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M T VE GERÇEKL K ARASINDA
ALEVÎL KTE EHL- BEYT
Ahmet TA YIN
AHL AL-BAYT BETWEEN MYTH AND REALITY IN THE ALEVISM
In this paper, it has been dealt with “Ahl al-bayt”, the basis of the belief and worship
and instituons in Alewiten, as well as the context in which the term is dealt with in
recent times. That means it has been focused on the “Ahl al-bayt” in Alewiten from the
mythological and belief point of views rather than its history and cultural dimensions.
Alewiten based on the written sources in modern process are closely pressed between
two “Ahl al-bayt”; historical “Ahl al-bayt” and mythological “Ahl al-bayt”. Namely verbal
culture is transformed to the written culture and the first, being surrounded by the
latter, changed in content.

G R /
Geçmi ten günümüze “Sünnî”ler Alevilik konusunda asgari düzeyde de olsa
bir k sm yaz l kaynaklarda, bir k sm da toplumun kolektif haf zas nda yer alan
baz bilgilere sahiptir. Bu bilgiler, Alevili9in K z lba l k eklinde nitelendirilmesine
kadar ki dönemi de dahil hem içeri9ini hem de düzeyini korumu tur. Alevili9in
tarihte birden fazla isimle tan mlan p, son dönemde de Alevilik eklinde isimlendirilmesi, Alevilik hakk ndaki kanaati tek yönlü olarak de9i tirmi tir.1 Bu de9i im ayn
zamanda Alevili9in kamuya aç lmas n ve yer edinmesini sa9lam t r. Bu yeni
konumlar nda Alevilerin hem kendileriyle hem de Sünnîlerle yüzle mesiyle,
geleneksel tutumda meydana gelen farkl la ma/de9i im toplumsal haf zay yeniden
kurmu tur. Sonuçta Alevilerin kamusal alanda kendilerini daha çok ifade imkan
bulmalar sonucunda Sünnîler, Alevilerin “inanç” ve “ahlak ilke”leri ile ilgili
bilgilerinin hatal olup amaçl bir propaganda ile olu turuldu9unu kabul etme
e9ilimi göstermi lerdir.
Kamusal alanda görünmek ve Sünnîlerin Alevilere ili kin görece de9i imi
kar s nda Aleviler, geleneksel tutumlar n koruyarak kendilerinin Müslüman
olduklar , hatta :slam’ n özünü temsil ettiklerini savunmak “zorunlulu9una” devam
etmi lerdir. Sünnîler taraf ndan dile getirilen “inanç” ve “ahlaki zafiyet”ler2
Dr. Dicle Üniversitesi :lahiyat Fakültesi. ahmetyt@hotmail.com
Alevilik/K z lba l k/Bekta ilik terimlerinin bir de9erlendirmesi için bak n z: :rene Melikoff, “Bekta ilik/
K z lba l k: Tarihsel Bölünme ve Sonuçlar ”, Alevi Kimli9i, Editörler: T. Olsson, E. Özdalga, C.
Raudvere, Çeviri: Bilge Kurt Torun-Hayati Torun, :stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar , 1999, ss. 3-11.
2 Sünnîlerin “K z lba ” tan m üzerinden Alevilere yönelik “mum söndü ile cemde kad nl erkekli bir
araya gelerek cinsel ili kide bulunduklar ”na dair yayg n propaganday kast ediyorum.
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konusunda iki farkl durum ortaya ç km : 1-Ahlaki zafiyetlere ili kin söylem,
kamusal alanda kendilerine yer edinen Aleviler ile Sünnîlerin kar la malar ,
olu turulan “utanç” alan n n yeniden gözden geçirilmesine neden olmu tur. 2-Bu
kar la ma Sünnîlerin Alevilere ili kin öteden beri sürdürdükleri siyasal propagandan n bir parças olan “utanç” alan n yeniden gözden geçirmekle kalmam ayn
zamanda Alevilerin de Sünnîlere ili kin öteden beri sürdürdükleri siyasal propagandalar n n bir parças olan “dini alan : :slam’ n özünü” te kil eden parças n gözden
geçirmelerini sa9lam t r. Bu bak mdan da Alevilere utanç alan olu turanlar n bu
kar la ma sonunda kendileri için de ayn alan olu turduklar gerçe9ini görmelerine imkan sunmu tur.3 Ta ki bu durum, bir televizyon program sunucusu vesilesiyle
Türkiye’nin kendi gerçe9ini görmesine kadar sürdü. Topluluklar, utanç alanlar ndan
bir televizyon program sunucusunun dile getirdi9i “K z lba ” sözü üzerinden
kurtuldular veya en az ndan programa gösterilen tepkiler ile bu program çerçevesinde yürütülen tart malar n kamuoyuna yans yan biçimiyle kurtulmaya çal t klar na dair baz ipuçlar n n ortaya ç kt 9 sonucunu ç karabiliriz.
Ahlaki zafiyetlerinin d nda Alevilerin, Sünnîlerin zihinsel dünyalar ndaki
görünürlü9ünün bir ba ka yönü de Sünnî inanç ve ibadetlerine olan “mesafe”leridir.
Do9rusu bu, hem Sünnîler hem de Aleviler taraf ndan tart lmaya devam etmekte
ve özellikle modern dönemde Alevi kimli9inin in a sürecinde yeniden üzerinde
durulan konular aras nda yer almaktad r. Sünnîler, Alevilerin özellikle ibadete
(:slam’ n be art eklinde formüle edilen ibadetlere kay ts z kalmalar na) dair
tav rlar n ele tirirler. Bir k s m Alevi ayd nlar ise birçok dinin kar m oldu9unu
söyleyerek inanç birikimleri itibariyle tamamen :slam d olduklar n ve Sünnîlerin
Alevilerin inançlar na ili kin mevcut söylemlerini düzelterek veya ters yüz ederek
ele tirdiklerini dile getirirler.4
Alevilerin Sünnîler nezdinde bu ekilde görülmelerinin tarihi bir arka plan
bulunmaktad r. Bize göre, Alevilerin konar-göçerlikten yerle ik hayata geçmeleriyle
ba layan farkl la ma süreci K z lba lar ve Bekta iler eklinde ayr lmalar na neden
olmu tur. :simlendirmeyle somutla an bu farkl la ma, haklar nda yaz lan metinlere
de yans m t r.5 K z lba l 9a ili kin yaz lanlar üzerinde özellikle Osmanl -Safevi
devletleri aras ndaki siyasal çeki melerin etkisi oldu9u aç kt r.6 Bekta ili9e ili kin
3

Bu konunun daha geni bir tart mas için bak n z: Mehmet Akif Ersoy, “Alevi Kimli9inin Geli imine ve
Alevi Sünnî :li kisine Psikanalitik Bak ”, Do9u Bat , Say 8, 1999, ss. 89-104.
4 Bu konuda bir de9erlendirme için bak n z: Reha Çamuro9lu, De9i en Ko ullarda Alevilik, 3.Bask ,
:stanbul: Do9an Kitap, 2000, ss.119-124.
5 Alevilik, :ttihat Terakki men eli bir isim oldu9u göz önünde tutulursa, modernle me sürecinde yeniden
in a edilen Türk kimli9inin önemli bir malzemesidir. Alevilik isminde K z lba topluluklar n AleviTürkmenler olarak merkezile tirilmeye çal lm t r. Asl nda K z lba l k tan mlamas , Osmanl Devleti
siyasal ve dini yap s n yans tan bir içeri9e sahip oldu9unu dü ünmekteyiz. Çünkü K z lba olarak
isimlendirilen topluluklar, Osmanl Devletinin Yavuz Sultan Selim’den önceki dönemi de dahil O9uz
Türkmen boylar n n oldu9u co9rafik alan içine almakta ve çok geni bir co9rafyada yerle ik bulunmaktad rlar. Konar-göçer bu topluluklar n Osmanl Devleti taraf ndan yerle meye zorlanmalar süreci,
Osmanl ’n n temsil etti9i yerle ik Türkmenler ile konar-göçerler aras nda meydana gelen farkl la may
görünür hale getirmi tir. Bu görünürlük, sosyo-kültürel, iktisadi ve dini yap n n tamam n do9rudan
belirleyen bir farkl la mad r. Bu bak mdan da K z lba olarak isimlendirilen topluluklara nazaran
Bekta iler, Osmanl Devletinin dindarl k alg s n n medrese merkezine kaymas ndan itibaren zaman
zaman takibata u9ram olsalar da yerle ik hayat n bir parças olarak görülmü lerdir. Bu tarihi süreç
güncelli9ini muhafaza etmekte ve Alevilik/K z lba l k-Bekta ilik eklindeki ay r m grubun kendi
içerisinde de vard r. Özellikle Bekta i çevreler, K z lba l k isminin son dönemdeki kar l 9 olarak
Alevilik ismini Bekta ilikten ayr t rmaktad rlar. Alevi olarak an lmaktan rahats z olduklar için bunu
bir ekilde belirgin hale getirmi lerdir. Bu konuda Doç. Dr. Bedri Noyan, Bekta ilik Alevilik Nedir,
kitab n n isimlendirili i dahi çok basit bir örnek olarak verilebilir.
6 Bu konunun daha geni tart ld 9 di9er bir makalemize bak n z: Ahmet Ta 9 n, “Hatai’den Günümüze
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yaz lanlar ise iki genel ba l k alt nda toplanabilir; Hac Bekta Veli’nin büyük pir
olup, hatta Osmanl Devleti’nin kurulu u ve kurucular üzerinde etkili oldu9u
görü ü ilkini olu turur. :kincisi ise :slam dünyas n n sahip oldu9u kazan ma paralel
ehir merkezindeki toplumsal yap ve olu turdu9u sosyal ili kilere ba9l olarak
gelene9e ayk r davrand klar na ili kin görü tür.7 Bunlara Alevilerin yazm
olduklar metinleri de eklersek, geni bir literatür olu turmaktad r. Bu metinlerde,
bahsi geçen de9erlendirmeler 9 nda paralellik ayn zamanda z tl klar da bulunmaktad r.
Fakat Alevi çevrelerin kendilerine yönelik ele tirilere verdikleri cevapta, Sünnîlerin haks z hatta yanl bilgiye sahip oldu9u ifadeleri büyük bir yer tutar. Bu
ele tirilerin ana temas , haks zl klar n tarihi olaylar n yanl yorumlanmas ndan
kaynakland 9 ve dolay s yla do9rular n ç plakl 9 yla görülemeyerek, haks z taraf
onaylayan tutum üzerinedir. Bu itirazlar , bütün Müslümanlar için geçerli ortak
tarih üzerinden yap lan tespitlerle dile getirmektedirler.8 Tarihi ise Peygamber,
ailesi ve yak n dostlar te kil etmektedir. Aleviler, Sünnîlere getirdikleri ele tirilerini
Peygamberin ve Ehl-i beyt’in ta d 9 mesaj n yine Peygamberin yak n çevresi
taraf ndan Ehl-i beyt’e teslim edilmemesi üzerinden olu turmaktad r. Haklar çe itli
neden ve gerekçelerle ellerinden al nan Ehl-i beyt, bu hakk n geri al nmas için
mücadele etmi , hemen hepsi bu u9urda ehit olmu ve aileleri de da9 larak çok
geni bir co9rafyaya yay lm t r. : te Aleviler, Ehl-i beyt’in mesaj n günümüze
kadar getirdiklerini hatta inanç, ibadet ve kurumlar n da bu dönemden kendilerine
devretti9ini belirtmektedirler.9
:slam tarihinin temel kaynaklar nda yer alan bu konu, tarihsel olaylar üzerinden Sünnî ve Alevi çevrelerde iki tarih anlay olu maktad r.10 Do9rusu Sünnîler ve
Aleviler aras ndaki esas ayr ma tam da bu noktada yani Ehl-i beyt ve onlara kar
yap lanlarla ba lamaktad r. Aradaki fark n görünürlü9ü ise Ehl-i beyt konusunda
Sünnî ve Alevi çevrelerin kendi tezlerine dayanak olan ayn kaynak veya metinleri11
Ehl-i beyt’e yap lanlar n do9ru bilgisi olarak anlamas , sunmas hatta dayatmas yla
ortaya ç kmaktad r. Kald ki bu metinlerin do9rulu9u ve yanl l 9 taraflarca her
zaman tart labilir ve zaten de tart lmaktad r. Her iki kesimin, Ehl-i beyt’e
yap lanlar ele alan metin veya kaynaklara farkl bak aç lar , taraflar n kendi
tarihlerini kurmalar yla sonuçlanmaktad r. Gruplar aras farkl la man n ortaya
ç kmas n n nedeni bu metinlerle kurduklar ili kide yatmaktad r. Dolay s yla
güncelli9i devam ettirerek günümüz sorunlar ndan geriye, siyasal, ideolojik içerikli
yeni bir tan mlamayla “hayali topluluk” bu ekilde kurulmaya çal lmaktad r.12
Yaz l metinlere nazaran sözlü aktar lan Alevili9in tan m, tarih, kültürel, dini
ve davran boyutunun metinlere yans yan biçimiyle gündelik ya amdaki uygulamaAnadolu Alevilerinde Farkl la ma”, I. Uluslararas ah Hatai Sempozyumu (9-11 Ekim 2003 Ankara),
Haz rlayan Güla9 Öz, Ankara: Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakf /Hüseyin Gazi Derne9i Yol Bilim
Kültür Ara t rma Yay nlar , 2004, ss. 297-306.
7 Bu konunun daha geni tart ld 9 di9er bir makalemize bak n z: Ahmet Ta 9 n, “Bekta ilik-K z lba l k
Ele tirileri”, Folklor Edebiyat Alevilik Özel Say s I, Say 29, 2002/1, ss. 75-90.
8 Kutluay Erdo9an, Alevi-Bekta i Gerçe9i, 3. Bask :stanbul: Alfa Yay nlar , 2000, ss. 27-69.
9 Mehmet Yaman, Alevilik, 2. Bask , :stanbul: 1993, s. 19-41.
10 Fuat Bozkurt, Alevili9in Toplumsal Boyutlar , 3. Bas m, :stanbul: Tekin Yay nlar , 1993, ss. 105-108.
11 Netameli bu döneme ili kin iki önemli çal maya bak n z: Cem Zorlu, :slam’da :lk :ktidar Mücadelesi,
Konya: Yediveren Yay nlar , 2002; Ahmet Turan Yüksel, :htirastan :ktidara… Kerbela, Konya:
Yediveren Yay nlar , 2001.
12 Tord Olsson, “Sonsöz: Ali Odakl Mezheplerde Yaz ya Geçirme” Alevi Kimli9i. Editörler: T. Olsson, E.
Özdalga, C. Raudvere, Çeviri: Bilge Kurt Torun-Hayati Torun, :stanbul: Tarih Vakf Yurt Yay nlar ,
1999, ss. 260-273.
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lar aras nda farkl la ma bulunmakta ya da grubun d ndan bakanlar aç s ndan
bütünlükten uzak görünmektedir. Metinler üzerinden Alevili9i de9erlendirmeye
çal an Sünnîlerin, uygulamalara yüklenen ve grubun kendi içerisinde sürdürülen
anlam göz ard etmeleri bahsi geçen farkl la may aç klama anslar n ortadan
kald rmaktad r. Bu nitelikteki Alevilik tarihi, sadece Aleviler için geçerlidir.
Alevilerin d ndakilerin hem anlama hem de yorumlama imkan , grubun kulland 9
dil olmadan güç hale gelmektedir. Hele bu dil olmadan ele tiri yapmak neredeyse
imkans z görünmektedir. Bu imkan olsa bile, ana içerik anlam n hiçbir ekilde
“yabanc lara”13 bildirme imkan sunmayacakt r. Öncelikle Alevilik inançlar “nâehle” aç klama yasa9 ndan dolay aç klanamaz, aç klanmak istense bile konunun
kendisi, “Yezid”e14 anlama imkan vermemektedir. Özellikle modernle me, Aleviler
aç s ndan en büyük problemi burada ya atm ve baz ç k lara ra9men onlar bu
konudaki aç klamalar yla yetersiz kalm lard r.15
: te Aleviler Ehl-i beyt’in inanç, ibadet, kurum ve sosyal ili ki oldu9unu bilirler. Ba ka bir deyi le Alevilik/Aleviler varl klar n Ehl-i beyt’e borçludur. Günümüzde Ehl-i beyt hakk ndaki geleneksel anlat m, sürdürülmeye çal lm t r. Fakat Ehl-i
beyt’e yüklenen bu anlam n aktar lmas nda kullan lan dilin yenilenme çabalar geç
kalm t r. Hatta bu geç kal , geleneksel aktar m n içeri9inin zenginle tirilerek
aktar lmas na mani olmu ve söylemi “Sünnî”le tirmi tir. Söylemin Sünnîle mesi,
Alevilerin Ehl-i beyt’e yükledi9i bu anlam n ortadan kalkarak, tarihsel ahsiyetler
üzerinden yürütülmesiyle sonuçlanm t r. Oysa geleneksel ö9reti de “Yezid” terimi,
bir ah stan üretilen dünyan n/hayat n anlam d r ve bu anlam, ah s olarak Yezid’in
ötesinde onun ve çevresinin temsil etti9i dünyad r. Bu dünya, modernle me
sürecinde ah s ve terim üzerinden sloganla t ve ço9u zaman da bu haliyle
kullan ld . Oysa geleneksel ili kisizli9i ve geçici kullan m nda Yezid, Alevilerin
Sünnîlere yönelik getirdi9i ele tirilerle güncelle tirilerek içerik kazand r lamad 9
için Yezidle s n rl kald ve terim olarak da güncelle tirilemedi9i için Alevilerin
gündelik hayatlar ndan ç kt . : te zay f ve c l z kalan bu söylem, Sünnîlerin
kendilerini tan mlad klar dünyan n veya Yezidle anlat lan dünyan n ayn s haline
geldi. Bu tarih/anlat ise, Sünnîlerin tarihidir.16

13

Aleviler, Sünnîleri “yabanc ” olarak isimlendirmektedirler.
Genel anlamda Aleviler, Sünnîleri Yezid olarak tan mlamaktad rlar. Oysa burada kulland 9 m z
Yezid’den kast m z, Alevilik inançlar na inanmayan ki Ehl-i beyt inanc n n merkezini olu turan Ali
inanc n n merkezili9i ile bu inanc n “erkan” içerisinde olmayan birisi için bir mü kül oldu9u ve bundan
dolay da bu konuyu anlama imkans zl 9 n vurgulamak için kullan lm t r. Kald ki “yol”a gelmemi
birisine söylenilmeyecek olan konu da budur.
15 Modernle me döneminde Ali konusunu ele alan yazarlar n “okuryazarl k” birikimiyle “sözlü” kültürü
anlama, aktarma çabalar kast edilmektedir. Birden fazla Alevi yazar “Ali” konusunu ele ald lar ve bu
konuda baz de9erlendirmelerde bulundular. Bu yazarlar n ele ald 9 “Ali” olgusunun titiz bir de9erlendirmesi için bak n z: Ayhan Yalç nkaya, Küf, :stanbul: Alan Yay nc l k, 2003, ss. 131-185.
16 Alevilerin, “yezid” terimini güncelle tirememelerinin nedenleri aras nda Alevi kimli9inin in a
sürecinde dayand klar modern terminoloji oldu9u söylenebilir. Aleviler, öylesine pozitivist ve seküler
bir yakla ma sahip oldular ki geleneksel terimler zorunlu olarak tan m dünyalar ndan ç kt . Bir süre
sonra gelenekle yeniden kurulan ili kide bir s çrama ya and 9 dü ünüldü. Oysa geleneksel terimlere
kazand r lan içerik geleneksel derinli9inden ve içeri9inden uzak kald . Do9rusu uzak kalmas n n bize
göre nedeni de bu terimlerin geleneksel kullan m nda anlam n kazand 9 hayatla anlam n yeniden icat
edildi9i hayat aras ndaki fark n gözden kaç r lmas d r. Halbuki Sünnîlerin de ayn süreci ya ad 9 ve
onlar n da geleneksel ya amlar n modern olanla takas ettikleri de bir vak a olarak yakalanamad . Bu
geç kalm l k Alevilerin Sünnîlere yönelik söylemlerini emanetçisi bulunduklar kavramlar üzerinden
yürütmeye ba lamalar ile hakim unsurun modernle me yolunda ilerledi9i görülememesi ayn zamana
denk dü tü. : te Alevilerin yeniden içerik kazand rd 9 terimleri hakim Sünnîlerin dünyas ndan
yürütüldü9ü için Sünnîle me ba lam oldu.
14
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ALEV LER Ç N EHL- BEYT
Alevilerin Ehl-i beyt’e yönelik bilgilerinin hemen tamam buyruk ve deyi lerde vard r. Buyruklarda Ehl-i beyt’in kurucusu oldu9u ibadet, kurum ve cezalar
bulunabilece9i gibi inanç, ibadet ve kurumlar n aç klanmas ndaki mitoloji de yer
almaktad r.17 Ayn ekilde deyi ler de bu mitolojinin parçalar n bir bir vermektedir.18
Alevi-Bekta i nefeslerinde Adem (as)’dan Muhammed (as)’a kadar gelen bütün peygamberler ayn görevi, ayn mesaj ve ayn nuru ta yarak getirmi lerdir. : te
Muhammed (as)’a kadar gelen bu nur Ali’ye, oniki imam, onlardan da dedelere
devretmi tir. Nurun devaml l 9 inanc Aleviler aras nda “Muhammed-Ali bir
nurdur” eklinde formüle edilmi olup bu inanç günümüzde de sürmektedir.19
Alevilikte Ali’nin mitolojik ve ilahi boyutlu olarak gösterilmesine dikkat çekece9iz. Bu konu Alevilik-Bekta ilikte “s r” olarak belirlenen ama tan mlanamayan
inanc n merkezi konusu olarak görülmektedir. Ba ka bir ifadeyle “s r” ba kalar na
aç klanmamas ndan öte grubun kendi üyeleri taraf ndan da bilinemezlik, ak l
erdirilemezli9ini ifade etmekte ve dikkat çekmektedir. Zaten Ali’nin bu durumu
insanlar a k nl 9a dü ürmü ve imanl -imans z ayr m da buradan ba lam t r.
Bu aç klamalardan sonra art k konunun daha rahat anla laca9 alana girebiliriz: “Elest bezm”inde Allah ruhlara “En yüce rabbiniz ben de9il miyim” diye
sordu9unda, “evet” diye cevap verdiler. Evet, diye cevap verenler Alevilerdir. Bunlar
da dünya da Ali’ye iman edenlerdir. Sünnîler ise sonradan k l ç zoruyla Müslüman
olmu lard r.20
Muhammed (as) Cebrail (as) e li9inde miraca ç karken önüne bir aslan ç kar
ve ilerlemesine mani olur. Cebrail (as) ona peygamberlik yüzü9ünü vermesini ister,
Muhammed (as) de yüzü9ünü ç kar r, aslan n a9z na atar ve yoluna devam eder. Bir
yere kadar geldikten sonra Cebrail (as) Muhammed (as)’dan ayr l r. O, tek ba na
Tanr ’n n oturdu9u taht n yan na ç kar. Tanr ile konu urken bir sofra gelir, yemek
yerken perdenin arkas nda duran tanr (bu perde sadece onun yüzünde olur21),
perdenin aras ndan elini uzat r ve yemek yer. Buradan itibaren geli en olaylar
anlatan farkl rivayetler bulunmaktad r. Bir rivayete göre Tanr elini uzat p yerken
elinin üzerine bir pirinç tanesi dü er, di9er bir rivayete göre de Muhammed (as)
perdeyi açar. Bir de ne görsün Ali! Buna a r r. Daha sonra Tanr ile konu up
kelam 22 al p dönünce Ali’ye rastlar. Ali yüzü9ü kendisine verir, elinin üzerinde
pirinç tanesi durmaktad r. Di9er rivayet burada öyle devam etmektedir: Perdeyi
17

Bu konudaki yeni tart malar için bak n z: Faik Bulut, Alisiz Alevilik, Ankara: Doruk Yay nlar , 1997;
Faik Bulut’un eserinin yay nlanmas ndan sonra Aleviler aras nda meydana gelen infial ve bu infialden
sonra bir grup Alevi taraf ndan yaz lan reddiyeye de bak n z: Alisiz Alevilik Olur Mu?, :stanbul: Ant
Yay nlar , 1998.
18 Melih Duygulu, Alevi-Bekta i Müzi9inde Deyi ler, :stanbul: 1997, s. 48: Abdülbaki Gölp narl , Alevi
Bekta i Nefesleri, 2. Bask , :stanbul: :nk lap Kitabevi, 1992, ss. 45-57.
19 Battal Pehlivan, Alevi-Bekta i Dü üncesine Göre Allah, 2. Bask , :stanbul: Pencere Yay nlar , 1994, s.
57-65; Bu konudaki inançlara yönelik alan ara t rmas sonuçlar na da bak n z: Ahmet Ta 9 n, Ere9li ve
Çevresindeki Alevilerde Sosyal ve Dini Hayat, Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Konya: 1997, ss.
143-158, Ahmet Ta 9 n, “Alevi :nanc : Bir Alan Ara t rmas n n Sonuçlar ”, Folklor Edebiyat Alevilik
Özel Say s II, Say 30, 2002/2, ss. 54-66.
20 Bu konuda benzeri anlat lar n yer ald 9 kaynak olarak bak n z: Yeminî, Hazreti Ali’nin Faziletnamesi,
Çeviri Abbas Alt nta , 12. Bask , :stanbul: Can Yay nlar , 1998.
21 Alevi resimleri dikkatlice incelenecek olursa bu perde özellikle Ali resimlerinde onun yüzünü kapatm
olarak görülebilir.
22 “Kelam”, Kur’ân anlam ndad r ve bu kelam Ehl-i beyt’le, onlar n soyundan gelenler de söylemeye
devam etmi lerdir.
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aç p Tanr ’n n Ali oldu9unu gören Muhammed (as), Ali’ye rastlay nca ona öyle der:
“Senin bir anne ve babadan do9du9unu görmeseydim sana Tanr /Allah derdim”
buna ba9l olarak söylenen ilk ey u: “Bu Ali’nin s rr d r, kimse onun s rr na
eremez.”
Di9er bir örnek ise Muhammed (as)’ n K rklar Meclisi’ne geli idir. Muhammed (as) bir gün bir meclise u9rar, kap y çalar izin ister, fakat içerden bir ses: “Sen
kimsin?” diye sorunca: “Muhammed Peygamberim” der, içerideki ses ona: “Burada
peygamberin i i yok” der ve onu gönderir. Daha sonra yeniden gelir, ayn soruya
kar l k: “Ben Muhammed” der, fakat ayn cevab al r. Bir sonraki a amada, Cebrail
yard m na yeti ir, gaybdan bir ses gelir ve soruya nas l cevap verece9ini söyler. Ayn
soru sorulunca bu defa: “Hâdimu’l-hâdimîn” der ve böylece içeri al rlar. Bir de ne
görsün; en ba ta Ali oturuyor, içeride kendisiyle beraber otuz dokuz ki i var. Bunu
görünce onlar n kim oldu9unu sorar, onlar da: “Biz k rklar z, birimiz k rk, k rk m z
da biriz” derler. Hemen orac kta bir ne terin ucuyla bilek üzerinde bir yer kesilir ve
bunun üzerine herkesin bile9inden kan damlar, bulunduklar evin dam ndan da bir
damla kan damlay nca “Bu nedir?” diye sorar. Onlar da “Bu d ar da olan Selman’ n
kan d r” derler. Sonra Muhammed (as) orada: “Ona bir üzüm tanesi getirirler ve bu
bir tane üzümü k rk ki iye pay etmesini isterler”. Bunun üzerine Cebrail (as)
yard m na yeti erek, cennetten bir tabak, içerisinde Kevser suyu bulunan bir ibrik
getirir. Üzümü tabakta Kevser suyuyla ezer ve kar t r p herkese sunar ve içerler.
Bundan sonra kendilerinden geçen k rklar, semaha dururlar, bir süre sonra da tek
beden olur uçarlar.
Örnekler ço9alt labilir. Dikkatle fark edilip görülmesi gereken ve önemli olan
husus, Aleviler için Ehl-i beyt ve Ehl-i beyt’in de merkezini olu turan Ali inanc n n,
merkezi bir yer tutuyor olu udur. Aksi halde Alevilikteki Ehl-i beyt inanc n n
anla lmas zorla maktad r. Hatta Alevilik kurumlar n n mesela dedelerin talipleri
üzerindeki etkisinin anla lmas n n da imkan yoktur. : te yukar da yer verilen
örneklerden de anla laca9 gibi Alevilerin inanç dünyas Ehl-i beyt, Ehl-i beyt=Ali
etraf nda kurulmu tur.
Ali’yi merkeze alan konulardan bir di9eri de yine kutsal kitaplarla ilgili birkaç
noktay dile getirmek istiyoruz, Aleviler, “Dört kitab n dördü de hak, hepimizin ba
Kur’ân’a ba9l d r” eklindeki ifadeleriyle kutsal kitaplarla olan ili kilerini ortaya
koyarlar. Dört kitab n dördü de Ali’yi anlat r. Hatta Kur’ân’da geçen “a-ly=A’liyyün” ifadelerinin tamam Ali’dir. Burada vurgulanmas gereken nokta,
Kur’ân’ n Muaviye ve Yezid zaman nda de9i tirildi9ine dair inanc n güçlü olmas d r.
Bunun anlam , Muhammed-Ali yolu ilk insandan beri devam etmektedir. Fakat
Muhammed (as) peygamberli9i zamanda bir kar kl k oldu ve Muhammed
belirtmesine ra9men kendisinden sonra ashab n n ço9u, Ali’ye ba9lanmad lar.
:manlar ndan ve ikrarlar ndan geri döndüler. Gerçekte bunlar Ali’nin s rr n
anlamad lar. ayet “Ali’nin gümana dü ürme”sinin s rr n anlam
olsalard ,
ikrarlar ndan dönmeyeceklerdi.
Dört kitab n dördünün de kutsal kabul edildi9i Alevilikte, kutsal kitaplar birbirinin devam olarak ayn konuyu aktar rlar. Bu kitaplar n sonuncusu Kur’ân’d r.
Muhammed (as) Cebrail arac l 9 yla getirilmi tir. Ali ile ilgili yukar da anlatt 9 m z
bütün hakikatler dört kitapta yer almaktad r. Kur’ân’ n toplanma ve ço9alt lma
zaman nda Ali ile ilgili hakikatlerin bir k sm n n ç kar ld 9 ve de9i tirildi9i fikri,
Halil Öztoprak’ n bu konudaki görü lerinden dolay idam edilece9ine dair anlat lan
söylencelerle daha da yayg n hale gelmi tir.
: te Kur’ân’ n de9i tirilmesinin anlam burada yatmaktad r. Çünkü Kur’ân,
Muhammed-Ali’yi anlat r. Sonradan Muaviye-Yezid ikilisi bu Kur’ân’da yaz l olan
bu hakikati de9i tirdiler. Kur’ân’ n hakikatinin de9i tirilmesinden kast edilen de
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bizatihi Kur’ân’ n harflerinin, kelimelerinin veya sayfalar n n de9i tirilmesinden
ziyade Muhammed-Ali’nin “Konu an Kur’ân” olu u, onlar n modellikleri ve ili ki
biçimleri de9i tirilerek, Kur’ân’ n da emretti9i bir dünyadan geri dönmü oldular.
Bununla kalmayarak, inançlar ndan dönmeyenler de oldu ve mücadele ederek yok
etmeye çal t lar. Kur’ân’ n söylediklerinin mücadelesini oniki imam devam ettirdi,
günümüze kadar da bu mesaj Ehl-i beyt’in soyundan dedeler sürdürdü. Dolay s yla
onlar n söyledikleri de kutsal bir metin olarak kabul edildi çünkü tarihi a an bir
dokunma ile Kur’ân’ n anlam ve mesaj n ta makta hatta süreklili9ini sa9lamaktad rlar.23
Ehl-i beyt’e ili kin inanç, “Tevella ve Teberra” kavramlar yla ortaya konulmu tur. Tevella ve Teberra, Ehl-i beyt’i sevmek, onu seveni sevmek ve onu
sevmeyeni sevmemektir. Bu Alevi-Bekta ilikte temel olan Ehl-i beyt’e inanc n,
ya am n bütününe etki etmesini sa9lamakt r. Çünkü Alevi-Bekta iler, Tevella ve
Teberra’n n kendilerini “gürûh- nâcî” olmalar n n bir art olarak görmektedirler.24

ALEV L K KURUMLARININ OLU/UMU VE
KORUNMASINDA EHL- BEYT’ N ROLÜ:
I-Dedelik: Dedelik, Aleviler için temel kurumdur. Dedelerin soyu ve misyonlar , Adem (as)’dan ba layarak Muhammed (as)’a kadar gelen ve oradan da Fat ma
ve Ali üzerinden oniki imama ve ocakzade dedelere geçmesiyle kurulan bu ba9lant dan gelmektedir. : te bu tevarüs, dedelerin dini ve sosyal hayat n bütününde otorite
olmas anlam na gelen faktörlerden birisidir. Bu bak mdan da inanç, ibadet ve
sosyal ili kilerin temini ve devaml l 9 nda birinci derecede sorumlu olan da
dedelerdir.25 Adaletin ve do9rulu9un ta y c lar olan Ehl-i beyt’in cisimle mi hali
yani dedeler, her zaman bu misyonu temsil etmektedirler. Dedelerin sorumluluklar , hak, adalet gibi toplumsal taleplere cevap vermek oldu9u gibi taliplerini kontrol
etmek ve onlar n sorunlar n çözmeyi de içermektedir.
II-Musahiplik: Genel olarak iki ailenin karde olmas anlam na gelen musahipli9in ilk kayna9 da Alevilikte yine Ehl-i beyt’tir. :lk musahipler de Muhammed-Ali’dir. Peygamber ve arkada lar n n bulundu9u büyük bir toplulu9un
huzurunda Muhammed-Ali için musahiplik toplant s yap lm ve bu toplant da
Muhammed-Ali’yi sahabeden örnek alan ba ka kimseler de musahip olmak için bu
törene i tirak etmi lerdir.
Alevili9in temel kurumlar ndan olan musahiplik, birbirlerini uzun bir süre
tan ma devresinden geçiren e lerin bulundu9u iki aile aras nda yap l r. Musahiplik
cemine, ba tan sona sadece musahipli olanlar i tirak edebilmektedir. Musahip
ceminde dede ve musahipli talipler bulunur ve kurban da ancak musahiplilerin
yiyebildi9i bir lokma ile cem gerçekle tirilir. Musahip olan kimselerin her bak mdan
birbirine e it olmas na dikkat edilir ve musahipli9in ya amlar boyunca da bu
e itli9i korumalar inanc üzerine kurulur. Musahipli olanlar Alevilikteki her türlü
mükafat ve cezai yapt r mlar n sorumlulu9unu da ortak üstlenirler yani herkes
birbirinden sorumludur.
Musahiplikle ilgili Buyruktan örnek bir metin verelim:
23

Kutsal kitaplar ve özellikle Kur’ân’la ilgili bu konular için bak n z: Halil Öztoprak, Kur’ân’da Hikmet
Tarih’te Hakikat ve Kur’ân’da Hikmet :ncil’de Hakikat, :stanbul: Can Yay nlar , 1990.
24 Ethem Ruhi F 9lal , Türkiye’de Alevilik Bekta ilik, 3. Bask , :stanbul Selçuk Yay nlar , 1994, s. 235-6.
25 Bu konuda güncel bir de9erlendirme için bak n z: Ahmet Ta 9 n, “Yeni Oca9 n Piri Kim? Diyarbak r
Türkmen-Alevilerinde Alevi Kurumlar n n : levi”, Alevilik, Haz rlayanlar: :smail Engin-Havva Engin,
:stanbul: Kitapyay nevi, 2004, ss. 339-356.
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“:mdi musahiplik Muhammed-Ali’den kalm t r. E9er suâl nerede oldu derler
ise Muhammed’in âhir hicretteki gazây rahmettir. Anda Cebrâil (as) eyitti ve bu
âyeti getirdi. Kâle Allâhu Teâlâ yâ eyyuhe’r-resûlu belliG mâ unzile ileyke min
rabbike. Ve in lem tef‘al fe mâ bellaGte risâletehu..26 :mdi resûl buyurdu kim bir
minber düzeler. Pes ashâp dediler kim yâ resûlallâh bu kanda kereste yoktur. Çün
Hazreti Resûl tefekküre vard derhal bu âyeti getirdi. Vallâhu yu‘simuke mine’nnâsi.27 Pes Resûlullâh buyurdu deve palan ndan minber düzeler. Andan Ali’nin elin
al p minber üzerine ç k p resûllallâh eyitti kim yâ ma‘Kara’n-nâsi elestu bi
rabbikum ve enfusikum kâlû belâ yâ resûlellâh28 dediler. Andan Hazreti Resûl
eyitti yâ Ali ben ilmin ehriyim kap s sensin Ali’yi kendiye musâhip k ld ve Cebrâil
gömle9i cennetten getirmi ti sâhib-i zamâna de9in verese gerektir ve Ali niye ol
gömle9i içine verese gerektir. Ol dem lahmuke lahmî cismuke cismî demuke demî
rûhuke rûhî29 dedi. Bu arada bir kavli dahi vard r mür id-i kâmil olup ir âda
eri mi karda bilip. Zîrâ s rr- muhaffiyâd r ermek dileyen mür id-i kâmil nece
zaman hizmet eylesin. Badehu resûl hazretleri buyurur ene minke ve ente minnî30
dedi. Yani sen bendensin ve dahi ben sendenim demektir. Cemi’i enbiyân n kendi
evlâd kendi sulbünden geldi ve benim evlâd m senin sulbünden gelse gerektir
dedi.”31
III-DüQkünlük-Dar: Alevilik inanç, ibadet, kurum ve sosyal ili kilere yönelik normlar n ihlali halinde cezai müeyyide koymu tur. Konulan cezalar hem dede
hem de talipler için geçerlidir. Belirlenen ilkeleri çi9neyen kimselere “Dü kün”
denir. Bu normlardan birisini ihlal eden birey için sorgu meclisi kurulur ve buna da
“Dar” denir. Bu, suç i leyen bireyin cemde dedenin ve cemaatin huzurunda
yarg lanmas anlam na gelmektedir. : lenen suçlara göre tespit edilen cezalar da
bulunmaktad r. Bu cezalar, Alevili9in temel kitab olan Buyruklarda bulunmaktad r.
Herhangi bir olay meydana gelir ve bunun için gerekli i lemler yürütüldükten sonra
ilgili suçun cezas için Buyru9a bak l r ve verilen cezan n durumuna göre cemaatin
kabulü ve kat l yla uygulan r. Asl nda kurallar ve cezalar sürekli anlat larak,
cayd r c l 9 sa9lanm olmaktad r. Zaten cezalarda esas olan da bireyin cemaatin
üyeleriyle aralar nda vuku bulacak bir sorundan dolay di9er bireyler üzerinde
hiçbir hakk n kalmamas ve r zal k almas d r.32
Dü künlük ve Dar konusunda Buyruktan örnek metin verelim:
“El-Müntehâ. Zîrâ hakîkat menzilinde olmu olur. Eyle olsa müntehâ günâhkâr olsa ve günâh n bilip meydana dü er ise ol vakit hemân niyâz ide ve üç akçe
tercümân vere. Ammâ sehviyle olsa kebâir olmasa böyle gerektir. Ammâ günâh n
gizlese ve biri görse günâh n özür eyle diyip andan sonra özür eder ise ol zaman
ziyâde sitem ve tercümân çeker. Zîrâ günâhkâr olur.
Bir dahi budur ki günâh- kebâir eylese gelip mürüvvet dese tarik sitem on iki
dahi tercümân on iki gündür. Ammâ sen günâhkârs n niçin özür dilemezsin deseler
ol dahi inât edip hüccet getirse ol zaman ret eyleyeler tâ ki k rk gün çile çeke ve yine
26

“Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebli9 et. E9er böyle yapmazsan onun risatelini tebli9
etmemi olursun.” Maide 5/67.
27 “Allah seni insanlardan koruyacakt r.” Maide, 5/67.
28 “Ey insan toplulu9u: ‘Ben sizin yüce rabbiniz de9il miyim? Onlar da: ‘evet, sen bizim yüce rabbimizsin
dediler’, ya Resulellah.”
29 “Etin etim, cismin cismim, kan n kan m ve ruhun ruhumdur.”
30 “Ben sendenim, sen de bendensin.”
31 Bisâtî, eyh Sâfî Buyru9u, Yay na Haz rlayan Ahmet Ta 9 n, Ankara: Rheda-Wiedenbrück Çevresi
Alevi Kültür Derne9i Yay nlar , 2004, s. 35-36.
32 Ayhan Yalç nkaya, Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve :ktidar, Ankara: Mülkiyeliler Birli9i Vakf
Yay nlar , 1996, s.84-92.
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kardâ lâr mürüvvetiyle kabûl ola.
Ammâ iki kardâ birbiriyle gönül doku salar biri mürüvvet deyip günâh n dilese on iki sitem ve on iki tercümân alalar. Ammâ biri inât edip hüccet eylese bu
bâpta ben günâhkâr olmazam dese ret oluna kardâ lar mürüvvetiyle kabul oluna.
Ammâ bir kardâ sen öyle eylemi sin dese ol dahi inkâr eylese ol cemiyet
varsa ve cemiyet yüzünde inkâr eylese âhir ol günâh ana sâbit olsa ol vakit ret
yoktur. Hemân k rk sitem vuralar. Ammâ tercümân n ol cemiyeti veren çeke ve
üstâtlar kavli budur ve hem müntehâya k rk sitem ve k rk akçe tercümân ve bir akçe
eksik olmaya ve eksik olmak câiz de9ildir. Yüz görmektir. Ecri rehber ve A’yni cem
çeker. Belki yüz kara olur ve dahi bir ki i rehberine daim hüccet ehli olsa rehberi
andan incinse merdûttur veyâhut ya kim s r ac c olsa veyâhut ta atsa merdûttur
ebedîdir. An n kabulü üstâtlar dergâh nda olur veyâhut bir kâmil fâz l kimse olsa
andan tesellî alsalar kabul eylese olur. Ammâ seksen sitem vuralar ve nâlan ideler ve
yine yüz altm akçe tercümân alalar. E9er eksik olsa câiz de9ildir.”33

SONUÇ
Alevilikte, inanç, ibadet, kurum ve sosyal ili kiler do9rudan Ehl-i beyt üzerine
kurulur ve bütün bunlar Ehl-i beyt üzerinde cisimle ir. Bu bak mdan da Ehl-i beyt,
Alevili9in bütününü te kil edecek kadar belirleyicidir.
Alevilikteki Ehl-i beyt anlay n n merkezinde “Ali” bulunmakta ve bu Ali de
Muhammed-Ali-ikilisiyle birlik olu turmaktad r. Muhammed-Ali ikilisinin
bütünlü9ü tanr sal nurdur ve bu nur da oniki imamlara ve onlar n soyundan olan
dedelere intikal etmi tir. Temel kurumlardan olan Cem, Musahiplik ve Dedelik,
Muhammed-Ali ikilisi üzerine kuruludur. Bu kurumlar, Alevi olman n temel artlar
aras nda yer al r ve yap lmas zorunludur ve ayn zamanda kurumlar içerisindeki
konumlar da kendi soylar ndan gelen Ehl-i beyt’e miras kalm t r.
Alevilikte, Ali konusunda ikili bir anlat m bulunmaktad r. Bunlardan birincisi, grubun içinde dola an ve “s r” olan, di9eri de grubun d ndakilere tarihi ki ilik
damat ve halife olarak sunulan Ali’dir. :ki Ali’den ikincisi modernle me sürecinde
daha da belirgin hale gelmi , okuryazarlar n dünyas nda sözel kültürün sundu9u
biçiminden kurtulmu tur. Bu da haliyle Alevilerin Ali konusundaki inançlar n
Sünnîlerle ayn çizgiye do9ru zorlamas na katk sa9lamaktad r.
Alevilik, tarihi duru unu Ali’nin bu s rr üzerine kurmu ve bu anlam n korunmas için muhafaza etmi tir. Oysa modernle me sürecinde bu tan m, Alevili9in
“Yezidlik” olarak tan mlad 9 Sünnîli9e yakla t rmas ve Sünnîle tirmesi anlam na
gelmektedir. Alevili9in geleneksel anlat mda bir bütün ve tek olan Ali’si modernle me sürecinde parçalanm t r. Art k Alevi “s r”r n n merkezinde bulunan Ali,
söylencenin Ali’si olmaktan uzakla maktad r.

33

Bisâtî, eyh Sâfî Buyru9u, Yay na Haz rlayan Ahmet Ta 9 n, Ankara: Rheda-Wiedenbrück Çevresi
Alevi Kültür Derne9i Yay nlar , 2004, s. 40-41.

