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BektâQîlikte Tasavvufî EAitim
Yrd.Doç.Dr. Osman EJR , Bektâ îlikte Tasavvufî E.itim,
Horasan Yay=nlar= stanbul 2003 (2.Bask=) ISBN 975-938292-X, 239 s.
Do9an KAPLAN
Din E9itimi bilim dal nda bir akademisyen olan Osman E9ri’nin BektâKîlikte
Tasavvufî EGitim adl eseri, ço9u daha önce çe itli dergilerde yay nlanm makaleler
ve bir sempozyum bildirisi olmak üzere 6 makaleden olu maktad r.
Alevilik-Bekta ilikle ilgili akademik bir çal ma olan bu eserin ilk makalesi,
kitaba da ismini veren BektaKîlikte Tasavvufî EGitim (13-59) konusunu i lemektedir. Yazar, Hac Bekta Velî’ye nispet edilen, Makâlât, erh-i Besmele, Kitâbu’lFevâid ve Velâyetnâme gibi eserleri referans göstererek; tövbe, seyr-i sülûk,
mürKide baGlAlAk, nefsini bilmek, ilim, kalb, zikir, velâyet, fütüvvet gibi tasavvufi
terimler
9 nda Bekta îlikteki tasavvuf e9itimini aç klam t r. Sonuçta yazar,
Yeniçeri Oca9 ’n n manevi e9itiminin Bekta i Babalar eliyle sa9land 9 na i aret
etmi tir.
Yeniçeri Oca. ’n n Mânevî E.itimi ve Bektâ îlik (61-92) ba l kl makaledeyse önceki bölümde de9indi9i Bekta îlik-Yeniçeri Oca9 ili kisini irdelemi tir.
Kendilerine “Hac Bekta Ordusu”, “Hac Bekta O9ullar ” ve “Hac Bekta Köçe9i”
de denen Yeniçeri Oca9 ’n n dini, ahlaki ve askeri niteliklerini Bekta i babalar n n
e9itimiyle kazanm lard r. Yazar, Velâyetnâme-i Hünkâr HacA BektaK Veli’de geçen
Hac Bekta Veli- Osman Gazi görü mesi bir tarafa, Yeniçeri Oca9 ’na kahramanl k
ve yi9itlik duygular n kazand ran fütüvvet anlay n n; kavram n ç k olarak
Hz.Ali’nin yi9itli9ine dayanmas ve bu ba9lamda Bekta ilik’teki öneminden
hareketle; Bekta ilik ile Yeniçeri Oca9 aras nda bir ba9 oldu9uu dü üncesindedir.
Yeniçerilikteki; “A9a Bayra9 ” denen bayrak üzerinde Zülfikâr resminin olmas ,
yeniçerilikle ilgili belgelerde veya dualar n n sonlar ndaki “…on iki imam, on iki
yolun cümlesine dedik belî.Üçler, Yediler, KArklar, Nûr-u Nebî, Kerem-i Ali,
Pîr’imiz Hünkâr HacA BektaK Velî” gibi ifadeleri, Alevilik-Bekta ilik ile ilgili sembol
ve motifler Yeniçerilikteki etkisini gösterir. Yeniçeri airlerine ait kahramanl k
nefeslerinden örnekler veren yazar, Bektâ îli9in, Yeniçeri Oca9 ’n n manevi
e9itiminde önemli roller üstlendi9ini bu bölümde bol örneklerle aç klam t r.
Alevilik-Bekta ilik H ristiyanl ktan Etkilenmi midir? (93-112).
Daha önce bir sempozyumda tebli9 olarak sunulan bu makalede yazar; Babinger,
Jacop, Hasluck ve Birge gibi 20.yüzy l n ilk yar s nda ya am oryantalistlerin,
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Alevilik-Bekta ili9in H ristiyanl ktan etkilenmi oldu9u iddialar na cevap vermi tir.
Bu Oryantalistlerin iddialar na göre; “Allah-Muhammed-Ali” eklindeki söylemle,
H ristiyanl ktaki “Baba-O9ul-Kutsal Ruh” üçlemesi, on iki imam ve on iki hizmetle
on iki Havari inanc aras nda bir ili ki vard r. Yine vaftiz ile cem âyinlerinden önce
al nan abdest aras nda, Hz.:sa’n n beden ve kan n temsilen ve ölümünü anarak,
ayn mukaddes ruha ermek için H ristiyanlar n sembolik olarak kulland klar ekmek
ve arap ile Hz.Hüseyin’in ölümünü sembolize eden ve cemlerde içilen arap
aras nda bir ba9 vard r. Keza papazlar n bekar olu uyla Bekta i babalar n n ve
dervi lerinin bekar olu lar aras nda; günah ç kartmayla ba okutma erkân
aras nda bir yak nl k vard r. Bu oryantalistlere göre tüm bunlar, AlevilikBekta ilik’in, H ristiyanl ktan etkilendi9ini göstermektedir. Yazar, bu tür iddialar
teker teker ele alarak cevapland rm ve Oryantalistlerin iddialar n n do9ru
olmad 9 n örnekleriyle aç klam t r. Yazar n ç k noktas , Hac Bekta Veli’nin
hayat ve onun H ristiyanl kla ilgili görü lerini içeren tarihi kaynaklar olmu tur.
Alevî Sünnî Bütünle mesi 3çin Sevgi ve Birlik (113-136), ba l kl makalede Alevisi, Sünnîsiyle ortak geçmi e sahip oldu9umuz, Ahmet Yesevi, Hac
Bekta Veli ve Yunus Emre gibi ahsiyetlerin tüm toplumun ortak de9erleri
olduklar vurgulanm t r. Sünnîli9in de Alevili9in de yeterli ölçüce sevgiyle
yo9rulmu oldu9u ve temelinde sevgi bulundu9u vurgulanarak; Alevi-Sünnî
ayr mas n n ve iki ifade bir arada kullan l nca ortaya ç kan sevgisizlik ve ho görüsüzlü9ün asl nda sun’i oldu9u ifade edilmi tir.
Makalede, Alevi toplumunu kendi öz kültürüne dönme iste9ini kar layacak
nitelikteki bilimsel ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesine vurgu yap lm , bu tür
çal malar yapanlara; “Aleviler Sünnîle tirilmek isteniyor” argüman yla engel
olmaya çal an gruplar n oldu9undan bahsedilmi tir.Yazara göre tam da bu
noktada, Hac Bekta Veli Anadolu Kültür Vakf , Cem Vakf gibi büyük tabana sahip
Alevi vak f ve derneklerine büyük i dü mektedir.
Diyanet : leri Ba kanl 9 ’n n ve Milli E9itim Bakanl 9 ’n n da yapmas gerekenler vard r: Alevi köylerinin ihmal edilmemesi ve oralara gönderilen imamlar n
Alevilik-Bekta ilik hakk nda donan ml olmalar gibi; Alevilik konusunu Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplar na girmesi gibi…
Alevî Köylerinde Din Hizmetleri Nas l Yap labilir? (137-166). Önceki bölümde de9indi9i bu konuya özgün bir makaleyle geni çe yer veren Osman E9ri;
öncelikle Alevi köylerinde görev yapan din görevlilerinin sorunlar n ele alm , din
görevlilerinin Alevilikle ilgili yeterli donan ma sahip olmad klar için s k nt lar
ya ad klar n vurgulam t r. Din görevlilerinin gerekli donan ma sahip olmad klar ndan, onlar n “Alevilik” veya “Alevi olma”y olumsuz bir ey olarak alg lad klar ndan, namazlar n k lan bir Alevi vatanda a, “sen art k Aleviyim deme” gibi Alevi
vatanda lar rahats z edici ifadeler kulland klar tespit edilmi tir. Alevi halk n
genelde din e9itimine bak lar n n olumlu oldu9unu söyleyen yazar, Alevi köylerinde yap lan baz ara t rmalara de9inerek, Alevi halk n müftülüklerin kendilerini
ihmal ettiklerinden yak nd klar n ifade etmi tir.
Yazar n, Alevi köylerinde din hizmetlerinin nas l yap labilece9iyle ilgili önerilerinden baz lar unlard r:
Çorum, Amasya, Sivas, Tokat, Malatya, Kahramanmara , Erzincan ve Tunceli gibi Alevilerin yo9un bulundu9u illerdeki müftülükler, bu konuyu merkeze alarak
organize olup, aktif bir ekilde çal abilirler.
Bu konuda, il müftülükleri bünyesinde “hizmet içi e9itim seminerleri” düzenlenmeli, gerekirse seminerleri :lahiyat Fakültelerinden konunun uzman akademisyenler vermelidir. Böylece din görevlilerinin donan mlar sa9lanm olur.
Alevîleri rencide edebilecek uygulamalar konusunda müftülükler tav r koy-
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mal , özellikle müftülüklere çokça intikal eden “biri Alevî, di9eri Sünnî iki gencin
evlenip evlenemeyece9i” gibi sorular kar s nda müftülüklerin evlili9in olabilece9ini
aç kça ifade etmesi gerekir.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri ve Alevîlik (167-223) adl makalede yazar, akir Keçeli’nin Alevîlik-BektaKîlik AçAsAndan Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi (Ard ç Y., Ankara 1996), Esat Korkmaz’ n Fransa’da ya ayan Alevi ö9renciler
için yazd 9 Alevilik EGitimi Ders NotlarA (Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu
Yay nlar ) ve Cemal ener-Celal Aydemir’in Almanya’da ya ayan ilkokul seviyesindeki çocuklar için yazd klar Alevilik Dersleri 1 (Verlag Anadolu Y., 2000) adl
kitaplar ele tirel olarak incelemi tir. Yazar ad geçen üç kitab nda bilimsel ölçütler
9 nda haz rlanmad 9 n , bu nedenle bir çok bilgi yanl ihtiva ettiklerini söylemekte, yazarlar n argümanlar n bilgi ve belgelere dayand rmad klar ndan,
kitaplar n bilimsel bir de9erinin olmad 9 n ifade etmektedir.
An lan çal malar , herkesin bir eyler yapma arzusundan kaynakland 9 n
ifade eden yazar, gerçekte Alevîlik-Bekta ili9in ayr bir mezhep olmad 9 ndan
dolay , Alevîler için ayr bir Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitab yaz lmas na gerek
olmad 9 n söylemektedir. Alevîlik, muâmelatta farkl olan bir mezhep de9il, bir çok
Türk tarikat nda oldu9u gibi, Ehl-i beyt’e muhabbet duygusu a9 r basan, âdâb ve
erkân nda bu duyguyu yo9un olarak i leyen bir tarikatt r. Bu nedenle ayr bir kitap
yaz lmas gereksizdir. Ancak mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitaplar nda
Alevilik muhakkak konu edilmelidir. Bu ba9lamda Hz.Ali ba ta olmak üzere
Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Ahmed Yesevi, Hac Bekta Veli, Yunus Emre gibi Alevilerce
çok sevilen ve de9er verilen büyüklerinin hayatlar sözleriyle beraber Alevilikle ilgili
bir tak m bilgiler kitaplarda yer almal d r. Bu Aleviler için oldu9u kadar Sünnî
çocuklar için de faydal d r, böylece, toplumdaki kar l kl önyarg lar n k r lmas na
vesile olacakt r.
Yazar Alevilik-Bekta ilik’in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplar nda nas l
konu edilebilece9ine dair birkaç somut örnek vermektedir. Birini buraya almak
gerekirse; “:lkö9retim 6.s n flardaki, “Dostluk ve Karde lik” ünitesinin içinde yer
alan Dostluk ve Karde lik Bar n Temelidir”, “:slam Sevgi ve Bar Dinidir” ve
“Sevmeyi Ba armal Sevilmeyi Hak Etmeliyim” alt ba l klar n n muhtevas na Ahmet
Yesevî, Hac Bekta Velî, Yunus Emre ve Mevlânâ’daki ho görü anlay
ilave
edilebilir. Böylece, hem bu konuya aç kl k getirilmi olur, hem de büyük insanlar
aras ndaki dü ünce ve anlay birli9i ö9rencilere yans t lm olur. Mesela; Yunus
Emre’nin “benim çad r m gökyüzüdür; onun içine herkes s 9ar” sözü ile Hac Bekta
Velî’nin “yetmi iki millete bir gözle bakmayan halka müderris olsa da Hakk’a
asidir” sözü, ayn anda ö9rencilere ula t r labilir.” (206-207).
Türkiye’de Alevilik-Bekta ilik konusunda yap lan yüzlerce çal maya ra9men,
akademik nitelikli çal malar n azl 9 hep ikayet konusu olmu tur. Tan t m n
yapt 9 m z bu kitap; muhtevas n n derinli9i bir tarafa, bir akademisyenin kaleminden ç km olmas yönüyle dikkate de9er bir çal mad r. Özellikle kitab n son iki
makalesinde i lenen konular n ve çözüm önerilerinin iyice tart lmas gerekti9ini
dü ünüyoruz.

