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Müminlik bahsi edenin,
Hırs-ı nefsi ölü gerek.

Hakk sıfatı gözleyenin,
Kıldan ince yolu gerek.

[Şah Hatayi]

Özet

İslam dininin sosyolojik, kültürel ve coğrafi sebeplere bağlı olarak 
farklılıklar gösterdiği ve tarihsel süreçlerde de farklı yorumlar ve 
yaşanmışlıklarla ele alındığı su götürmez bir gerçekliktir. Alevilik ve 
Bektaşilik tarihsel doğuşları farklı olsa bile ortak birçok değerin dü-
ğümlendiği alanlardan ikisidir. Çalışmamızda İslamiyet’i kendi kültür-
leriyle algılayan, anlayan ve yaşatan Alevi ve Bektaşi toplumlarının 
“tasavvufi yönleri” irdelenecek ve İslamiyet’in bu bakış açısından 
‘insanın eğitimine ve değerine’ dair tespitler yapılacaktır. Talip(ler)
in, rehber(ler)in, pir ve mürşit(ler)in sorumluluklarına değinilecek ve 
manevi eğitimin aşamaları açıklanacaktır. Ayrıca Alevi-Bektaşi top-
lumunun manevi müeyyidesi olarak yaşatılan “düşkünlük kurumu” 
hakkında da bilgi verilecektir. Yüzyıllardır kendi inanç önderleriyle 
ve kendi inanç merkezlerinde sürdürülen ve günümüze kadar ya-
şatılan inanç değerleri veya geleneksel adıyla “erkân”larla gerçek-
leştirilen ve her yüzyılda da aynı amacı taşıyan yani “insan-ı kâmil”i 
yetiştirmeyi amaçlayan bu toplumların eğitim değerleri siz araştırma-
cıların eleştirisine sunulacaktır.
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HEART EDUCATION IN ALEVISM AND BEKTASHISM

Abstract
It is a reality that İslamic Regilion shows diversity sociologic, cultural 
and geographic dynamics. At the same time, a lot of scholars have 
approached to Islam with different interpretations and experiences 
in historical processes. Although Alevism and Bektashism have dif-
ferent historical roots, we can find two fields which many mutual 
values are knotted.
In this study, I mention “deep Sufi aspects” of Alevi and Bektashi 
society which comprehends, interprets and experiences Islam with 
their own culture. At the same time, I will examine the evaluation on 
“human education and values” of Islam In this article, I will explain 
the responsibilities of talip, guides, pir and mentors and the stages 
of spiritual education. Moreover, what I mention in this article will 
make the Alevi-Bektashi society be alive and spiritually enforced. 
The most important roles of education which compose the values 
in the centre of Alevi-Bektashi theology is to be “perfect human be-
ing (insân-i kâmil)”. Therefore, the religious leaders have maintained 
“erkân” to keep their own tradition and belief for a long time.
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Giriş

Tarihsel süreçlerden günümüze “birikerek” aktarılan ve tazeliğini kaybet-
memiş bir toplumsal tartışma alanı olarak “Alevilik ve Bektaşilik”, üzer-
lerindeki sis perdelerini henüz tam olarak aralamış değildir. Azami ayrı-
lıklardan daha çok asgari müşterekleri barındıran “Alevilik ve Bektaşilik” 
tarihsel süreçlerde farklı yataklardan akmalarına rağmen kaynakları itiba-
riyle ve ulaştıkları havzaları da göz önünde bulundurursak birbirlerinden 
bağımsız ele alınamazlar. Özellikle iki sosyolojik olgu olarak Alevilik ve 
Bektaşilik toplumsal yaşam farklılıklarından etkilenmişlerdir. Ancak her 
ne kadar sosyolojik şartların şekillendirmesine maruz kalmış olsalar da Ale-
vilik ve Bektaşilik temel inanç referansları açısından aynı kökten beslenen 
bir ağacın dalları durumundadırlar. Özellikle; Tevhit (Allah’ın BİR’liği)1, 

1 Vahdet-i Vücud ve Tevhid: Vahdet-i vücud fikrine göre âlem, bir tek hakikat ve vücuttan ibarettir. Çok-
luk, bir’in tecellisidir. Allah mutlak ve tek varlıktır. O’nun varlığının bir sebebi, başlangıcı ve nihayeti yok-
tur. Kendi zatıyla var olan Tanrı, bütün zamanları ve mekânları kaplayan bir nurdur. Zatı, zatıyla bilinmez. 
Sıfatlarıyla bilinir. Pek çok İslam mutasavvıfı tarafından açıklanan ve Muhyiddin-i Arabi (öl. 638/1240) 
tarafından sistemleştirilen vahdet-i vücut telakkisi Yunus Emre tarafından da benimsenmiştir. Yunus 
Emre’ye göre bütün mahlûkat Allah’tan zuhur etmiştir. Varlığın aslını (tekliğini) bilen göz, baktığı yerde 
Tanrı’nın cemalini görecektir. Çünkü mutlak zatın nuru, âlemleri kaplamıştır. Varlığın önü ve sonu, evvel 
ve ahiri Hakk’tır. Yunus’un diliyle vahdet-i vücud anlayışı bir beytine şöyle yansımıştır: “Sensin bu gö-



Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi   85 

   HASAN ÇELİK   

Kur’an ve Ehli Beyt2 algısı, Velayet’in kabulü ve On iki İmam’ın değeri ve 
son ama en önemli husus olarak da Nübüvvet (peygamberlik) makamının 
taşıdığı tartışılmaz konum açısından Alevilik ve Bektaşilik bir bütünü oluş-
turmaktadır.

Çalışmamızda temel değerleri aynı olan ve kimilerine göre İslam’ın “hete-
rodoks” yorumu kimilerine göre ise “mistisizm dolu tasavvuf akımların-
dan” sayılan ama her ahvalde de çoğunluğun (klasik anlayışların) yanında 
farklı duran “Alevilik ve Bektaşilik”in insana bakış açısını değerlendirece-
ğiz.

1. Alevilik ve Bektaşilikte “Gönül”e Bakış Açısı, Allah’ın Nur’undan 
Yaratılan Varlık Olarak “İnsan” ve Kul’un “Talip” Olması

“Ben ilmin şehriyim, Ali o şehrin kapısıdır.”
“Ali ile ben, ikimiz bir nurdan yaratıldık.” (Hadis-i Şerif3) (Kaplan 2011: 120-121).

Araştırmacı-sosyolog ve emekli öğretim üyesi Orhan Türkdoğan yaptığı 
alan araştırmalarında, Alevi-Bektaşi “ayin-i cemleri”nde insanın yaratılışı-
nın şu şekilde anlatıldığını söyler:

Cebrail’den sonra Tanrı; Mikail, İsrafil, Azrail ve Azazil isimli dört melek 
daha yaratır. Cebrail bu meleklere ‘Sen kimsin, ben kimim?’ diye sorar. 
“Sen bir yaratıksın ben bir yaratığım” cevabını alır. Azazil bu tarz cevap 
vermeyi kabul etmez, Cebrail inandırmak için onları yeşil kandile götürür. 
İçeri girmek isterler, kapı açılmaz. Gaipten bir ses, ‘kapının önünde hiz-
met ediniz ve tapınınız.’ der. Hepsi secde ederler Azazil etmez, bencillik ve 
gururluluk gösterir ve tükürür. Tükürükten bir halka oluşur ve bu halka 
Azazil’in boynuna geçer. Tanrı tarafından lanetlenir ve şeytan diye anılır. 
Tanrı meleklerden sonra insanı yaratır. Cebrail’e yeryüzünden toprak ge-
tirtir. Cebrail ve melekler toprak, su ve havayı hamur yapıp yoğururlar, ye-

zümde gören sensin dilümde söyleyen. Sensin beni var eyleyen sensin hemin öndin sona.” (Tatcı 1990: 
220; Üzüm 2013: 88-89-90). Hallac’ın tevhid konusunda ki en açık ifadelerinden birisi şöyledir: “Sayıl-
maksızın tektir O. Sınır ve sayıyla ilişkili bir değildir O. Başlangıç ve son O’na ulaşamaz” (Bakış 2013: 80).

2 Ehl-i Beyt: Hz. Ali ve O’nun reisi olduğu Ehl-i Beyt kadrosu Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, 
İslam peygamberi nezaretinde müstakbel Allah yolcuları için şaşmaz örnek kabul edilen bir hayat 
yaşamışlardır. Bütün mutasavvıflar gibi Yunus Emre’nin de “Ehl-i Beyt sevgisi” bu ölçüler içerisindedir. 
Esasen Hz. Hasan ve Hüseyin, babaları Hz. Ali’den sonra sufilerin Ehl-i Beyt’ten olan imamlarıdırlar. 
Yunus, bu iki imamın yerini şu beytiyle tayin eder: “Tanrı Arslanı Ali sağında Muhammed’ün, Hasan’ıla 
Hüseyin solunda Muhammed’ün…” Yunus’un, cismi içinde parlayan nuru “Hasan”dan; irfanı ise Hüse-
yin’dendir:” “Hasan’dur cismüm içre nur-ı iman, Hüseyin-i sahibü’l-irfan benümdür…” (Tatcı 1990: 202).

3  “Buyruklar”da geçen hadisler için buyruklar üzerine doktora çalışması yapmış Doğan Kaplan’ın Yazılı 
Kaynaklarına Göre Alevilik adlı eseri incelenebilir.
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şil kandilin nuruna benzetirler ve kandilin içine koyarlar. Tanrı; ona akıl, 
nefs ve can verince “Âdem” diye adlandırırlar. Âdem aksırır, arkasından da 
‘kelime-yi şahâdet’ getirir. Tanrı meleklerinden Âdem’e secde etmelerini 
ister. Azazil secde etmez, diğerleri ederler (Türkdoğan 2008:163).

Türkdoğan, Reşit Tanrıkulu’dan “Allah’ın kendisinin bilinmesini istediği için birçok 
kavim yarattığı4, bu kavimlerin Allah’ı bilmedikleri, sonra Allah’ın elinde beş nur 
halka olduğu, bunların Hz. Muhammed (s.a.v), Aliyü’l-Murtaza, Fatimatu’z-Zehra, 
Hasan ve Hüseyin’in nurları olduğu, ‘Cebrail’e halık mı, malik mi?’ olduğunun so-
rulduğu, Hz. Ali’nin velayet nurunun yol göstermesi üzerine Cebrail’in “Sen Yara-
dansın, ben yaratılanım.” dediği bilgilerini aktarmaktadır. Bu menkıbe şu hadise 
dayandırılmaktadır: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek için mahlûkatı yarattım” 
(El-Acluni’nin Keşfu’l-Hafa 2:33’ten aktaran Türkdoğan 2008:161).

Devamında yazar Tunceli’den Sezai Öztürk’ün bu konudaki bilgilerini ak-
tarır ve Hz. Muhammed ile Hz. Ali’nin kutsallığına değinir: “Evren oluş-
madan önce binlerce yıl evvel boşlukta yeşil bir kandil durmaktaydı (yer su 
iken gök tufan iken). İlahi güç, bir mucize göstermek ister ve denize bakar. 
Deniz bu mutlak güzellik karşısında duygulanır, kabarır ve dalgalanır. Giz 
dolu bir nur su yüzüne çıkar. Tanrı, bu nuru biri yeşil diğeri de ak diye 
iki parçaya ayırır. İkisini birden kubbe diye bir kandile koyar. Bu nurlar-
dan yeşil Hz. Muhammed’in, ak ise Hz. Ali’nin nurudur. Kandilin içinde 
bunlar yine birleşirler” (Türkdoğan 2008: 162). “Sizi kendi öz nurumdan 
yarattım.” ayetine de böylece açıklık getirilmiştir.

Türkdoğan açıklamalarının devamında şunları ifade etmektedir: “Tanrısal 
nur Hz. Muhammed ve Hz. Ali’de somutlaşıp evrene gelir. Normal yaşantı 
dönemini doldurup ahirete giderler. Aleviler ve Bektaşiler Hz. Muhammed 
ve Hz. Ali’yi ölmüş kabul etmezler. Onlara göre bu iki ulu kişinin varlıkları 
evrende devamlıdır... Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin ölümlerinden son-
ra ikiye bölünmüş olan nur sonra Fatıma’da tekrar birleşir. Bu kez kutsal 
ruh On İki İmam’da oluşur. Evrenin tecellisi ve devamlılığı bu nurdadır. 
Bu nur son olarak öldüğüne inanılmayan İmam Mehdi’de tecelli ederek 
evrene gelir. Kıyamette meydana çıkıp inananları ışığa kavuşturup doğ-
ru yola eriştirir.” Alevi ve Bektaşi tasavvufunda “don değiştirmek, Hakk’a 

4  Nitekim yüce Allah insanları farklı şekillerde yarattığını ve söz konusu farklılıkların kendi kudretinin 
eseri olduğunu Kuran-ı Kerim’de şu ifadelerle belirtmektedir: “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerimizin 
ve renklerimizin farklı olması O’nun ayetlerindendir” (Rum Suresi 30/22); “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek 
ve bir dişiden yarattık, birbirinizle tanışasınız diye de çeşitli millet ve kabilelere ayırdık. Allah katında en 
değerliniz, O’ndan en çok sakınanızdır (takvalı olanınızdır)” (Hucurat Suresi 49/13) (Yılmaz 2011: 5).
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yürümek ya da devriye olmak” ifadeleri sık sık kullanılır ve bu cümlelerin 
manası, ölümsüzlüğün olmadığına ve beden çürüse bile ruhların ‘mutlak 
öz’e yani Allah’a döneceklerine inanılmasıdır. Bu düşünce aynı zamanda 
Makalat’ta yer alan “Her nesne aslına döner.” hadisinin de açıklayıcısıdır 
(Yılmaz vd. 2007: 55). Tıpkı Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi:

Sakın ol kimsenin gönlünü yıkma,
Gerçek erenlerin izinden çıkma,
Eğer insan isen ölmezsin korkma,
Aşığı kurt yemez uç da değildir.

“Bir kavilde İmam Cafer Sadık rahmetullahu aleyhim ecmain hazretle-
ri öyle buyurmuş ki ‘devr-i Âdem’den Hatem-i Enbiyâ’ya gelinceye kadar 
mezhep, yol, erkân yok idi. Muhammed Mustafa ve Aliyye’l-Murtaza Haz-
retleri geldi. Yeşil hat ile vahiy geldi. Dedikte din zahir oldu.”5 Böylece talip 
ve mürşitlere ‘yol’un veya ‘erkân’ın kimden kaldığına dair bilgi verilmiştir.

Alevi-Bektaşi inanç sisteminde talip (yola hizmet ve Hakk’a kul) olmak 
erkânlara göre şekillenir. Talip, kelime anlamıyla “isteyen ve istekli olan” 
(TDK) manasına gelmektedir. Yani sonsuz bir rızalıkla hizmet etmektir. 
Her talip kendisini maneviyatta pişirecek bir ‘dede’ye veya ‘baba’ya bağ-
lı olmak ve manevi terbiye (eğitim) almak durumundadır. Hünkâr Hacı 
Bektaş-ı Veli Hazretleri Makalât-ı Gaybiye ve Kelimâtı Ayniye adlı eserinde 
talibin taşıması gereken özellikleri şöyle açıklamaktadır:

Talip kime derler? Talibin birinci makamı, dünya ve dünyada bulunanla-
ra; ikinci makamı ise kendi zatına ihtiyaç duymamaktır. Nitekim Hazre-
ti Peygamber - Allah’ın selamı üzerine olsun - şöyle buyuruyor: “Dünya 
ahiret ehline, ahiret dünya ehline ve her ikisi de Allah ehline haramdır. 
Ayrılık gütmek yanlıştır. Topluluğa ait kimseye, haksız ayrılık haramdır. 
Ayrılık ehline de haksız olarak bir araya gelmek haramdır. Her ikisi doğru 
işte toplanabilir. Topluluk, haklı beraberliklerle ayakta durur.” diye buyur-
muşlardır (Aytaş ve Yılmaz 2009: 9).

Yine merhum Mehmet Yaman’ın derlediği Şeyh Safi Buyruğu’nun metinlerinde 
talibin mürşid-i kâmile bağlanması6 gerekliliği şöyle ifade edilmiştir: “Talip olan 

5  Ashap Suresi 40. Ayet: “Muhammed içimizden birisinin babası değildir. Fakat O, Allah’ın elçisidir ve 
peygamberin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir” (Aytekin 2001: 18).

6 “Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır.” Yunus Emre Divanı’nda bu başlık altında şu açıklamalarda bu-
lunulmuştur: “Gaflet içindekiler ölecekleri güne kadar nefislerine uyarlar. Bunların can ve gönülleri, 
şeytan tarafından mahpus edilmiştir; öğüt almazlar. Nefs ve heva sahiplerinin içleri “şeytanla dolu”dur. 
Cahiller, şeytanın kendileridir; bunlar okunan Kur’an’a kulak tutmazlar. Er (mürşid)’den nazar almayanlar, 
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kişiye lazım olan şudur ki erenlerin edebini gözleye, velilerin izini izleye, namah-
rem kimselerden sakına, erenlerin sırrını açığa çıkarmaya, el verip etek tuttuğu 
kimsenin aslının doğruca Ehl-i Beyt’e çıktığını bile, ona göre biat ve inabe kıla 
(bağlana). Eğer kişi boş etek tutsa, mahremini bilmezse, o talipten Allah ve me-
lekleri, bütün evliya ve peygamberler bizar olur.” İmam Cafer-i Sadık buyurur 
ki “Bir kişi Hakk’a talip olsa, Evlad-ı Resul’den başkasına kendini teslim eylese 
yani bilmediği yerden biat ve inabe kılsa (el etek tutsa) onun meşrebi ve tuttuğun 
eteğin silsilesi Evlad-ı Resul’e ve Muhammed-Ali Hazretlerine çıkmasa, o kişinin 
şeyhi şeytan olur. Mahşer gününde erenler katarından ve Hakk didarından mah-
rum kalır.” Hz. Peygamber, “Benim evladımdan başkalarını pir edinenlerin piri 
şeytandır.” hadisini bu konuda buyurmuştur (Yaman 2013: 38).

Alevi-Bektaşi öğretisi insanı, “serbesttir, ama serazat değildir” biçiminde ta-
nımlar. Kişiyi mürşidin müridi olarak mürşide bağlı olarak düşünürler. Mür-
şit, müridin yolunu açan, aydınlatan, önüne seçenekler sunan konumundadır. 
Mürit, bu aydınlanmış yoldan, çeşitli seçeneklerden seçtiği yolda gider. Yani 
mürşit, müridin yaşam alanını daraltmaz, daha genişletir. Bu geniş alanda ma-
nevra yeteneği kazandırır. Yalnız Alevilik-Bektaşilikte mürit (talip), birey kural-
sız da değildir. Başıbozuk, düzensiz, anarşik bir yaşam düşünülmez, kendisine 
böyle bir yaşam önerilmez ve sunulmaz (Aktaş 2000: 19).

“Yol, cümleden uludur.” diyerek ‘ben’likleriyle olan savaşın cephesi konumun-
daki “nefislerini” bu yolda terk etmek her Alevi ve Bektaşi talibin vazifesidir. 
“Seyr-i sülûk”7 denilen, tasavvuf ve tarikata giren kimselerin manevi makamla-
rını tamamlayıncaya kadar geçirdiği safhalara verilen genel ad, aslında manevi 
bir yolculuğun en çetin şeklini de ifade etmektedir (Korukcu 2010: 826). Ale-
vilik ve Bektaşilikte “nefis eğitimi”, insan yetiştirme işinin temelidir. İnsanda 
“iyi / kötü” olarak iki yan gören Alevilik ve Bektaşilik, “dedeler”, “babalar”, 
“pirler” ve “mürşitler” gibi tarikat yetişkinleri yoluyla kişiyi bireysel olarak 
eğiterek ve her türlü kötü ve yanlış eğilimlerinden arıtarak “iyi”yi “kötü”ye 
egemen kılmaya çalışır. Olgun/yetkin insan yetiştirmenin yolu budur. Bu bir 
bakıma “gönül eğitimi” yoludur ve Alevi ve Bektaşiliğin ön plâna çıkardığı 
“gönül adamı” bu yolla yetiştirilmektedir (Aktaş 2000: 20). Manevi terbiye 

Hazrete (Allah huzurunda) yüzü kara olan şeytanın yarları olacak cahillerdir” (Tatcı 1990:187).

7 Seyr-i sülûk: Tarikata giren kimsenin, gerçek varlığa (Allah’a) ulaşması için yaptığı manevi yolculuk, 
tarikatta izlenen usuldür. Seyr-i sülûk Bektaşilikte iki makama ayrılır: 1 – Seyrilallah (zikirle Allah’a ulaş-
mak), 2 – Seyrfillah (Allah’ın sıfatları ve ahlakı ile donanmak, insan sıfatlarından sıyrılmak, en yüksek 
ufka erişmek) (Yaman 2013: 65).
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alacaklara, “seyr-i sülûk” yolculuğu için rızalık8 vereceklere, daha doğrusu “ne-
fislerini kurban edecek taliplere” mürşitler şu nasihatte bulunurlar: “Allah, ey-
vallah. Kapısında döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın var-
sa kaldır. Doğru gez dost gönlünü incitme. Mürşide teslimi rıza ol. Yalan söyle-
me, kovu kovlama. Haram yeme, zina etme. Elinle koymadığını alma, gözünle 
görmediğini söyleme. Gelme gelme... Dönme dönme. Gelenin malı, dönenin 
canı... Bu yol kıldan köprüdür, geçemezsin. Demirden leblebidir, çiğneyemez-
sin. Ateşten gömlektir, giyemezsin! Riya ile ibadet, şirk ile taat olmaz. Söyledi-
ğin meydanın, sakladığın senin. Allah, eyvallah” (Uluçay 1998: 119). Talip bu 
şekilde uyarılır ve yolun erkânlarına hazırlıklı olması istenir. Çünkü “yola ikrar 
verenlerin” dönüşü yoktur.9 Talip eğer manevi terbiyesini alacaksa mutlak bir 
şekilde “yanmalıdır”. Nefsinin ‘çiğ’liğinden ancak bu şekilde kurtulabilir. Alevi 
ve Bektaşi erkânına girmek ve yola talip olmak Hz. Peygamberin söylediği gibi 
en çetin savaşa başlamak anlamını da taşımaktadır: “En büyük savaş, cihad-ı 
ekberdir”.10 Onun için Anadolu’nun birçok yerinde taliplere “dede’ler veya 
baba’lar” tarafından bir yıllık hazırlıkları içeren “ibtida11 (bağlanma, başlangıç 
ve bir işe başlama)” süresi verilir ve talip gözlemlenir. Eğer nefsiyle olan savaşı 
kazanma iradesi gösterir ve komşularının haklarını gasp etmezse “Ayin-i cem”e 

8 Teslim-i Rızalık: Alevi-Bektaşi ahlak eğitimi, sevgi esaslı yürütülen kurallar bütününü içermektedir. ‘Yol’a 
talip olmak isteyenler ‘rızalık’la gelmelidirler ve hizmetlerinde de rızalık göstermelidirler. Teslim-i Rızalık 
ile ilgili İmam Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Ve bir dahi mürebbi ve musahip onlar dahi 
öyle gerektir ki evliyanın ayini erkân-ı ve mürşidin sır nefesi yerini ala. Biri birinin yurduna oturup ondan 
sonra terki mal ve terki can ve terki dünya ve terki bed fiil ve terki hava bunları terk edip ve teslimi rızayı 
kabul edip rıza kapısında olmazsalar ve erkân-ı şeriat ve erkân-ı tarikat ve erkân-ı marifet ve erkân-ı 
hakikat ile rıza gösterip teslim olmazsalar gerek pir gerek talip ikrarları caiz olmaz…” “Ol kimseler ki 
evle gelip ikrar verdiler ve talip oldular mürebbiye ve musahibe yettiler. Onlara gerektir ki tarikatın ve 
hakikatın edeblerin ve erkânların ve farzların ve sünnetlerin kabul edip Muhammed-Ali yoluna erkânına 
boyun verip irâdet getireler ki mümin ve müslüm bacı yoldan rızasız iş işlemeye ki ikrarları caiz ola. Zira 
rızasız yol olmaz. Çünkü yol erkân Hak Teala’nın evidir” (Aytekin 2001: 30-31).

9 Ulu mahşer kurulur,
 Suçlu suçsuz anda belirir,
 Piri olmayanlar anda bilinir,
 Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan (Pir Sultan Abdal Divanı’ndan akt. Üzüm 2013: 148).

10 Cihad-ı Ekber: “En büyük savaş” anlamında kullanılır ve kişinin kendi iç dünyasında nefsine karşı 
verdiği savaştır. Bazı kaynaklarda da “Küçük cihaddan (gaza) döndük, büyük cihada (gaza) geldik.” 
şeklinde aktarılır (Kaplan 2011: 121).

11 Sefer Aytekin’in hazırlamış olduğu Buyruk metinlerinin Malatya nüshasında “İbtidadan (başlangıçtan) 
intihaya (sona varma, gayeye erme)” konusuyla ilgili şu bilgiler aktarılmaktadır: “Ve dahi bir kardeş 
şeriatını tamam edip ehli tarik olmak dilese. Evvel kapıcıya, ondan gözcüye, ondan tarikçiyle buluşup 
onlar dahi alıp pire götüre, ahvalin arz edeler. Pir dahi; ‘Bu meydan Ali meydanıdır. Bu meydana 
girenin başı top, gerdanı kurban gerektir’ deyi nasihat ede. Eğer ‘Hazreti İsmail dek canım kurban 
ve Mansur dek darım hazır, Nesimi dek postum arkamda ve Fazlı dek hançer göbeğimde ve bu 
dergâhtan ebedi dönmediğim yoktur.’ derse evvel onu dört kapının mihrabından sücut ettirip ondan 
sonra mürşit onu alıp kabul ede. El etek vere talip ede. Ve bir sufiye ‘terbiye et’ deyip ona dört kapının 
ve kırk makamın ve 17 erkânın amelin öğrenip iptidadan intihaya ulaştıra (Aytekin 2001: 160).
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kabul edilir ve “Hakk-Muhammed-Ali Postunun” önünde, yola “ikrar” verir, 
kurban keser, lokma dağıtır ve musahip tutar.12

İrfan okullarının sahibi ve gönül diplomaları vermiş olan Hacı Bektaş-ı Veli, 
insanları eğitim açısından “er kişi” ve “ham kişi” olmak üzere ikiye ayırır: “Er 
kişi”, eğitilmiş kişidir. “Ham kişiler”i de “Eğitim almaya müsait kişiler” ve “eği-
tim alamayacak durumda olanlar” şeklinde ikiye ayırır. Yani gafletten uyanmış 
olanlar ve gaflet hâlinde olanlar (Aktaş 2000: 20). Alevi ve Bektaşi eğitim anla-
yışında genel anlamda “içten dışa” doğru bir yöneliş hâkimdir (Eğri 2003: 1). 
İnsan önce kendini tanımalıdır. Bu tanımlama; “Nefsini bilen, rabbini bilir… 
(El-Acluni, II, 262)” hadisine dayandırılmaktadır. Hacı Bektaş Veli’nin; “Ne 
ararsan kendinde ara; Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.” sözünde anlatıl-
maya çalışılan ve insanın kendi iç dünyasındaki o mistik yolculuğun önemine 
değinilerek önceliğin insanın kendini tanımasından geçtiğinin altının bir kez 
daha çizilmiş olmasıdır. Hünkâr Hazretleri; “Bilmezlik, insanın hem bu dün-
yayı hem öbür dünyayı kaybetmesine sebep olur. İnsan bilmezlikten Allah’ı 
inkâr eder, kendi değerini kaybeder, başkasına karşı da saygı göstermez” diye 
buyurmuştur (Nesimi 2009: 82). Kendini tanıma ile ilgili en zor savaş şüphe-
siz “nefis” ile olan savaştır. Muhammedî ahlaka ancak ve ancak ‘nefs’ bertaraf 
edilerek varılabilir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli bu mücadeleye, “Marifet nefsi 
silmek değil, bilmektir.” şeklinde yaklaşır. Bu yaklaşım ‘nefs’in mağlup edil-
mesi açısından çok önemlidir. Çünkü ‘nefs’ini bilen, ondan gelecek tuzaklara 
düşmeyecektir. Yola ikrar vermek aslında talibin omzuna sorumluluk yükle-
mektir. Hangi talip olursa olsun, benliğine karşı devamlı uyanık olmalı ve “gaf-
let” hâlinden korkmalıdır. Alevi ve Bektaşi inancının temel referansları sayılan 
Buyruklar’da talibin görevleri açıklanmıştır. Örneğin Şeyh Safi Buyrukları’nda 
talibin sahip olması gereken özellikler şöyle sıralanmıştır:

1. Talip edep beklemeli
2. Avamdan kesilmeli
3. Mahremini bilmeli
4. Bütün kötü fiillerini terk etmeli
5. Evliyayı hazır ve nazır bilmeli
6. Hakk’a ve halka yaramaz iş etmemeli

12 Bu bilgiyi Malatya İli Doğanşehir İlçesi Şatıroba Köyünde ikamet eden ve 1940 doğumlu Gaffar 
Çelik’le yaptığımız mülakattan öğrendik. Gaffar Çelik, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde de benzer uygu-
lamaların olduğuna şahitlik ettiğini ifade etmiştir (31.12.2013).



Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi   91 

   HASAN ÇELİK   

7. Her zaman şeyhinin korkusu üzerinde olmalı, “ister gizli isterse açık ne ya-
parsam şeyhim görür.” diye düşünmelidir. Çünkü evliya, talibin gönlüne gö-
züne günde yetmiş kere nazar eder (Kaplan 2011: 174-175). Yine “mü’minlik 
davasında bulunanların bir takım nişanları vardır.” denilerek “mümin ve sufi-
yim.” diyenlerin şu özelliklere sahip olmaları gerektiği söylenir:

1. İkrarına dürüst olmalı ve verdiği sözü yerine getirmeli (ahde vefa).
2. Doğru yürüyüp doğru söylemeli, dost gönlünü ağrıtmamalı. Zira 
sufi olan kişi yalan söylemez, kimsenin gıybetini yapmaz.
3. Hâl ehli olmalı, kâl ehli olmamalı.
4. Dili arı olup ağzından boş söz (malayani) çıkmamalı.
5. Yükü ağır, kulağı sağır olur olmalı. Yaramaz sözleri işitmemeli ve 
dinlememeli. Gözleriyle gördüğünü eteğiyle örterek settarlık yapmalı.
6. Eliyle koymadığını yerinden almamalı.
7. Kimseye yük olmamalı, kendisi için ne isterse başkası için de onu istemeli.
8. Bütün yaratılmışlara bir gözle bakmalı, bütün renkleri bir sayma-
lıdır. Böyle yapanın dermanı Hz. Ali’dir.
9. Mümin olan kişinin hırsı halim, nefsi selim olmalı; ahlakı ziyade-
siyle geniş olmalı, farkıyla oturup mizanıyla söylemelidir.
10. Elinden gelen işi yapmalı, iş bitirici olmalıdır.
11. Halktan gelen her türlü cefaya tahammül göstermeli, Hakk’tan ne 
gelirse onu ganimet bilmeli; her daim şükredici olmalı, feryat etmeme-
li, gönlü incitip darılmamalı, kimseye şikâyet yüzünü göstermemelidir.
12. Gönlüne vesvese getirmemeli, kendisini teselli etmeli, “Hakk’ın 
her işinde bir güzel hikmeti vardır.” diye düşünmeli, “inşallah sonu 
hayırdır.” diye şükretmeli, kendini dağdağaya vermemelidir (Kaplan 
2011: 176-177).

Gönül enginliğiyle hareket eden bir talip yanılsa bile “bağışlanma” kapısı 
her daim açık tutulur. Lakin bu sürekli aynı hataları yapma anlamı taşımaz. 
Kur’ân-ı Kerim’de Bakara Suresi 58. Ayette; “Şöyle demiştik; girin o kente. 
Orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve ‘affet 
bizi’ deyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp güzellik üretenlere 
daha fazlasını da veririz.” diye buyurulmuştur (Uğurlu 2009: 123).

Hata işlenmemesi için talibin yüklendiği görevleri bir de İmam Cafer-i Sa-
dık Buyrukları’ndan talib(ler)e aktarmak gerekiyor; saadet bulmak isteyen 
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sufi ve müminin özünü türaba indirip (toprak gibi olup) şu niteliklere sahip 
olması gerektiği söylenir: “Yumuşak (latif ) sözlü olmak, cömert olmak, ev-
veli ahiri fark edip soysuzluk etmemek, Hakk’ın buyruğuna ibadet etmek, 
gönül kırmamak, dili sürekli Hakk kelamında olmak ve ahlakı güzel (Hulki 
mazlum) olmak. Yine talip olmak isteyen kanaat, ilim ve sıddıklık ve sabrı 
terk etmeyip özünü toprak eylemelidir. Sonra toprağa marifet tohumu ekip 
tevhit suyuyla sulamalı, miskinlik orağıyla biçip rıza harmanında dövmeli, 
şevk yeliyle savrulup mihnet ölçeğiyle ölçmeli, takva değirmeninde öğütüp 
edep eleğiyle eleyerek sabır fırınında pişirmelidir” (Kaplan 2011: 177).

Alevi ve Bektaşi inancında uyulması gereken “3 farz ve 7 sünnet” adı altın-
da toplanan ahlak kuralları vardır ve bu kurallara her talibin uyması gere-
kir. Bunlar talibin manevi eğitim basamaklarının sadeleştirilmiş hâlidir. “3 
farz 7 sünnet”i İmam Ca’fer-i Sadık Hazaretleri’den aktaralım:

Farzlar:

1. Zikr-i Hakk’ı dilinden komaya.
2. Adavet varsa kalbinde gidere.
3. Talip olunan yola teslim olmaktır.

Sünnetler:

1. Kişi varlığını kudret-i Hak’tan bile sırrını izhar eylemeye, zahid 
imanın şeytandan nice sakınırsa öyle sakına.
2. Sırdar ola, gördüğünü örte.
3. Her nerede ise daima özür dileye, niyaz eyler ola, zira her fesat 
Hakkı unutmayla olur.
4. Uğrun dirlik itmekdir, sakına mürebbi hakkına kail ola.
5. Musahip hakkını ceme götüre, musahip hakkını yitirmeye.
6. Halifeden el tutup tövbe kılmaktır.
7. Tac urunup üstada özünü yetürüp kendi bilişin terk itmektir, yol 
ehline, pay-ı mal olmaktır (Sarıkaya 2008: 38; Yaman 2013: 79).

Talipler birbirilerine, mallarını (terk-i mal), canlarını (terk-i can), dünya-
larını (terk-i dünya), kötü davranışlarını (terk-i bed fiil), arzu ve isteklerini 
(terk-i heva) terk edip birbirilerinden razı (teslim-i rıza) olmalıdırlar. Bu 
rıza hâli erkân-ı şeriat, erkân-ı tarikat, erkân-ı marifet ve erkân-ı hakikat 
üzerine olmalıdır. Aksi takdirde ister talip olsunlar isterse pir, ikrarları caiz 
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olmaz. İmam Cafer-i Sadık böylelerin yoldan ve erkândan sürgün olduk-
larını, cemlere alınmamaları gerektiğini söylemiştir (Aytekin’den aktaran 
Kaplan 2011: 180).

2. Manevi Eğitimciler Olarak Rehber(ler)in, Pir(ler)in ve Mürşit(ler)’in 
Sorumlulukları

Alevi ve Bektaşi erkânında önemli bir husus da “rehber, pir ve mürşitlerin” 
peygamber soyuna dayanmalarıdır. Yani “seyid-i sadat” evlatları olmalarıdır. 
Ancak peygamber soyundan olsalar bile “rehber, pir ve mürşitler”e hiçbir za-
man sorgusuz sualsiz cennete gidecek kişiler olarak bakılmamıştır. Onların da 
tıpkı talipler gibi sorumluluklarının olduğu yazma eserlerde işlenmiştir. Bir 
Erkânâme’ye Hz. Ali’nin şu sözleri yansıtılmıştır: “Benim oğlum ya da kardeş-
lerimin sayısı ister kırk isterse bin olsun, önemli olan ‘yol’ içinde olmalarıdır. 
Yolumdan gelmeyen benim oğlum da olamaz kardeşim de, bunu böyle bi-
lin.” Hazreti Ali’ye atfedilen bu söz zaman içerisinde deyimleştirilerek genel bir 
prensip hâlini almış, “Önemli olan bel evladı olmak değil, yol evladı olmaktır.” 
şeklinde ifade edilmiştir (Eğri 2013: 57). Manevi makamı ne olursa olsun kim-
se hak etmediği sıfatı taşıyamamaktadır. Alevi ve Bektaşilikteki bu bakış açısı 
aslında gönül eğitiminin çok yönlü olmasının bir ispatıdır. Böylelikle yolun 
kuralları sadece taliplere yüklenmemiştir.13 “Mürşit postunun ağırlığı kadar, 
günahı da çoktur.” sözü o makamın hakkını veremeyenler için ifade edilmiştir. 
Malatya’da yaşamakta olan ve Anadolu’daki Alevi toplumunun önemli inanç 
önderlerinin başında gelen Ağuiçen Ocağından Eşref Doğan Dede’ye, “De-
dem, mürşit hangi özelliklere sahip olmalıdır, bize açıklar mısınız?” sorusunu 
yönelttiğimizde aldığımız cevap “mürşitlik makamının taşıdığı ağır sorumlu-
luğu” bir kez daha anlamamıza vesile olmuştur. Eşref Doğan Dede; “Mürşit 
odur ki Kur’ân-ı Kerim’i ve İslam tarihini iyi bilsin, seyid-i sadat evladı olsun... 
Bu özelliklerinin yanında bir de güzel ahlakı yaşatıyor olmalıdır. Çağa ayak 
uydurmuş, en az bir yabancı dili bilen, okumaya önem veren ve bilgi toplu-

13 Soy ile öğünülmez: Sefer Aytekin’in hazırlamış olduğu Buyruk adlı eserde bu başlık altında İmam 
Cafer-i Sadık Hazretlerinin sözleri şöyle aktarılmıştır: “Şimdi zamanımızın âdemleri ben falan tekke-
nişinin oğluyum, der; eba-yı ceddi ile iftar eder. Bir âdem ölünce kabirde kimin oğlusun demezler. 
Ancak kimin ümmetisin ve ne amel işledin deyü sual ederler. Hazreti İmam Zeynel Abidin’i Yezit 
Mel’un zindana koyunca ağladı. Muhibler ettiler: ‘Ya imam niçin ağlarsın.’ Hazreti imam etti: ‘Dünyada 
bu hâli kisbettik. Dünyada böyle olunca acaba ahirette hâlimiz niye varır dedi. Muhipler ettiler ki: 
‘Ya imam, Muhammed Ali deden olunca sen niye korkarsın. İmam Zeynel Abidin etti: ‘Kabre varınca 
dedemi sual etmek hacet değil. Kimin oğlusun deseler, Hazreti İmam Hüseyin’in oğluyum, desem ol 
bana yeterdi. Amma atamı, dedemi sual etmezler. Ancak amelden sual ederler. Ne bahtlı şol kula ki 
defterinde yanlış bulunmaya. Vay şol kula ki defterinde yanlış buluna” (Aytekin 2001: 133-134).
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munda bile taliplerine yol gösterici olmalıdır.” şeklindeki cevabıyla mürşitlik 
makamının gereklerini tanımlamıştır.

3. Alevi ve Bektaşi Eğitiminin Model Kişilikleri, Kul’un Çalab’a Ulaş-
ması ve Yere Göğe Sığmayan Yaradan’ın Müminin Kalbine Sığması

“Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım” (Hadis-i Şerif ) 
(El-Acluni 2256).
“Her şey bir şeydir; cahil hiç bir şey değildir” ([Hadis-i Şerif ) (Yılmaz vd. 
2007: 105).
“Kınamayın cahili, bilseydi daha iyisini yapardı.” (Mürşid-i Kamil Seyit 
Hüseyin Doğan Dede)
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Makalat’ında gönlü şöyle tarif etmekte-
dir:

Gönül büyük bir şehirdir. Noksan sıfatlardan uzak olan Yüce Allah, (yer-
den) arşa değin neyi yarattı ise o şehirde vardır ve o şehre sığar. Hem o 
büyük şehirde iki büyük sultan vardır. Birisi Rahmani, birisi Şeytanidir. 
Rahmani sultanın adı akıl, vekili imandır, komutanı miskinliktir. Kalbin 
sağ tarafında yedi kale vardır. Her kalede Yüce Allah bir muhafız, vekil 
koymuştur. Muhafızların her birinin adı bilinmektedir.
İlk muhafızın adı ilimdir.
İkinci muhafızın adı cömertliktir.
Üçüncü muhafızın adı ar ve hayadır.
Dördüncü muhafızın adı sabırdır.
Beşinci muhafızın adı perhizkarlık (aşırı istekleri sınırlamak)tır.
Altıncı muhafızın adı korkudur.
Yedinci muhafızın adı edeptir” (Yılmaz vd. 2007: 85).
(...) Ve yine gönül, âlemin mutlak padişahı olan Tanrı’sının bakış yeridir. 
Gönül ile Allah arasında perde yoktur. Bu durumda şimdi mü’minlerin 
gönlü Kâbe’ye benzer (Yılmaz vd. 2007: 105).

Alevi ve Bektaşi inancını taşıyanların “insan(lar)ı incitmekten” korkma-
larının ya da insan(lar)ı incitmemek için çok titiz davranmalarının temel 
nedeni, gönüllerin sahibi olan Allah’ı incitmek istememelerinden kaynak-
lanmaktadır. Çünkü gönlü kırmak ya da yıkmak Kâbe’yi yıkmakla eş an-
lamlıdır. Kâbe ise Allah’ın evidir. Kul olan nasıl Allah’ın evini yıkabilir ki? 
Hangi talip veya mürşit, sevdiğini incitmek ister ki?
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 Gönül köşklerinin sahibi olan Allah’a ulaşmak çok da kolay değildir. Talip 
veya mürşit olsun belli ahlaki olgunluğa erişebilmelidir. Nefsi ile pazarlı-
ğında “kazanan taraf” olmalıdır. Bunun için en güzel reçeteyi yine Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri yazmaktadır. O sihirli ve zahmetli reçetenin 
adı “4 kapı 40 makam”dır. Dilerseniz kul’un Çalap’a (Tanrı’ya) kavuşması 
için sarf etmesi gereken “4 kapı 40 makam”ı açıklayalım:

a) Şeriat Kapısı ve Makamları

1. İman getirmek.
2. İlim öğrenmek.
3. Namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, gücü yetince hacca 
gitmek, seferberlik olunca kaçmamak ve cenabetten temizlenmek.
4. Helal kazanmak ve ribayı haram bilmek.
5. Nikâh kıymak.
6. Hayız ve lohusalık hallerine riayet etmek.
7. Şefkatli olmak.
8. Cemaat sünnetine riayet etmek.
9. Temiz yemek ve temiz giyinmek.
10. İyiliği emredip kötülüğü menetmek.

b) Tarikat Kapısı ve Makamları

1. Tövbe etmek.
2. Mürid olmak.
3. Saç kesmek.
4. Nefsi olgunlaştırmak için mücadele etmek.
5. Hizmet etmek.
6. Korkmak.
7. Ümidvar olmak.
8. Hırka, zenbil, makas, seccade ve subha (yüz taneli tespih) gibi 
emanetlere sahip olmak, onlardan ibret almak ve hidayete ermek.
9. Nasihat ve muhabbet sahibi olmak.
10. Aşk, şevk ve Allah’ın zenginliği karşısında insanın kendini fakir hissetmesi.
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c) Ma’rifet Kapısı ve Makamları

1. Edep.
2. Korku.
3. Perhizkârlık, haram olanlardan sakınma, takva sahibi olmak.
4. Sabır.
5. Utanmak.
6. Cömertlik.
7. Bilgi sahibi olmak.
8. Miskinlik, benlikten geçip kişinin kendini Allah’a vermesi.
9. Ma’rifet sahibi olmak, Allah’ı bilmek.
10. Kişinin kendini bilmesi.

d) Hakikat Kapısı ve Makamları

1. Toprak gibi mütevazı ve verimli olmak.
2. Bütün herkese aynı gözle bakıp ayıplamamak.
3. Elinden gelen her iyiliği yapmak ve yerine getirmek.
4. Dünyadaki her şeyin ve herkesin kendisinden güvende olması.
5. Mülkün mutlak sahibi Allah’a karşı itaatkâr olmak, O’na olan mu-
habbetini göstermek.
6. Sohbet etmek ve hakikat sırlarını söylemek.
7. Seyr-i sülûka girmek.
8. Sır saklayabilmek.
9. Allah’a yalvarıp yakarmak.
10. Allah’ın varlığını müşahade etmek ve O’na ulaşmak (Çalab’a ulaş-
mak)

(Yılmaz vd. 2007: 29-31).

Alevi ve Bektaşi inanç sistemi ve eğitim anlayışında şüphesiz ki Hz. Ali’nin 
“model kişilik” olarak gösterilmesi tartışılmaz bir gerçekliktir. Hz. Ali be-
yitlerde, “Aliyy-i Murtaza, Tanrı Arslanı Ali, Er” gibi isim ve sıfatlarla da 
anılmaktadır. O, erenlerin rehberi, tasavvuf yolunun imamıdır. Hz. Ali, 
hem nefsine hem de düşmana karşı kahramanca mücadele ettiği için ger-
çek bir erdir. Bu yüzden de “Tanrı Arslanı” lakabıyla anılır. Atı “Düldül” 
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ve kılıcı “Zülfekar” Ali’yi tamamlayan diğer unsurlardır (Tatcı 1990: 201).

Hz. Ali’nin nefs ile olan mücadelesi, Alevi ve Bektaşi ahlak eğitiminde uygulanan 
en yaygın yöntemlerden biridir. Hz. Ali, “nefsi öldürmez, eğitir ve dönüştürür.” 
Daha açık bir ifadeyle, “nefsi terbiye eder ya da nefse çekidüzen verir.” Bu ba-
kımdan, Alevi ve Bektaşiliğin ahlak eğitimi diğer tasavvuf ekollerinden farklılık 
gösterir. Çünkü “nefis” canlı olmanın gereğidir. “Küllü nefsin zaikatü’l-mevt” 
yani “Her nefis ölümü tadacaktır.”14 ayetine paralel bir düşünce olarak Alevi ve 
Bektaşi inanç önderleri “nefsi öldürmezler.” Nefisleri öldürecek ya da yok edecek 
sadece ve sadece “Allah’ın kendisi”dir. Onlar, ‘nefs’i “eğitir, uysallaştırır ve dost 
edinirler.” Böylece nefsten gelecek kötülüklerin önüne geçilmiş olur. Hz. Ali’nin 
bu eğitici yönünün tam tersine, “Budistler” nefsin öldürülmesi için çaba harcar-
lar ve iyi bir Budist aynı zamanda nefsini öldürmüş bir Budist’tir. Hz. Ali’den 
bahsederken Alevi ve Bektaşi toplumu; ”La feta illa Ali…” diye söze başlarlar. 
“Feta” demek, “putları kıran” demektir. İşte Alevi ve Bektaşi toplumunun kendi 
tekke ve dergâhlarında verdikleri manevi eğitimde Hz. Ali, yenilikçi ve engin 
bilgisiyle “nefis” ile olan savaşta örnek alınacak “model” bir kişiliktir.

4. Alevi ve Bektaşi Eğitiminin Manevi Müeyyidesi Olarak “Düşkün-
lük Kurumu”

“Eğitim” ya da eski dildeki karşılığı olarak “terbiye” kavramı, duyguların 
eğitilmesi ve toplumsal hayattaki davranışların yönlendirilmesiyle karşılığını 
bulur. Alevi ve Bektaşi toplumu siyasi ve sosyal nedenlerle tarihsel süreçte 
hep “kapalı bir toplum” olma özelliğini taşıdı. Siyasi yaptırımların ağır iz-
lerini taşıyan bu toplumlar, çoğu zaman “göç”e zorlandı ya da “gözden ırak 
noktalara” mecburi ikamete sevk edildi. İşte yaşanmış tarihsel ve sosyolojik 
tüm süreçler “kendi kabuğunda yaşayan/yaşamaya mecbur bırakılan” Alevi 
ve Bektaşi toplumunun yaşantısında derin izler bırakmıştır. Kendi inanç ön-
derleriyle ve talipleriyle “erkânlarını” yaşatan bu toplumların “gönül eğitimi” 
açısından son derece önemli olan bir “ahlak okulu” vardır. O okulun adı 
“düşkünlük”tür15. Tasavvufi manada “yükselmek” kadar “inmek” de nizami-

14 Kur’ân’da üç yerde geçmektedir: (Bkz. Âl-i İmran, 3/185; Enbiyâ: 21/35; Ankebut, 29/57.)

15  İlyas Üzüm, Alevi Dedesi Derviş Tur’un Erkanname adlı eserini kaynak göstererek ‘düşkünlüğe’ dair şu 
açıklamalarda bulunmuştur: “Alevilik’te ve Bektaşilik’te dönemlere ve bölgelere göre birtakım farklılıklar 
bulunmakla birlikte, bir fikir vermek üzere, talibi toplum dışına iten suçlar beşli bir kategori hâlinde şöyle 
verilebilir. Birinci derece suçlar; komşu ve aileler arasında söz gezdirmek, ihbarcılık yapmak, görmediğimi 
gördüm, duymadığımı duydum demek, akrabaları biri birine düşürmek gibi zaaflardır. Bu zaafları sergi-
leyen kimseler bir yıl ceme alınmazlar. İkinci derece suçlar; komşunun bağına bahçesine zarar vermek, 
başkalarının malını çalmak, haksız yere başkalarına hakaret etmek ve onları dövmek gibi suçlardır ve bu 
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dir ve yaptırıma tabiidir. Alevi İslam inancında çok güçlü bir ahlak sistemi 
vardır. Yaşama dair hareketlerinde toleranslı ve hoşgörülü olan inanç; ahlaka 
gelince demir pirinçle bağlanmıştır. Düşkünlük, yolun kurallarına uyacağı-
na, eline – diline-beline sahip ahlaklı bir insan olacağına verilmiş bir ikrari/
vicdani bir denetimdir. Yolun kurallarına uymayan kişinin dar-ı Mansur’da 
yargılanmasıdır (Uğurlu 2009: 294). Alevilik ve Bektaşilik inancına göre; 
dünya işleri dünyada çözümlenir. Kişi Tanrı’ya olan borcunu ödeyemeden 
ölse bile, bu yalnızca onun sorunudur. Dünya işleri kapsamında kul borcunu 
ödemek bir Alevi ve Bektaşi için temel koşuldur. Bu koşulu yerine getireme-
yen yargılanıp “düşkün” ilan edilir ve toplumdan dışlanır. Bu nedenle “kul 
borcu” olanlar asla ceme alınmazlar (Bakır 2009: 74).

Ergenlik çağına giren her birey, bazı istisnalar hariç, hukuki sorumluluk 
altına girer ve tasarruf hakkına haiz olur. Alevi ve Bektaşi hukuk siste-
mine göre ergenlik çağı diyebileceğimiz yaş haddi “ikrar”a dayanır. Yani 
ergenlik, kişinin ‘yol’a girmesidir. Bir Alevinin, ikrar vermek suretiyle bu-
luğ çağına geldiğini topluma ilan etmesi, yola uyma zorunluluğunun da 
meydana geldiği anlamına gelir. Yani Alevi ve Bektaşi hukukunda buluğun 
ölçüsü ikrardır. İkrardan sonra kişi Alevi yoluna aykırı hareket ettiğinde 
bu suçundan dolayı sorumlu olacak ve kendisi için verilmiş cezaya rıza 
gösterecektir. Yola girişte verilen söz, kişiyi bu kuralları yerine getirmesi 
ve kuralların dışına çıkmaması açısından bağlayıcı kılar (Bakır 2009: 76-
77). Düşkünlükteki “kul hakkını çiğnemek” cemlerdeki “rızalık”la tespit 
edilebilir. Aleviliğin ve Bektaşiliğin temel ibadeti olan “cem ibadeti”ne ka-
tılanlar, birbirilerinden “razı” olmadan cem ibadeti başlamaz/başlatılamaz 
(Yaman 2012: 262). Kimi durumlarda dedeler, düşkünleri “Düşkünler 
Ocağı” olarak kabul edilen Erzincan’ın Kemaliye İlçesi Ocak Köyü’ndeki 
‘Hıdır Abdal Ocağı’na veya Hacıbektaş’ta bulunan ‘çelebiler’e de yollaya-

tür suç işleyenler üç yıl ceme alınmazlar. Üç yıl sonra mürşit onların ceme alınmasına izin verirse, önce ilgili 
kişilerle helalleşmek, çalınan malları tazmin etmek şarttır. Üçüncü derece suçlar; yoksula faiz yoluyla para 
verip onların evlerini, barklarını satmak zorunda kalmalarına sebebiyet vermek, yetim malı yemek, mürşit 
veya rehberiyle bozuşmak ve Ehl-i Beyt’e dil uzatmak gibi suçlardır. Böyle kimseler beş yıl ceme kabul 
edilmezler. Dördüncü derece suçlar; bakire bir kıza zorla veya kandırarak sahip olmak, evli bir kadınla 
birlikte olmak, kısacası zina yapmaktır. Bu tür suç işleyenler yedi yıl ceme alınmazlar. Beşinci derece de 
suç; kaza ile adam öldürmektir. Böyle kimseler on yıl ceme alınmazlar. Altıncı derecede suçlar ise; bilerek 
adam öldürmek, kin ve düşmanlık sebebiyle cinayet işlemektir. Bu tür suç işleyen kimseler en az otuz yıl 
ceme kabul edilmezler.” Geçen zaman içinde düşkün, derin pişmanlık duyar, iyi hâlini ortaya koyarsa, ge-
rekli yaptırımları karşıladıktan sonra düzenlenen bir cemle pir tarafından düşkünlüğü kaldırılarak yeniden 
yol mensubu olur. Cemlere iştirak eder, toplum kendisiyle normal biçimde ilişki tesis eder. Düşkünlüğün 
kaldırılmasıyla ilgili erkân musahiplik ve görgü erkânı gibi yine on iki hizmetin yerine getirildiği bir erkân 
olup duruma özel gülbanklerin okunması gibi bazı küçük farklılıklarla onlardan ayrılır. İcra edilen merasim 
sonunda dede, topluma ilgili kişinin düşkünlüğünün kaldırıldığını ilan eder” (Üzüm 2013: 207-208).
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bilir. Bu durum ya düşkünlük ile ilgili karar verememe durumunda veya 
düşkünlüğün kaldırılması durumunda olabilir. Örneğin bir talibe cezasına 
göre 3, 5 veya 7 yıl cemlere katılamama şeklinde “düşkünlük yaptırımı” 
uygulanabilir (Yaman 2012: 263). “Düşkünlük hâli”, düşkün ilan edilmiş 
kişinin hatalarını anlaması ve ıslah olmasıyla kaldırılır ve buna da yine 
dedelerce karar verilir. Böylece o kişi cem ibadetlerine katılabilir, kurban 
kesebilir ve toplumda oturup kalkabilir. Son olarak da “düşkünlüğe sebe-
biyet veren” bazı davranışlar “komşu hakkını gasp etmek, insan dövmek/
yaralamak veya öldürmek, hırsızlık etmek, iftirada bulunmak, başkasının 
namusuna nöbet tutmak ve göz dikmek, haksız yere eşini boşamak” vb. 
(Uğurlu 2009: 295-296) olarak sıralanabilir.

Sonuç

Makalede, tarihsel ve sosyolojik dinamiklerin etkilediği ama tüm bu etkilen-
melere rağmen kendi inanç sistemlerini yaşatmış ve günümüze ulaştırabilmiş 
olan Alevi ve Bektaşi inancının (toplumunun) yüzyıllardır yetiştirmeye ça-
lıştığı “ahlaklı insan ya da insan-ı kâmil” modelinin manevi eğitim safhaları 
kısaca açıklanmıştır. Talibin ve mürşidin sorumlulukları, birbirileriyle olan 
ilişkileri değerlendirilmiştir. Şüphesiz ki Alevi ve Bektaşi toplumunun ken-
di inanç merkezlerinde ve kendi inanç önderleriyle sürdürdükleri bu “insan 
yetiştirme geleneği” “irfan okulları” olarak adlandırılan ve manevi diploma 
dağıtan tekke, dergâh ve cemevi gibi kurumların ne kadar önemli bir misyo-
nu üstlendiklerini de göstermektedir. Alevi ve Bektaşi erkânının zenginliği, 
insanı yorumlaması ve değerlendirmesi, kul olma bilincinin aşılanması ve en 
önemli aşamada “ahlaklı insan” yetiştirilmesi süreçleri, şüphesiz ki bir maka-
lede tüm boyutlarıyla değerlendirilemeyecek kadar geniş bir çalışma alanını 
oluşturmaktadır. Hazreti Peygamber’e sorulan, “Ya Peygamber İslam nedir?” 
sorusuna Hazreti Resul’ün “İslam, güzel ahlaktır”16 cevabını vermesini kendi 
inanç merkezlerinde yaşatmaya çalışan Alevi ve Bektaşi toplumu, değişen 
toplumsal şartlar veya sosyolojik şekillendirmeler ne olursa olsun Hazreti 
Peygamber’in gösterdiği istikamette “İslam’ı anlayan ve yaşatan ahlaklı in-
sanı” yetiştirmeye devam etmiştir. Bunu ister “cem ibadetiyle” isterlerse de 
“dedelik ve düşkünlük kurumlarıyla” yapsınlar, amaç her yüzyılda aynıdır: 
“İnsan-ı kâmil”i yetiştirmek.

16  Kaynak kişi Hıdır Abdal Ocağı evlatlarından Ahmet Uğurlu Dede (Mülakat tarihi: 15 Kasım 2013, Beş-
saray Köyü, Merkez – Erzincan).
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