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ÖZET 

Bütün tasavvufi yapılarda olduğu gibi Alevî Bektaşi düşüncesinde de bireysel ve toplum-

sal düşünce ve inanç bir gelişim süreci olarak algılanır. Bu süreç “kabuk” diye ifade edilen zahiri 

kurallarla başlar ve gelişimin seyrine göre “öze” doğru bir yol izler. Kabuk başlangıcı, öz ise zir-

veyi sembolize eder. Dört kapı kırk makamla ifade edilen durum, kabuktan öze yolculuğun basa-

maklardır. Şeriatle başlayıp hakikatle zirveye ulaşılan süreç, toplumsal değil bireysel bir gelişim 

sürecidir. Bir toplumda bireylerden birisi tarikat makamındayken diğeri şeriat makamında bulu-

nabilir. Alevî Bektaşi literatüründe bu gelişim sürecinin örnekleri oldukça çoktur. Bu örnekleme 

metodu “kabuk-öz” metaforu olarak isimlendirilmiştir. Bu metaforla kastedilen olgu hayatın, fel-

sefenin, inancın durağanlığa bir eleştiridir. Tüm sufi yapılarda kendine yer bulan zahir batın diko-

tomik katmansal yapı, bu metaforda ifade edilmeye çalışılan temel düzlemdir.  

Alevî Bektaşi literatüründe kabuk/öz, zahir/batın ayrımı sık başvurulan eleştirel bir yön-

tem olarak dikkat çeker. Bu metinlerde eleştirilen aslında dinin temel kurallarına ve ahlaki ilkele-

rine yönelik literal okuma ve şekilciliktir. Günümüzde Alevî ve Sünni çevreler arasındaki gerili-

min bir ifadesine dönüşen bu olgu, temelde literal okuma ve metinsel anlayış yerine, metinle he-

deflenen öze ulaşma çabasını ifade etmektedir. Bu metafor, Hacı Bektaş Veli ve daha sonra onun 

yolunu devam ettirenler ve özellikle de “yedi ulu ozan olarak isimlendirilen erenler tarafından 

sıkça başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hünkâr ve diğer ozanlar katı ve özü 

ıskalayan anlayışları şiddetle eleştirmişler ve metnin literal kabuğunu değil o metinden kastedilen 

özü vurgulamışlardır. Özü ıskalayan anlayışları, bazen şiddetle bazen mizah yoluyla eleştirmiş-

lerdir. Ancak öze vurgu yapan ve literal anlayışı eleştiren bu protest tavır, günümüzde Alevîliği 

İslam dışı olarak göstermek isteyen bazı yazarlarca, Alevîliğin İslam dışı bir inanç olarak sunul-

masının bir delili olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken de aslında o metinlerin eleştir-

dikleri türden literal bir tutum sergilenmiş ve Alevî klasiklerindeki kabuk alınırken öz ıskalanmış-

tır. 

Anahtar Kelimeler: Zahir, Batın, Alevîlik, Kabuk-Öz, Literal Yaklaşım,  

 



 
194 

Giriş 

Bu çalışmanın temel problemi, Alevî Bektaşi geleneğinde sembolik anlamda kullanılan 

iki metaforun günümüzde bağlamlarından saptırıldığını göstermektir. Bu nedenle “dört kapı kırk 

makam” ve “kabuk öz” metaforlarını ele alırken kaçınılmaz olarak Alevîlikteki sır, zahir ve batın 

olgularına da değinmemiz gerekecektir.  

Çalışmamızda, “dört kapı kırk makam” ve “kabuk öz” metaforlarının klasik metinlerden 

örneklerini uzun uzadıya vermeden birkaç örnekle yetineceğiz. Zira devasa tasavvufi külliyat içe-

risinde bu tür örnekler oldukça çoktur. Aynı şekilde günümüz Alevîliği üzerine yazılan eserlerde, 

bu metaforlara dayanılarak ileri sürülen önermeleri başka bir çalışmamızda ayrıntılı olarak ele 

aldığımızdan dolayı tekrar tekrar göstermeyip, sadece atıf yaparak tespitlerimizi belirtmeye çalı-

şacağız (bkz. Aktürk 2015).  

Bildirimizde, dört kapı kırk makam metaforuna yönelik dört hatalı yaklaşımı belirttikten 

sonra kabuk/öz metaforuna yönelik olarak da dört hatalı yaklaşımı göstermeye gayret edeceğiz.  

İslam tarihi içerisinde pek çok örneği görülen bu ayrım kendisine “Her ayetin bir zahiri 

bir de batını vardır” hadisini dayanak olarak almaktadır. İmam Gazzali bu ayrışma sonucu “Haşe-

viye” ve “Batıniye” diye iki grubun ortaya çıktığını ve bunlardan birinin ifratta diğerinin de tefritte 

olduğunu belirtmiş ve bu gruplara karşı bir eser kaleme almıştır (Selvi 2011: 8). Mutasavvıflar 

“batın ilmi” ile vasıtasız ilmi kast ederler (İdiz 2006: 233) bu ilmin özelliği vehbî olmasıdır. Va-

sıtasız veya daha doğru bir deyimle farklı vasıtalarla edinilmiş veya verilmiş olduğundan dolayı 

bu ilmin nesnelliği ve bağlayıcılığı sorunu ortaya çıkmaktadır ki zaten tartışma da tam buradan 

doğmaktadır.  

İşin ilginç yanı Alevîliğin, İslam’ın özü olduğunu iddia edenler bu iddialarına söz konusu 

metaforları örnek olarak gösterirken aynı şekilde Alevîliği İslam dışı veya İslam’ı da içine alacak 

şekilde daha kapsamlı bir inanç olduğunu iddia edenler de aynı metaforları örnek olarak sunmak-

tadırlar. Her iki durumda da aslında seçilen ideolojiye uygun bir tarih yazımı faaliyeti göze çarp-

maktadır. Birbirlerine zıt bu yaklaşımların aynı örnekler üzerinden kendilerine delil aramalarını 

kolaylaştıran temel etken ise bütünlüğü, tarihsel ve toplumsal bağlamı göz ardı edip seçmeci bir 

yaklaşımı benimsemiş olmalarıdır.  

Zahir Dağının Ardındaki Zümrüdü Anka: Batınî Anlam 

Genel olarak tasavvufi literatürde şeriat ehli “Ehli Zâhir”, tarikat ehli ise “Ehli Bâtın” 

olarak isimlendirilir. Epistemolojik bir farklılık olarak belirginleşen bu ayrım daha sonraları sosyo 

politik bir görünüm de kazanarak toplumda medrese-tekke dikotomisinde ifadesini bulmuştur.  

Kabuk öz metaforunda ifade edilen kabuk, bu literatürde zahir, öz ise batın olarak sem-

bolleştirilmiştir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi aslında bilginin kaynağı ve değerine yönelip bir 

ayrım olarak görünen bu tasnif, objektif ile sübjektif arasındaki ezeli hakikat, bilgi ve tecrübe 
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kavgasının İslam dünyasında ortaya çıkan versiyonu gibidir. Herkesin ulaşabileceği, ispatlanabi-

lir, kaynağı gösterilebilir genel bilgi ile özel yollarla ulaşılabilen, ispat edilemeyen, kaynağına 

herkes tarafından ulaşılamayan bilginin ve tecrübenin mücadelesidir. Bu durum birinin diğerini 

küçümsemesi, diğerinin ise onu zındıklıkla suçlamasıyla süregelmiştir. Biri diğerini kabukla uğ-

raşıp meyveyi yiyemeyen bir adama benzetirken diğeri onu, kabuğu olmadığı için bozulan çürük 

meyveyi yemekle suçlamıştır.  

Genel olarak tüm mistik yapılarda görülen zahir batın ayrımı, Alevî Bektaşi klasiklerinde 

de kendisine yer bulmuştur. Hacı Bektaş Veli, Makalat adlı eserinde (2006) insanın “zahir” ve 

“batın” olmak üzere iki göze sahip olduğunu belirtir. Ona göre gerçek saadete ancak batın gözünü 

kullananlar ulaşabilirler.  

Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğu kabul edilen ve onun olağan üstü hallerinin hikâye edil-

diği Velayetname adlı eser, zahiri bilginin yetersizliği ve şekilciliği, batınî bilginin ve ehli batının 

üstünlüğünü anlatan örneklerle doludur. Buralardaki Molla Said ve Saru figürleri ile Hünkârın 

mücadelesi, zahir ile batının mücadelesini anlatır ve sonunda kaybeden zahir ve zahiri anlayış, 

kazanan ise batın ve batıni anlayıştır (Hacı Bektaş Veli 2007a: 461-462). Aynı şekilde Yunus’un 

eserlerindeki Molla Kasım figürü de kabuk ve zahiri temsil eder. 

Kitab-ı Cabbar Kulu (2007: 80) adlı kitapta zahir batın bilgisi şu sözler ifade edilir, “Sul-

tanım! Her sözün kendi içinde ayrı bir anlamı vardır. inceden inceye yol vardır. el üstünde el 

vardır.”  

Aynı kitapta (2007: 84-90), Hz. Ali ile Hz. Peygamber arasında geçen bir diyalog kabuk-

öz zahir batın farklılığına güzel bir örnek teşkil eder. Diyalogda, Hz. Ali savaş olduğunu söyler, 

Hz. Peygamber, yetmiş iki millete aynı gözle bakmak gerekirken neden savaşacağını sorar. Hz. 

Ali, yetmiş iki milletten daha aşağı bir grubun İslam ümmeti içerisinde ortaya çıktığını ve bunların 

Allah’ı anan zikir yapan kişileri edepsizlikle suçladığını söyler. Peygamberimiz, mealen yapılan 

işin önemli olduğunu, yaparken ortaya çıkan görüntüye odaklanılmaması gerektiğini farklı örnek-

lerle anlatır. Kısacası, pek çok örnekte anlatılan durum, bir işin nasıl yapıldığı değil, ne yapıldığına 

odaklanılması gerektiğidir. Bu örneklere göre işi yaparken ortaya çıkan durumlara odaklanan za-

hirciler işin özünü kaçırmaktadırlar. Aslında zahire odaklanmayan kişi öze ulaşabilir.  

Yunus meşhur dizeleri ile yine kabuğu değil öze ulaşmayı vurgular 

“Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hacca 

Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür” (Divan-ı Yunus Emre: 74) 

Kaygusuz Abdal’a atfedilen bir şiirde yine öz vurgulanır; 

“Hararet nardadır sacda değildir 

Keramet baştadır tacda değildir 

Her ne ararsan kendinde ara 
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Kudüs’te Mekke’de haccda değildir” (Birdoğan 2006: 101) 

 

Yunus din dilindeki sembolik mana kaybına vurgu yapar; 

“Sırat kıldan incedir 

Kılıçdan keskincedir 

Varıp onun üstüne  

Evler yapasım gelir” (akt. Pehlivan, 1994, 66)  

Harabi bir şiirinde şöyle der, 

“Bu sehvi vücuda vermezdi cevaz 

Taş duvara karşı kılmazdı namaz 

Kıbleyi tahkike eylerdi niyaz 

Gönlünde maye-i iman olsaydı”…(akt. Varlık, 1997, 131-132) 

Virani bir şiirinde;  

“Men arafe ilmine ermeyen şum ağmak-ı fıkıh 

Pir dergahına niyaz et, yakın bulasın hakkı 

Ey Virani dört kitaptan Ali’nin metnini oku 

Ehlibeyt hanedanı, şimri Mervan anlamaz” (akt. Varlık 1997: 139) 

Zahir/ batın kabuk /öz ayrımı Alevîlerde olduğu gibi diğer birçok sufi eserde de görülür. 

Bunun en bilinen örneklerinden biri Mevlana’nın şu sözleridir; “Biz Kuran’ın özünü aldık, pos-

tunu köpeklere attık” (akt. Uludağ 2013: 123) 

Günümüzde Alevîliğin İslam dışı olduğunu iddia edenlerin en çok kullandığı argüman-

ların başında; Alevî Bektaşi klasikleri olarak bilinen kitap ve deyişlerde yer alan ve şeriat eleştirisi 

yapılan bölümler gelir. Bu metinler ve deyişler bazen katı şeriat kurallarını, bu anlayışın tek haki-

kat olarak gösterilmesini, dindarlıktaki pragmatizmi, şekilciliği bazen de yaygın cennet ve Tanrı 

inancını eleştirmişlerdir. Günümüzde Alevîlik hakkında yazılan eserlerde yer alan bu alıntılama 

ve alıntılardan yola çıkarak bir sonuca ulaşma çabası bizce anakronizm örnekleridir. Aslında bu 

eserler ve şiirler, tarihsel ve toplumsal bağlamından, yazıldıkları zamanın ruhundan koparılarak 

günümüzde bir iddiayı destekleyecek seçmecilikle ele alınmış ve aslında tam da o metinlerin eleş-

tirdikleri literal ve zahiri bir yaklaşımla ideolojik bir malzemeye çevrilmişlerdir. Ne hazindir ki; o 

metinlerin büyük çoğunluğu tam da bu literal ve şekilci yaklaşımı eleştirmek için kaleme alınmış-

lardır.  

Alevî klasiklerinde yer alan kabuk/ öz metaforunun en güzel örnekleri Nesimi, Virani, 

Harabi gibi ozanların eserlerinde görülür. Ayrıca Alevî Bektaşi inancına mensubiyeti tartışmalı 

da olsa bu amaçla kendisinden alıntı yapıldığı için Yunus Emre’nin dizelerini de bu kategoriye 
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eklemek gerekecektir. Bu şiirlere bakıldığında, aslında şiirlerin dönemin siyaset ve sosyolojisin-

den, hâkim kültürel ortamından bağımsız olmadıkları görülmektedir. Alevî klasiklerinde şeriat 

eleştirisi yapan şiirlere yönelik günümüzde yanlış yaklaşımları kısaca sırlamak gerekirse; 

Birincisi; bu dizeler günümüzde Alevîliği şeriat karşıtı olarak göstermenin bir malzemesi 

olmuşlardır. Ancak gerek şiirlerin tümünü veya ozanların diğer şiirlerini de göz önünde bulundu-

rarak bütüncül bakışla ele alındığında durumun bu olmadığı görülecektir. Bu dizeler, dönemin 

hâkim ve yaygın yaklaşımı olan “katı şeriatçılığa ve şekilciliğe” bir meydan okumadır. Reddedilen 

şeriat değil, şeriata takılıp şeriatın amacının göz ardı edilmesidir. Kısacası eleştirilen kabuk değil 

kabuğa takılıp kalmaktır.  

İkincisi; metinleri yazıldıkları dönemde potansiyel bir çatışma alanı olan medrese ve 

tekke çevrelerinde gündemde olan hakikat tartışmalarıyla alakalıdır. Zira tasavvufi anlayışta ha-

kikat tek değil çok katmanlıdır. Bu dizeler tekke/ medrese çatışması bağlamında incelendiğinde, 

dizelerin hakikatin tekliğine birer eleştiri niteliğinde olduğu görülecektir. Bu dizelerde hakikatin 

tek katmanlı olarak algılanması yerine çok katmanlı hakikat olgusu sunulmaktadır. “Senin algın 

gerçek olabilir ama tek gerçek değildir, bunun bir de batını vardır” denilmektedir. 

Üçüncü olarak; bu şiirleri, dinsel metaforları, din dilinin sembolik arka planını ihmal 

ederek tek katmanlı olarak değerlendirmenin, dini yanlış değilse bile eksik anlamaya sebep ola-

cağı uyarısı yapılmaktadır. Metinci ve şekilci yaklaşımların aynen günümüzde de olduğu gibi 

sembollerin gerisindeki manayı ihmal ettikleri bilinen bir gerçektir.  

Dördüncüsü, bu ayrımın sadece Alevîlerde olduğunun zannedilmesidir. Aslında bu ay-

rım, batıni yönü olan tüm sufi yapılarda var olan bir ayrımdır. Alevîliğin tasavvufi yönünün göz 

ardı edilmesi, ya bilmemekten ya da art niyetten kaynaklanan bir durumdur. Zira tarihi tasavvufi 

bağlamından kopartılan Alevîliği şekillendirmek, ona istediği ideolojiyi giydirmek çok daha kolay 

olacaktır.  

Bireyin Zorlu Yolculuğu: Dört Kapı Kırk Makam 

Genel kabule göre Hoca Ahmet Yesevi tarafından sistemleştirilen (Yesevi 1993: 162) ve 

Hacı Bektaş Veli tarafından Anadolu’ya taşınan “dört kapı kırk makam”, Hünkar’ın (2007) Ma-

kalat adlı eserinde yer alarak Bektaşiliğin ve Alevîliğin bireysel eğitim sisteminde vaz geçilmez 

bir edinmiştir. Daha sonraları kaleme alınan Erkanname’lerde de aynı şekliyle varlığını sürdür-

müştür.  

Kitab-ı Cabbar Kulu (2007: 335) adlı klasik kitapta dört kapı kırk makamın kademeli bir 

eğitim sisteminin kurları gibi olduğu, birinin öğrenilip sindirildikten sonra diğerine geçilebilece-

ğini görmekteyiz. Kitapta şeriat makamını atlayıp direk olarak tarikat makamına başlamak isteyen 

Selman-ı Farisi ile Hz. Ali arasında konuşma bunun güzel bir örneğidir (2007: 335). 
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Bireysel arınma ve manevi yükselme sistemi olan “dört kapı kırk makamın” dayandırıl-

dıkları referans kişiler de calib-i dikkattir. Kitabı Cabbar Kulu’nda (2007: 328) tüm aşamaları 

atlayıp direk olarak hakikat bilgisini elde etmeye çalışan Selman-ı Farisi’nin bu defa Hz. Peygam-

berle diyaloğu bu konuda ilginçtir. Selman-ı Farisi diğer aşamaları atlayıp hakikat bilgisini talep 

eder. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kendisinde dört kapının tüm bilgilerinin olduğunu ama bu 

bilgiyi kendisi öğretirse tüm Müslümanlara sünnet olacağını ve bu durumun onlara bir zorunluluk 

yükleyeceğiniz ve eğer hakikat bilgisini almak istiyorsa Hz. Ali’ye gitmesini söyler. Buradan bu 

yolculuğun tüm Müslümanlara yüklenmiş bir zorunluluk olmadığını aksine bireysel olup isteyenin 

ve sıkıntılarına katlanıp bedelini ödeyenin ulaşacağı bir aşama olduğu görülmektedir. Alevî Bek-

taşi literatüründe Hz. Ali figürünün sık görülmediği bir dönemde kaleme alınan bu metindeki Ali 

vurgusu incelemeye değer bir durumdur. Bizce bu durum tüm sufi yapılarda görülen Ali vurgu-

suyla ilgilidir. Zira Hz. Ali vurgusu sadece Alevî ocakları veya Bektaşi tarikatına has bir olgu 

değildir. O, neredeyse tüm sufi yapılarda “şah-ı velayet” makamı olarak kabul edilir. 

Fütüvvetname-i Tarikat adlı eserde Radavi (2011: 211) dört kapı kırk makama oldukça 

geniş bir yer verir. Ona göre şeriat cesettir, tarikat şedde nazar etmektir, marifet işitmektir, hakikat 

ise ruhtur. Aynı eserde (2011: 255-256) hakikat kapısının diğer tasavvufi yorumlardaki fena fillah 

seviyesi olduğu belirttirilir. 

Sistemleştirildiği süreçte pek çok tasavvufi yapı tarafından bireysel bir arınma sistemi 

olarak kurgulanan “dört kapı kırk makam” olgusuna yönelik olarak temelde günümüz Alevî çev-

relerinde dört yanlış yaklaşım göze çarpmaktadır.  

Bunlardan birincisi; bu metaforun bireysel ve bir arınma sistemi olmaktan çıkarılıp top-

lumsal olarak anlaşılmasıdır (Aktürk, 2015, 60). Bu yaklaşıma göre Alevîler, toplum olarak bu 

aşamalardan geçmiş ve nesillerdir zirve nokta olan Hakikat kapısındadır. Aslında her bireyin ayrı 

ayrı yaşayacağı ve bir toplumda bireylerden birinin şeriat kapısındayken diğerinin marifet kapı-

sında olabileceği, bireysel tercihlere dayalı bu sistemin felsefi derinliğinin ve tasavvufi arınma 

yönünün ihmal edilmesi, elitist ve kolaycı bir yaklaşımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Ta-

rihte dedelerimiz hakikat kapısına ulaşmışlardır, o nedenle biz de artık bu aşamadayız” kolaycı-

lığıdır. Bu kolaycılıkta aslında pozitivist ilerlemeci anlayışın izlerini görmek mümkündür. Tarihe 

bakıldığında bireysel arınma yolunda ilerleyen bireylerin bu yolda eleştirilmek, dışlanmak gibi 

pek çok bedeli göze aldığı görülür. 

İkincisi, aslında dinamik ve döngüsel bir süreci ifade eden metaforun bu dinamizminin 

görülmeyip bir defa ulaşıldığında artık tüm toplumun orada sabit kalacağına yönelik inançtır. As-

lında dört kapı kırk makam metaforu durağanlığa ve katı kalıpçılığa yönelik bir eleştiridir. Bu 

metaforla, durağanlık yerine sürekli yolda olmayı ve maksadı önceleyen bir gelişim süreci vurgu-

lanmıştır. Günümüzde, sırf bu metaforun klasiklerde yer alması sebebiyle Alevîlik toplu olarak 
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hakikat kapısında kabul edilmiş, Alevîliğin karşısına yerleştirilen diğer anlayışların ise hala şeriat 

kapısında kaldığına inanılmıştır. 

Üçüncüsü; dört kapı kırk makam olgusunun ihtiyari bir arınma olduğu gerçeğinin göz 

ardı edilmesidir. Tasavvufi yapılarda olduğu gibi Alevî ve Bektaşi geleneğinde de birey, kendi 

tercihi ile yola girer ve bu arınma yolunda rehberinin, dedesinin onayıyla ancak bir üst kademeye 

geçebilirken; günümüzde kendisini Alevî olarak isimlendiren herkesin doğal olarak zirve kapı 

olan hakikat kapısında olduğunu kabul etmek doğru bir yaklaşım olmasa gerektir. Bu yanlış algı-

nın ortaya çıkmasında en etkili sebeplerden birisi, Kızılbaş Alevîliğinde toplumsal yapı ile dinsel 

yapının birlikteliğidir. Topluma dâhil olan bireyin doğal olarak dini örgütlenmenin de içerisinde 

yer alması ve bu sosyo- dini iç içeliğin sınırlarının zamanla silikleşmesidir. Bu durum ayrı bir 

çalışmanın konusu olacak genişte olduğu için bu kadarla yetineceğiz.  

Dördüncüsü ise, bu metaforu tasavvufi köklerinden uzaklaştırıp onu modern ideolojiler 

için kullanılacak bir araç haline getirmek amacıyla kavramların içini boşaltma çabasıdır. Bu yak-

laşımla sürecin bütünlüğünü bozacak şekilde bu kapılar arasında bazılarını seçip diğerlerini yo-

rumlayacak parçacı bir yaklaşım sergilenir. Buna göre, şeriat makamı diye isimlendirilen makam, 

aslında bugün anlaşıldığı şekliyle şeriat değildir. Şayet bugünkü anlaşıldığı şekliyle şeriat olarak 

kabul edilse bile ancak Sünnilerin düşmanlıklarından korunmak için dile getirilmiş bir takiye şek-

linde yorumlamak gerekir (ayrıntılar için bkz. Aktürk 2015). 

Sonuç  

Alevî düşüncesinin İslam inancının özü olduğunu iddia eden görüşlerin dayandığı delil-

lerden biri kabuk öz metaforudur. Onlara göre, Alevîlik inancına sahip bireyler bir topluluk olarak 

şeriat kapısından geçmişlerdir. Alevîlik de bu geçiş sürecinin sonucunda ortaya çıkan tarihsel tec-

rübelerin toplamıdır. Bir çeşit elitist tutum olarak göze çarpan bu yorumun dayandığı temel refe-

rans Alevî bireylerin genel olarak biçimi aştıkları ve öze ulaştıkları kabulüdür. Onlara göre Alevî 

Bektaşi İslam yorumu, tarih içerisinde İslam’ın biçimsel ve kabuğu oluşturan yorumlarını aşmış 

ve İslam’ın bireysel ve toplumsal olarak hedeflediği özü yakalamıştır. Onlara göre, bu öyle bir 

süreçtir ki bir kere geçtiğinizde bir daha dönmenize gerek kalmamıştır. Dedelerimizin geçtiği bu 

yolları bizim dönüp tekrar tekrar geçmemize gerek yoktur zira senkretik yapısıyla Alevî düşüncesi 

zaten bu yollardan geçerken duruma uygun pozisyonlar alarak, mükemmelleşerek ve eksiklerini 

tamamlayarak bu güne gelmiştir. Burada pozitivist ilerleme anlayışının da izleri görülmektedir.  

Alevîlikteki batınî anlamlar herkese açıklanamayacağı için sır olgusu icat edilmiştir. Bu-

gün zahiri bir yaklaşım sergileyen yetersiz alt yapıya sahip Alevîlik araştırmacıları bu metinler 

yoluyla Alevîliği başka bağlamlara çekmeye çalışmakta ve bu metinleri ideolojileri için birer delil 

olarak sunmaya çalışmaktadırlar. 
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Alevî Bektaşi klasik metinleri ve ozanların şiirleri ele alınıp incelenirken mutlaka döne-

min tartışmaları sosyal durumu, hâkim siyasi düşüncesi kısacası zamanın ruhu göz önünde bulun-

durulmalıdır. Bu araştırmalarda hermenötik yöntemler tercih edilmelidir. Aksi takdirde bu metin-

ler aslında tam da eleştirmek için yazıldıkları durumun nesnesi haline düşecek ve zahiri ve literal 

bir yaklaşımın malzemesi olacaklardır.  
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