GUNUMUZ ALEViLiGiNiN SORUNLARI
Erhan ATiKER'

Hilafet kavgasl sonucunda islamiyet iki bUyUk kola aynlml~t!. Bunlardan biri
sUnni'lik digeri de ~ii'liktir. ~ii'lik ya da onun kavramsal kokU olan ~ia, ilk halifenin
kim olmasl gerektigi anla~mazhgmda Hz. Ali'nin tarafml tutanlar anlamma
gelmektedir. Sozluk anlaml "yol veya gelenek" olan sUnnet ise islamiyetle birlikte
Hz. Muhammed'in soz, eylem ve davrant~larmdan meydana gelen ve Kur'an'da
kar~lla~llmayan ornekler anlamma gelmi~ ve Kur'an'm dl~mda yasalann ve islam
inancmm kaynagl olarak Hz. Muhammed'in gelenegine bagh kalanlar kendilerini
"siinni" olarak gostermi~lerdir. (Bkz. Sezer, s. 170-171) Diger yandan siinniler
dordUncU halife olarak Hz Ali'yi tantsalar bile ilk U~ halifeyi de tamyanlar ba~ka
deyi~le onlara biat edenlerdir. Siinni'lik peygamber geleneginin her bir zaman ve
yerde (evrensel) ge~erliligi oldugu temeli uzerine oturtulmu~tur. Aleviler ise ibadetin
nasll yapllacagmm Kur'an'da belirtilmi~ olmadlgml ve isHimiyetin ilk devrinde
yapllan ibadetin bi~im kurallannm giiniimiiz i~in baglaYlcl olamayacagl gorU~Unii
savunurlar. Ote yandan aleviler, dinin ozUnii a~lklamak goreviyle donatllml~ olan
imamet makammm Hz. Ali'ye ve onun soyundan gelen on bir imam'a ait olduguna
inantrlar. (Bkz. FIglah, s. 251 vd.) ~iilik ve aleviligin "on iki imam"l yani Hz. Ali'yi
ve kendi soyundan gelen diger onbir imaml kutsalla~tlrmalan dolaylSlyla birbirleriyle
benze~tikleri soylenebilirse de ~ii'lik iran'da resmi din haline geldikten sonra ~eriat
uygulamasl aglrhk kazanarak namaz, oru~ gibi bi~im kurallannt kendi anlayl~lanna
gore uygulayan ve boylece resmi islam ogretisine ters dii~en alevilikle ~iiligin
benzerligi yalntzca goriinii~te kalml~tlr. Boylece alevilerin kendilerini mezhebi pek
de belirgin olmayan bir inan~ grubu olarak alglladlklan soylenebilir. Ashnda
alevilikten farkslz olan bekta~ilik bir tarikat olarak ortaya ~Ikml~ ve geli~mi~tir. Ne
var ki alevilik ameli-flkhi bir mezhep gibi ku~aktan ku~aga (ana babadan) intikal
eden yani dogu~tan kazantlan bir topluluk inancldlr. Aynca gorU~me yapttglmlz
aleviler arasmda aS11 ibadet yerlerinin cami degil cemevi oldugu iizerinde gorU~
birligi yard!. ~oyle ki, alevilerin din adaml olan Dede'nin Kur'an'dan ayetler
•
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okumasl, cemaattn duaya durmasl, secde etmesi gibi ozellikler i~eren cern toreni
aleviler i~in ibadet anlamtna gelir. Bu nedenlerle alevilik pratikte aglrltk noktasl zikir
olan diger tarikatlardan farkhltk gostermektedir. Bilindigi gibi zikir, kutsal anlaml
olan kelime veya tUmcelerin yalmz ba~tna veya toplu olarak genelde yUzlerce defa
tekrarlanmaslyla yaplhr. Oysa cern rorenine katllmayan bir kimse ba~ka tarikatIardaki
gibi zikir meclisine katllmayan mUridin camide ibadetini tamamlamaslyla yetinemez.
Alevilik iIe bekta~ilik ise inan~ ve ilkeler a~lsmdan birbiriyle ortU~mekle
birlikte aralannda orgUtsel a~ldan farklar vardlr. Oll1egin, alevilikte mUr~id
konumunda bulunan "Dede" nin Hz. Ali soyundan geldigine inamhrken bekta~ilikte
soy ko~ulu bulunmaz. inan~ birlikteliginden dolaYl bundan bOyle hem alevilik hem
de bekta~ilik i~in yalmzca "alevi" kavramml kullanacaglm.
Cumhuriyet devrinin laiklik uygulamalanyla bireysel dUzeyde Osmanlt devrine
gore klyas kabul etmeyecek gUvencelere kavu~mu~ olan aleviler yine de gUnUmUzde
topluluk olarak bir yandan aymmclhk (dl~lanma), diger yandan da asimile edilme
(sUnnile~tirme) sorunuyla kar~l kar~lyadlr. Buna klsaca tam rna sorunu da diyebiliriz.
Alevilik sorununu ~ozUmlerken once sUnni din adamlanmn alevilige misyonerce
yakla~malannm nedenleri Uzerinde durup, buna kar~lhk alevilerin kendilerini nast!
tammladlklanm irdelerken sorunun ~ozUmU i~in alevilik iIe sUnnilik arasmda diyalog
kurulmasmm ko~ullanm ara~tlracaglm.
Ara~ttrmamn bulgulan aglrhklt olarak aleviler ve onlann temsilcileriyle
(dell1ek ba~kanlan, alevi dedeleri) istanbul' da yapllml~ olan 23 adet teype
kaydedilmi~ gorU~meye dayanmaktadlr. GorU~meler daha sonra yazlh metne
donti~tUrUlmU~ ve bu mUHikatlann yorumunda ise alevilik Uzerindeki literattirden
yararlamlml~tlr. Gorti~meler, bir bUyUk ~ehirle slmrh olmalanndan dolaYl ozellikle
Anadolu'daki koy aleviliginin bugUnkti durumu hakkmda pek az ipucu vermektedir.
BUyUk ~ehirde artlk alevilerin kapalt toplum olarak slmslkl dayam~ma i~inde
bulundugu klrsal alevi toplulugundan soz etmek olanakslzdlr. Bunun tam da tersine,
btiytik ~ehire go~ eden ve aym mahallelere yerle~memi~ olan aleviler kimlik kaybl
sorunu ile kar~l kar~lyadlr.

islam ilahiyatmm Alevilik Yorumu ve Alevi Ger~egi
Alevilik bugUnkU durumuyla isHim ilahiyatt tarafmdan ya islam ~eriatmm bir
flrkasl olarak ya da -eger alevilik ~eri isHiml benimseme egilimi gosterirsestinniligin i~inde kalan bir tarikat olarak kabul gormektedir. Alevi demekleri ise
u~
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aleviligin kendine ozgU, sUnni'likten ayn din anlayl~l olan bir islllmi inan~ grubu
olarak tamnmasml ve aleviligin Diyanet'te de temsil edilmesini talep etmektedir.
<;UnkU aleviligin tamnmasma ko~ut olarak onyarglh toplum kesimleri alevileri
olumsuz veya saplk slfat ve niteliklere sahip olarak degil de, -ger~ekten de oyle
oldugu gibi- edepli ki~iler olarak gordUgUnde anla~mazhk ve dl~lanma sona erecektir.
Oysa gUnUmUzde aleviligin sUnni'lik tarafmdan tanmmaSI, ger~ekle~mesi olanakslz
bir dU~ gibi gorUnmektedir. Tamma sorununun ~ozUmsUz kalmasmm sonucu ise,
toplumda alevilige "mum sondU" gibi iftira niteliginde ahlllki su~lar yUklenerek
yapllan aymmclhgm devam etmesidir. Alevi kimliginin tanmmaSI alevi inancma
ho~gorU gosterilmesi anlamma gelir ve alevilerin dini veya ahlllki nedenlerden dolayl
su~lanmasma son verildigi toplumsal uzla~ma durumunda sorun da kalmaz. Ancak
alevilerin tanmma sorunu karma~lklIr. ~oyle ki, sUnnilerde toplu ibadet yeri cami
olup kurallanna uygun olmadan kllman namaz ge~ersiz sayIllr. Oysa aleviler bi~ime
ya da kurala degil, anlama ya da iman'a onem verirler ve Kur'an'l ~aga ve kendi
gereksemelerine uygun bir bi~imde yorumlarlar. Bu konuda Alevi yazarlardan Rlza
Zelyut ~oyle der:
..... Kur'an'l gorunur (bi~imsel, ~ekli) yonUyle inceledigimizde orada 1Emirler, 2- Yasaklar, 3- Yaptmmlar, 4- Cezalar ve milkafatlar dl~mda fazla bir ~ey
bulamaYlz ( ... ) Aleviler tarafmdan Kur'an'm dl~ (gorUnilr) anlammm otesinde bir de
i~ (batm) anlaml oldugu ileri silrUlmil~ ( ... ) Bu goril~e gore Kur'an'm ~eklinden ~ok
ozil onemlidir (... ) Batm anlaml demek, islllmiyetin aS11 ozilnil, islllmiyetin insanhga
vermek istedigi genel mesajl dile getirir." (Zelyut, s. 30-31)
Kendi Kur'an yorumlanna uygun olarak silnnilerin hac ve namaz ibadetlerini
aleviler zorunlu bulmaz. Oru~ ise yine alevilerde daha degi~ik bir bi~imde yerine
getirilmektedir. Ozellikle ibadet ve yorumla ilgili farklar yilzilnden silnni din
adamlan aleviligin milslilmanhgml eksik gormekte ve onlan bu eksikligi gidermek
i~in silnnilige davet etmektedir. Bu tutum islam ilahiyatl ve misyonerligi a~lSlndan
normal kar~llanabilirse de alevi din adamlanyla birbirini anlamaya yonelik tartl~ma
giri~imlerini engellememeliydi. Hem laiklik hem de vicdan ozgilrlilgil ~er~evesinde
kimse kendi inancml ba~kasma onun direni~ine kar~m kabul ettirme ayncahgma
sahip olamaz. Buna kar~m alevi ogrencilere zorunlu din dersi kapsammda ailelerinin
kar~l ~lkmasma kar~m silnni ogretisi benimsetilmeye ~ah~llmakta, silnniligi kabul
etmeyen alevilere kaql bir dl~lama politikasl sUrdtirillmektedir. Okulda okuyan bir
ogrenci, kendisinin ve ailesinin kabullenmedigi farkh bir mezhebin ibadet
kurallanndan sorumlu tutulamaz. Oysa zorunlu din dersleri bu i~levi gormektedir.
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Diger yandan Diyanet bu gUnkU yapislyla, aleviligin sUnni ogrencilerin kat!lmadlgl
ve alevi din adamlannca hazlrlanml~ ayn bir ders olarak alevi ogrencilere'
ogretilmesinin kar~lsmdadlr. Alevilerce kurulmu~ bir dernegin yoneticisi bu konuda
~oyle demektedir:
"".okullarda zorunlu din dersi var. C... ) ama din mUfredatl, i~erigi sUnni
ogrenciye. gore hazlrlanml§. Din bilgisi ogretmenleri de sUnni inancmda. Orada
sadece sUnniligi ogretiyor ve a§lhyorlar. Alevi ~ocuk evine geldiginde C... ) alevilerde
aptest, gusUl yokmu~ diyor C... ) ogretmeni bu durum a~lga ~lkmca, yani ogrencinin
alevi oldugunu anlaymca, onu slmfta blrakmaya klldar gotUrUyor. Anayasa'mn
ogrenme ozgUrlUgU ve e§itlik ilkesi gozardl ediliyor. Alevi ~ocuklar ozgUvenlerini
yitiriyor C... ) Ben 33 y!l din bilgisi ogretmenligi yaptlm. C... ) Hi~bir zaman ~ocuklara
ger~ek bilgiler verilmedi. C;:UnkU hepsi sUnni inam~mdaki ogretmenler. Slrf kendi
mezheplerini anlatlyorlar. Flrsat bulduk~a aleviligi kotUlUyorlar, onlar kiifirdir,
mUslUman degildir diyorlar. Halbuki slmflarda alevi inancmda bir~ok ogrenci var."
SUnni ogretisi alevilerin ibadetini eksik ve yanh~ bulmaktadlr. Bu nedenle
alevi ~ocuklannm sUnni din mUfredatml ogrenmeye mecbur edilmesi alevilerin
sUnnilige zoraki bi~imde asimile edilmesi anlamma gelir. Bu durumda ogrenci iki
inan~ arasmda kaldlgmdan kimlik bunahmma girmektedir.
Soz konusu dernegin yoneticisine gore toplum medyada da gUnUmUzde alevilik
konusunda yanh~ bilgilendirilip zaten var olan alevilere kar§l yaygm onyargllar
beslenip gU~lendirilmektedir. Clrnegin alevilerin isliim dl§l inan~ta oldugu, TUrk
olmadlgl, ateist oldugu gibi deyi~ler1e aleviler kU~Uk dU~UrUlmektedir.
BUtUn bu onyargllar, mutaasslb Cortodoks) sUnniligin
alevilikle diyaloga girmesini gU~le§tirmektedir ..

kuraldl~l

Cheterodoks)

Clrnegin 1826 da bekta~iligin tasfiyesi ve bir~ok bekta~inin hakslZ yere sUrgiin
veya idamma karar verildigi Vaka'i Hayriye devrinin ~eyhUlislaml Tahir Efendi ~oyle
demi§ti:
" ... Bekta~ilik adl altmda nefislerinin sefil arzulanna uyarak, farzlan yerine
getirmek ~urda kalsm, haramlan heliil ilan etmek ve ibadetleri kU~Umsemek suretiyle
kiifir olduklan ~ayi ve mUtevatlr olmakla ... " CClzturk, s. 194)
GUnUmUz ilahiyat~llanndan Ya§ar Nuri ClztUrk ise ~aga uygun olarak alevilige
gUzellikle yakla§llmasmdan yanadlr ama yine de ona gore alevileri dogru inanca yani
sUnnilige sevketmek dini bir vecibedir. ClztUrk, Bekta~iligin piri olan Haci Bekta~
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Veli'nin sUnni oldugunu savunur. Fuad KoprUlUye gore ise Hac! Bekta~ ~ii idi. (Bkz.
OztUrk, s. 100) Bu konuya daha sonra tekrar deginecegim. Yalmz, alevilik yUzy!lIar
boyunca i~erik olarak degi~ikliklere ugram!~t!r ve bizim a~!m!zdan onemli olan
aleviligin bugUnkU durumudur. OztUrk, Hac! Bekta~ sonras! onun vekilligine ge~en
(posta oturan) Dedebaba'lardan "Bahm Sultan" zamanmda bekta~iligin
"bozuldugunu" ba~ka deyi~le yozla~l1gm! ifade eder. Bunun ba~hca nedenleri,
birincisi (Hz. Ali ve onun soyundan gelen) oniki imam kUltU, digeri ise "isliimm
ongordUgU ibadetlere kar~! umursamazhkt!r". (OztUrk s. 177) Ancak OztUrk,
bekta~i1erden farkh gordUgU alevilerin bir k!smtm koruma altma ahr:
"Bozulu~

devri

Bekta~i1erinin

bu hallerini mesela Alevi odaklara
genelleyemeyiz, ~UnkU her Alevi, Bekta~i degildir." Daha sonra ise ~oyle der, " ... Sah
ismail'in pe~ine ( ... ) taktlan bir y!gm Ttirkmen kitle istisnastz zmdtk, sap!k, nikiih
tammaz insanlar degildi". (OztUrk, s. 177-178)
Buna gore, Sah ismail yanhs! alevi ve bekta~ilerin yine de bir kism! gUncel
ya~amlannda isliimi kurallara ciddi bi~imde ayklfl davranmaktaydt.
Aleviler ile bekta~iler arasmda teolojik a~!dan onemli bir fark olmad!gt i~in
alevi kavramt altmda toplad!gtm bUWn bu topluluga yonelik su~lamalann astl nedeni,
yukanda degindigim gibi ozellikle Hz. Ali kUltU ve "ibadet eksikligi" dir. Aleviler
i~in Hz. Ali'nin onemi nedir ? Aleviler Hz. Ali'yi dini onderleri olarak gorUr ve ona
a~lfI sevgi gostererek kutsal bir konum verirler. Bu nedenle sUnnilerin oniki imam
veya Hz. Ali sevgisi i1e arada bUyUk fark vardtr. A. Celalettin Ulusoy bu konuda
~oyle yazar:
"Siiler gibi sUnniler de Hz. Ali'yi sevmek· ( ... ) hususunda birle~irler ( ... ) Bu
sozlerde ger~ek pay! yok degil. Ancak ( ... ) Ali adt amlmca istisnastz her AleviBekta~i secdeye kapamrcasma kutsal ( ... ) bir sevgi duyar ona." (Ulusoy, s. 211)
Buna kar~!hk OztUrk, oniki imam ve dolaytstyla Hz. Ali inancmt yozla~ma
olarak nitelendirmektedir:
"( ... ) Bahm Sultan'm soktugu On iki imam t6resi ise ( ... ) her mUntesibin temel
inam~lan arasmda yer almas! gereken bir kabul olarak sunulmaktad!r. i~te bu ifrat
( ... ) bozulmu~ bekta~ilik'e has bir anlay!~ olarak gorUlebilir."(OzWrk, s. 173)
OztUrk'e gore 'yukandaki ve buna benzer nedenlerden do lay! alevilerin dogru
inanca yonlendirilmesi ~artl1, ancak kendisi bu gibi ~abalann -ger~ekte oyle olsa bileale viler tarafmdan sUnnile~tirme olarak gorUlmesinden rahatstzd!r:
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"Devletin resmi imammm ardmda namaz kllmazlar (... ) imaml, kendilerini
MUslUmanhk'ta egitmek i,in gelmi~ adam olarak degil, sUnnile~tirmeye gayret eden
ajan olarak gormektedirler." (Oztiirk, s. 211)
OztUrk, burada sUnni imamm gorevinin alevilere mUslUmanhgl ogretmek
oldugunu belirtmektedir.
Alevilik konusunda kapsamh bir
benzer gorU~tedir:

ara~tlrma yapml~

olan Ethem RQhi Flglah'da

" ... tenkitlere tabi tutulan ve go,ebe TUrkmenlerin temsilcileri olan Alevi
zUmreleri (... ) artlk ~ehire ve ~ehirliye kapllanm kapatml~lardl. Saf ve samimi bir
~ekilde mUslUmanhgl benimsemi~ olmalanna ragmen ( ... ) islilmiyetin ne kelilm,
akiUd, flkIh v.S. gibi yUksek bilgiye dayah (... ) esaslanm kavrayabiliyor, ne de abdest
alarak gUnde be~ vakit namaz kIlmak, oru, tutmak gibi (... ) ibadetlerini yerine
getirebiliyorlardl. (... ) Elbette bu durum, onlann (... ) ibadete kar~l ilgisizliklerini
mazur gostermez; ,UnkU bunlar, Kur'an-l Kerim'in te'vil kabul etmeyen a,lk
emirleridir." (Flglah, s. 388-389)
Flglah'ya gore Alevilerin benimsemesi gereken inan, sUnni'liktir:
" ... SUnni sozU, -Hz. Peygamber'in yolunda olan- anlamma geldigine; Hz. Ali
de onun yolunun ~a~maz bir takip,isi olduguna gore, Alevilerin de aym yolda
bulunmalan, Hz. Ali sebebiyle ka,lmlmazdlr. 0 halde bir aynhktan soz edilmemesi
gerekir. "(Flglah, s. 394)
Oysa Flglah'nm kendisinin de belirttigi gibi Alevi inancmda Hz. Ali'ye ilahi
bir slfat kazandlfllml~tIr:
" ... Alevi-Bekta~i inam~l, Hz. Muhammed ile birlikte Hz. Ali'de de ililhi nur
gorUr; her ikisini birleyerek, onlarda Tann nurunun tecellisini bulur. On lara gore
Muhammed ve Ali ayn ayn vUcuda sahip olmakla beraber, birdirler; aym nurdan
yaratIlrm~lardlr." (Flglah, s. 226)
Ancak bu konuda alevi kanattan degi~ik gorU~ler ileri sUrUlmektedir. Ornegin
alevi yazar Erdogan Aydm, alevi ozanlann Muhammed Ali adl altmda Hz.
Muhammedi degil yalmzca Hz. Ali'nin efsanevi ki~iligini kastettiklerini
savunur.(Bkz. Aydm, s. 38) Bu durumda alevilerin Ali'sinin ger,ek Hz. Ali degil
ashnda kutsalhkla bezenmi~ ger,ekUstU bir ki~ilige sahip oldugunu gozden
ka,lrmamak gerekmektedir. Eger alevilerin Ali'si ger,ek Hz. Ali olsaydl, 0 zaman
Flglah'mn dedigi gibi alevilerin ~eriat yolundan gitmeleri ka,lmlmaz olacaktl. Oysa
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alevilerin Ali'sinin ger~ek Hz. Ali olmadtgt konusunda alevi
uzla~ma bulunmaktadtr ornegin Ulusoy'a gore,

ara~ttrmactlar

arasmda

"Alevi-Bekta~i

ozanlan genel inanca paralel olarak Ali'yi a~tk~a tannla~ttrma
olmasa da tannsal bir gU~le donattlmt~, fizik UstO bir varhk olarak tasvir
etmi~lerdir."(Ulusoy, s. 212)
bi~iminde

Stinni ve alevi din adamlan veya ara~ttrmactlar arasmda Hz. Ali'nin ki~iligi
konusundaki anla~mazhgm alevi sorununun temel ogelerinden biri oldugunu ileride
a~tklayacagtm.

Diyanet'in resmi gorti~Unti yansttan AbdUlkadir Sezgin'in
konusundaki gorti~leri ise Ftglah ile ortU~mektedir ve Sezgin ~oyle der:

Stinni'lik

(Alevi kelimesinin) " ... kar~ttt gibi gosterilmek istenen sUnni kelimesi de stinnet
kelimesi ile aym koktendir. Stinnet, peygamber efendimizin yolu demektir. SUnni ise
bu yolda giden ( ... ) anlammdadn' ( ... ) Hz. Ali'nin yolu aym zamanda Hazret-i
Peygamber'in yolunun ta kendisidir ( ... ) ~u halde alevi kelimesi ile stinni kelimesi
aym anlamdadtr. (Sezgin, s. 97)
Sezgin, cem tOrenini bir tarikat ayini gibi gormekte ve tarikatla ~eriatm
birbirinden farkh oldugunu vurgulaYlp ~eriata uygun ibadetler yerine getirilmeden bir
mUr~id (yol gosterici) aractitgtyla tannya yakla~manm mtimktin olamayacagmt
savunmaktadtr. (Bkz. Sezgin, s. 79)

Alevilik NasIl Tammlanabilir?
stinniligi kendi isHim anlayt~lanndan farkh gordtiklerinden
direnmektedirler. Aleviligin ne oldugu konusunda aleviler
arasmda tam uzla~ma oldugu soylenemezse de konu~mactlar arasmda (ateist olanlar
hari~) alevilerin sUnni'likten ayn bir islami topluluk olarak tanmmast gerektigi
konusunda gorU~ birligi bulunmaktayd!. Baztlan i~in alevilik dini inanct da kapsayan
bir ktilttirdtir, baztlan i~in ise ger~ek islamdtr. Ancak bUtOn gorU~ aynhklanna kar~m
gorti~me yaptlanlardan hi~biri kendisinin alevi oldugundan ku~ku duymamaktaydt
yani kimin alevi oldugu konusunda bir uzla~mazhk yoktu. Aleviler ozellikle
stinnilerden olan farklanyla kendilerini tammlamaktadtr. Diger yandan konu~mactiar
arasmda aleviligin tasavvufi Vahdet-i Vticut felsefesine dayandtgt konusunda gorU~
birligi yard!. Tasavvuf felsefesi Tann'mn insanda tecelli etmesi i~in O'na sevgi ile
yakla~manm yolunu gosterir. Alevilik, hurufiligin de etkisiyle insamn oztinde kul
Aleviler,

sUnnile~tirmeye kar~t
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degil tannsal bir nitelik gorUr, ,UnkU insamn ozUnde sevgi vardlr. Diger yandan
alevilik batmi bir yakla~lmla Kur'an'l tarihsel bir metin olarak kabul ederek onu akll
ve bilimsel bilgi ile ,eli~meyecek bi,imde sUrekli yeniden yorumlaYlp anlamaya
,ah~lr. ~oyle ki, isHimiyetin ozU olan sevgiyi duyabilmek i,in once Kur'an'l anlamak
gereklidir. Bu nedenle de aleviler ibadetlerini tUrk,e yapmaktadlr. Alevilik ~er'i
islamdaki gibi Allah korkusunu degil Tann sevgisini vurgulamaktadlf. Bu konuda bir
konu~macl, kendisiyle yapllan gorU~mede ~oyle demi~tir:
"Alevilik (... ) Allah'a korkuyla degil de sevgiyle yakla~mayl ongorUr (... )
Alevilik sUrekli olarak Kur'an'm yorumlanmasl gerektigini soyler. Tabii bu yorum
(... ) Kur'an bize ne anlal1yor, bunu anlamaya yoneliktir.i~in ozunde sevgi oldugu
zaman anlamak ,ok onemli hale gelir. Bu yUzden bizim ibadetimiz tUrk,edir (... ) Biz
diyoruz ki, i~in bir ozU vardlr ve bunu zamana gore yorumlamaya ,ah~mahYlz."
Kisacasl alevilik, islamdan farkh bir inan, olmaYlp ibadete degil iman' a onem
veren ve ba~ka inan,lara ho~gorUyle yakla~an kendine ozgU bir kiiltUr ve toplulugu
gostermektedir. Ba~ka bir konu~maci da ~oyle demi~tir:
"Siinni'likte insanlar kul olarak gorUlUrken, insan i,in giinahlar, yasaklar,
cinler gibi ,e~itli korkular vardlr. Halbuki alevilikte Allah korkusu, din korkusu,
ahiret cehennem korkusu gibi hususlar yoktur. Her ~ey insandadlr ve insanm
yapamayacagl, istedigi zaman ba~aramayacagl bir olay yoktur. insanm kendi i,inden
ba~ka bir yerde Allah'l aramasma gerek yoktur."
Ba~ka deyi~le

sUnni'likte Tann, insanm dl~mda kahp yaratan ve onun
emirlerine uymaymca da cezalandlran ilahi bir merci konumundayken alevilikte
yaratan, yaratllan arasmda a~llamaz bir mesafe bulunmaYlp insamn Tann'ya
yakmla~ma
olanagl
vardlr. Tannya ula~mamn yolunda 0
kimseyi
cezalandlrmayacagmdan Tann korkusunun yerini O'nun sevgisi ahr. Tann insanm
i,indedir de, insan Tannsml i,inde arar, yalmz O'na sevgiyle ula~dabilir. Buna uygun
olarak bir alevi Dedesi de aleviligi ~oyle tammlaml~l1r:
"Alevilik (... ) islam'm i,erisinde kendisini geli~tirmi~; 0 islamm oziinii
tamamen kavrayan (... ) ve Tann'mn birligine, tevhide inanan, Hz. Peygamber'i kabul
eden, kitabl Kur'an olan ( ... ) iimmet yerine hiir insam yaratan, yaral1lamn aynhglm
vahdet-i vUcut ile birle~tiren, Tann korkusu yerine sevgisini benimseyen (... )
Kur'an'm ~ekline degil oziine inen (... ) bir tasavvuf yoludur (... ) Bir vahyin bugiin
ge,erli olan yam nasI I, bunun inceligi ozii nasll, ,aglmlza cevap verecek derecede
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yorumlarlar Aleviler (... ) Kur'an kendi i9imizdeki gUzellikleri,
~ekilde insanm hayatma ge9tigi zaman anlamhdlrdiyoruz."

ban~l

(... ) anlatacak

GorUldUgU gibi Alevilik, Kur'an'l ozUne inerek 9aga uygun bi9imde
yorumlayan ve Tann ve insanm tek bir oze sahip oldugu inancml igeren tasavvufi bir
inan9tlr. Kur'an'm ozU ise Tannmn varhgl, tekligi, sevgisi ve ona ibadettir. Aleviler
Tann sevgisiyle onun varhgml gonUllerinde duyarlar ibadet ederler ve onun
hakikatine vasil olurlar. Konu~maclya gore Kur'an, insanm ozUnU ortaya 91karacak
~ekilde yorumlanmahdlr, ba~ka deyi~le aleviler Kur'an'm ozUnU ya~antIlannm bir
par9asl haline getirmek i9in onu yorumlamak zorundadlrlar. Alevilik ile sUnni'lik
arasmdaki farkhhgm alevilerin Kur'an'l kendi ya~am ko~ullarma ve akla uygun bir
bi9imde yeniden yorumlama 9abasmdan kaynaklandlglm soylemek yanh~ olmaz.
Ba~ka bir alevi Dede'si ise bu konuda ~oyle demi~tir:
" ... birtaklm inan9 gruplan akh inan9 ritUelinin dl~mda blrakarak on kabullerle
mUntesiplerini inanmaya 9agmr ( ... ) Aleviligin i9inde yer aldlg1 bir diger inan9
grubunda ise akil inancm klavuzudur. Mutlak dogruya ula~mak i9in her bireyin
onUnde (... ) bir yol vardlr. Yol almamn yegane kurah dU~Unmektir."
Mutlak dogruya abl araclhglyla ula~lhp ula~llamayacagl sorusu bir yana
blrakIlacak olursa mutaasslb sUnni ilahiyat911ar bu !tir yorumlama giri~imlerini
batmllik adl altmda ko~ulsuz olarak reddetmektedirler. Ne~et <;:agatay ve Agah
<;:ubuk,u bu kon,!da ~oyle yazarlar:
"Hz. Muhammed devrinde naslann zahiriyle amel edildigi halde, Batmller
muhkem ayetleri bile te'vil yolu ileuzak anlamlara sUrUklemek zihniyetini
dogurmu~lardlr ( ... ) Batmllerin ( ... ) te'vil etme te~ebbUsU hi9bir Ehl-i SUnnet bilgini
tarafmdan ho~ kar~Ilanmaml~tlr." (<;:agatay-<;:ubuk9U, s. 76)
Ba~ka

yerde ise devam eder:

"Batmilerce (... ) Peygamber gelir. Kendi anlaYI~ma gore bir ~eriat getmr.
Sonra bu devir sona erer ve kemal devri ba~lar. Bu kemal devrinde imam gelir. 0
bUtOn devirlere hakim olur. Hakikatleri a9ar. Kendisi iIilhi vahye mazhar olur."
(Dipnotta ise ~oyle yazar: "Batmller bu gorU~leriyle dahi islam dininden 91klP kUfre
girmi~lerdir"). (<;:agatay-<;:ubuk,u, s. 93)
Yalmz ~unu da belirtmek gerekir ki, Alevi Dede'sinin sozleriyle <;:agatay<;:ubuk<;u'nun batmilik kavrammm birbiriyle ortO~!tigU soylenemez. Dede'nin
vurguladlgl nokta yalmzca alevilerin Kur' an' a ,agda~ yorumlar getirme
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gereksemelerinin kar§llanmaslydl. Ancak bu da C;:agatay-C;:ubuk~u tarafmdan
muhtemelen te'vil yani Kur'an'l uzak anlamlara ~ekmek olarak nitelendirilerek kabul
gormeyecekti. Diger yandan alevilerde imam konumunda olan on iki tarihsel §ahsiyet
olup yeniden vahiyde bulunmalan soz konusu degildir ve bu nedenle alevilik
batmllikten farkhla§maktadlr. Buna kar§lhk burada onemli olan nokta, aleviler
kendilerini -Kur'an'm i~ anlamml ~Ikarma a~lsmdan- batmt olarak gosterdiginden
gelenek~i islamm aleviligi batmllik kli§esi altmda kolayca damgalayabilme
olasIllgldlr. Ornegin, kendisiyle gorU~me yapIlrnl~ olan alevi yazar Rlza Zelyut'a
gore alevilik, Kur'an'l gUnUn ko~ullanna uygun bir bi~imde yorumlar yani batmtdir,
Kur'an'm ozUne (amacma) yoneliktir, ara~lan yani kurallan veya bi~imleri
onemsemez, ~UnkU aleviler i~in ~eriat degil hakikat onemlidir:
"Anadolu Aleviligi tabii batmt karakterde bir alevilik. Ne demek batmllik ?
Batmflik Kur'an-I Kerim'in kiiresel degerleIini kabul eder. 7. 8. yUz yIlla ilgili
degerlerini geride kalml~ kabul eden bir yorum bi~imi, inan~ bi~imidir. Mesela biz
Kur'an-I Kerim'de yoksullara yardlm edilir diyor degil mi ? Biz bunu eyvallah diyor
kabul ediyoruz. Ama kolelerinize iyi davramn diyen ayeti kabul etmiyoruz. Geride
kalml~ saYlyoruz. C;:UnkU kolelik geride kalml§. Batm, i~, oz demek. i~ine, ozilne
baklYoruz. Yani alevilik bir meyvenin ozU ·sUnni'lik de kabugu gibi, atalanmlz,
dedelerimiz tarafmdan tarif edilmi~tir. Yani ona ~eriat diyoruz, buraya hakikat (... )
Alevilik de felsefi olarak batmtdir ( ... ) Oyle olunca bir taklm 7. yUz yIl kurallan,
kaideleri de a§ml~ sayar kendisini. Bu nedenle 7. yUzyIlda kllman namaz bi~imi
yerine cem yaplyoruz biz. Yani cami, biz Allah'In belli bir mekanda oldugunu kabul
etmiyoruz. Biz Allah' I insamn kalbinde kabul ediyoruz."
Yukandaki sozlerden aleviligin dinde reform dii~Uncesini kendisine bayrak
yaptlgl sonucu ~Ikanlabilir. Gelenek~i islam ilahiyatl ku~kusuz ozellikle alevilerin
ibadet anlaYI~lanm kabul etmeyecek ve daha da onemlisi bu fikirlere islamiyet
<;er~evesinde ho~gorU gostermeyecektir. B u arada ~unu da sormak gerekir: Cem
tOreni acaba ger~ekten Rlza Zelyut'un ima ettigi gibi ~agda~ bir ibadet bi<;imi midir ?
Alevilerin reformcu bir zihniyete sahip oldugunu kabul etmekle birlikte ibadet bi~imi
olan cem tOreninin islilmiyet oncesi TUrk kUltUrUnUn bir ogesi olan ~amanizmle
benzerIikler gosterdigini soylemek yanh~ olmaz. Alevilik araclhglyla TUrkler eski
dini torenlerinin bi~imini cem toreninde bir ol<;Ude korumu~lardlr. Ornegin Dede'nin
konumu ~amanmkine benzetilebilir. Yalmz, giiniimUz aleviliginin ~amanizmle
b((nzerligi ozellikle ibadetin bi~imiyle smlrh kalml~ olup aleviler ibadetin bi~imine de
pek fazla onem vermezler. Benzerlik gorUnU§tedir. Bir konu~maclya gore, eger bi~im
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onemscnmeyip yalmzca oze (imana) bagh kahmrsa insanlar eylemlerinde ozgiir
kllmml~ yani slmrlandmlmaml~ olurlardl, ~iinkii bu durumda ibadetin bi~im kurallan
birey iizerinde korku ve baskl olu~turmayacaktl. ibadetin bi~imini bir yana blraksak
bile cern tOreninin i~eriklerinin ~aman inanclyla ilintisinin ne oldugu sorusunun yine
de irdelenmesi gerekmektedir, ~iinkii bu konuda degi~ik gorii~ler vardlr. Once ~unu
belirteyim ki, cern tOreninde Kur'an'dan ayetler okunmakta, (~arklla~ml~ dua
anlamma gelen) "nefesler" soylenmekte zikir yap!lmaktadlr. Hz. Muhammed ve On
iki imam dl~mda Hacl Bekta~ Veli gibi erenler nefes ve dual ann i~erigine girerler.
Oysa ~amanizrn oncelikle bir doga dininin kiiltiirel uzantlsldlr. Alevilikle ~amanizrn
arasmda kar~lla~ttrrna yaprnak i~in once bir ~arnan duasml gorelirn:
"Ak Tann, merharnetli Han, ~oban YlldlZI Tann, rnerharnetli Han, egri buluttan
etekli, ~atal bulut ayakh, ~oban Ylldlzl Tann, ~oban YlldlZl ! ... san golden su i~en,
gen~ Tann'da (gokte) uzanan ..... (inan, s. 125)
~aman

duasmdaki Tann-Doga ozde~ligine kar~lhk alevilerin cern tOrenlerinde
Kur'an'dan ayetler okunrnaktadlr. Omegin "Gorgii" cerni'nde okunan "Yedullah"
ayeti ~oyle ba~lar;
"Ey Muhammed ! ~iiphesiz sana ba~ egerek ellerini verenler, Allah' a
egerek ellerini verrni~ saYlltrlar (... ) (Flglah, s. 344)

ba~

Bu ornekler kar~lla~tmldlgmda ~amanizrn ile alevilik arasmda tiirde~lik
kurrnak gii~tiir. Buna kar~m Flglah, cern tOrenlerinin " ... ~arnanilik devrinin biitiin
ozelliklerini isliimi cilii altmda ya~atan ..... ayinler oldugu gorii~iindedir. Ftglah'ya
gore Kur' an ayetleri cern tOrenlerine yalmzca isliimi bir renk katmaktayd!lar ve onun
biitiin bu sozlerinden ~lkanlabilecek sonu~ ise cern tOrenlerinin ashnda ~aman
ayinlerine ~ok benzedigidir. Bu sava gerek~e olarak Flglah cern tOrenlerinin
~amanizrnle olan bi~irnsel benzerliklerini gosterir. Ornegin hem ~amanizrn hem de
alevilikte ayinlerin gece yapllmasl, Dede'nin ~aman gibi bir post iizerine oturup
agzma aldlgl suyu etrafa piiskiirtmesi ve yeryiiziiniin dort yoniine secde etmesi, her
tOrende mutlaka ate~ bulunmasl, ayinlerde i~ilen i~kiye Orta Asya kokenli kutsal
anlaml olan "dolu" adlmn verilmi~ olmasl, cern tOrenlerinde kurban kesilmesi gibi.
Aynca Flglah 'ya gore ~amanizmde Kam'm, alevilikte ise Dede'nin haylr-duasml
almak cemaat i~in biiyiik onem ta~lmaktaydl. (Bkz. Flglah, s. 335, Dipnot 20) Bu
nedenle bir Dede haYlr-duasml inceleyelim:

F.3
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"Allah, Allah, Hizmetleriniz kabul, muradlanmz hilsil ola. Agzmlz dert
gormeye. Zikrettiginiz erenlerin evliyalarm himmetleri tizerinizde hazlr ve nazlr ola.
Dem-i Htinkar, kerem-i Evliya, ger~ek erenler demine hu ... " (Flglah, s. 348)
Burada, Dede haYlr-duasmm i~eriginin evliya kUlttinden etkilenmi~ oldugu
gozden ka~mamaktadlr. Bu a~ldan baklldlginda alevi duaslyla ~amanizm arasmda
dolayh bir ili~ki kurulabilir, ~tinkti ~amanizmde de Gok-Tann, gtine~, ay, yer-su
dl~mda atalar ve tlltiler kUltti yard!. (Bkz. inan, s. 1) Bu konuda Veli Saltlk ~oyle
yazar:
"Stinni inancmda evliya, Tann ile insan arasmda bir el~i, bir araCI iken, Alevi
inancmda, 0 kendisinden isteneni dilerse yerine getiren, yapan, yaratan, esirgeyen,
bagl~layan bir gti~tUr. "(Saltlk, s. 5)
Burada alevilerdeki kadar olmasa bile stinni halk kesimleri arasmda da ~u veya
bu bi~imde ya~ayan bir ~aman inanci kahntlsmm alevi haYlr-duasmm i~erigini
etkiledigi gortilmektedir.
Blitlin bu benzerliklere kar~m ~aman'm asH i~levi doga Tannlan veya kotti
ruhlar i!e insanlar arasmda araclhk yapmak, onlann isteklerini insanlara iletmekti. Bu
baklmdan Dede'nin cemaatine kar~1 haylr-duasl etmesi ve bunun aleviler tarafmdan
onemsenmesi ~amamn asli i~levlerini gtintimtizde bile stirdtirdtigtinti kamtlamaya
yetmez. Fuat Bozkurt da ~amanhk ile Dedelik arasmda baglanu kurmakla birlikte,
kendi gozlemlerine dayanarak bugtin artlk Dedeligin i~levini yitirdigi ve kentle~meye
ba~layan yeni alevi ku~agmm gereksemelerini kar~Iiayamadlgl gorti~tindedir ve ~oyle
yazar:
"Alevi ceminde, Dedenin her soyledigini onaylayan, dogrulayan bir kitle degil,
Dedenin her soyledigini ele~tiren, eksik arayan bir gen~lik vardlr (... ) gen~ ku~ak
kendisine her sun ulan bilgiyi oylesine kolay benimsemez ... " (Bozkurt 2003, s. 110)
Karin Vorhoff da kendi gozlemlerine dayanarak aym dogrultuda gorti~ belirtir:
Dede'lerin otoritesini oncelikle ve temel olarak tUm toplumu derinden
etkileyen "modernle~me" bozmu~, Cumhuriyet'le birlikte okul ytizti goren gen~
ku~aklar Dede'yi ~ogu kez "Aydmlanma" nm rasyonalitesi ile yargIiaYlp ~oktan
pabucunu dama atml~lard!." (Vorhoff, s. 329)
Ba~ka

deyi~le

Dede'nin onderligi artlk cern ttlrenini yonetmekle
slmrlandlfllml~ olup simgesel bir nitelige sahip olmaktan oteye ge~memektedir.
Ancak ~unu da belirteyim ki Dede'lik kurumunun zayIflamasml yalmzca dl~tan gelen
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modernle~me

etkisiyle a~lklamak yeterli olmaz. Eger alevilik reformcu bir zihniyeti
kendi i~inde banndlrmasaydl modernle~menin Dede'lik Uzerindeki etkisi yetersiz
kalabilirdi. Bunun ornegini modernle~meye kar~l direnen bir~ok sUnni tarikatta ve
onun ~eyhlerinde gormek mUmkUndUr.
Sonu~ olarak ~aman inanclyla onun pratigini birbirinden aYlrdetmek
gerekmektedir. GUnUmUz aleviliginde ~amanizmin belirleyici oge oldugu
soylenemez. Ku~kusuz ki alevi mitlerinde, evliya kUltilnde ve cern tOreninin bi~imsel
ogelerinde ~amanizmin izleri bulunmaktadlr. insan ile Tann arasmda araclhk,
habercilik yapan ger~ek ~amanlann ise alevi Dedeleriyle yakm bir benzerligi
bulunmamaktadlr.
~amanizmle ba~ka

bir baglantl noktasl da Ali'nin efsanevi ki~iligidir. Melikoff
Ali'nin kokenini eski TUrklerin gok tannsma ve dolaylSlyla ~amanizme
dayandlrml~tlr. Aleviler insan ve dogaya tannsal nitelikler atfederler ve bu baglamda
Ali'nin efsanevi ki~iliginin merkezi bir onemi bulunmaktadlr. Bu inam~m kokenini
~amanizme vardmnak ~a~lrtICl olmaz: ~amanizmde dogaya (yer, gok, su) taplhr,
doganm ruhlan olduguna inamhr. ~aman ise yine insanUstil nitelikleri olan ve
ruhlarla ileti~imde bulunan ki~idir. Slradan insanlar yalmzca ~aman araclhglyla
Tannmn yakmhgml algIlayabilirler. Ancak Melikoffa gore bir sonraki evrede,
aleviler arasmda on iki imam inancmm benimsenmesine ko~ut olarak alevilik -~iilik
i~inde a~m u~ olarak da algllansa- belli bir anlamda ~iile~mi~ti. ~iile~me evresiyle
birlikte alevilik Melikoffun deyimiyle "islamla~ml~ bir ~amanclhk" olmaktan
~lkml~tl. (Bkz. Melikoff 2000, s. 35) Oysa FIglah aleviligi ~amanilik ve -dUnyevi
ihtiraslardan uzak kahp kendini bUtilnUyle Allah'a teslim etmenin ogretisi olanmelamiligin aglr baStIgl tilrde bir tasavvufi "TUrkmen Stinnlligi" olarak
gostermi~tir.(Bkz. Flglah, s. 387) Hz. Ali'nin konumu Uzerinde alevi ve sUnni din
adamlannm kendi inan~lanm koruyarak islamiyet ~er~evesinde bir uzla~maya
varmalannm alevi sorunun ~ozUmU i~in son derece onemli bir nokta oldugu tartl~ma
gotilrmez olmakla birlikte aleviligi bir tilr sUnni'lik olarak yorumlamak uzla~ma
zemini araYl~lanm gU~le~tinnektedir. Yine de Flglah ~ozUme yakmla~ml~tIr. ~oyle
ki, alevi ktiltUrUndeki, Hz. Ali'yi neredeyse "tannla~tlracak derecede yUcelten
ifadeler" kelime anlamlan yerine mecazi anlamlanyla yorumlamrlarsa aleviligi
islamiyet ~er~evesinde gormek mUmkUn olacaktI. (Bkz. Flglah, s. 229) Boylece
Flglah, eger alevilige sUnni'lik vurgusuyla yakla~masaydl onun yukandaki gorU~U
alevilik ile sUnnilik arasmda ortak bir tartl~ma zemini bulunmasma yarayabilir ve
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alevi ile siinni din adamlannm kendi topluluk kimliklerinden
konusunda uzla~masmm yolu belki de a~llml~ olurdu.

vazge~meden

Hz. Ali

Alevi sorununun ~ozUmiine degi~ik ve ger~ek~i bir yakla~lm getiren ilahiyat
bilimcisi Zekeriya Beyaz da onemli saptamalarda bulunmu~tur. Bunlardan birincisi
sorunun din adamlan arasmda ~ozUlmesi onerisidir:
"Alevi-Siinni sorunu, temelde dini kaynaklt olmasl nedeniyle ~ozUm yolunun
da oncelikle dini nitelikli olmaslm gerektirmektedir ( ... ) bu sorunun ortadan
kaldmlmasl i~in en biiyUk gorey, din gorevlilerinin omuzlanna dii~mektedir."
(Beyaz, s. 29)
Beyaz'm ikinci ~ozUm onerisi alevileri
siyasetinden vazge~ilmesidir:

sUnnile~tirme

ya da asimilasyon

"Alevi kiiltUrU de, siinni kiiltiirU de bizimdir, mUslUman TUrk kiiltiirUdiir ... "
(Beyaz, s. 42) ve ba~ka yerde devam eder: " ... her grup kendi kiiltiiriinden ... memnun
ve onunla mutludur ... 0 halde biz, kimseye sen inancml blrak da benim inanclml
benimse diye.baskl yapmayacaglz." (Beyaz, s. 51)
BUtiin bunlara kar~m Beyaz, aleviligi kendi anlaYl~ma gore tammlamak
istemektedir. <;Unkii Beyaz'a gore Hz. Ali'nin konumu a~lsmdan alevilikle sUnni'lik
arasmda fark yoktur:
"Aleviler, Hz. Ali'yi veliyullah olarak bilirler, yani Allah dostu, Allah'm
evliyasl olarak tamrlar (... ) Hz. Ali; Esedullah yani Allah'm arslam slfatlm alml~, en
biiyUk islam kahramanlanndan biridir."(Beyaz, s. 64) Daha sonra ise ~oyle der: " i~te
Aleviler de, Siinniler de, Hz. Ali efendimizi bOylesine Ustiin bir (... ) mevkide (... )
bilirler." (Beyaz, s. 67)
Yalmz, bundan da otede, daha once de goriildUgii gibi Hz. Ali, alevilikte ilahiefsanevi bir konuma sahiptir. Asltnda burada Beyaz, alevilerle sUnniler arasmdaki
anla~maYl engelleyen en onemli soruna deginmektedir. Beyaz, Hz. Ali'nin
peygamberle bir tutulmast durumunda aleviligi sapkmltk olarak niteleyecegini de ima
etmektedir. KlsacaSl Beyaz, alevi inancmda yalmzca eger Hz. Ali, "Allah'm
Evliyasl" gibi bir konumda bulunuyorsa alevilerin, siinnilerden ayn bir islami
topluluk olarak tanmabilecegi gorU~iinii savunmaktadlr. Oysa alevilerin cern
tOreninirt i~eriklerine giren "ktrklar cemi" efsanesinde Hz. Muhammed peygamber
olarak tamnmakla birlikte Hz. Ali, tannya daha yakm ilahi bir konumda
yorumlanmaya a~lk tutulmu~tur. Alevi ile siinni din adamlan arasmda anla~ma ve
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uzla~ma

kurulmasl gereken konunun ne oldugu boylece a~lkhga kavu~mu~
bulunuyor. Asil sorun sUnniler ve aleviler arasmda Hz. Ali'ye verilen degerin
birbirinden ~ok farkh olmasmdan kaynaklanmaktadlr ki bu, kammca kar~lhkh anlaYI~
araclhglyla a~llabilirdi. Beyaz'm soruna yakla~lml, ileriye dogru alilml~ bir adlm
olmakla birlikte aleviligi kendi Hz. Ali anlaYI~lyla ko~ullu olarak tamma giri~iJnidir.
GorUldUgU gibi din adamlan arasmda ozellikle Hz. Ali konusunda birbirlerini
anlamaya yonelik bir tartl~ma yapilmadan sorunun ~ozUmU de olanakslzdlr. Tekrar
edelim, sorun aleviligin geni~ (sUnni) toplum kesimlerince islami bir inan~ olarak
tanmmamasl veya yanh~ tanmmasldlr. <;UnkU sUnni ilahiyat~llann bir~ogu aleviligi
sUnniligin yozla~ml~ bi~imi olarak gormekte ve alevilerin ibadet ve inan~ a~lsmdan
"eksikliklerini" gidermeye ~ah~maktadlrlar. Buna son bir omek olarak Sofuoglu ve
ilhan'l gosterebiliriz. Yazarlara gore alevilerin -ibadet a~\S1ndan biitUn eksikliklerine
kar~m- "hemen tamaml kendini miisliiman ve tevhid inancma bagh saymaktadlr,
Kur'an ve SUnneti kabul etmektedir." (Sofuoglu, s. 158) Oysa bu ara~lirmamn
bulgulanna gore alevilerin SUnnete kar~l en azmdan ele~tirel bir yakla~lml soz
konusudur, bu nedenle de onlann islam ~eriatlm ko~ulsuz olarak benimsedigi
soylenemez.
Omegin, Milliyet gazetesinin 200 1 Ylhndaki "Yolunu Arayan Alevilik" adh
yazl dizisinde ara~lirmacl-yazar GUlag Oz ~oyle demi~ti:
"Alevilerin camiye gitmeye niyetleri yoktur. Diyanet, aymmclhk ve bOlUcUIUk
yapmaya devam etmektedir. Alevileri sUnni gibi gonne sevdalanndan vazge~sinler.
Degi~ik gorU~lere artlk tahammUl edin." (Derleyen: R. <;aklr - i.Yllmaz)
Alevi soyleminde bunun gibi omekleri bolca bulmak miimkUndUr. Sofuoglu ve
iIhan'a gore ise alevilerin ibadet yerinin cami degil de cemevi oldugu soylentisini
yayanlarm aS11 amaci milli birligi ve butUnlUgU zaYlflatmakt1.(Bkz. Sofuoglu, s. 125)
Oysa kammca alevi sorunu siyasi niteligi~i, Osmanh devrinin kapam~lyla birlikte
kaybetmi~ olup Zekeriya Beyaz'm da belirttigi gibi dini niteliktedir. Diger yandan
bir~ok kimse tarafmdan ileri sUrUlen ve ozellikle alevi gen~lerin goreli olarak daha
~ok sol gorU~e yatkm olduklan dogrultusundaki iddialar ger~egi yansltsa bile bunu
alevi sorununun bir par~asl olarak goremeyiz.
Aleviler

a~\S1ndan

balaldlgmda alevilik sunni'likten kendisini aYlrdeden,

~amanizmden etkilenmi~ tasavvuf aglrhkh islami bir mezhep olarak goriiliir. Omegin

bir alevi demegi Uyesi kendisiyle yapllan bir mUlakatta aleviligi

~oyle

tammlar:
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"Temelinde insan sevgisini benimseyen felsefi bir ya~am bi~imi, hayata bakl~
bir islami mezhep (... ) Hz. Ali'yi destekleyen bir mezheptir. Orta Asya' dan go~
eden Tiirkler arasmda ~ok yaygmdlr. Bunun en bUyUk nedeni, alevi inam~lanmn
bUyUk ol~Ude eski ~amanizm ile ortU~mesidir (... ) MUslUman-TUrk sava~lan
sonrasmda soykIflma ugrayan TUrkler sUnni ve ~ii mezheplerine duyulan ofke
nedeniyle aleviligi kabul etmi~lerdir."
a~lsl,

Ancak konu~macmm bu soylediklerine kar~lhk ~unu da belirtmek gerekir ki,
sUnni'lik ve ~ii'lik isliimm iki bUyUk kolu olduguna gore bunlann dl~mda kalmak
islamm dl~mda kalmak anlamma gelirdi. Oysa konu~macl aleviligi hem islamm
i~inde olan bir mezhep olarak tammlamakta hem de aleviligin ~ij'likle baglantlsl
oldugunu yadslmaktadlr ki bu bir ~eli~ki olu~turmaktadlr. Diger yandan alevilikle
~ii'lik Ali yanda~hgl olarak ortak kokene sahip olmakla birlikte dUnya gorU~U ve din
anlaYl~1 a~lsmdan birbirinden farkhdlr da, ~UnkU alevilik Kur'an'l gUnUn ko~ullanna
uygun bi~imde yorumlama ~abasmdadlr, Kur'an'm ozUne, amacma yoneliktir ara~lan
(kurallan,bi~imleri) onemsemez yani ~eriatten ziyade tasavvufi hakikate onem verir
ve dolaYlslyla ~agm degi~en ko~ullanna aykm dii~en din kurallanna uymak
zorunlulugunu duymaz. Ba~ka deyi~le alevilikte tarikat, ~eriatin bir alternatifi ve
islami ya~antmm daha yUksek bir diizeyi olarak kabul edilir. Bu konuda alevi yazar
Rlza Zelyut ~oyle soylemi~tir:
"Alevi diyoruz biz (... ) Biz hep one ~lkanyoruz. <;:UnkU ~ia'mn bir par~asl gibi
gorUlmek istemiyoruz. Ama biz de ~iiyiz sonu~ itibariyle. ~oyle soyleyeyim sozlUk
anlammda baklIglmlzda, i~erik anlammda degil, Alevi ile ~ii aym anlama gelir. Ali
yanda~ldlr. Biz de Ali yanda~IYlz. Ama bakl~ a~lmlz farkh (... ) Yani ona ~eriat
diyoruz, buraya hakikat. Tarikatten hakikate giden kapl i~erisinde. Boyle birisi
kabuk, birisi oz. OzU batmt demektir. Alevilik de felsefi olarak batmtdir (... ) Oyle
olunca bir taklm 7. yUzYll kurallan, kaideleri de a~ml~ sayar kendisini."
Burada kurallar ve kaidelerle kastedilenin ~eriat oldugu a~lklIr. Alevilik ise
tarikatten hakikate yani kamil insan olmaya giden yoldur. ~arnanizm konusuna
donecek olursak, alevilik ile ~amanizm arasmda baglanlI kurarken ~amanizmin alevi
inancml etkilemekle birlikte ibadet pratiginde etkili olmadlgml unutmamak gerekir.
~oyle ki, ruhlarla ileti~im, hastalan bUyiicUlUkle iyile~tirme gibi ~amanizmin
vazge~ilmez ogeleri olan pratiklerin artlk alevi Dedeleriyle ilgisi kalmaml~tlr.
GUnUmUzde ~aman inan~lan alevilikte yalmzca bir kiiltUr kahntlsl olarak
ya~atllmaktadlr. Tiirkmenler alevilikle ~aman inancml terketmi~ ama onun kiiltiirel
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ogelerini bir Ol~Ude yeniden Uretmi~lerdir. Bunun yadlrganmamasl gerekir, omegin
Araplar da eski kUltUrlerini ktsmen islamiyette muhafaza etmi~lerdi.
Aleviligin tasavvufi bir inan~ oldugundan mezhepler dl~mda kaldlgl da iddia
edilmektedir. Aleviligin kendine ozgU olan yam, insan merkezli olmasl, sevgi yolunu
aym zamanda ibadet olarak gormesi ve resmi islamm bi~im kurallanm
onemsemeyi~idir. Bu tutum alevileri ozerk bir inan~ toplulugu haline getirmi~tir.
Alevilere gore Kur'an'da ~eriattan ba~ka bir de tasavvuf (aydmhk) yolu
bulunmaktadlr. Bu bir a~k, Allah'la birlik olmamn ve aym zamanda Hz. AIi'nin
yoludur. Tannya yakla~manm en iyi yolu tasavvuftur, ~UnkU tannya a~k duymadan
onunla birlik olunamaz. Boylece alevilere gore ger~ek islam alevilik yani Hz. Ali
soyundan gelen bir mUr~ide baglanmak ve onun araclhglyla Tann'ya yakmla~makttr.
Yalmz, ale viler arasmda alevi kimligini tammlama konusundaki uzla~ma
eksikligi alevi sorununun ~ozUmUnU gii~le~tirmektedir. Oncelikle aleviligin islam'm
i~inde mi yoksa islam dl~1 bir din veya din dl~l bir kiiltiir mii oldugu konusunda
aleviler arasmda uzla~ma bulunmamaktadlr. Diger yandan vahdet-i viicut ve insan-I
kamil i1keleriyle bir tasavvuf inancl oldugu a~lk olan ve tarikat olarak goriilmesi
gereken alevilik aleviler tarafmdan bir mezhep olarak anla~i1maktadlr. Daha a~lk bir
deyi~le ashnda bir tarikat olan alevilik-bekta~iligi alevi sivil toplumu Caferilik veya
Hanefilik gibi ameli-flkhi bir mezhebe donii~tUrme ~abasmdadlr. Zaten varolan
devrim yasalan ~er~evesinde aleviligin tarikat olarak diyanette temsili olanakslzdlr.
Boylece sorun goriinU~te yalmzca alevi sorunu olmaYlp tasavvuf inancmm islam
ilahiyatt ve diyanet tarafmdan temsil edilemeyi~inden kaynaklanmaktadlr. Bir
konu~maclya gore alevilik Allah'a yakla~ma deneyimi anlamma geldiginden ve
tasavvufi hakikat ancak islamm ozii kavranarak bulunabileceginden ashnda islam
tasavvufu ile alevilik ozde~ti. Bu a~ldan bakildlgmda alevilik sorununun ~oziimii aym
zamanda tarikat sorununun ~ozUmU anlamma gelmektedir.Tasavvufun orgiitlenme
boyutunu olu~turan tarikat olgusu insamn tannya bir miir~id araclhglyla
yakmla~masmm pratigini temsil eder. Bu yol gosterici ise tarikatm ~eyhinden ba~ka
kimse degildir. Oysa islam ilahiyatl ve ozellikle siinni'lik Tann ile kul arasmda
araclhga ilkede kar~ldlr. Bu i1kenin uygulam~1 yiiziinden de bi~ok insan ~ogu kez
Tannyl kendisinden uzaktayml~ gibi alglladlklanndan tarikat orgUtlenmeleri ashnda
cemaat iiyelerinin Tannya yakmla~ma ve onu somutla~ttrma gereksemesini
kar~llamaktadlrlar. Boylece ki~i1erin dini ya~antllarmda resmi islam ve tasavvuf
olmak iizere bir aymm ortaya ~Ikml~tlr. Uzun vadeli perspektiften baktldlgmda bu
ikiligin laiklik i1kesiyle ~eli~kiye dii~meden giderilmesi yolunda atilacak adlmlar
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sorunun ~oziimii oniindeki engelleri kaldlracaktlr. Kammca bu ~oziimiin en onemli
ogesi Dede'lerin karizmatik dini onder konumundan ~lkarak tasavvufla
zenginle~tirilmi~ ilahiyat ogretiminden ge~mi~ bir din adamma donii~tUrUlmesidir.
Ashnda resmi din okullanndan yeti~memi~ ve Diyanetin denetiminin dl~mda kalan
dini onderlerin cemaat arasmda etkinlik gostermesi aleviligin de ~er~evesini a~an bir
tarikat sorununu olu~turmaktadlr ve bu sorunun kokeninde tasavvuf felsefesinin
resmi islama entegre edilmeyi~i ger~egi yatmaktadlr. Bu nedenle de alevilik
orneginde tasavvufun bir mezhep haline donU~tUrUlmesi gereksemesi olu~mu~tur.
~oyle ki, felsefe alevilikte ahlakla ozde~le~ir ve Hacl Bekta~ Veli'nin yolunu izler.
Diger yandan da Tannya sevgi ile yakla~manm ogretisini i~erir ki, bu da tasavvuf
felsefesidir. Aleviler tarafmdan "~eriata" OdUn vermekle ele~tirilen "DUnya Ehl-i
Beyt Vakfl" ba~kam Fennani Altun da kendisiyle yapIlan bir gorU~mede bu
dogrultuda ~unlan soylemi~tir:
"Bizim bugUne gordUgUmUz en bUyUk eksiklik ~u: ilahiyat fakUltelerinde
olsun, milli egitim din dersi kitaplannda olsun tUm islaml kucaklayacak ~ekilde oniki
imamlar da okutulsaydl, Hacl Bekta~ Veli hazretleri de okutulsaydl, Mevlana da
okutulsaydl (... ) bUtUn islam'm dahileri, dU~Uniirleri, imamlan bunlann hizmetleri,
mUcadeleleri tUm nesillere dogru olarak okutulsaydl zaten sorun kalmazdl. Bilhassa
orta ogretimden mezun olan din gorevlileri ( ... ) Ne Aleviligi biliyor, ne Ehl-i Beyti
biliyor, ne islam tarihini biliyor hi~bir~ey yok (... ) islam 0 kadar ucuz olmamahdlr
yani. islam'm kUltUr boyutu yoksa, islam'm ehl-i kamil olma boyutu yoksa hak
hukuk boyutu yoksa ne olacak ? ( ... ) inan~ dogru ogrenilirse faydah olur. Yanh~
uygulamrsa ise zararh hale gelir. Dinin amaCl insam iyiye gUzele yoneltmektir. Din
i~indeki alevilik ogretilebilmesi ~ok onemli."
Konu~maclya

gore ilahiyat ogretisinde islamm tasavvuf yorumuna aglrhk
verilmeyip islam ~eki1ci1ik olarak anla~llmakta ve bu yUzden de yeterince
ogretilememektedir. Oysa Kur' amn tasavvuf yorumu . islamm vazge~ilmez bir
par~aslydl.

Alevilik sorununu kestirme yoldan ~ozmek isteyenler aleviligi inan~ degil
yalmzca kiiltUr olarak tammlamaktadlr. Oysa bu oneri ger~eklerle ortU~mediginden
kabul edilemez. Eger alevilik kUltUr olarak nitelenirse ilahiyat ogretisi ve Diyanetle
ilgili sorunlar ortbas edilmi~ olacakhr. Oysa aleviligin tasavvufi bir inan~ oldugu
apa~lktlr ve tasavv!!fjle islam ilahiyatl arasmda biitUnle~me saglanamadlgl alevi
sorunu orneginde ortaya ~lkmaktadlr. Bu a~ldan bakIldlgmda Nicholson'un yIllar
once soylenmi~ a~agldaki sozlerine hak vermek gerekecektir:
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" ... SUnni'lik taraftarian, ilahi tabial!, tamamen ~ekli (... ) mutlak bir Birlige (... )
sade bir iradeye (... ) be~eri yarattklann hi~bir ~ekilde yakmhk veya ~ahsi irtibat
kuramtyacaklan sonsuz bir kudrete icra eden skolastik bir felsefi sistem kurmaya
te~ebbUs etmemi~ olsalardt, sufiler, dindar mUsliiman kiitlesini kendi taraflanna
kazanmayt bOylesine mUkemmel bir ~ekilde ba~armt~ olamazlardt."(Nicholson, s. 1920)

Yukandaki onerme alevilik orneginde kendisini dogrulamaktadtr. <;iinkii
alevilik yalmzca tarikat olmakla kalmaytp bagh oldugu (caferi) mezhebinden
baglanm koparmt~ ve ozerk bir inan~ haline gelmi~tir. $oyle ki alevilik ~eriatt
onemsemez ve ~ekli ibadet yerine iman'a onem verir. Alevilik tek tannh bir inan~
olup islamm ~er~evesindedir. Ne var ki Tann'nm insanda tecelli edebilecegi
dogrultusundaki tasavvufi inanct da benimser. Bu baglamda, alevilerin Ali'sinin
efsanevi-tannsal ki~ilige sahip olmast islam iliihiyat~tlan tarafmdan sapkmhk olarak
algtlanmt~ttr. Oysa giiniimiiz alevi din adamlan Ali'nin efsanevi konumumi a~tk~a
savunmamakta yalmzca ima etmekle yetinmektedirier, ornegin "Ali'yi sevmek tannyt
sevmektir" deyi~i gibi. Sonu~ olarak, alevilik sorununun ~oziimii i~in siinniligin
insana gorUnmeyen soyut tann kavramtyla dogada ve insanda tecelli eden daha somut
ve insana yakm tasavvufi tann anlaYl~ml birbiriyle bagda~tlflCl bir uzla~maya
gereksinim bulunmaktadlr. Bu tUr bir uzla~ma i~in alevilerin, Hz. Ali'nin efsanevi
ki~iligini islamiyet ~er~evesinde ve ~agda~ bi~imde yeniden yorumlamast, siinnilerin
ise alevilerin bu yeniden yorumlanmt~ Ali' sinin farkhhgml tammaSl ve ona ho~gorii
gostermesi gerekirdi. Bu ko~ullar altmda sorunun ~oziimii, alevi ve siinni din
adamlan arasmda kurulmast gereken -birbirini anlamaya yonelik- bir diyalogdan
ge~mektedir.
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ABSTRACT

The Alevi's form a religious community, which could be called either an order
or a sect. Most of them want to be recognized as members of an Islamic sect. But the
majority of the Islamic theologians in Turkey, which are Sunni' s assert that there
isn't an essential difference between Alevi's and Sunni's with regard to faith. The
only difference was that the Alevi's retained some remnants of the old Turkish
religious practices.
This paper is based on 23 qualitative interviews with Alevis. I argue that the
Alevi faith should be reinterpreted especially in regard to the mystical personality of
Ali and.that a dialogue between Alevi and Sunlli theologians should be possible to
ellable the recognizatioll of the Alevi faith as Islamic alld at the same time as making
a difference.

