ Biz güruha 29 sorsalar :  “Ey kavm 30,  siz  

kimlersiniz”  

“Tabii 31 Şah- ı  Velayet 32 Mürteza 33 derler bize” 34 

 

İş te Aleviler,  On iki İmama b ağlı iken ve onlar ı  

takip ederken,  Sünniler Ebu Bekr,  Ömer,  Osman ve 

                                                             
28 Türkiye  Diyan et  Vakf ı  Panel i ,  1995 ,  Türkiye’  de  Alev i l i  ve  

Bektaş i l i k ,  T.D.V.  Yay.  
29 Güruh:  Kalabal ık,  top lu luk,  cemaat ,  bö lük,  t akım  
30 Kavm:  Kavim,  bo y ve so y bak ımınd an  b i rb i r in e  bağl ı ,  

ar a la r ında d i l ,  kül tür ,  tö re  o r takl ığı  bu lunan  insan  top lu luğu .  
31 Tabi i :  Bağl ı  o lmak,  b i r in e  bağ lan mak  
32 Şah - ı  Velaye t :  Hz.  Al i ’n in  lakaplar ınd an  b i r i s i .   

Velaye t :  Hz.  Muhammet’ t en  sonra  İ s l am ü mmet in in  d in i  ve  

dünyevi  id ares in in  On iki  İmamlar ’a  d evred i ld iğine dai r  

Alev i  inanc ı .  
33 Murteza:  Hz.  Al i ’n in  l akaplar ından  b i r i s i .  
34 Şemseddin  KUTLU,  1 988 ,  Der t l i ,  Kül tür  ve  Tur izm 

Bakanl ığ ı  Yay. ,  s .  97  
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Muaviye gibi lerini takip etmektedir ler .  Diğer taraf tan 

Aleviliğin İmam Hüseyin’e  –haşa –  “asi”  d iyen ve 

bunu için  gerekli a l tyapıyı  oluşturan bir zihniyet le bir  

bağı olmadığı İmam Hüseyin ’in masumiyetine 

inandığımız için  açıkt ır .   

 

2.7.  Alevilik Tarikat mıdır?  

 

Aleviliğin bir  tarikat  olup olmadığı konusunda ki  

tar t ışmalar son  zamanlara doğru, Orta  ve Batı  

Anadolu 'da ki  Aleviler in Sünni  f ıkhını  kabul  

etmeleriyle gündeme geldi.  Tarikat da A rapça da 

“yol”  anlamın gel iyor,  t ıpkı mezhep gibi.  Ancak 

yüklenen mana it ibari i le  mezhepten daha küçük 

kollar ı ifade eder.      

 Diğer taraf tan tart ışmanın komikliği  or tadadır.  

Alevilik Hanefi Mezhebine bağlı b ir tarikat olduğunu 

söylemek,  gerçekte  böyle  b i r  tart ışmanın komikliğini 

ortaya koymaktadır.  Çünkü Alevilik i le Sünnilik  

arasında ki fark ortadadır.  Böyle bir çaba ise  sadece 

Aleviliğin  Sünnil iğin  içer is inde asimile etmekten 

başka bir  amaç taşımamaktadır.  

Bize göre Aleviliğin bir tar ikat olarak 

algılanmasındaki  en güçlü etken,  Alevil ik  i le  

Bektaşil iğin karış tı rı lmasıdır .   

Şimdi ise bu konu etraf ında konuşalım.   

 

2.8.  Alevilik Bektaşi lik midir?  

 

Son zamanlar da Alevil ik ile  Bektaşi l ik kavramlarının 

eş anlamlı  olarak kullanılması bizi is ter is temez böyl e 

bir  başl ık a lt ında konuşmak zorunda bıraktı .  Bu 

kullanım için  yakın bir zamanda yazı lan herhangi bir  

kitaba veya yayın organına bakmamız yeter lidir.  
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 Konuyu daha iyi anlamak ve konuya vakıf  

olabilmek için Alevil ik i le Bektaşi lik arasında ki  

tar ihsel bağlantı lar ı  ve il işki ler i iyi  bilmek gerekiyor.   

 Her ne kadar bir gurup araşt ırmacı Bektaşi  

Tarikat ı’nın Hacı  Bektaş - ı  Veli  taraf ından 

kurulduğunu iddia  ediyorlarsa da 35  günümüzde bu 

tar t ışmalar bi tmiş gibidir.  Bu gün yapılan araştırmalar 

sayesinde birçok a raşt ı rmacı Bektaşi Tarikat ı’nın Hacı 

Bektaş - ı  Veli taraf ından kurulmadığı noktasında 

bir leşmişt ir .  Buna göre,  Bektaşi Tarikatı  Balım Sultan 

taraf ından temelli  at ı lmış veya kurulmuş ve Hacı  

Bektaş’ın öğreti leri  toplu bir revizyondan 

geçiri lmişt ir . 36  

 Gerçekten de tar ihi kaynaklar bize 

öğretmektedir ki,  Hacı  Bektaş - ı  Veli h içbir  zaman bir  

tar ikat kurmamışt ır.  Hacı Bektaş - ı  Veli’nin yaptığı  

şey,  Babai Devrim Hareketi 'ne kat ıldıktan sonra, 37 bu 

gün kendi adıyla  anılan yerleşmede bir  tekke açmak 

ve Ehl-i Beyt dos t lar ını bu tekke etrafında 

toplamaktır,  onlar ı  örgütlemektir.  Şunu unutmamak 

gerekiyor  ki ,  Hacı  Bektaş - ı  Veli b ir  tar ikat  kurmamış 

ve hiçbir zaman kendi  zamanında ki zal im otori teye 

bağlanmışt ır .  Aksine O, hep zal imlerle savaş hal inde 

olmuştur.  

                                                             
35 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :  

Cemal  ŞENER,  1993 ,  Alev i l i k  Olayı ;Toplumsal  Bi r  

Başkald ı r ın ın  Kı sa  Tar ihçesi ,  Ant  Yay. ,  s .  130  
36 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :   

At i l l a  ÖZKIRIMLI,  1993 ,  Alevi l ik -Bektaş i l i k:  Toplu msal  Bi r  

Başkald ı r ın ın  İdeo lo j i s i ,  Cem Yay. ,  s .  130  
37 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :  

 Nejat  BİRDOĞAN, 1994 ,  An adolu’  nun  Gizl i  Kül türü :  

Alevi l ik ,  Ber fin  Yay. ,  s .  7 7  

ÖZKIRIMLI,  aynı  eser ,  s .  101  
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 Hazret -i  P ir ,  vefat edinceye kadar dağılan Ehl -i  

Beyt dostlar ını örgütlemiş ve onları eğitmişt ir .  

Hazret- i  Pir  ‘ in bu faaliyet leri  müteakip zamanlarda 

meydana gelecek olan Alevi Ayaklanmaları’na da 

ortam hazırlamıştır .  Hazret - i  Pir ‘in  vefat ından, birkaç 

yüz yı l  sonra Alevi  Kıyamları  hızlı  bir   ivme 

kazanmış,  Osmanlı ise  bunlar ın önüne geçmek için ,  

bir dizi hi lenin peşine düşmüştü: Kimilerine göre bir 

Sırp  devşirmesi,  k imilerine göre Mürsel  Bali 'nin oğlu 

olan Balım Sultan,  Osmanlının yardımı i le  tekkenin  

başına geçt i .  Bundan sonra Balım Sultan,  Hacı  

Bektaş’ın öğret iler ini toplu bir revizyondan geçirdi. 38 

Ancak Balım Sultan’dan sonra tekkenin başına geçen 

Kalender  Çelebi,  bu revizyonlara karşı mücadele 

ederek, tekkeyi Hazret -i  Pir in ç izgis ine getirmek iç in   

çal ış tı .  Bundan sonra tekke devrimci kiş i liğ i i le 

buluşarak,  Osmanlı’ya karşı  Kalender Çelebi’nin 

komutanlığında  kıyam et ti .  Ancak Osmanlı  bu kıyamı 

bast ırmayı   başardı.  

 Bu tecrübe Osmanlı’ya daha kesin tedbir ler 

alması  gerektiğini gösterdi .  Kalender  Çelebi‘nin şehi t  

edi lmesin-den tam yirmi üç sonra yı l  sonra 39 “Balım 

Sultan’a mürid olmakla şöhret kazanmış” olan  

Sersem Ali Baba‘yı 40  tekkenin başına getirdi .  Daha 

doğrusu, Sersem Ali Baba‘yı  Osmanlı Tekkenin başına 

atadı.  Bundan sonra Balım Sultan‘ın prat ikler i  

yeniden uygulamaya konuldu ve Hazret - i  Pir‘ in   

öğret i ler i  terk edildi .  Yani Hacı Bektaş - ı  Veli   

Tekkesi ,  Bektaşi Tarikatı  oldu.  

                                                             
38 BİRDOĞAN, aynı  eser ,  s .  153  
39 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :  

Rıza YÜRÜKOĞLU,  Okunacak En  Bü yü k Ki t ap  İnsandı r :  

Tarih t e  ve  Günü mü zde Alevi l i k ,  Alev  Yay. ,  s .  219  
40 Kemal  SAMANCIGİL,  19 46 ,  Alevi  Şa i r l er i  Anto lo j i s i ,   Gün 

Basımevi ,  s .  154  
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Müteakip yı l larda Osmanlı‘nın oyunu tept i.  

Alevi yığınlara  ulaşmak ve onlar ı pasif  hale get irmek 

için kurulan Bektaşi  Tarikat ı ,  Osmanl ı  yönetiminde 

yer a lan önemli kiş i ler i  etki liyor,  dolayısıyla  yönetimi 

tehdit ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu ilk çözüm 

olarak tarikat ı  Sünnileşt irme yoluna gi tt i .  Bunun 

içinde tarikat ın başına Nakşibendi  şeyhler  atandı. 41 

Bununla bir l ikte tarikat ın fikir  babası  olarak 

göster ilen Hünkâr‘a nispet  edi len ki taplar  yazdır ı ldı .  

Bu suret le Onun Sünni olduğu yaymaya çalış ıldı.  

Mesela  bu gün “Hacı Bektaş - ı  Veli’ye ai t”  d iye iddia  

edi len “Makalaat” ve  “Şerh- i  Besmele”  g ibi  bir dizi  

kitap Hünkar’a mal  edi len kitapl ardır.   

 

2.9.   Alevilik Kızı lbaşl ık mıdır?  

 

Aleviliğin tanımı hakkında konuşulan konulardan 

bir is i  de Alevil iğin Kızı lbaşl ık olup olmadığıdır.  

Araşt ırmacılar ın çoğunluğu Kızı lbaşl ık Aleviliğin    

bir  koludur,  der. 42 Bazılar ı ise Şi il iğ in bir kolu 

olduğunu söyler. 43  Diğer bir grup ise Anadolu 

Aleviler inin diğer bir  adının da Kızı lbaşl ık olduğunu 

da savunur. 44   

 Tarihsel  veri lere dayanılarak, Kızı lbaşl ığın 

kökeni hakkında beş tane görüş ortaya atı lmışt ır .  

Bunlar ı başl ıklar  al t ında sayacak olursak;  

 

1-  Ebu Dücane‘den kalmıştır .  

2-  Hz. Ali‘den kalmışt ır .   

3-  Şamanizm’den kalmışt ır .  

                                                             
41 YÜRÜKOĞLU,  aynı  eser ,  s .  216  

BİRDOĞAN, aynı  eser , s .  155  
42 Baki  ÖZ,  1995 ,  ‘Kızı lb aş l ık’ ,  Cem Dergis i ,  Yı l :4 ,  Sayı :46  
43 ÖZ,  aynı  makale  
44 FIĞLALI,  aynı  eser ,  S .  9 -11  
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4-  Zerdüştlükten kalmıştır .   

5-  Safevilerden kalmışt ır . 45  

 

Rivayete göre Ebu Dücane  Uhud savaşında 

şehit olmayı çok arzuladığı iç in başına kızı l  bir bez 

bağlamış ve Kızı lbaş kavramı i lk kez burada 

kullanı lmışt ır .   

İkinci görüş ise Kızılbaşlığın Hz. Ali‘den 

kaldığını savunmaktadır.  Rivayet  edi ldiğine göre Hz.  

Ali  Hayber Kalesi’ni  fethet t iğinde başına kızıl  b ir  

bere  bağlamış ve bunu gören Yahudiler  “Kızı lbaş Ali  

geldi“  demişler ve böylece Kızı lbaş ism i  i lk kez 

burada kullanılmışt ır .  Ancak bu iki görüşte doğru 

değildir ve daha çok işin  hikaye kısmını teşki l 

etmektedir.  Birincisi,  kavramın Hz. Ali‘den kaldığına 

dair  ortaya at ılan görüşün sağlam bir  dayanağı  yoktur.  

İkincisi,  bu kavram Asr - ı  Saadet’ ten günümüze kadar  

kesint is iz bir  şekilde kullanı lmamıştır.   

Kızılbaş  kavramının Şamanizm ve 

Zerdüştlükten kaldığına dair ortaya konulan iki görüş 

temelde bir dizi zorlamalara dayanmaktadır .  Bundan 

dolayı  bu iki görüş üzerinde durmadan geçiyoruz.  

Bu durumda geriye bir şık  kal ıyor.  O da 

Kızı lbaşl ığın  Safeviler’den kaldığını  savunan 

görüştür .  Gerçekten tarihsel veri ler  bize Kızı lbaş  

kel imesinin Safeviler  ’den kaldığını öğretmektedir.  

Buna göre Şeyh Haydarın  halife ler i on iki dil imli 

kırmızı başlıklar takmış ve Kızı lbaş ismi buradan 

kalmışt ır . 46 Kızılbaş ismi,  Osmanlı lar  zamanında Ehl -i  

Beyt Dostlar ını küçümsemek amacı  i le  de  

kullanı lmışt ır .   

                                                             
45 ÖZ,  aynı  makale  
46Bir  ö rn ek iç in  b kz. :  

ŞENER,  aynı  eser ,  s .  81  
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2.10. Alevilik Gulat mıdır?  

 

Bazı araşt ırmacılara  göre Alevil ik,  Hz. Ali  ve Ehl -  

Beyt sevgisinde aşır ıya gi tmiş,  Hz.  Ali’nin –haşa -   

Allah i le hulul e tt iğ ine   inanan   sapık   bir  ta ifedir. 47 

Bu tür  bir inanç güden kiş ilere  ise “Gulat”  ismi nispet  

edi lmektedir.   

Halbuki  bu, Alevil iğe at ılmış bir  i ft iradır ve 

hiçbir  sağlam dayanağı yoktur.  Bu yazarlar ın  

yaklaşımı nefsani,  mutaassıpça ve daha açıkçası  sapık 

bir yaklaşımdır.  Alevilik Hz. Ali‘nin taraf tar ı  

demektir,  yoksa –haşa–  Hz. Ali i le Allah’ın hulul  

ett iğ ine inanmak değildir.       

Eğer Aleviler arasında birkaç kiş i  çıkmış ve 

Hz. Ali i le Allah‘ın hulul e t tiğ ini iddia e tmişse,  bu 

sadece fai ller ini  bağlar ,  yoksa bütün Aleviler i  

bağlamaz. Biz açık konuşuyoruz,  eğer isterseniz   

Aleviler arasında Hz. Ali  i le Allah’ın hulul  ett iğ ine 

dair bir inancın yaygınlığını araşt ı rmak amacıyla bir 

anket yapalım ve sonucu birl ikte görel im. Kald ı ki 

önemli olan insanlar ın görüşü değil,  Aleviliğin  

ori j inler inin  bize öğret t ikler idir.   

 

2.11. Alevilik Kültür müdür?  

 

Revaçta olan bir diğer görüşte Aleviliğin kültür  

olduğunu iddia  ediyor.  Bu tez ,  hem Sünnilerce ve hem 

de Sosyalis tlerce ortaya at ı lmış olup,  yine bu görüş 

sahibi insanlar taraf ından savunulmaktadır .  Alevi  

Aydını ( !) d iye öne atı lan bir dizi araşt ırmacıda bu 

                                                             
47 Bi rkaç örn ek iç in  bkz. :  

SAMANCIGİL,  aynı  eser ,  s .  10  vd .  

GÖLPINARLI,  aynı  eser ,  s .  54 -55  
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görüşü paylaşmaktadırlar.  Hatta hadler ini  aşarak,  

Diyanet İş leri Başkanlığı’nın “Alevi lik bir din 

değildir,  mezhep de değildir.  Folkl or oyunlarıyla,  

türküleriyle,  sazıyla,  Bektaşi f ıkralarıyla bir  

kültürdür.” 48 diye üslubunu  bulan  ve  kendi   

gerçeğinden  başka bir  gerçek tanımayan bu zihniyete 

hak verircesine “Anadolu Alevil iği başlı  başına bir  

kültürdür.” 49 diyebilecek kadar işi  i ler iye 

götürebilmişlerdir.  Alevil iğin kültür olduğunu iddia  

eden bu zevatın,  kültürsüzlüğünü anlatmaya  gerek 

yoktur  sanırım.  Amaçlar   aynı olunca,  hal iyle 

eylemlerde aynı oluyor.   

Burada bir soru sormak gerekiyor .  Alevil iği 

kültür olarak tanımlayan bu zevatın maksadı nedir?  

Niçin Alevil iği bir kültür olarak tanımlıyorlar?  Sebebi 

çok basi t  !  Sosyalis t ler  bu yolla Alevi  kültürünü 

kullanacaklar,  binlerce ve belki de milyonlarca 

taraf tar  kazanacaklar .  Böylece Alevil ik ;  bir çok ‘ izm’ 

ler i   ve  bunlar gibi bir dizi k of ve Alevi  düşüncesi  

karşıs ında,  çocuk düşüncesi  gibi kalan bu ideoloj i ler i  

beslemek suretiyle  tarihe karışacak ve yok olup 

gidecektir.  Sünniler,  daha doğrusu her zaman hakim 

otori tenin yanında olan bir kısım Sünni  de,  bu 

yağmaya kat ı lacak,  taraf tar  kazan acak ve Alevilik  

Sünniliği besleyerek yok olacaktır.  Böylece Sünnilik,  

Anadolu coğrafyasında Ehl -i  Beyt  Mektebinin 

temsilc is i o lan Alevil iği  yenmeyi,  Onu yok etmeyi  

becerecektir .  Yüz yı l lar boyunca kurduğu düş,  gerçek 

olacaktır.  

Aleviliği  kültür sayan bu zevatın amaçları  

üzerinde yüzeysel  olarak konuştuktan sonra,   

                                                             
48 Aydın l ık  Gazetes i ,  16 .  11 .  1994  tar ih l i  nüsh a  
49 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :  

Lüt fü  KALELİ,  1993 ,  ‘Alevi l i ği  Kül tür  Sayma yan  

Kül türsü zdür’ ,  P i r  Su l t an  Abd al  Derg is i ,  Yı l :  1 ,  Say ı :  5  
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Aleviliğin bir kültür  olup olmadığını inceleyelim.  

“Bir kısmı maddi ve  bir kısmı da manevi olan 

kültür” 50 insanın ett iklerinin  toplamından ibaret t ir .  

Bu nedenle kültür değişmeye müsait ve mahkumd ur.  

Bunlardan yola  ç ıkarak Alevil iğin  bir  kültür 

olmadığını,  ama  inanç sistemi etraf ında meydana 

gelen bir kültürden bahsedebili riz .  Çünkü  kültür  

değişkendir,  ama inanç sabitt i r ,  yani değişmez. Tarihi  

boyunca Alevi kültüründe değişen bir çok şeye örnek 

verebil ir iz,  ama Alevi  inanç sisteminde bir değiş iklik  

meydana geldiğini söyleyemeyiz.  Misal olarak Alevi  

Edebiyatı’nda çoğunlukla iş lenen konu Allah –

Muhammet–Ali ve Ehl- i  Beyt sevgisi ve bunların bize 

öğret t ikler idir.  İş te,  Alevi Kültürü ’nün bir  unsuru 

olan bu edebi eser lerde iş lenen konunun inanç sis temi 

olması ,  b ize Alevil iğin kültür olamadığını  ancak,   

inanç s is temi etrafında oluşan bir  kültürün varl ığını  

ispat lamaktadır .  O da “Alevi  Kültürü”  ’dür .         

     

2.12. Alevilik Bir Yaşam Biçimi midir?  

 

Değildir! Bu iddia  da az önce konuştuğumuz iddia  

gibi  çeşi tl i  kasıt  ve zorlamalara dayanmaktadır.  

Çünkü yaşam biçimi de,  t ıpkı kültür  gibi inanç 

sis teminin etraf ında oluşur.   

 

Mesela;  

Alevi helâl kazanır.       

Alevi doğruyu söyler .  

Alevi hakkını a l ır .       

Çünkü bunu emreder Alevilik.       

Alevi içki içemez.      

Alevi z ina işleyemez.      

                                                             
50 BERGER,  ayn ı  ese r ,  s .  33  
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Alevi hırs ızl ık yapamaz.      

Çünkü bunu emreder Alevilik.  

 

İş te bu emir ve yasaklar etrafında oluşur yaşam 

biçimi.  Öyle ise  burada Alevil iğin bir  yaşam biçimi 

olduğundan değil  de,  Alevi inancı e traf ında oluşan bir  

yaşam biçiminden bahsedebil ir iz. 51 Bu Alevi  yaşam 

biçiminin de Alevil iğin sadece bir parçası olduğunu 

bel ir tmek yarar lı  olacaktır.   

 

2.13. Alevilik Nedir?  
 

Buraya kadar  konuştuklar ımızı toparlayacak olursak 

çıkan sonuç şudur: Alevil ik çeşi t li  k iş ilerce ve çeşi t li  

yollar la  –  çoğu zaman zorlama ve if t ira lar  i le –  hep 

İs lam dış ında aranmışt ır .  Hikmet -i  sebebi  ne ise 

Alevilik  hiçbir zaman İs lam dairesine sokulmamış 

İs lamiyet’ in Alevil iğe bir örtü  olduğu i ler i  

sürülmüştür .  Bunlar ı hep, Alevil iği yok etmek is teyen 

düşmanlar söylemişt ir .   

Bakış açı lar ımızın farkl ı  o lmasıyla bir l ikte,  

bizim Alevil ik tanımımıza yakın olan Alevil ik  

tanımları da var -dır. 52 Ancak bu tanımlar bize göre 

yeters iz ve kısırdır.   

Bize göre Alevilik; Allah tarafından Cebrail   

vası tasıyla ve diğer yollar la Hz. Muhammet’e vahiy 

edilen Kur’ân -  ı  Kerîm i le Ehl -i  Beyt-i  kendine rehber  

edinen;  yaşam ve akıl  i le  bütünleşen;  kendisini 

yaşamın her sahasına koyduğu kanunlar la hissett iren 

emir ve yasaklar bütünüdür.   

                                                             
51 Dest ek leyici  b i r  ö rnek i ç in  bkz. :  

Rıza YÜRÜKOĞLU,  1993 ,  Deği rmenin  Bendine :Ar i f  SAĞ’ l a  

Müzik-Siyaset  ve  Alevi l i k  Üzer in e Sohbe t ,  Alev Yay. ,  s .  170  

(Görüş  Ari f  SAĞ’a a i t t i r . )  
52 ÖZKIRIMLI,  aynı  ese r ,  s .  7  
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 Bunu biraz açal ım: “Allah tarafından Cebrail  

vası tasıyla ve diğer yollarla Hz. Muhammet’e vahiy  

edi len Kur’-ân- ı  Kerîm ve  Ehl - i  Beyt’i  kendine 

rehber edinen” yargısını,  inşaal lah daha sonraki  

zamanlarda “Alevil iğin Kaynakları” 53 adlı b ir  

makalede açıklayacağız .   

İkinci olarak, “yaşam ve akıl i le bütünleşen” 

dedik.  Çünkü insanı  Allah yaratmışt ır ;  nefs inin   

insana ne f ıs ıldadığını bil ir  ve Allah insana şah 

damarından daha yakındır. 54 Yoksa burada ki yaşam ve  

akıl i le  bütünleşmesinden kast ımız,  dinler i kural l ı  ve  

kurals ız dinler olarak ayır ıp da,  Aleviliği her çağda 

değişen kuralsız  dinler  sınıf ına koyan, akı l ve yaşam 

ile  bütünleşme değildir. 55 Çünkü kurals ız  dinler,  

doğası  gereği kaypak,  dönek ve tutars ızdır.  Bu gün  

savunduğu  bir görüşü ell i  yı l  sonra en se rt  şeki lde 

eleşt irebi li r .  Örneğin bundan dört  yüzyıl  önce Pir 

Sultan Abdal bir  kahraman olurken, bu gün popüler  

deyimle bir geric i veya yobaz olabili r .  Çünkü Pir 

Sultan Abdal,  temelde dini  motif lerle  iş lenmiş ve dini  

bir düzen için başkaldırmışt ır .  Yanı Pi r  Sultan 

Abdal’ ı,  Pir Sultan Abdal  yapan Onun dinidir .  

Nitekim bunu Onun şi ir ler inde çok net bir şekil de 

görebil ir iz.  Ama biz  bu gün Alevil iği  kuralsız dinler  

sınıf ına koyup tanımlarsak, Pir Sultan Abdal’a yobaz 

veya geric i dememiz gerekmektedir.  Bu ise,  bir 

çel işki ve kendi değerlerimize bir nankörlüktür.  

“Kendisini  yaşamın her sahasına yaydığı  

kanunlarla hissett iren emir ve yasaklar bütünüdür.” 

dedik.  Çünkü Alevil ik  ekonomiden, hukuka, eği time,  

                                                             
53 Bu ki tap t a  ki  i kin ci  makale;  Velayet  Dergis i ’nde ya y ın  iç in  

s ı r ada.  
54 Kaf /16  
55 YÜRÜKOĞLU,  aynı  ese r ,  s .  67 -68 (Yad sıd ığımız görüş  

Ari f  SAĞ’a a i t t i r . )  
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siyasete yani kısaca yaşamın her sahasına yaydığı 

kanun ve prensipler le insanlığın hem maddi ve hem de 

manevi a landaki mutluluğunu vereceğini  vaat etmişt ir .  

Çünkü bütün bu kanunlar yaşam ile akı l i le 

bütünleşerek insana kurtuluşu sunmuştur.  Çünkü Allah 

insana yakındır ve Onun bütün gereksinimlerini bil ir .  

  Biz inancımızı  şu cümlede özetl iyoruz.  

“LA İLAHE İLLALLAH; MUHAMMEDEN 

RESULULLAH; ALİYYEN VELİYULLAH”  

Çağrımız bu ş iar e trafında birleşmeyedir!  

 

 

 

3. ALEVİLİĞİN KAYNAKLARI  

 

3.1.  Giriş  
 

Kaynak sorunu her açıdan önemli bir konudur.  

Özell ikle Alevil ik açıs ından, Ale vil iğin sahip olduğu 

değerler  or i jinini  bu kaynaklardan alacak ve günümüz 

problemlerine  üret ilecek çözümler bu alt  yapı  

üzerinde yüksel ti lecektir.  Bu yüzden, bizde Aleviliği  

gerçek manada öğrenmek is t iyorsak,  hayat  

programımızı Aleviliğin sahip olduğu değ erlere göre 

ayarlamak is tiyorsak Aleviliğin  kaynaklarını bi lmek 

zorundayız.  Hatta bu kaynaklar ı c iddi  biçimde te tkik 

etmeliyiz.  Edindiğimiz bilgi ler  ve uyguladığımız 

prat ikler in havada kalmasını is temiyorsak, bunu 

yapmalıyız.   

Biz de bu makaleyi,  bu bil inç le  yazma iş ine 

koyulduk.  Yaptığımız araşt ırmalar  sonucunda ise,   

Aleviliğin kaynaklar ının iki ana başl ık  al tında 

toplanmasının en doğru yöntem olduğunu öğrendik.   

Bunlar:  

1.  Genel kaynaklar  
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2.    Özel kaynaklar ’dır.  

Genel kaynaklar ana başl ığı al t ında topla nan 

kaynaklar dünya ölçüsünde bütün Ehl -i Beyt  

dost larının ortak olduğu kaynaklardır .   Çünkü 

Alevilik doğru değerlendirecek olursak, yalnızca 

Anadolu’ya hapis  olmuş bir inanç değil ,  aksine dünya 

Müslümanlarının üçte  bir ini teşki l eden büyük bir  

okuldur.  Dünyanın çeşit l i  yer ler inde On İki  İmamın 

velayetine inanan çeşi tl i  ırk ve uluslardan yüz 

milyonlarca insan, genel kaynaklar ana başlığı a lt ında 

toplanan Kur’ân - ı  Kerimin ve Ehl - i  Beyt’ in  öğret t iği  

yolda i ler lemektedirler.   

Özel kaynaklara gel ince bunlar ,  An adolu 

coğrafyasında yaşayan Ehl - i  Beyt dostlar ının,  genel  

kaynaklara bağlı o larak ortaya çıkardığı,  üret t iği  

kaynaklardır.  Üzücüdür ki,  bu kaynaklar dünyanın 

değiş ik yerler inde yaşayan Ehl - i  Beyt dost ları  

taraf ından yeter ince tanınmamaktadır lar.  Çünkü 

tar ihsel süreç içer is inde,  koparı lan i lişki ler,  aynı  

İmamlara  e l ini  uzatmış  bu insanlar ı  bir birine yabancı  

bırakmıştır .  Bu kopan il işki ler i yeniden canlandırmak 

ve bu yabancılaşmayı ortadan kaldırmak ise,  bizim 

çabalar ımızla olacaktır.  Umulur  ki  bu iş i  başar ır ız.   

Şimdi ise bu kaynaklar  hakkında detayl ı  

şeki lde konuşal ım.  

 

3.2.  Genel Kaynaklar  
 

Aleviliğin  genel kaynakları  ik i tane olup,  Kur’ân - ı  

Kerim ve Ehl - i  Beyt  taraf ından temsil edi lmektedir.  

Bu sözümüzün del il i  ise gerek Ehl -i Sünnet ve gerekse 

de Ehl-i  Beyt kaynaklarından mütevatir o larak bize 

ulaşan efendimiz Muhammet’in; “Şüphesiz,  ben 

siz lere iki ağır emanet bırakıyorum; bunlardan bir i  

Allah’ın kitabıdır ki,  onun bir ucu Allah’ın elindedir 
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ve bir ucu da s iz in el inizdedir .  En büyük emanet de 

budur. Diğeri ise,  öz soyum, Ehl - i  Beytimdir.  

Bunlara s ımsıkı sarı ldığınız  müddetçe asla sapıklığa 

düşmezsiniz.  Bu ikis i  bana ulaşıncaya kadar asla  

birbir inden ayrı lmazlar.  Rabbimden ben bunu 

is tedim; O da kabul ett i .  Bu yüzden asla onlardan 

iler iye geçmeyin ki,  he lak olursunuz ve onlara bir  

şey öğretmeye kalkmayın,  çünkü onlar sizden daha 

çok bi lgindirler.”  şeklinde r ivayet edilen Sekaleyn  

Hadisi  ’dir . 56 

Bu genel  deli l imizi getirdikten sonra,  bu iki  

kaynak hakkında konuşmaya devam edelim.  

 

3.2.1.  Kur’ân - ı  Kerim  

 

Alevilik ,  Kur’ân - ı  Kerim ’in dinin temel kaynağı  

olduğuna, Allah tarafından Cebrail  vasıtasıyla vahy 

edildiğine,  bugüne kadar en ufak bir değiş ikliğe 

uğramadığına ve bundan sonra da uğramayacağına,  ve 

Kur’ân - ı  Kerim‘in Ehl -i  Beyt ile bir bütünlük arz 

ett iğine inanır .   

Alevilikte Kur’ân - ı  Kerim dinin temel 

kaynağını  oluşturur ve her  Alevi’nin başı  bu i tibarla  

Kur’ân ‘a bağlıdır.  Kur’ân - ı  Kerim de ki  bir  haramı 

helal,  helal i  de haram i lan; Onda ki her  hangi bir  

ayet i ve hükmü inkar edemez. 57   

 Pirimiz,  Pir Sul tan Abdal,  Kur’ân - ı  Kerim'e 

bağlı o lduğunu ve Aleviliğin  temel kaynağının 

                                                             
56Birkaç örn ek  iç in  bkz. :   

Sah ih - i  Müs l im,  7 /122  

Sünen- i  Ti rmizi ,  2 /307  

Sünen- i  Daremi ,  2 /437  
57 İmam Al i  –a-  der  k i :  ‘Rabbin izin  ki t ab ı  s izdedi r ,  

yan ın ı zd adı r ;  h ela l in ide apaçık b i ld i rmekted i r ,  h aramın ı  da . ’  

Hz.  İmam Al i  –a- ,  ayn ı  eser ,  s .  26  
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Kur’ân - ı  Kerim olduğunu,  şu  mısralarla  dile  

getirmektedir:  

 

“Pir Sultanım Haydar heman 58 

Dağları bürüdü duman  

İş te İnci l 59,  iş te Kur’ân  

Seçebil irsen gel beri”. 60 

 

 Elbette,  Kur’ân - ı  Ke rimin Alevilikte  dinin 

temel kaynağını oluşturması,  Kur’ân - ı  Kerimin Allah 

kat ından insanlara bir rahmet olarak vahy edilmesine 

dayanmaktadır .  Çünkü insanı yaratan Allah,  insanı  

daha iyi  tanı -maktadır.  Onun güçlü ve zayıf  

noktalar ını iyi  bi lmektedir.  İnsan ın  mutlu  olması 

içinde ona uyması gereken bir programı göndermiştir .  

Bu ise Allah’ın Rahim sıfat ının bir gereğidir.   

 Üstadımız Kul Himmet,  bu gerçeği yani 

Kur’ân - ı  Kerimin vahy edildiğini şu dörtlükle dile  

getirmektedir:   

 

“Hakkın 61 emri ile  Cebrail 62 indi  

İndi  de namına Sultanı sundu  

Allah Muhammede selam gönderdi  

Muhammedsün deyü bendin 63 çözündü” 64 

  

On yedinci  yüzyılda yaşayan Alevi şair i  Derviş 

Mehemmed, güzel bir dört lüğünde Kur’ân - ı  Kerim ve 

                                                             
58 Heman :  Hemen  
59 İnci l :  Hır i s t i yan l ığın  ku tsal  ki t ab ı .  
60 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .  106  
61 Hakk:  Hakk Tea la ,  Al l ah .  
62 Cebrai l :  V ahiy meleğ i  
63 Bend:Bağ,  bağlama.  
64 Besim ATALAY,  1991 ,  Bektaş i l i k  ve  Edebiya t ı ,  An t  Yay. ,   

s .  124  
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diğer  üç i lahi kitabın vahiy edildiğini  şöyle  

anlatmaktadır :  

  

“Yaratmışt ır  on sekiz  bin alemi  

Cebrai l arş tan indirdi kelamı  

Dört kitabın 65 yazıldığı kalemi  

Deyen bi lmez, bilen demez ne seyran”. 66 

 

 Kur’ân - ı  Kerim hakkında konuşuyorken,  burada   

i lg inç bir konuya değinmek yerinde olacaktır.  Pek 

çoğunuzun da bi ldiği  gibi son zamanlarda Aleviler  

arasında bazı  insanların  Kur’ân - ı  Kerimin 

bozulduğuna, Ehl - i  Beyt hakkındaki bazı  ayet ler in 

Kur’ân - ı  Kerimden çıkarı ldığına dair  bazı iddialar ı i le 

karşı karşıya kalıyoruz.  Bu iddianın i lginç olması son 

zamanlarda meydana çıkmasında kaynaklanmaktadır.  

Gerçekten de Aleviler  arasında bu iddianın on en fazla 

yirmi yı l lık  bir tar ihi vardır.  Halbuki bundan  on veya 

yirmi yı l  öncesine kadar bu tür iddialar yoktu.  Bu 

iddialar bir  yana Kur’ân -ı  Kerim el üstünde tutulurdu  

(ki  günümüzde de  bu devam etmektedir) .   Hz.  Ali‘nin 

konuşan Kur’ân olduğu söylenerek bütün Aleviler ’ in  

Kur’ân - ı  Kerimi öğrenmesi ve onu  kendi  hayatına 

tatbik  edilmesi gerektiği  öğütlenirdi .  Nitekim Alevi 

şairler inin  Kur’ân - ı  Kerimden saygıyla bahsetmeleri  

ve bugüne kadar  Aleviliğin  temel or ij in ler inde bu tür  

bir iddiaya rastlanmaması,  bu sözümüzün en iyi  

kanıtıdır .  

 Muhitt in şöyle der:  

  

                                                             
65 Dört  Ki tap :  İs lam in ancın da Al l ah’ ın  ind i rmiş  o ldu ğu  dör t  

ku tsal  ki t ap .  Bunlar  Tevra t ,  Zebur ,  İnci l  ve  Kur’an - ı  Ker im.  
66 Saade t t in  Nu zhet  ERGUN,  On Yedinc i  As ı rdan  Ber i  

Bektaş i -Alevi -Kızı lbaş  Şa i r le r i  ve  Nefes l er i ,  İ s t anbul  Maar i f  

Kütüphanesi ,  s .  30  
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“Şanında inmişt ir  ahsenül kısas 67 

Budur gökten inen furkan 68 dediler.  

Sıfat ı 69 yüzünün evrakı 70 g ibi  

Yüz on dört sureye 71 Kur’ân dediler.” 72 

 

 Kur’ân - ı  Kerimin 6666 ayetten müteşekkil  

olduğu yolundaki iddia  bizi i lgi lendirmez, sadece Ehl -

i  Sünnetti  bağlar.  Çünkü bu iddia Ehl - i  Sünnet  kiş i ve  

kurumlarınca savunulmaktadır.  Halbuki Aleviliğe 

göre,  Kur’ân - ı  Kerimin 6666 ayetten müteşekkil  

değildir .  Ve gerçekte olanda budur.  Bazı Alevi 

araşt ırmacılarda bu hataya düşüyorlar.  Ehl - i  Beyt’le  

bir bütünlük arz eden Kur’ân - ı  Kerim’i Ehl -i  

Sünnet‘in anladığı gibi  anl ıyorlar.  Gerçekte ise  

bunların  yapması  gereken şey, Kur’ân - ı  Kerimi 

anlamak için Hz. Ali’ye yani Onun bize bırakmış 

olduğu bi lgis ine başvurmalarıdır .  Çünkü Hz. Ali   

kendi deyimi i le “Konuşan Kur’ân”  dır. 73  

Bir diğer iddia ise,  Kur’ân - ı  Kerimin, Üçüncü 

Halife Osman Bin Affan zamanında toplanırken, Ehl -i  

Beyt hakkında bazı ayet ler in çıkarıldığı yol undadır .  

Bu da temelden yanlış  bir iddiadır.  Çünkü Kur’ân - ı  

Kerim i lk kez Hz. Muhammet  zamanında Hz. Ali   

                                                             
67 Ahsenül  k ısas :  Çok  gü ze l  macera ,  h ikaye ,  r i vayet .  
68 Furkan:Do ğru yla  yan l ı ş ı  ayı r an  şey,  Kur’an - ı  Ker im  
69 Sı fat :  Öze l l i k ,  vas ı f ,  n i te l ik  
70 Evrak:  Belge  
71 Yüz on  dör t  sure :  Kur ’an  114  sureden  o lu şur .  
72 ATALAY,  aynı  eser ,  s .  14 0   
73 İmam Al i  – a-  şö yle  der :  ‘Sorun  beni  yi t i rmed en;  çü nkü  an t  

o lsun  Al l ah’a ,  Kur ’and a h içb i r  ayet  yo ktur  k i ,  n iç in  ve k imin  

hakkınd a ind i ,  düzlükte  mi  d ağ l ıkta  mı ,  heps in i  en  iyi  

b i len im ben .  Gerçekten  de Rabbim b ana an layan  b i r  akı l ,  

sö yleyen  b i r  d i l  ih san  e tmiş t i r . ’  

İmam Al i  – a- ,  Neh c’u l  Belağa,  s .  402  
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taraf ından bu günkü şekli i le  toplanmış ve Hz. 

Muhammet’e sunulmuştur. 74 

Burada özell ikle al t ını ç izmek gerekiyor.  

Alevilere çeşi tl i  kararlarla  enjekt e edilmeye çalış ılan,  

Kur’ân - ı  Kerimin bozulduğu veya bazı  ayetler inin 

çıkarı ldığı yönündeki iddialara karşı halkımızın çok 

uyanık olması  gerekiyor.  Çünkü bu iddia  aramızdan 

çıkan veya aramıza giren ama Alevil ik ile,  On iki 

İmam i le,  Hacı  Bektaş - ı  Veli i le  bir  alakası olamayan 

düşmanlarca ortaya atı lmışt ır  ve bu günde bunlar  

taraf ından desteklenmektedir.  Dikkatl i  olmalıyız,  

çünkü düşman uyanık ve iş ini bi liyor Kur’ân - ı  

Kerimin bozulduğunu iddia ederek Alevil iği  temelden 

yıkmak ist iyor.   

Bu durumu, bir vadin in or tasından akan bir 

akar suya benzetebil ir iz.  Düşünün ki,  b ir vadi  

boyunca akan akarsu bu vadiyi kaplayan çiçekler i ve 

bitki ler i  beslemek-tedir .  Onlara  hayat vermektedir .  Bu 

su kuruduğu takdir -de vadiyi  kaplayan çiçekler  ve 

bitki lerde kuruyacaktır.  İşte  Alevil ik tıpkı  bunun 

gibidir.  Dinin kaynağı da Kur’ân - ı  Kerimdir.  Eğer  o  

kaynak kurursa dinde yok olur,  gider.  Bitki ler in  

kuruması  gibi  inananlar da dağılı r .   Zaten yaşadığımız 

şu dönemde aynı tecrübeler i geçirmiyor muyuz? 

Görüyorsunuz, halkımız çeşi tl i  ideoloji lere ve dinlere  

eğilim gösteriyor; onlara tabi i o luyorlar  

Neden?   

Çünkü kaynağımızı kurutmak is tiyorlar da 

ondan. Eğer biz bu dağılmayı  durdurmak ve Aleviliği  

yeniden tarihin sahnesine çekmek ist iyorsak, bu 

                                                             
74 Bi rkaç örn ek iç in  bkz. :  

Tar ih - i  Vası t ,  s .  102  

Ken z-u l  Ummal ,  17 /109  
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kaynağı  korumak zorundayız .  İzzetin,  zaf erin  ve 

kurtuluşun yolu Kur’ân - ı  Kerimden geçer.   

Diğer taraf tan Kur’ân - ı  Kerimden nasıl  ist ifade 

edeceğimizi  bi lmek zorundayız .   Yine bi lmek 

zorundayız  ki ,  Kur’ân -ı  Kerim muskalar  yapıp,  

insanların  arasına mutsuzluk ekmek iç in 

indir ilmemişt ir.  Çünkü bu tü r uğraşlar  şeytani  

özel likler taş ıyan insanlar taraf ından yapılmaktadır.  

Bunlardan korunmanın yolu ise,  Kur’ân - ı  Kerimin 

emirler ini yeri getirmek, yasaklar ını yapmamak, 

kısaca onu pratize e tmektir.   

Nitekim Muhit tin  şöyle  der:  

 

“Kılarız  namazı ,  kı lmayız değil  

Biz hakkın emrini bi lmeyiz değil  

Kur’ân kitabımız İslam dinimiz  

Hadisten 75 ayet ten 76 almayız değil” 77 

 

Son olarak şunu söylemek yerinde olacaktır.  

Alevilik  açıs ından, Kur’ân - ı  Kerim insanlar ın hidayeti  

için yalnız başına yeter l i  değildir.  Hidayet için  

Kur’ân - ı  Kerim i le  Ehl - i  Beyt’ in  b ir liktel iği  

gerekmektedir zaten Hz. Muhammet;  “Bu ikisi bana 

ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar.” 78 diyerek 

bu gerçeğin al tını çiziyor .  Biz   bu hadis ten şunu 

anlıyoruz ki,  Kur’ân - ı  Kerimin başına gelenler  Ehl -i  

Beyt’ in ,  Ehl- i  Beyt’ in  başına gelenler de Kur’ân - ı  

Kerim’in başına gelecektir.  Tarih gerçekten de bize 

öğretmiştir  ki,  Kur’ân - ı  Kerim ve Ehl - i  Beyt  aynı 

kaderi paylaşmışlardır.  Nitekim hem Hz.  

                                                             
75 Hadi s :  Hz.  Muh ammet’ t en  ve On iki  İmamlardan  aktar ı l an  

söz,  d avran ı ş  ve  f i i l ler in  t op lamı .  
76 Ayet :Kur’an  cü mles i .  
77 ATALAY,  aynı  e ser ,  s .  11 1  
78 Cü mle,  Sekaleyn  Hadis i ’n den  b i r  pa rçad ı r .  
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Muhammet‘in ve hem de Hz.Ali‘nin şehit  

edi lmesinden hemen ardından baz ı lar ı Kur’ân - ı  Kerimi 

kendi  arzular ına göre yorumlamışlardır.  Hatta bazı lar ı  

Kur’ân - ı  Kerimin sayfalar ını  mızraklar ının ucuna 

takma cüret inde dahi  bulunabilmişlerdir.  Bu günde 

aynı zevatın bir devamı olan İlhan ARSEL, Turan 

DURSUN ve Erdoğan AYDIN gibi Kur ’ân - ı  Kerim ’ in  

bat ınından –  zahir inden,  muhkeminden –  

müteşabbihinden, nasihinden –  mensuhundan, 

tevil inden –  tefs ir inden, bi lgis i olmayan bu in -sanlar,  

Kur’ân - ı  Kerimi kendi keyif leri doğrultusunda 

yorumlamaktadırlar.  Biz rahatız.  Çünkü tar ih,  bunları  

da t ıpkı  f ikirsel  a landaki ata ları  g ibi ,  çöplüğünde hak 

ett ikler i yere atacaktır.   

 

3.2.2.  Ehl- i Beyt  
 

Kur’ân - ı  Kerimden sonra Aleviliğin  ik inci   genel   

kaynağını   Ehl - i  Beyt   teşki l eder.  Nitekim Alevi  

Edebiyatı bu konuda  oldukça zengin bir küll iyata  

sahiptir.  Örnek olması  açısından aşağıya Pir  Sultan 

Abdal ‘dan bir dört - lük al ıyoruz:  

 

“Pir Sultanım buna can mı dayanır  

Bir dostum var gah uyur,  gah uyanır  

Ehl- i  Beyit a l kanlara boyanır  

Düşün Ehl - i  Beyt’ i sabret  bakalım” 79 

 

 Ehl- i  Beyt  hakkında konuşuyorken,  bazı Sünni 

alimlerinin bazı tahrif ler le Ehli Beyt‘ın İslam‘da ki  

makamını düşürmeye çal ışmalar ına da değinmek 

yerinde olacaktır.  Bunu zaten hilafet meselesiyle,  

vasiyetname sorunuyla  ve nihayet Kerbela Katl iamı 

                                                             
79 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .  83  
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i le  prat iğe döktüler.  Fazla   b ir zaman geçmed en 

Kur’ânı yanlış yorumlayarak ve  Hz. Muhammet’in 

hadis lerini tahrif ederek bu uğraşlar ını  devam 

ett i rdi ler.  

  Hadisler i tahrif e tmelerinin  en güzel örneği,  

Sakaleyn Hadisi’nde ki “öz soyum, Ehl - i  Beyt‘ im“ 

yerine  “sünnetim“  ibaresini yerleşt irmeler idir . 80 Bunu 

bir tahrif olduğu “öz soyum, Ehl - i  Beyt‘ im”  

ibaresinin hem Ehl -i  Sünnet ve hem de Ehl -i Beyt  

kaynaklar ında  yer  a lması  ve bu hadis in  tevatür 

hal inde bize ulaşmasından dolayı açıkt ır .   

 Diğer taraf tan Sekaleyn Hadisi,  bazı  Sünni 

alimlerin söylediği şek i lde ise,  yani Hz. Muhammet,  

bizlere  Kur’ân’ı  ve kendi  sünnetini bırakmışsa bu 

durumda Alevil ik,  yine haklıdır.   Çünkü Hz. 

Muhammet bizlere kendi sünnetini bırakmıştır;  Ebu 

Bekir,  Ömer,  Osman, ve Muaviye’nin sünnetini değil .  

Ehl- i  Sünnet ’in  (Sünniler ’in)  değerl i  b i ldiği bu 

insanlar bir çok kez Hz. Muhammet’in Sünnetine 

uymamış ve sünnetten saparak, uyduruk uygulamaları  

devreye sokmuşlardır.  Bunlar çeşi t li  k i taplarda detaylı  

olarak incelenmiştir . 81 Biz burada konuyu uzatmamak 

için iki örnekle yet ineceğiz.   

 Birinci  örnek: Mervan İbn - i  Hakem tarafından 

rivayet edi li r  ki ,  Osman kendi hi lafet i  döneminde,  

hacc i le umreyi  bir l ikte yapmayı yasaklıyor,  Hz. Ali  

ise  hacc i le  umreye niyet ederek “ Lebbeyk, Ben 

                                                             
80 Bi r  ö rn ek  iç in  bkz. :  

S i re t - i  İbn - i  İ sh ak,  S .  969  
81 Bi rkaç örn ek iç in  bkz. :  

Muhammet  Tican i  e s -SEMAVİ,  1993 ,  . . .Ve Hidayete  Erd im,  

Can Yay.  

Cafer  SUBHANİ,  1996 ,  Hazret - i  Al i ’  ye  Ne le r  Yapt ı l ar ,  

Evrensel  Yay.  

Abdulb aki  GÖLPINARLI,  1993 ,  Hazret - i  Al i ,  Der  Yay.  
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Resulullah (s) ‘ ın sünnetini  kimsenin sözüyle terk 

etmem!”  diyor.  82 

 İkinci örnek: Ehl - i  Beyt İmamları’nın  beşincisi  

olan İmam Muhammet Bakır‘a Abdullah Bin Muammer 

adında ki bir Sünni,  İmam‘ın mut’a nikahı hakkında ki  

hükmünü soruyor.  İmam (a) ise  “Allah onu kitabında 

helal kı lmıştır; Peygamberin sünnetinde yer almıştır;  

ashabı da onunla amel etmiştir.”  d iye  cevap verince 

Abdullah,  “Fakat İkinci Halife (Ömer) onu 

yasaklamıştır.” diyor.   İmam (a) ise ,  “Sen kendi  

dostunun fe tvasına uy,  bende Resulul lah(s‘ın  
hükmüne.” 83 diyerek Abdullah’ı susturuyor.  

Bu iki örnek bize gerçekte Ehl - i  Sünnet  ‘ in 

kimin sünneti üzerinde olduğunu bize açıkça  

göstermektedir.  Ehl -i  Beyt ise her zaman, sapmalara  

karşı Hz. Muhammet‘in  sünnetini korumuştur .  Bundan 

dolayı  Ehl -i  Beyt  sünnetin takipçisi temsilcis i ve 

koruyucusudur.  Zaten Hz. Muhammet,  “Ali bendendir,  

ben Alidenim; benim eda edeceğimi yalnız  Ali eda 

eder ve  ben eda ederim.“ 84 diyerek sünnetin  

temsilc is ini  bize göster iyordu.  

 Ehl- i  Sünnet ’in  Ehl - i  Beyt  ’in  makamını 

düşürmek için ,  Kur’ân - ı  Kerim ‘ i  kası t lı  

yorumlamalarına veri lecek en açık örnek ise ,  Ahzap 

Suresi’nin otuz üçüncü ayetinde geçen Ehl -i  Beyt  

kelimesinin kimleri  kapsadığı noktasında ki  

yorumlardır.   Bir çok Ehl -i  Sünnet ve Ehl -i Beyt  

kaynağı bu noktada bir lik olmuşlardır ki,  bu ayet  

İmam Ali ,  Hz. Fat ıma,  İmam Hasan ve İm am  

Hüseyin hakkın da nazi l o lmuştur.  Ancak Ehl -i  Sünnet  

’ten bir gurup mutaassıp kiş i ler  Ehl - i  Beyt  ‘e Hz.  

                                                             
82 Sah ih - i  Buhar i ,  c .  6 ,  Hadi s  No:766  
83 Keşf-u l  Gu mme,  2 /362  
84 Cami ,  2 /55  
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Muhammet’in  hanımlarını  da eklemişlerdir.  Ancak bu 

apaçık bir tahrif t ir .  

   Hem Ehl-i  Sünnet ve hem de Ehl -i  Beyt  

kaynaklar ından mütevatir olarak,  a yetin  nüzul sebebi  

şöyle  anlatı lmaktadır:  Hz. Muhammet bir  gün yünden,  

siyah renkli b ir  e lbise (aba) omzuna almış,  sonra 

Hasan, Hüseyin,  Fatıma ve Ali’yi  e lbisesinin alt ına 

almış ve mezkur ayeti okumuştur .     

Ümmü Seleme, “Ya Resulullah (s) ,  bende 

onlardan mıyım?”  d iye sorunca Resulul lah (s),  

“Hayır! Sen hayır  üzeresin.” diye karşı lık  

vermişlerdir. 85 Ayrıca bunu Hz.  Aişe de tasdik  

etmişt ir . 86  

 

3.3.  Özel Kaynaklar  
 

Özel kaynaklar ana başl ığı al t ında,  Ehl -i  Beyt  

Mektebinin Anadolu coğrafyasında üret t iği  ikinci l  

kaynaklar etraf ında konuşacağız.  Bu kaynaklar genel  

olarak Kur’ân - ı  Kerim ve Ehl - i  Beyt’ in  öğret t iği  

şekilde ortaya konulmuştur.  Şimdi a ta larımızın 

üret t iği ve bize kadar ulaştı rdığı bu kaynaklar  

etraf ında konuşalım.  

 

3.3.1.  Hüsniye  

 

İmam Cafer - i  Sadık‘ın hizmetinde bulunma saadetine 

ulaşmış bir cariyenin serüvenini  ve Sünnilerin önde 

gelen alimleriyle  tar t ışmalar ını  iht iva eden muhteşem 

                                                             
85 Bi rkaç örn ek iç in  bkz. :  

Cami ,  2 /7  

Ed-durr -u l  Mensur ,  5 /179  
86 Bi rkaç örn ek iç in  bkz . :   

Tefs i r - i l  Kur ' an - i l  Azim,3 /485  

Mecma-i l  Beyan ,  8 /357  
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bir  eserdir.  Alevilik  genel hat lar ı  i le  bu eserde 

bulunabili r .  Genelde  Sünnilik  i le  Alevil ik  arasında ki  

ayrı l ıklar tar t ış ılmış ve Hüsniye her seferinde gal ip  

gelmişt ir .  Ancak bu ki tabın tek eksik noktası eserde 

kullanı lan di l in eski olmasıdır .  Kitap sadeleştiri lmek 

ve gerekirse şerh edilerek etkin biçimde 

kullanı labi li r . 87 

 

3.3.2.  Buyruk 
 

Safeviler döneminde ve Bisat i  ad ında bir i   taraf ından 

yazı ldığı tahmin edilmektedir.  Kitap İmam Cafer  

Buyruğu adıyla da meşhurdur.  Kitap genel  yapıs ıyla 

Hz. Muhammet’in doğumu ile İmam Hüseyin’in  

Kerbela’da şehit edilmesinin ardından int ikamının 

alınmasına kadar ki,  İs lam Tarihini  işleme ktedir.  

Ancak ki taba zamanla bazı  hurafeler  eklenmiş,  bu 

suretle de ki tabın muhtevası  bozulmuştur  Ana metne 

bağlı kalınarak, bazı düzel tmeler yapılarak ve bel ir li  

bir plan çerçevesinde yeniden yazı larak kitap verimli  

hale get ir i lebil ir . 88 

 

3.3.3.  Alevi Edeb iyatı  

 
Bunlar  daha çok Alevi  şair lerinin  ş ii rlerinden 

oluşmak - tadır .  Çok harika olan bu ş ii rler,  Ehl -i  Beyt  

Mektebi’nin birer klasiği gibidir ler.  Ancak,  üzücüdür 

ki,  son zamanlarda Aleviliği kendisine kalkan olarak 

kullanmak isteyen bazı insanlar,  bu nefis  şii rleri  kendi  

heva ve hevesler ine göre yorumlamakta ve bu suret le  

halkımızı sömürmektedir ler .  Bizim yapmamız gereken 

şey, bu ş ii r ler i  bell i  b ir metodoloj iye göre toparlamak 

                                                             
87 Hüsnü ye,  t ar ihs i z ,  Ayyı ld ız  Yay.  
88 İmam Cafe r - i  Sad ık Bu yruğu ,  ta r ihs i z .  Ayyı ld ız  Ki t apevi  
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ve bu ş i ir ler i  şerh etmek suret i  i le  arka planlar ını  

açıklamaktır .  Böylece Alevil iği bu insanlar ın  elinden 

kurtarmış  olacağız.  

 

3.3.4.  Risaleler  

 
Alevi    ar if ler inin    yazdığı risaleler  ise özel  

kaynaklar ın bir  başka grubunu teşki l e tmektedir.  

Özell ikle Kaygusuz Abdal gibi ar if lerin yazdığı bir 

çok r isale  vardır.  Bu ve buna benzer  bir  çok r isale  

kütüphanelerde ve arşivlerde Osmanlıca’dan günümüz 

Türkçe’sine çevri lmeyi beklemektedirler.  Ancak bu 

tür  çalışmalar günümüzde Sünni  akademisyenler 

taraf ından yapılmakta ve bize ulaşan bi lgiler  cüzi bir  

miktardan i leriye gidememektedir . 89 Bunlara  bir an  

önce el a tıp ,  verimli şekilde kullanabil ir iz.  

 

3.3.5.Diğerleri  

 
Bu özel  kaynaklar,  bizi tanımadığımız bir  dizi  

kaynakla tanış tı rmaktadır .  Mesela İmam Cafer  

Buyruğu’nda “Namaz ne zaman farz olundu, kaç 

vakitt ir?”  şeklindeki  bir  soruya cevap veri l irk en 

“Kâfi,  Fakih, Tehsip,  Ayaşi ve  Safi Tefsiri”  is imli  

bazı kitaplardan bahsedilmekte ve bunlardan yapılan 

alınt ılar 90 doğru olarak değerlendir ilmektedir.  Bu da 

bizi başka kaynaklara  ulaştı rmaktadır.  Yani 

ata lar ımızın i t ibar e t t iği ama bizim tanımadığımız 

kaynaklar. . .  

                                                             
89 Abdurrah man GÜZEL,  1984 ,  Kaygu suz  Abdal  

Bibl iyo gra fyas ı ,  Kül tü r  ve  Tur izm Bakanl ığ ı  Yay.   
90 Bu yru k,  s .  2 42  
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Biz  yaptığımız  araştı rmalarla   bu  ki taplar 

hak-kında biraz da olsa bi lgi  bulabildik.  Şimdi ise  

bunlar hakkında konuşalım.  

Kafi,  Fakih ve Tehzip bu gün  Şianın (Anadolu 

dış ında yaşayan Ehl - i  Beyt dost larının)  “Kitab’ül  

Erbaa” (Dört Kitap)  o larak adlandırdığı dört  

güvenili r  hadis ki tabından üçünün adıdır .   

 Kafi,  üç ki tabın ismidir :  “Usul-u Kafi”,  

“Furu-u Kafi”  ve  “Ravza- i  Kafi”.  Bu üç eserin yazarı  

ise,  Şianın en büyük al imlerinden El  Kuleyni’dir.  

 Tehzip adlı k itabın tam ismi “Tehzib’ul  

Ahkam”  ve yazarı ise  Kumi ’dir.  Fakih adlı ki tabın 

tam ismi ise  “Men La Yehduruhul Fakih’’dir.  Bu  

eserin yazarı da Şia’nın önde gelen al imlerinden 

Babaveyh’ dir .   91 

Ayaşi’ye gel ince,  Ayaşi’nin tam adı Ebu’n 

Nasr Muhammed Bin Mesud Bin Muhmmed Bin El  

Ayaşi Es  Seleme’dir .  Hicri  üçüncü yüzyıl ın ( miladi  

dokuzuncu yüzyıl  o luyor)  büyük müfessir,  muhaddis 

ve al imlerinden bir idir.  İki yüzden fazla ki tap 

yazmıştır .  Bu ki taplar ı  özel l ikle astronomi,  t ıp,  rüya 

ve f ıkıh dal larında yoğunlaşmıştır .  En meşhur eser i  

“Tefsir-ul Ayaşi”  adlı –ki buyrukta bu tefs irden 

bahsedil iyor.  –  ik i c il t l ik tefs ir (Kur’ân’ın açıklaması) 

kitabıdır . 92  

Safi  ’ye gelince,  bir  tefs ir  ki tabının adıdır.  

Bunun yazarı  tam adı  Muhammed Muhsin Bin Murteza 

Fayd  El  Kaşanidir.  Ayrıca “El Asfa”  adlı  k itabı  da 

meşhurdur.  Kaşani hicr i 1091 de vefat  etmiştir . 93     

 

                                                             
91 Ayr ın t ı l ı  b i l gi  i ç in  bkz. :  Baz ı  Ş ia  Tefs i r l er in in  Tanı t ımı '   

Ehl- i  Beyt  Mesaj ı  Dergi s i ,  Yı l :  1 ,  Sayı :  1  
92 İb id  
93 Allame M.  H.  TABATABAİ,  1989 ,  İs lam'da  Kur ' an ,  B i r  

Yay. ,  s .  62  
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3.4.  Sonuç 

 

Öyle görülüyor ki ,  Alevil iğin kendi temel ori j inler iyle 

buluşturmak ve bir öze dönüş hareketi başlatmak iç in 

bir hayli çalışmak,  araştırmak ve bu sonuçlar ı 

yığınlara aktarmak gerekiyor.  Halkımız  kendisine 

miras bırakılan değerleri  tanımalı ve öğrenmeli,  

gerçekler i b i lmelidir.   

 

 

 

 

 

4.  ALEVİLİĞİN İNANÇ VE İBADET ESASLARI  

 

4.1.  Giriş  
 

Her inancın ve düşünce s is teminin temelini teşki l 

eden  kendine özgü inanç temelleri ve ibadet şekil ler i  

vardır.  İnsanın içsel  huzuru ise,  u laşt ığı  bi lincin 

davranış biçimine dönüştüğü oranda artar.  Buradan 

hareketle bizimde Aleviliğin inanç ve ibadet  

esaslar ını,  yani kuramsal yönü ile  prat ik temellerini 

kısa  ve öz olarak ortaya koymak yerinde olacaktır.   

Alevilik  bizden önce çokça tar t ış ıldığı iç in bazı 

araşt ırmacılar bu konuya değişik  pencerelerden 

bakmış ve görüş belir tmişlerdir.  Bazıları  bu esaslar ı 

yaklaşık  olarak belirtmiş , 94 bazılar ı ise Aleviliği hep 

İs lam dış ına i tme gayretinde olduklar ı iç in bu konuy u 

                                                             
94 Bunlard an  b i r  kaçı  iç in  b kz . :   

Aşık  Al i  Met in ,  1992 ,  Pençe - i  Al - i  Ab a,  Aydın la r   Mat . ,  s .  

162  

M. Teyf ik OYTAM, 1970 ,  Bektaş i l i ğin  İ çyü zü;Dib i -Köşes i -

Yüzü-Astar ı  Nedi r? ,  İ s tan bul  Maar i f  Kütüphanesi ,  s .  393  

Baki  ÖZ;  1996 ,   Alevi l i k  Nedi r? ,   Der  Yay. ,  s .  269  
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geçiş t irmişlerdir. 95 Aleviliği ‘eski Anadolu dinlerinin 

bir sentezi’  veya ‘başl ı  başına bir kültür’  olarak 

gören ve bu bil inçl i  as imle hareketini yaymaya çal ışan 

bu zevat her konuda olduğu gibi bu konuda da 

Aleviliği arkadan hançerlemiştir .  Yakın zamanda 

‘Ali’s iz Alevil ik’ saçmalığı ve ihaneti i le or taya çıkan 

vaka gerçekte böyle bir al t  yapıdan cesaret a lmıştır .  

Ama biz şunu bi liyoruz ki,  tar ihi  boyunca dünyada 

tanrı lık  tas layanlara  ve zal imlere  karşı  savaşan 

atalar ımızın bizlere bırakt ığı  miras bu ihanet i  bertaraf 

etmeye yetecektir.  Yine bi liyoruz ki,  a ta lar ımızın bu 

savaşta gösterdiği sürekli l ik,  Anadolu’nun içi  boş eski  

inançlar ından değil ,  insanlar ı adalete,  hayata ,  barışa  

çağıran ter temiz vahiyden ve bu vahyin bize 

öğret t ikler inden kaynağını a lmışt ır .  Bu erdemli  

duruşun protot ipi Hz.  Ali bu sürekli liğ in kaynağını  

şöyle açıklamışt ır :  ‘Gerçekten Rabbime iy iden iyiye 

inanmışım ben, dinimde şüphe yok.’ 96   

 

4.2.  Aleviliğin İnanç Esasları  

 

Aleviliğin  beş  tane inanç esası vardır.  İman etmenin 

bir  gereği olarak her Alevi,  bu inanç esaslar ını 

araşt ırmalı,  akl ında en küçük bir  şüphe kalmayıncaya 

kadar bu bil inçlenme sürecine devam etmelidir.  Çünkü 

belir ti ld iği  üzere iman ‘sevgi ve nefretten ibaret t ir. ’   

 

4.2.1.  Allah  İnancı  

 

Alevilik ,  Allah’ın  varolduğuna, tek o lduğuna, eş i  ve 

ortağı olmadığına,    maddi ve manevi a lemin yani var  

                                                             
95 Bunlard an  b i r  kaçı  iç in  b kz . :   

BİRDOĞAN, aynı  eser  

BENDER,  ayn ı  eser  
96 İmam Al i ,  ayn ı  eser ,  s .  19 1  
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olan her  şeyin Allah taraf ından yarat ı ldığına,  mutlak 

manada her şeye hakim olduğuna her  şeye gücü 

yet tiğine,  doğmadığına,  ih tiyaç sahibi olmadığına ve 

vasıf edi lmekten yüce olduğuna inan ır.   

 Allah ‘a  ulaşmanın  ik i  yolu vardır :   Birincis i 

dışsal yoldur.  Yani evrenin yarat ıldığını düşünerek,  

yaradıl ış taki mükemmell iğe,  mevcut düzene ve 

dengeye bakarak,  bu yolla gücü her  şeye yeten ve her  

şeyi bi len mükemmel  bir yarat ıc ının varl ığını akı l la  

idrak etmektir .  Allah’a ulaşmanın ikinci yolu ise,  

içsel yoldur.   Yani insanın zor durumlar i le karşı 

karşıya kaldığı durumlarda,  sel,  deprem, fı r t ına gibi 

aciz  kaldığı  zamanlarda,  kendisinden üstün bir  güce 

yalvarması ve ondan yardım dilemesidir.   

 İnsan,  Allah‘ın zat ı  hakkında düşünmemelidir .  

Çünkü insan, Allah’ın  zat ı  hakkında düşünürse,  iş in 

sonunda inkara sapar; iş im içinden çıkamaz. Bundan 

dolayı  insanlar ,  Allah’ın sıfa tları  hakkında  

düşünmelidirler ;  Allah’ın yaratt ıkları üzerinde 

düşünerek Allah’ ın s ıfa t lar ını tasdik etmelidirler.  

Rivayet edil ir  k i,  Ehl - i  Beyt  İmamlarının alt ıncıs ı  

olan İmam Cafer - i  Sadık huzurunda  bir is i   “Allah  

büyüktür.”  deyince,  İmam  Sadık bu  şahısa   bir soru 

yönelterek “Allah neyden büyüktür?”  buyurmuşlardır.   

Adam, “Her şeyden”  deyince,  İmam Sadık “Böyle  

demekle Onu sınır landırdın.” diye cevap 

vermişlerdir.  Bunun üzerine adam “Anam, babam 

sana feda olsun ya İmam, doğrusunu bana öğret!”  

diye r icada bulunmuş,  İmam Sadık ise “Allah vasıf  

edi lmekten büyüktür,  de.”  buyurmuşlardır.   

 Tevhid ise,  Allah’ı bir bilmek, O’nu her şeyden 

tenzih etmek,  hiçbir  şeye benzetmemek, ibadeti  yalnız  

Allah iç in yapmak, ona eş ve ortaklar koşmamaktır.    

 Şah İsmail Hatayi ,  bir  ş ii rinde şöyle 

demektedir :  
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‘ Ş a h  H a t a y ı m  t e v h i d  d e r ya  d e n i z d i r  

 Te v h i d  e t m e ye n l e r  b i z i m  n e m i z d i r  

 P i r i m  Ş e yh  S a f i d e n 97 s e r m a ye m i z d i r  

 O n  İ k i  İ m a m ı n  e r k â n ı 98 t e vh i d . ’  

 

 

4.2.2.  Peygamber   İnancı  

 
Alevilik ,  bütün kainatı  yaratan,  insanlara 

sayılamayacak kadar r ızk veren Allah’ın Rahmet sıfa tı  

gereği,  insanlar ın mutlu olmalar ını sağlayacak 

mükemmel bir  programı peygamberler vası tasıyla 

insanlara öğret tiğine inanır.  Eğer  insanı  yaratan 

Allah,  evreni ve insanı yaratt ıktan sonra,  insana mutlu  

olacağı yolu göstermezse,  Allah’ın adalet ve rahmet 

sıfat ları  yerine gelmez. İlk  peygamber olan Hazret -i  

Adem  ile  başlayan ve Hazret -i  Muhammet ile bi ten 

peygamberl ik z incir inin yüz yirmi dört bin halkasına 

(yani  yüz yirmi dört bin peygamberin hepsine)  

inanmak, Aleviliğin ikinci inanç esasıdır .   

 17. yy. Alevi  şair lerinden Derviş Mehemmed 

bu konu hakkında şöyle  demektedir.   

  

 “Yüz yiğirmi dört bin peygamber haktır  

Onların ervahı 99 ezelden 100 paktır 101 

                                                             
97 Şeyh Safi :  Sa fevi  Devlet i ’n in  kuru cusu  Şah  İ smai l ’ i n  a tas ı .  

Ası l  ad ı  Şeyh  Safiyüddin  İshak - ı   E rdebi l i ’d i r .  125 2  yı l ınd a 

doğdu .  Bab ası  i l e  S in car ’dan  Erdebi l ’e  göç e tmiş  ve  burada  

1334  yı l ında vefat  e tmiş t i r .  Burada Şah  İ smai l ’ in ,  so y b ağı  

ye r ine ,  d in i  bağı  ön  p l anda tu tmasına d ikkat  ed i lmel id i r .   
98 Erkân:  Rü künler ,  d i r ekl er ,  dayan akla r :  t emel l er ,  esas la r  
99 Ervah:Ruhlar  
100 Eze l :  Baş lan gıcı  o lmayan  geçmiş  zaman.  
101 Pak:  Temiz,  ki r len memiş .  
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İl la Muhammed’in menendi 102 yoktur  

İnci l ,  Zebur,  Tevrat,  kaf Kurân indi.” 103 

   

 Peygamberler,  insanlar ı iyi l iğe kanalize e tmek 

ve onları mutluluğa ulaşt ırmak için Allah taraf ından 

seçi lmiş  ve görevlendir ilmiş insanlardır.  İnsanlar ın 

ıs lah edilmesi noktasında peygamberler in bell i  başl ı  

iki  tane görevi  vardır.     

Birinci olarak, kanun koymak ve bu kanunları  

halka öğretmek suretiyle yaygınlaşt ırmak;  ikinci  

o larak ise,  bu kanunlara sadık kalmak ve bu kanunları  

en iyi  şekilde kendi hayatlar ında pratiğe dökmektir .   

 Peygamberler,  d ini tebliğ  e tmeler i sırasında 

insanların karşısına iki deli l le çıkarlar.  Bunlardan 

bir incis i,  insanlara tebliğ et t ikler inin 

mükemmell iğiyle  ve akı l  yoluyla  karşısında ki 

insanları ikna etmeleridir.  Nitekim Ebu Zerr  Gıffari,   

Ammar Bin Yasir gibi bazı değerli  sahabeler bu yolla  

Hz. Muhammet’e iman etmişlerdir.  Ancak bazı  

insanlar,  inat ederler.  Ebu Cehil ve diğer  bazılar ı g ibi  

peygamberden olağan üstü olaylar yapmasını  ister ler .  

Burada mucize dediğimiz ikinci deli l  devreye girer .  

Hz. Muhammet’in mucizeler i,  değişik sire t ve siyer 

kitaplar ında anlatı lmışt ır .  Ancak biz bunlardan 

birkaçını aşağıya alal ım. Rivayet  edi l ir  ki,  hicret ten 

sonra Hz. Muhammet ve Müslümanlar ,  Medine de 

çeşi t li  binalar inşa ediyorlardı .  Bir gün Ammar Bin 

Yasir  rahats ız l ık ve hastal ık sebebiyle çal ışmaya 

kat ılamadı.  Bunun üzerine Ammarın birkaç kiş inin 

saldır ıs ına uğrayarak öldürül -düğü söylendi.  

Peygamber(s) münafıkla r ın bu sözlerini  duyar 

duymaz, bu söylentinin yalan olduğunu anlatmak 

                                                             
102 Menend:Benzer ,  e ş  
103 ERGUN, aynı  eser ,  s .  27  
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maksadıyla e l inde tutuğu taşı  yere a t tı  ve “ Yazık! Ey 

Sümeyye ’nin oğlu! (yani Ammar) Seni isyankar bir 

grup öldürecek!”  dedi. 104 Gerçekten de Hz. 

Muhammet’in  vefa - t ından sonra,  Ammar Bin  Yasir’ i ,  

Hz. Ali i le Muaviye arasında çıkan savaşta,  Muaviye 

’nin askerler i ö ldürmüşlerdir.  

Hz. Muhammet’in  en büyük mucizesi  

Kurân’dır.  Kurân’da günümüze kadar ulaşan bazı  

mucizeler vardır.  Mesela Firavun’un cesedini Kurân - ı  

Kerimde haber verildiği şekilde yakın bir  zamanda 

bulunması Hz. Muhammet’in günümüze ulaşan 

mucizeler inden sadece bir is idir.  Fi ravun’un 

Kızı ldeniz’de boğulması şöyle anlat ıl ır :  “Bunun 

üzerine Musa ’ya;  “Asanı denize vur.” diye 

vahyett ik.  Vurunca parçalandı,  her biri kocaman dağ 

gibi o ldu” 105 “İsrailoğullarını denizden geçirdik.” 106 

“Denizi de açık bırak;  çünkü onlar (açık görecekleri  

bu yola girip) bir ordu halinde boğulmuş 

olacaklardır .” 107 “Firavun ordusuyla onları  takip 

ett i .  Deniz de onları iç ine alıverdi.  Hem de ne al ış” 108 

“İsrailoğullar ını denizden geçirdik.  Firavun ve 

askerleri haksız lık  ve  düşmanlıkla artlarına düştüler .  

Firavun  boğulacağı anda “İsrailoğullarının iman 

ett iğinden başka Allah olmadığına inandım, artık  

bende Müslümanlardanım.” dedi”. 109 “Ona: “Şimdi 

mi inandın; daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk 

                                                             
104 Akta ran :  

Saad et t in  ŞEREFÜDDİN,  1996 ,  Ammar  b in  Yas i r ,  İnsan  

Yay. ,  s .79  
105 Şuara/63   
106 Yunus/90  
107 Duhan/24  
108 Ta-h a/78  
109 Yunus/90  
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etmişt in.” dendi.” 110 “ Biz de bu gün seni cansız  

bedeninle denizden yüksek bir yere atacağız  ki  

arkadan geleceklere bir ibret olasın.” 111 

 Yukarı  da anlat ı lan ve yapılan tariflere aynen 

uyan bir  ceset ,  1981 yı l ında Kızı ldeniz kenar ın  da,  

Cebelein Mevkiinde bulunmuştur.  Secde vaziyetinde 

buluna cesedin bütün organlar ı  tamdır.  Hatta  başında 

ki ağarmış saçlar ı ve sakallar ı bi le görünmektedir.  

Yapılan tetkikler  cesedin en az üç bin yı l  önceye ai t  

olduğunu ortaya koymuştur.  Mumyalanmadan  üç bin 

yıl  kadar hiçbir  zarar görmeden günümüze ulaşan 

ceset Londra’da Bir it ish Museum’da sergi lenmektedir.  

Bu cesedin Firavun’a ait  olduğu ar t ık kesinleşmişt ir .   

 

 

4.2.3.  On İki   İmam   İnancı  

 

Aleviliğin  bir diğer inanç esasını  imamet,  daha açık 

bir  i fade i le On İki  İmam inancı teşki l eder.  Çünkü 

peygamberin görevi sadece insanlara dini tebl iğ e tmek 

ve uyarmaktır.  Nitekim Allah Teala ,  Kurân - ı  Kerimde 

“Sen ancak bir  korkutucusun, her kavmin  bir   

hidayet edeni var”  buyurmaktadır.  Bu  bir inci  

delildir .    

İkinci  del il   ise,   i lahi   sünnet gereği Allah’ın 

her Resulun ardından dini koruyacak ve insanlar ı 

dosdoğru yola hidayet  edecek,  bir veya birkaç nebi  

göndermesidir.  Ancak, Hz. Muhammet son peygamber 

olduğundan ar tık peygamber gelmeyecektir.  Bu 

durumda din i  koruyacak ve insanlar ı doğru yola  

hidayet edecek olanlar  İmamlar ’dır.  

                                                             
110 Yunus/91  
111 Yunus/92  
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 Ehl- i  Sünnet kardeşlerin,  en it ibar e tt ik ler i  

hadis kaynağı olan Buhari’nin Sihahında Cabir Bin 

Sümerre ’den şöyle  bir hadis nakledilmektedir:  

“Resulullah(s) şöyle dedi: “Bu iş (yani  inanların ve 

müslümanlığın yüceliği,  insanlığın düzgün bir halde 

bulunuşu) sürer,  g ider ve On İki kişi  onlara halife  

olur; iş lerini düzene sokar; hepsi de 

Kureyşten’dir.” 112 Ayrıca On İki İmamın geleceğin i  

müjdeleyen bir çok hadis Müslim, Tirmizi,  Ebu Davu t 

ve Ahmet Bin Hambel gibi Sünnilerin  önde gelen 

alimleri taraf ından da nakledilmiştir .  Yine Sünniler in  

diğer kaynaklar ında, Hz. Muhammet‘ın On İki  İmamın 

is imlerini teker - teker müjdelediği hadis ler  

nakledilmiştir . 113  

 

 On İki İmamlar sırası i le şunlardır .   

 

1.  Hz. İmam Ali  

2.  Hz. İmam Hasan  

3.  Hz. İmam Hüseyin  

4.  Hz. İmam Ali Zeynel Abidin  

5.  Hz. İmam Muhammed Bakır  

6.  Hz. İmam Cafer  Sadık  

7.  Hz. İmam Musa Kazım  

8.  Hz. İmam Ali Rıza  

9.  Hz. İmam Muhammmed Taki  

10.  Hz. İmam Ali Naki  

11.  Hz. İmam Hasan Askeri   

12.  Hz. İmam Muhammed Mehdi  

 

Üstadımız Pir Sultan Abdal bir ş ii rinde şöyle  

demektedir :   

                                                             
112 Sah ih - i  Buhar i ,  2 /204  
113 E l -  Müracaa t ,  s .  72  
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“On İki İmamın bizdedir nuru  

Şah -ı  Velayetin bizdedir s ırrı  

Açıktır aynamız,  gönlümüz duru  

Sedefli  mercanlı gönüllerimiz.” 114 

 

4.2.4.  Ahiret  İnancı  

 

Alevilik ,  insanlar ın öldükten sonra diri leceği ne ve 

dünya-da yaptıkları  işlere göre cezalandır ı lacağına  

veya  ödüllendiri leceğine inanır .  İnançlarımızdan 

bir is ini de bu teşkil etmektedir.   

 İnsanı Ahirete inanmayı sevk eden bazı  

sebepler  vardır.  Bunlardan bir incis i,  akli  sebeplerdir.   

Buna göre,  dünya hayatından sonra başka bir  hayatın  

olmaması bu hayatı  da anlamsız  kılacaktır.  Böylece 

iyi ve kötü kavramları ortadan kalkacak, herkes kendi 

çıkarı peşinden koşacak ve dünya günümüz kapital is t  

toplumunda olduğu gibi büyük bir kargaşanın eşiğine 

i t i lecekti r.  İşte bu hayatı anlamlı  kı lma ve dünyada 

adalet li  b ir düzen kurmada  Ahirete inanmak önemli  

bir  etkendir.  Tarih  boyunca bütün kavimlerin,  

kesint is iz bir şekilde Ahiret  inancına sahip olması ise ,  

her açıdan üzerinde durulması gereken önemli bir  

konudur.   

 İkinci olarak, f ı tr i  sebeplerden bahsedelim. 

İnsan yaradıl ış ı   gereği  bazı şeyler i sever,  bazı  

şeyler i ise  sevmez.  İş te yok olmakta,  insanın 

yaradıl ış ı  gereği  sevemeyeceği bir  duygudur.  Eğer bir  

insan, yok olmayı sevdiğini söylüyorsa ya 

bunalımdadır.  Yada aptal.  Zaten bu inancın tarih  

boyunca bütün kavimlerde görülmesi ,  insanın 

                                                             
114 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .  172   
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yaradıl ış ından (f ı t rat ından) kaynaklandığını  

göstermektedir.  

 Bilim açıs ından ise,  te lepati ,  h ipnotizma,  rüya, 

ruhlar la i l işki gibi  hadiseler ruhun pozit if  ispat ları,  

dolayıs ıyla Ahiret in habercileridir.  

 Pir Sultan  Abdal,  güzel bir ş i ir inde şöyle 

demektedir :  

 

 “Pir Sultanım dünya fanidir fani  

  İnsana verdi ler emanet canı  

 Dünyadan ahrete  uludur yolu  

 Bundan gayrı yol yok, dönesin geri” 115 

 

4.2.5.Adalet İnancı  

 

Aleviliğin inanç esas lar ının sonuncusu ise  adalet  

inancıdır.  Adalet inancı iki  yönlüdür;  i lahi adalet ve  

toplumsal adalet. . .  

 İlahi adalete göre,  Allah mutlak manada 

adildir;  hiç  kimseye zulüm etmez. İnsanların başına 

gelen kötü olaylar ,  ancak insanların  kendi eller iyle  

kazand ıklarıdır.   Allah hiçbir şeyi  adalets izce ve  

boşu boşuna yaratmamıştır.   Hiç kimseye 

kazandığından azını  vermez. İtaat edenleri  

ödüllendir ir,  isyan edenler i cezalandır ır.   

 Allah Teala,  Kurân - ı  Kerim ’de şöyle 

buyurmak- tadır :   

 

“Allah zerre kadar dahi zulüm etmez.” 116 

 

                                                             
115 Cahi t  ÖZTELLİ,  1989 ,  P i r  Su l tan  Abda l ,  Özgür  Yayın -

Dağı t ım,  s .  245  
116 Nisa/40  
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Adalet en basi t  anlamı ile ,  her şeyi  yerli  yer ine 

koymaktır.  Doğada ve toplumda her  şeyin yerl i  

yerinde olması. . .   Doğada, her şeyin bir  düzen,  

bağlantı ve denge içer isinde olması  adalet in doğadaki  

yansımasıdır.   Toplumda ise,  adaleti  tesis et mek,  

Allah’ın kanunlar ını uygulamakla insana düşer.  İnsan 

kendi iradesini kullanarak, sömürüsüz ve zulümsüz, 

mutlu bir dünyayı  tes is  eder.   

 

4.3.  Aleviliğin İbadet Esasları  

 
Aleviliğin  inanç esaslar ından sonra,  ş imdi de  

Aleviliğin ibadet esasları e traf ın da konuşalım. Alevi 

teori ne kadar  önemli ise,  Alevi  prat ikte en azından o 

kadar önemlidir.   Çünkü prat iğe dökülmeyen bir  teori,  

boş boğazlıktan ve gevezelikten başka bir şey 

değildir.  Üstelik ,  prat iğe dökülmeyen teorik  bi lgi ler 

insanın zihninden çok çabuk  si l inmektedir.  Nitekim 

İmam Cafer - i  Sadık bir keresinde şöyle  

buyurmuşlardır :  

 

“ Bilgi,  amel i le bir likte olmalıdır.  Gerçek 

bilginin alameti ameldir.  Bilgi  insanı amele 

çağırmaktadır.  İnsan bu çağrıya olumlu cevap 

verirse bi lgi onda kalır; yoksa ondan ay rı l ıp 

gider.” 117 

 

Şimdi biraz da,  Aleviliğin  prat iği hakkında 

konuşalım.  

 

4.3.1.  Namaz 

 

                                                             
117 Usul - i  Kafi ,  1 /22  
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Alevilik ,   beş vakit namazın ilahi  bir  emir  olduğunu,  

On İki İmamların hepsinin namaz kı ldığını ve bundan 

dolayı  Alevi olan herkesin,  beş vakit namaz kılması 

gerektiğini söyler.   

  

Allah Teala Kurân - ı  Kerim ’de şöyle  

buyurmak- tadır :   

  

“Namaz belirl i  vakit lerde olmak üzere 

müminlere farz  kı l ınmışt ır.  “ 118   

  

Üstadımız,  Pir Sultan Abdal,  güzel bir ş ii r inde 

Hz. Muhammet ve Hz.Ali’nin namaz kıldığını  şu 

mısralar la anlat ır :  

 

 “Kanı bizden evvel gelen  

Beş vaktini tamam kılan  

On parmağı pınar olan  

El Muhammed Ali’nindir.” 119 

 

Asıl  adı  Mustafa olup,  19.yy.’da yaşamış olan 

Alevi şairlerinden Deliktaşl ı  Ruhsati ,  her Alevinin 

namaz kı lmasını gerektiğini şu mısralar la di le get ir ir :  

 

“İnşaalal lah eylemez imana muhtaç  

Eğer bir kiş ide irfan oldukça.  

Beş vaktine devem edip kış  ve yaz  

Dilinde zikr  i le Kurân oldukça." 120 

 

4.3.2.Oruç  

 

                                                             
118 Nisa/105  
119 SAMANCIGİL,  aynı  eser ,  s .  154  
120 SAMANCIGİL,  aynı  eser ,  s .  150  
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Aleviliğin  ikinci ibadet esası  Ramazan ayında farz  

olan otuz gün orucu tutmaktır .  Bu ayda her  Alevi oruç 

tutmak la yükümlüdür.  İnsanlar bu ayda oruç tutmak 

sureti  i le kendi iç inde bulunan kötü eğil imleri  

törpülerler ve Allah’a yakınlaşır lar.   

 

 Dertl i  b ir ş ii r inde şöyle  demektedir :   

 

“Sanma sofi 121 biz im ruzemiz 122 yoktur  

Ramazan- ı123 aşkın s iyamıyız 124 biz.  

Söyletme derunde 125 derdimiz çoktur  

Dertte noksan değil tamamıyız biz." 126 

 

4.3.3.  Hacc  

 

Alevi  inancına göre,  şar tlar  yer ine geldiğinde her  

Alevinin Hacc’a gidip,  Kâbe’yi   tavaf etmesi  farzdır.  

Hacc, Allah’ın  evini  z iyaret e tmek,  emredilen amelleri  

yerine getirmek ve All lah’a olan ahdimizi  

tazelemektir .   

  

Pir Sultan Abdal bir şi i rinde şöyle demektedir :  

 

“Kâbe’nin yapıs ı b ina yapıs ı  

İman etse asi ler in hepisi  

Beş vakit okunur ayet e l kürsi  

Ya Muhammed sana imdada geldim.” 127 

                                                             
121 Sofi :Tasavvu f fe lse fes in e  bağ l ı  o lan  kimse.  
122 Ruze:  Oruç  
123 Ramazan:  Kuran’d a Müslü manlar ın  or u ç tu tmakla  yükü mlü  

o ldukla r  ay.  
124 S iyam:  Oruç  
125 Derunde:  Der inde  
126SAMANCIGİL,  aynı  eser ,  s .  56   
127 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .278  
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4.3. .Tevella  

 

Tevella  Alevil iğin ibadet  esaslar ı arasında yer al ı r .  

Genel anlamı “Allah iç in sevmek”  olan kavram, özele 

indirgendiğinde ,  “Ehl- i   Beyt- i   sevmek”  anlamını  

karşılar.  Ayrıca Allah is tediği  için Ehl - i  Beyt’i  seven 

herkesi,  sevmeyi de kapsamaktadır .  

  

Allah Teala,Kurân - ı  Kerim ’de şöyle buyuru r:   

  

“De ki: Ben sizden r isalet ime karşıl ık 

akrabalarıma sevgiden başka bir şey 

is temiyorum.” 128 

 

4.3.5.Teberra:  

 

Teberra ,  anlam it ibari  i le Tevella ’nın tam tersidir .  

Allah’ı ve Ehl - i  Beyt’i sevmeyenler i,  sevmemektir.  

Tevella ve Teberra esasları i le insanl ar Allah’a gerçek 

manada tesl im olacak, Allah’tan başka otori te 

tanımayacak ve kelimenin tam anlamı i le  

özgürleşecektir .   

  

Erzurumlu Ceyhuni  şöyle demektedir :  

 

“Rah -ı129 hakikate di l  o ldu bende  

Biz s ırrı  i l lanın 130 tevel lasıyız  

Merdolan namerde olmaz şermende 131 

Biz onlar ın evvel  teberrasıyız.” 132 

                                                             
128 Şura/23  
129 Rah:  Yol  
130 İ l la :Mut laka,  han gi  şar t l a  o lursa  o l sun  
131 Şermend e:  Utan gaç,  mah çup  
132 SAMANCIGİL,  aynı  eser ,  s .52  
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4.3.6.İyi liği Emretmek:  

 
Aleviliğin ibadet  esaslarından bir is i  o lan iyi l iği  

emretmenin arka planında, sağlıkl ı  bir  toplum 

oluşturmak yatar.  Gerek bireysel anlamda ve gerekse 

de toplumsal anlamda  iyi l iği emretmekte kul lanı lan 

yol,  deli l  getirme ve nasihat verme şeklinde olmalıdır.  

Bu metodu Pir Sultan Abdal,  bir ş ii rinde  şöyle  

kullanmaktadır :  

 

“Pir Sultanım Haydar heman  

Dağları bürüdü duman  

İş te İnci l  iş te Kur’ân  

Seçebil irsen gel beri .” 133 

 

4.3.7.Kötülükten Sakındırmak  

 

Oluşan sağlıkl ı  bir  toplumun bozulmaması ve 

kokuşmaması için ,  insanları kötülükten sakındır tmak 

gerekir.   

 Nitekim Allah Teala Kur’ân - ı  Kerim’de şöyle  

buyurmaktadır:  

 

“Sizden iyi l iği  emreden, ( . . . ) ,  kötülükten 

alıkoyan bir topluluk olsun.” 134  

 

4.3.8.Zekat  

 

Aleviliğin  ibadet esaslar ından bir is i  de zengin bir  

Alevi-nin bel li  b ir kıs ım malını,  fakir olan bir  

Alevi’ye vermesi  şeklinde gerçekleşen zekat  

                                                             
133 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .106  
134 Al - i  İmran/104  
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ibadetidir.  Zekat,  zenginin bir lü tfü değil,  fakirin  

hakkıdır .  

  

Allah Teala Kur’ân - ı  Kerim ’de şöyle 

buyurmak- tadır :  

 

“Namazı kıl ın,  zekatı verin,  önceden kendiniz 

için yaptığınız  her iy i  Allah’ın katında 

bulacaksınız.” 135 

 

4.3.9.Humus 

 

Humus, her Alevi’nin yı ll ık  kazancının beşte bir ini 

Ehl- i  Beyt’e  ve onlar ın varis leri  o lan adil fakihlere  

vermeleridir .  

 

 Allah Tea la Kur’ân -ı  Kerim ’de şöyle  

buyurmakta -dır :  

 

 “Ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin 

beşte  bir i Allah’a, Resulüne,  onun 

akrabalarına yetimlere,  yoksullara ve 

yolculara ai t tir.” 136 

 

4.3.10.Cihat  

 

Aleviler in  onurunu ve şeref ini korumak iç in c ihat ,  

yani savaşmak,  bütün Alevilere farzdır .  Şart lar yerine 

geldiğinde her Alevi  savaşmakla yükümlüdür.  Cihat,  

saldır ı  değil,  savunmave misi l lemedir.   

 

Pir Sultan bir  ş ii rinde  şöyle  buyurmaktadır :  

                                                             
135 Bakara /140  
136 Enfal /41   
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“Gelin canlar bir olal ım  

Münkire 137 kıl ınç çalal ım  

Huseynin kanın alal ım  

Tevekkeltü tealallah.” 138 

 

Selam, Aliye@ tabi olanlaradır!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALEVİLİK’TE OKULLAR  

 

5.1.  Giriş  

 

Alevilik ,  insanı eği tmeyi ve insanda olumlu yöndeki 

davranış  değiş ikl ikler ini meydana getirmeyi  amaçlar.  

Alevilik  adlı  insan fabrikasının gir iş  kapıs ın dan iki e l,  

iki  ayak, bir baş,bir  gövde ve diğer  uzuvlar ından  

meydana gelen biyolojik  hammadde,  bu mezkur  

fabrikanın çıkış kapıs ın -dan insan olarak veya 

kelimenin tam anlamıyla “adam” olarak çıkar.   Çünkü 

bu fabrikada insanın doğuştan getirdiği iyi l ik 

yapmaya yönelik eği limler  yücelt i lmiş; kötülüğe 

yönelik eğil imleri  ise törpülenmişt ir .  Yani bu 

biyoloj ik yaratık,  Alevi Okulunda eğit i lmek suret i  i le  

insan olmuştur .  

                                                             
137 Münkir :  İnkar  eden .  
138 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .78  
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 Bunu bizden daha iyi bilen ve bu bi lgiyi kendi  

bünyesinde yerleşt irerek, bir davranış biçimi  hal ine 

getiren atalarımız,  yaratı lış ta farklı  fakat eş i t  

eği limlere sahip olan bu biyoloj ik yaratığı eği tmek 

amacıyla ,  genelde dün -ya ölçüsünde ve özelde ise  

Anadolu ve çevresinin değiş ik yerler inde tekkeler ve 

medreseler  açmışlardır .  Bu tekke ve medresel erin  en 

önemli iki fonksiyonu vardır :   Bir incis i   insan 

eğitmek; ikincis i ise   zal im otori teye karşı başlat ılan 

başkaldırı ları  yönetmek.. .  

 Bu tür çabaların bir sonucu olarak Anadolu’da 

iki  tane okul,  halk üzerinde etkin rol oynamışt ır :  

 

 1-Hacı Bektaş - ı  Vel i Okulu  

 2-Şah İsmail Hatayi Okulu  

 

 Anadolu’nun muhtel if  yerler inde görülen ve 

halkı   zalim  otori teye   karşı  örgütleyen  diğer  

küçük tekke ve medreseler ise bu iki  büyük okulun 

şubeler i olarak açılmıştır .  Şimdi bu iki okul hakkında 

ayrınt ıl ı  b iç imde konuşalım.  

 

5.2.   Hacı  Bektaş - ı  Veli  Okulu  

   
Hacı Bektaş - ı  Veli  bi lgiyi ,  ibadeti ve kıl ıc ı kendi  

kiş il iğ in -de bir leşti rmiş devrimciliğini olgunlaşt ırmış 

bir Alevi â l imidir.  Zamanla Hünkâr,  Baba İlyas   

hareketine kat ılmış 139 yenilgiye uğrayan hareketin  

ardından, dağılan kit le ler i yeniden örgütlemek 

                                                             
139 Hacı  Bektaş - ı  Vel i '  n in  Babai  Devr im Hareket i '  ne  ka t ı l ıp -

ka t ı lmadığı  no ktas ınd a ki  t ar t ı şmala r  ne red eyse b i tmiş  

gib id i r .  Araşt ı rmacı l ar  bel i r t t i ğimiz görü şt e  mutab ık  

ka lmış t ı r .  Bel i r t t i ğimiz  görüşü  d est ekl eyen  b i r  ö rnek iç in  

bkz. :  

Nejat  BİRDOĞAN, aynı  eser ,  s .  77  
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amacıyla  Sulucakarahöyük’te –  şimdiki Hacı  Bektaş’  

da –  kendi  tekkesini  açmışt ır .  Gerçekten de Baba 

İlyas’ ın  kıyamından sonra,  etraf  toz –  duman olmuş,  

Moğol İs t ilası  da or talığı  iyice karış t ırmıştır .  İş te 

böylece dağınık,  insanların  başsız olduğu bir dönemde 

Hünkar,  Ehl - i  Beyt  dost lar ını kendi tekkesi  etraf ında 

toplamış ve onlar ı eği terek, yeniden  örgütlemişt ir .  

Hayatı  boyunca birçok öğrenci  yet iş ti ren Hünkar,  

bunları  Anadolu’nun ve çevresinin değişik yerler i ne 

yayarak,  bu tekkeler (okullar) etraf ında Ehl -i  Beyt  

dost larını yeniden toparlamıştır .  Bu suretle,  sonraki  

dönemlerde meydana gelecek olan Alevi 

Başkaldır ı lar ı’na  ortam hazır lamışt ır .   

 Burada Hacı Bektaş - ı  Veli hakkında 

konuşuyorken, Hünkar’a yapılan b ir eleşt ir iyi  

cevaplamak yerinde   olacak - t ı r .   Bundan   yaklaşık  

dört  yı l    önce güya  Alevil ik  adına çıkan Kervan 

adındaki   b ir   dergide   Emekçi   adlı   b ir  şarkıcının,  

yaptığı    bir   konuşmada  Hacı   Bektaş - ı  Veli‘ye 

“korkak” dediğini okumuştum. Sebebi  ise  mezkur 

şarkıcıya  göre,   Hacı   Bektaş - ı   Veli‘nin   Baba İlyas 

Hareketinden sonra bir  daha başkaldırmaması  ve ecel i  

i le  ölmesi imiş  (!).   

 Birinci olarak, eğer  Hünkar,  hiç or tal ığa 

çıkmayıp,  Baba İlyas’ ın yenilgiye uğramasından sonra 

izini  kaybet -t irse idi ,  belki bu şarkıcının dediği doğru 

olabil irdi.  Ancak Hazret -i  Pir,  hiçbir zaman ömrünü 

saklanarak geçirmemiş,  aksine yeniden mücadele 

meydanlar ına koşarak Ehl - i  Beyt  dost lar ını örgütleme 

iş ine koyulmuştur.  Çünkü o zamanda yapılması  

gereken, bundan başk a bir şey değildi.  Bildiğiniz 

üzere,  başkaldırının  koşulları  vardır.  Eğer  koşullar 

yerine gelmeden başkaldır ı  yapıl ı rsa,  hiç şüphesiz  bu 

başkaldırı  yenilgi i le  sonuçlanır.  Koşullar  yerine 
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geldiğinde yapılan başkaldır ının zafer le  sonuçlan -ma 

iht imali ise ,  her  zaman daha yüksektir .        

 Aslında konuyu baştan almalı  bu şarkıcıyı  

hataya düşüren noktayı  açıklayarak,  sorunu 

çözmeliyiz.  Bizce,  bu şarkıcıyı ve bu şarkıcı  gibi bir  

gurup insanı hataya düşüren nokta ,  bunlar ın Marksis t  

devrimcil ik i le Alevi  devrimcil iğ i arasındaki farkı  

görmemelerinden kaynaklanmaktadır.  Marksis t 

devrimcil ik Karl MARKS ve Friedrich ENGELS ‘in 

metinler inde de olduğu üzere,   metaya endeksl i bir  

devrimcil iktir .  Marx ve Engels bir ki taplarında 

devrimci olan tek sınıfın  proletarya  olduğunu  

söylemişlerdir .  Köylülerin ,  orta sınıf ların ,  esnafın  ve 

tüccarlar ın ise kaypak olduğunu ve her an 

proletaryaya ihanet edebilecekler ini bel irt t ikten sonra,  

kazaran bu s ınıf ların  devrimci olmasını ise kendi  

eller indeki  mallar ı kaybetmekten kaynaklandığına 

bağlamışlardır.  Proletaryayı  devrimci yapan etken ise  

“zincir lerinden başka kaybedecek bir  şeyler i  

olmaması”dır . 140  

 Bu iki arkadaşın yazdıklar ından anlaşı l ıyor  ki,   

Marksis t devrimcil ik metaya endeksli b ir devrimcil ik  

olup, bu i t ibarla ,  insani bir vasıf   ta ş ımamaktadır.  

Evet,  Marksis t devrimcil ik,  k ıs ır ve yalancı bir  

devrimcil iktir .   

 Halbuki Alevi devrimcil iğin olgun, dengeli ve 

kel imenin tam anlamıyla “insani” bir  devrimcil ikt ir .  

Çünkü Alevilik kendi bağlı larını sadece insani 

vasıflar için başkaldırmaya t eşvik eder.  Sadece  

mideye endekslemez kendi devrimcil iğini .  Ayrıca bazı  

Marksis t ler,  hayvani  bir bakış açısıyla  iç lerinde 

bulunduğu durumu değerlendirirken, Aleviler her şeyi  

                                                             
140 Kar l  MARKS-Fr i edr i ch  ENGELS,  1993 ,  Ko müni s t  Par t i s i  

Mani fes to su ,  Çev . :  Ah met  SARI,  Yoru m Yay. ,  s .  54  
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geniş ölçekte değerlendir ir .  Pirince gideyim derken 

evdeki  bulgurdan olmaz.  İş te  bu şarkıcı  bunlar ı  

anlamadığı iç in,  böyle hatalara düşüyor.   Çünkü 

Aleviliği temel or ij in leri i le tanımıyor.  

          İkinci  olarak, Hacı Bektaş - ı  Veli’nin  eceliyle  

ölmesi  bunun korkak olduğunu göstermez.  Elbette 

savaş meydanlar ında şehit o lması ,  eceli  i le 

ölmesinden daha iyidir;  ama eceliyle ölmesi onun 

korkak olduğuna del i l  olamaz.  Çünkü daha öncede 

anlatt ığımız gibi  Alevi,  iç inde bulunduğu durumu 

geniş ölçekte değerlendir ir .  Ortaya zamanlı zamansız  

atı l ıp ucuz kahramanlık yaparak, ölüme koşmanın 

şehadet değil,  enayil ik olduğunu bil ir .  Bu,  kiş inin 

kendisini a teşe a tmasından başka bir şey değildir.   

 Konuyu fazla  dağıtmayalım ve şarkıcıya olan 

cevabımızı  burada bi ti rerek konuya kaldığımız yerden 

devam edelim.    

 Hacı Bektaş - ı  Veli  çalışmalarına devam et t iği 

bir sırada,  Hakk’a yürüdü. Bundan  sonra okulun 

başına,  s ırasıyla Seyyid Ali Sultan,  Onun oğlu Resul  

Bali ve yine Seyyid Ali Sultan ’ın öteki  oğlu Mürsel  

Bali  geçt i .  Mürsel Bali  ‘nin Hakk ’a  yürümesinden 

sonra Osmanlı Sultanı  II.  Beyazıt  ‘ in çabalarıy la  bir 

Sırp devşirmesi olan Balım sultan okulun başına geçt i 

Hacı Bektaş - ı  Veli  ’nin öğreti lerinde tahrif ler 

meydana get irerek “mücerret l ik”  g ibi bir  dizi  

hurafeyi okulun eğit im müfredatına katmış  ve kendi 

döneminde bunu uygulamışt ır .  Ancak Balım Sultan 

’dan sonda  okulun başına geçen Kalender Çelebi bu 

hurafeleri  büyük çapta kaldırmışt ır .   

Kalender Çelebi kendi  deyimi i le “İslamı ve 

Hilafet i  yüceltmek iç in”  141 kıyam ett i  ve  savaş 

                                                             
141 Bekir  YAKIŞTIRAN,  19 95 ,  Türkiye Tar ih inde Müslü man 

Halk Hareket l er i ,  Kevser  Yay. ,  s .  215  
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meydanlar ında şehadet mertebesine yükseldi.  

Kalender Çelebinin şehit edi lmesin den  sonra,  okul  

yirmi –  yirmibeş yı l lık  bir süre  başsız  kaldı.  Sonraki  

yı l larda Osmanlı İmparatorluğu “Balım Sultan ’a 

mürid olmakla şöhret  bulan”  Sersem Ali  Babayı 142  

tekkenin başına  geçt i .  Bundan sonra Hacı  Bektaş 

Tekkesi ,  “Bektaşi Tarikatı”  olarak değiş ti ri ld i ve 

Osmanlı’ya bağlandı.   

 Buna, yer yer  tepkiler gelmeye başlamışt ı .  

Nitekim Üstadımız,  Pir  Sultan Abdal‘ın şu şi ir i  buna 

güzel bir örnektir .  

 

“Hacı Bektaş oğlun günahkâr gördüm  

Aradım isyanım özümde buldum” 143 

 

 Yani Hacı Bektaş’ ın oğullar ı veya On un yolunu 

sürdürdüğünü iddia edenler,  tekkeyi bir  tarikata  

dönüştürerek,  yolumuzda olmayan inançları  yola  

katarak, Hacı Bektaş’ ın mirasına sahip çıkmayarak ve 

tekkeyi  Osmanlı ’ya yani zal im otoriteye bağlıyarak 

büyük bir günah işledi ler .   Ama oraya gerekti ği gibi  

sahip çıkmayarak ası l  suçu biz  işledik.   

Sersem Ali  Baba’nın başa gelmesi  i le  yeniden 

başlayan bu bozulma süreci Cumhuriyet’ in  ilanına 

kadar devam et t i .  Bu süreç içerisinde,  Balım Sultan’ın  

başlat tığı bu hurafe inançlar ,  yeniden uygulamaya 

koyuldu .  Sünni Fıkhı  yaygınlaştır ılmaya çalış ıldı.  

Tarikat  Masonların  ve bunlar  gibi  bir  dizi bat ı l   

inançlara sahip insanların yatağı oldu. Öyle ki her şey 

karışt ı  ve karmakarışık  bir  yapı or taya çıkt ı .  

 

5.3.  Şah İsmail  Hatayi   Okulu  

                                                             
142 SAMANCIGİL,  aynı  eser ,  s .  154  
143 ÖZKIRIMLI,  aynı  ese r ,  s .  162  
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Şah  İsmail  Hatayi    Okulu, bir  yandan Hoca Ali,  

Seyyid  İbrahim, Şeyh Cüneyt ,  Şeyh Haydar ve 

nihayet kendisinin başına geçt iği Safevi Tekkesi i le,  

diğer taraf tan kendisinden 250 –  300 yıl önce kurulan 

Hacı Bektaşi Veli Tekkesi  gibi  ik i büyük tekkenin 

mirası üzerine kuruldu.   

 Nitekim Şah İsmail,  Hacı Bektaş - ı  Veli’ye 

bağlıl ığ ını  ve  Onun mirası  üzerine hareket e t tiğ ini şu 

mısralar la anlatmaktadır:   

 

“Hatayi  bîçare 144 kuldur şahına  

Hünkar Hacı Bektaş nazargahına 145 

Deli gönül hak 146 i le  düş dergahına 147 

Er olayım dersen er ile görüş” 148 

 

 Bir başka yerde,   örgütlenmenin,  yani davetin 

tamamlanıp sıranın kıyama, yani devlet aşamasına 

geldiğini şöyle anlatıyor:  

  

“Tuttuğumuz bir gerçeğin elidir.  

Gitt iğimiz imamların 149 yoludur.  

Ser 150 çeşmemiz Hacı Bektaş Velidir.  

Mihman 151 canlar  bize sefa geldiniz.” 152 

 

                                                             
144 Biçare:  Çares iz  
145 Nazargah:  Bakı lan ,  b ak ıml ı  gü ze l  yer .  
146 Hak:Gerçek ve do ğru  o l an  şey.  
147 Dergah:Bi r  t ar ikata  mensup  derv iş l er in  t ar ikat  adap  ve 

erkanın ı  öğrendikl er i  ve  ib adet  e t t i kl er i  yer .  
148 YÜRÜKOĞLU,  Okunacak  En  Bü yü k Ki tap  İnsandı r ,  s .  236  
149 İmamlar :  On iki  İmam  
150 Ser :  Baş  
151 Mih man:  Misa fi r ,  konuk.  
152 YÜRÜKOĞLU,  Okunacak  En  Bü yü k Ki tap  İnsandı r ,  s .  236  
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 Şah İsmail Hatayı  kısa süren bir saklanış  

döneminden sonra,  on beş yaşında,  On İki İmam 

adında hutbe okutarak ve para bast ırarak Safevi  

devletini kurduğunu ilan ett i .  İran,  Azerbaycan,  

Afganistan,  Pakis tan gibi ülkeler in bulunduğu 

coğrafyada yoğun bir  Şii leşt irme/Alevileşt irme 

poli t ikasına girişt i .  Kerbela ve Necef’ten al imler  

get irerek, burada Şii /Alevi medreselerinin  

kurulmasında kolaylık sağladı bu gün dahi bu 

medreseler İran gibi bazı ülkelerde bulunmaktadır .   

Safevi Devlet i  kurulduktan sonra,  bu o kula 

bağlı o lan insanlarda,  büyük bir hareketl i lik  başladı.  

Nur Ali Halife,  Sivas,  Tokat ve Amasya ‘da,  Şah Kulu 

Sultan Teke ve Burdur yöresinde başkaldırdı lar.  

Ancak bu iki  komutan kısa  sürede yenildiler.  Bundan 

son�ra Sulkun Hoca i le Şah Kulu Sultan’ın  h alifesi 

Baba Zunun Samsun i le Adana arasında kalan geniş 

coğrafyada –  yani kuzey ve güney Anadolu oluyor –  

kıyam et t iler.  Bu komutanlar Osmanlı ordular ını  

birkaç kez yendikten sora,  Hacı  Bektaş  Tekkesi’nin 

ünlü s iması Kalender  Çelebi Hacı  Bektaş - ı  Veli  

Oku lu,  merkez olmak üzere ,  Kırşehir  ve Ankara 

civarlarında ayaklandı.  Bu  olaylar  üzerinde Osmanlı  

İmparatoru  Süleyman Macaristan Sefer i’ni yarıda 

keserek  geriye döndü ve başkaldır ı lar  çeşi tl i  yol lar la  

bast ır ı ldı .   

Ancak, iç ayaklanmaların ardı arkası 

gelmiyordu.  Nitekim Bozoklu Celal’ in  başlatt ığı  ve 

geniş bir zaman dil imine yayılan Celal i  ayaklan -

maları,  Osmanlı’nın başını bir hayli ağrıtmışt ır .  

Bundan sonra Pir Sultan Abdal gibi bazı insanlar 

Osmanlı’nın bozuk düzenine karşı başkaldırmışlardır.  

Ancak bunların hepsi,  çeşi t li  h i le ler le bastırı lmışt ır .   

İran’da  Safeviler’in yönetimden 

uzaklaşt ır ı lmalarıyla Sünni bir hanedan başa geldi.   
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Bu hadiseden sonra Anadolu’da ki Kızılbaşlar ın  

İran’da ki,  Irak’da ki  ve diğer  ülkelerdeki  Ehl -i  Beyt  

Dostlar ıyla  (Şii lerl e) bağları koptu ve Anadolu da ki  

Şii ler (Kızı lbaşlar) adeta hapis edi ldi .  İran’daki  

Şii lerin kendi kabuklarına çekilmeleri ise bu işe bir  

açıdan destek oldu.  Günümüzü ise  hepimiz bil iyoruz  

Pir Sultan Abdal,  güzel  bir  ş ii rinde şöyle 

demektedir :   

 

“Gelin canlar bir olal ım  

Münkire kıl ınç alal ım  

Hüseynin kanın alal ım  

Tevvekkeltü tealallah” 153 

 

Yani canlar,  insanlar,  gelin Ehl -i Beyt  

Mektebi’nde bir leşel im. Münkir lere (yani  İs lam'ı  

inkar  edenlere) ,  zal imlere kı lınç çalarak Hüseynin 

kanını ala l ım.  En azından ken di  sorumluluklar ımızı 

yerine get irmeye çabalayalım. Sonucu ise şanı yüce 

olan Allah’a tevekkül edel im. Çünkü iş ler Ona döner  

ve sonuç Ona ai t ti r .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 GÖLPINARLI -BORATAV , ayn ı  eser ,  s .  78  
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MATERYALLER 

Not: Sadece dipnotlarda ki kaynaklardan 

hazırlanmıştır .  

 

1.        Temel  Kaynaklar  

 

Kur’ân - ı  Kerim  

Hz. İmam Ali (a),   Nehc’ul  Belağa  

 

2.  Makaleler  

 

Baki ÖZ (1995); ”Kızılbaşlık”,  Cem Dergisi,Yıl :4,   

Sayı:6  

Lütf i KALELİ (1993): ”Aleviliği Kültür Saymayan 

Kültürsüzdür.” Pir  Sultan  Abdal Dergis i,  Yıl:1 ,  

Sayı:2  

Muhsin AĞABOZORG (1993); “İçt ihadın 

Sınır landır ıl ış Tarihi” ,  Ehl - i  Beyt Mesajı Dergis i,  

Yıl:1,  Sayı:2  
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