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ÖNSÖZ

Din, ilk insandan itibaren var olan ve çağlar boyu önemini koruyan bireysel, 
sosyal ve evrensel bir gerçekliktir. Tarih boyunca hemen her coğrafyada değişik 
dinler ve dinler içerisinde farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Dini anlama konusun-
daki farklılığın ve tarihte yaşanan bazı olayların sosyal, siyasal ve kültürel şartlar-
la etkileşimi sonucunda oluşan bu yorum zenginliği, zamanla aynı din içerisinde 
değişik grupların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Dini düşünce alanındaki yorum zenginliğinin doğal bir sonucu olan gruplaş-
ma Müslüman toplumlarda da görülmektedir. Hz. Muhammed’in peygamberliği 
döneminde tamamlanan İslâm’ın evrensel mesajları, O’nun vefatından sonra bir-
çok topluluk tarafından değişik şekillerde algılanmış ve böylece zengin bir dini/
kültürel birikim meydana gelmiştir. İşte günümüzün bir gerçeği olan Alevi-Sünni 
ayrılığı, tarih içerisinde sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerle oluşan gruplaşmanın 
ülkemize yansıyan bir örneği olarak değerlendirilebilir.

İslâmiyet miladi 7. yüzyılın ilk yıllarında Mekke’de tebliğ edilmeye başlamış, 
9. ve 10. yüzyıllarda Orta Asya’ya kadar ulaşmıştır. O dönemde Orta Asya’da 
göçebe bir hayat sürdüren Türkmen boyları, yeni karşılaşılan bu inanç sistemini 
kendi değerleriyle harmanlayarak anlayıp yaşamaya çalışmıştır. Bu süreçte ya-
zılı İslâm kültürüyle tanışanlar ile İslâmiyet’i sözlü kültürle öğrenenler arasında 
dini anlayış ve yaşantı farklılığı oluşmuştur. Türkmenlerden cami ve medresenin 
temsil ettiği İslâm anlayışını öğrenme fırsatı bulan gruplar kendilerini Sünni; İs-
lâmiyet’i Hz. Ali ve Ehl-i Beyt ile ilgili sözlü menkıbelerden tanıyan gruplar ise 
kendilerini Alevi olarak isimlendirmiştir. 

İslâm’ın önemli merkezlerinden sayılan ülkemiz, uzun yıllar çeşitli etnik ve 
kültürel unsurlarla bir arada yaşama tecrübesine sahiptir. Ancak bu tecrübenin gü-
nümüzde sağlıklı bir zeminde devam ettiğini söylemek zordur. Önceleri genellikle 
Anadolu’nun kırsal bölgelerinde yaşayan Alevi ve Sünni gruplar, hayatın doğal 
akışı içerisinde kısmen de olsa birbiriyle diyalog kurabiliyordu. Ancak köyden 
kente göç ile birlikte başlayan şehirleşme sürecinde aynı mahalleyi, aynı sokağı, 
aynı apartmanı, aynı iş yerini ve aynı okulu paylaşan bu iki kesimin çocuk, genç 
ve yetişkinleri birbirini daha yakından tanıma ve karşılıklı diyalog kurma ihtiyacı 
hissetmeye başladı. 

Günümüzde Aleviler ile Sünniler arasında hoşgörü kültürüne dayalı bir diya-
log zemininin oluşması için gayret göstermek fantezi bir çaba değil, toplumda 
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sosyal ilişkileri güçlendirmek için bir gerekliliktir. Aksi halde diyalog eksikliği-
nin oluşturduğu boşluğu ayrıştırıcı ve kışkırtıcı düşünceler dolduracak ve böylece 
gruplar arası taassup, güvensizlik ve ötekileştirme devam edip gidecektir. 

“Alevi-Sünni Diyalogu” adlı bu eserin amacı, kendisini Alevi ya da Sünni ola-
rak tanımlayan kişi ve grupların inanıp yaşamaya çalıştığı değerlerle ilgili yorum 
yapmak değil; tarafları olduğu gibi kabul ederek, aynı toplumda bir arada barış ve 
huzur içerisinde yaşama iradesinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. 

Kitapta Alevilik ve Sünnilik ile ilgili bazı temel bilgiler verilerek okuyucuya 
bu iki grubun inanç ve değerlerini tanıma ve anlama kolaylığı sağlanmıştır. Çün-
kü diyalog, her şeyden önce muhatabı sağlam bilgilerle tanımayı ve samimiyetle 
iletişim kurmayı gerektirir. 

Alevilik ile Sünniliğin birlikte işlenmesinde tereddüt edilmiştir. Bu konudaki 
tereddüt, her iki kavramın oluşum sürecindeki zeminin farklılığından ve üzerinde 
ittifak edilen belli bir Alevilik ve Sünnilik anlayışının yokluğundan kaynaklan-
maktadır. Bu iki ekolün İslâm dini içerisinde orijinal birer mezhep olarak görül-
mesi halinde konuyu ele alma yöntemimiz normaldir. Eğer Alevilik mezhep değil 
de İslâm dini içerisinde tasavvufi bir düşünce ya da Anadolu’ya özgü kültürel bir 
anlayış olarak kabul edilirse, o zaman bu anlayış biçimini Sünnilikle aynı düzlem-
de işlemenin doğru olmadığı söylenebilir. Ancak bu eserde Alevilik ve Sünnilik 
teolojik niteliğiyle değil; daha çok tarihsel, sosyal ve kültürel yönüyle ele alın-
maktadır. 

Aleviler ile Sünniler arasında diyalog ve barış kültürünün gelişmesine katkı 
sağlayacağı düşünülen bu eserin ilk baskısı, 2011 yılında Asitan Yayınları tara-
fından yapılmıştır. Gelen yoğun istek üzerine eserin ikinci baskısının yapımına 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın karşılanmasında emeği geçen Sonçağ Yayınevi 
yetkililerine teşekkür ederim.

	 Sivas	2020
	 Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ
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GİRİŞ

“Alevi-Sünni Diyalogu” konusunu işlemeye başlamadan önce din hak-
kında kısaca bilgi vermekte yarar vardır. Çünkü günümüzde Alevilik-Sün-
nilik şeklinde algılanan grupların tarihsel süreçte çeşitli nedenlere bağlı 
olarak ortaya çıktığı bilinse de, bu gruplar zaman içerisinde birer dini dü-
şünce ekolüne dönüşmüştür. Dolayısıyla dinin ve özellikle de İslâm’ın ne 
olduğunu anlamadan din içerisindeki farklılıkları doğru olarak değerlendi-
rebilmek mümkün değildir.

Her insan inanma potansiyeline sahip olarak dünyaya gelir. Hayatta kar-
şılaşılan yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, sarsıntı, hastalık, musibet ve 
felâket gibi durumlarda insana ümit ve güven veren en önemli unsur dindir. 
Tarihin her döneminde birey ve toplum hayatını derinden etkileyen din 
toplumun ahlâk ve hukuk kurallarının oluşmasında, sosyal hayatın uyum 
ve barış içerisinde devam etmesinde büyük bir rol üstlenmiştir. Değişim 
ve gelişim açısından dinin rolüne değinen Max Weber, toplumsal yapılara 
şekil ve ruh kazandıran en önemli unsurun din olduğunu belirtmektedir.1 

Genel olarak “Kutsal ile kurulan ilişki” anlamına gelen din, insanın do-
ğasına ve yaratılış gayesine uygun düşünce ve davranışları sergileyebil-
mesi için Mutlak Varlık tarafından kendisine gösterilen yoldur.2 Ülkemiz-
deki Alevilik ve Sünnilik söz konusu olduğunda akla gelen din İslâm’dır. 
Çünkü İslâm, burada sözü edilen her iki kesimi de bünyesinde barındıran 
şemsiye kavramdır.

İslâm sözlükte barış, huzur, esenlik, mutluluk, emniyet, güven ve ina-
nılan varlığa gönülden bağlanma gibi anlamlara gelmektedir.3 Şehristani 
el-Milel ve’n-Nihal adlı eserinde İslâm bilginlerinin Kur’an ayetleri ışı-
ğında yaptığı tanımları özetleyerek kuşatıcı bir tanım yapmıştır. Bu tanıma 
göre: “İslâm, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen; in-
sanların akıl, irade ve isteklerini kullanarak kendilerini her konuda hayırlı 
olan şeylere sevk eden ve böylece dünya ve ahiret saadetini elde etmeyi 

1 Bkz: Max Weber, Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, Terc. Zeynep Aruoba, 
İstanbul 1985, s. 83-136.

2 Bkz: Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Diyanet Yayınları, Ankara 1993, s. 69–71.
3 Bkz: Cemaleddin Muhammed İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Beyrut 1963, c. 12, s. 293; 

Rağıb el-İsfehâni, el-Müfredât Elfâzu’l-Kur’ân, Beyrut 1992, s. 423.
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sağlayan ilahi esaslar bütünüdür.”4 Tanımdan da anlaşılacağı gibi, kulun 
Allah’la ilişkisini düzenlemeye yönelik esasları ihtiva eden İslâm dini, 
birey ve toplum hayatına anlam kazandıran, bireyin insanca yaşamasının 
kurallarını öğreterek sosyal hayatta güven ve huzurun sağlanmasını kolay-
laştıran ilahi bir gerçekliktir. 

Allah (c.c.), insanın doğasında var olan inanç duygusunun doğru bilgilerle 
gelişmesini sağlamak üzere her dönem için bir ya da birden fazla peygamber 
göndermiştir. Böylece dinin evrensel değerlerinin kesintisiz olarak yaşanma-
sı istemiştir. Bütün insanlığa gerçekleri bildirmek üzere gönderilen İslâm’ın 
evrensel ilkeleri, son olarak Kur’an-ı Kerim’de özetlenmiştir. İnsanlık tarihi 
ile birlikte başlayan İslâm dininin gönderiliş amacı, Kur’an’da şu ifadelerle 
açıklanmıştır: “...Gerçekten size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. 
Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve iradesiyle onları 
karanlıktan aydınlığa çıkarır, dosdoğru yola iletir.”5 “Şüphesiz bu Benim 
dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara sapmayın...”6 

Ayetlerde ifade edilen yol, insanlık tarihinin başlangıcından beri ilahi 
vahye dayalı olarak gelişen ve peygamberlerin tebliğiyle günümüze ka-
dar süregelen İslâm’dır. Dolayısıyla İslâm, her türlü mezhep, tarikat, fırka, 
cemaat ya da siyasal hareketin ötesinde, Allah tarafından gönderilen ilahi 
dinin adıdır. Tanımı ve amacıyla ilgili söylenenler değerlendirildiğinde, İs-
lâm’ın odağında tevhit inancının ve insanları hem dünyada hem de ahirette 
mutlu edecek temel öğütlerin yer aldığı görülmektedir.

İslâm dinine inandığını söyleyen herkes Müslüman sayılır. Yani Müs-
lüman kabul edilmek için Alevi ya da Sünni olmak değil; Allah’tan başka 
ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in peygamberliğine, Kur’an-ı Kerim’in 
ilahi bir kitap olduğuna ve ahiret hayatının varlığına inanmak yeterlidir. 
İmandaki samimiyetin derecesi ve inancın gereklerini yerine getirme ko-
nusundaki gayret ise Müslüman sayılıp sayılmamaktan çok bireyin Müslü-
manlığının niteliği/kalitesi ile ilgili bir durumdur.

Ülkemizin inanç yapısının temelini oluşturan İslâm dini, yüzyıllardır 
bireysel ve sosyal hayatın gidişatında etkili olmaktadır.7 Günümüzde sos-

4 Şehristâni, Muhammed b. Abdilkerim, el-Milel ve’n-Nihal, Beyrut 1975, c. 1, s. 38–39. 
5 Mâide 5/15–16.
6 En’am 6/153.
7 Bkz: İ. Hakkı Baltacıoğlu, Terbiye ve İman, İstanbul 1912, s. 42-44; Şerif Mardin, 

Din ve İdeoloji, İstanbul 1983, s. 67.
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yal ve kültürel pek çok alanda İslâm inancının izleri görülmektedir. Zaman 
içerisinde toplum kültürüne dönüşmüş olan dinin etkisini dindar olmayan-
ların hayatında bile görmek mümkündür. 

Hz. Peygamber hayatta iken Müslümanlar dinle ilgili konuları doğru-
dan O’na sorarak ya da Kur’an ayetlerine bakarak öğreniyordu. Dolayısıy-
la O’nun döneminde İslâm toplumunda belirgin bir ayrılık olmadı. O’nun 
vefatından sonra Müslümanlar arasında bazı görüş farklılıkları ortaya çıktı. 
Değişik coğrafyalarda yaşayan grupların İslâm dinini kabul etmesiyle bir-
likte dindeki gruplaşma daha da arttı. Böylece Müslümanlık üst kimliğinin 
yerini grup kimliği, dinin temel değerlerinin yerini de grupların görüş ve 
düşünceleri aldı. Yani başlangıçta çeşitli nedenlerle oluşan yorumlar za-
manla dinin kendisi gibi algılanır oldu. 

İnsanların dil, din, ırk, kültür ve bölgesinin farklı olması, doğal ola-
rak değişik inanç gruplarının oluşmasını sağlamaktadır. Ülkeler ya ge-
nel bir kültüre sahip homojen ya da farklı kültürlerin bir arada barındı-
ğı heterojen bir özellik göstermektedir. Kısacası bir toplumu oluşturan 
bireyler ve gruplar arasında benzerliklerin ve farklılıkların bulunması 
doğaldır. Çünkü bireyin etkilenme, kültürün ise etkileme özelliği var-
dır. Nitekim Allah (c.c.) insanları farklı özelliklerde yarattığını ve bu 
özelliklerin kendi kudretinin eseri olduğunu Kur’an’da şu ifadelerle 
belirtmektedir: 

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olma-
sı O’nun ayetlerindendir...”8 “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık, birbirinizle tanışasınız diye de sizi çeşitli milletlere ve kabilelere 
ayırdık. Allah katında en değerliniz, O’ndan en çok sakınanınızdır (takvalı 
olanınızdır).”9 

Zaman içerisinde İslâm dini ekseninde oluşan mezhep, tarikat ve daha 
başka adlarla anılan oluşumları dini bir gereklilik değil; tarihsel, kültürel, 
siyasal ve sosyal bir gerçeklik olarak değerlendirmek gerekir. İnsanlar ve 
gruplar kendi bakış açısını dinle ilgili düşüncelerine de yansıtınca, her grup 
kendi din anlayışının doğru olduğunu iddia etmeye ve bu iddiasını da ayet 
ve hadislerle temellendirmeye çalışmaktadır. 

8 Rûm 30/22.
9 Hucurat 49/13.
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Bir gruba has kültürel değerleri toplumun geneline dayatma arzusunun 
bazı sorunlara neden olduğu görülmektedir. Kendi düşüncesinin mutlak 
doğru, diğerlerinin ise yanlış olduğunu iddia eden grupların bir arada bu-
lunduğu ortamda güvensizlik ve ötekileştirme kaçınılmaz hale gelir. O ne-
denle inanç konusunda çoksesliliğin var olduğu toplumlarda diyalog kültü-
rünü geliştirmek, sosyal barış açısından son derece önemlidir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

ALEVİLİK-SÜNNİLİK

Alevi-Sünni diyalogunun ana bileşkesini, kültürleri doğru tanıma ve 
farklılıkları anlayışla karşılama düşüncesi oluşturmaktadır. İki grubun 
inanç ve düşüncesi arasındaki benzer ya da farklı yönler doğru olarak bi-
lindiğinde, aradaki iletişim ve diyalog bağı güçlenecektir. Bu nedenle Ale-
vilik ile Sünniliği genel olarak tanıtmakta yarar vardır. 

Alevi ve Sünni ayrılığının İslâmiyet’in başlangıcında olmadığı, bu kav-
ramların sonradan oluşan dini akımları anlatmak için kullanıldığı bilin-
mektedir. Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıkları zamanla dini anlama 
biçimine dönüşmüştür. Dolayısıyla dini grup adlarının önce sosyo-kültürel 
şartlar içerisinde ortaya çıktığı ve zaman içerisinde dini bir kimliğe dönüş-
tüğü söylenebilir.

Dini gruplardan birçoğu zaman içerisinde tarih sahnesinden silinirken, 
Şia ve Ehl-i Sünnet, iki büyük grup olarak günümüze kadar gelmiştir. Sün-
nilik İslâm toplumlarının değişik yörelerinde benzerliğini korurken, Şiilik 
farklı coğrafyalarda büyük bir değişime uğramıştır. İslâm’ın inançla ilgili 
konularında Şiilikle benzerliği bulunan Alevilik, ülkemizin sosyo-kültürel 
yapısı içerisinde önemli bir değişim süreci geçirmiş ve pek çok konuda Şi-
ilikten farklılaşarak Anadolu’ya özgü bir halk inancına dönüşmüştür. Din 
alanındaki gruplaşma, İslâm kültürünü zenginleştirmekle birlikte, etkisi 
yüzyıllar boyu devam eden kutuplaşmalara da zemin hazırlamıştır. 

Alevilik ve Sünnilik konusunda İslâm Tarihi, Kelam, Mezhepler Tarihi, 
Din Sosyolojisi gibi disiplinler tarafından önemli çalışmalar yapılmış ve 
bu çalışmalarda konu farklı yönleriyle ele alınmıştır. Ancak bu bölümde, 
fazla detaya girmeden her iki kesim arasında diyalog kültürünü geliştirme-
ye yönelik bazı bilgiler sunulacaktır.
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A.	ALEVİLİK

1.	 Aleviliğin	Tanımı

Günümüzde Aleviliğin tarihsel, sosyal, siyasal ve kültürel yönleri dik-
kate alınarak farklı tanımları yapılmaktadır. Kaynaklarda yer alan bilgiler 
ve çeşitli çevreler tarafından ileri sürülen görüşler incelendiğinde, herkesin 
üzerinde anlaştığı tek bir tanımdan söz etmenin mümkün olmadığı anla-
şılmaktadır. Ancak burada daha çok bilim çevrelerince yapılan tanımlara 
öncelik verilecektir.

Alevi kavramı, “Ali’ye mensup, Ali’ye ait, Ali taraftarı, Ali’yi seven, Ali 
soyundan gelen, Ali’ye bağlı olan10 gibi anlamlara gelmektedir. Alevilik İs-
lâm tarihinde Hz. Ali’yi seven, O’na saygı ve bağlılık gösteren; mezhepler 
tarihinde Hz. Ali’yi en üstün sahabe olarak gören ve Hz. Muhammed’den 
sonra O’nun Müslümanların halifesi olduğunu kabul eden;11 tasavvufta ise 
silsilesi Hz. Ali’ye ulaşan grupların inancı olarak bilinmektedir.12 

Son zamanlarda yayınlanan bazı kitap ve makalelerde “Alevi” kavra-
mının kökeninin ateş anlamına gelen “alev” sözcüğünden türediği söylen-
se de, tarihsel gerçeklere uymayan bu tür zorlama yorumlar, bilim çevreleri 
ve Alevi toplum tarafından ilgi görmemektedir. Özetle Aleviliği, “Hz. Ali 
sevgisini ve O’na bağlılığı yüceltip bayraklaştıran düşünce” olarak anla-
mak mümkündür. 

Bu çalışmada Alevilik kavramı, ülkemizdeki Alevi inanç gruplarının or-
tak adı olarak kullanılmaktadır. Çünkü tarihte Kızılbaş, Kalenderi, Nusayri, 
Bektaşi ve Alevi diye bilinen toplulukların hepsi günümüzde Alevi kavra-
mıyla ifade edilmektedir. Kaldı ki Alevilikle ilgili sınırları belli bir tanım 
yapmak, kendisini Alevi olarak gören pek çok grubu tanım dışında bırakabi-
lir. O nedenle burada kuşatıcı tanımlara öncelik verilmekte, Alevi gruplardan 
bazılarını dışlayan dar kapsamlı tanımlardan uzak durulmaktadır. 

10 Bkz: Cemaleddin Muhammed b. Manzur, Lisanu’l-Arab, Dâru’l-Marife, Kahire tsz., 
c. 4, s. 3095; Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, İstanbul 1994, s. 7; 
Sönmez Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006, s. 
15–28; Ali Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, Noktakitap Yayınları, İstanbul 2007, s. 
18. 

11 Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, s. 7; Yahya Mustafa Keskin, Kırsal Kesim 
Aleviliği, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2004, s. 39.

12 Süleyman Uludağ, “Aleviyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 2, s. 369–370. 
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İslâm kültür tarihinde Alevi kavramının ilk defa halifelik ile ilgili tar-
tışmalarda kullanıldığı görülmektedir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
ortaya çıkan ve üçüncü halife Hz. Osman’ın şehit edilmesi ile şiddetle-
nen tartışmalarda “Aleviye” veya “Şiatu’l-Ali (Ali taraftarı)” kavramları 
kullanılmıştır. Emevilerin son dönemlerinden itibaren Hz. Ali soyundan 
olanlar için Şerif, Seyyid, Emir gibi lakaplar yanında Alevi kelimesi de 
kullanılmaya başlamıştır. Emeviler ve Abbasiler zamanında Hz. Ali soyun-
dan olup da iktidara karşı duruş sergileyenler için Alevi kavramı kullanılsa 
da, Hz. Ali ile hiçbir bağı bulunmayan bazı grupların siyasal hareketlerine 
meşruiyet kazandırmak amacıyla kendilerini Aleviliğe nispet ettiği görül-
müştür.13 

Anadolu’da Alevilik kavramının 19. yüzyıldan itibaren kullanılmaya 
başladığı14 yönünde görüşler bulunsa da, bu kavramın daha önceleri ozan-
ların deyişlerinde ve 16. yüzyılda Osmanlılar ile Safeviler arasında yaşanan 
siyasal olayların değerlendirildiği bazı eserlerde yer aldığı görülmektedir.15

Kısaca Ali taraftarlığı ve Ali’ye bağlılık olarak bilinen Alevilik, Hz. 
Ali’nin her yönüyle sahabenin en üstünü olduğunu, halifelik görevinin Al-
lah ve Resulü tarafından O’na verildiğini ve O’nun halifelikle birlikte Hz. 
Muhammed’in ümmetine önderlik etmek için özel bir yetkiye sahip bulun-
duğunu söyleyen düşüncenin adıdır. 

Alevilik tarihsel, sosyal, siyasal ve kültürel şartlarla biçimlenen ken-
dine özgü bir İslâm anlayışıdır. Bu anlayışı, tarihsel süreç içerisinde sözlü 
anlatım geleneğine dayalı, eski inançların ve bazı mitolojik unsurların İs-
lâm içerisinde korunarak devam ettiği bir halk inancı olarak değerlendir-
mek mümkündür.

2.	 Aleviliğin	Ortaya	Çıkışı	

Abbasiler döneminde Türkler ve İranlılar orduda ve diğer devlet kade-
melerinde görev almaya başladı. Emeviler döneminden itibaren Hz. Ali ve 

13 Ahmet Yaşar Ocak, “Alevi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 2, s. 368–369.
14 Bkz: İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, Çev: T. Alptekin, Cem Yayınları, İstanbul 

1994, s. 53; Cenksu Üçer, “Alevilik: Yapılar, Grupların Temel Özellikleri ve Bazı 
Mülahazalar”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, 
Ankara 2009, s. 74–79.

15 Bkz: Seyid Ali Topal, Celalzâde Salih Çelebi’nin Tarih-i Sultan Süleyman Adlı Eseri, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2008, s. 81–83. 
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O’nun soyundan gelenlere yapılan haksızlıklar ve bu haksızlıkların odak 
noktasını oluşturan Kerbelâ Olayının yankıları, sosyal ve siyasal ortamın 
da etkisiyle her tarafa yayılıyordu. Özellikle Yezid’in askerlerinin Mekke 
ve Medine’ye saldırmasından sonra İran ve Hicaz başta olmak üzere saldırı 
haberinin yayıldığı bütün bölgelerde Emevi yönetimine olan tepki çığ gibi 
büyüyor, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi pek çok tarikata ilham kaynağı olu-
yordu. Hz. Ali’nin kahramanlık öyküleri, Kerbelâ Olayı ile ilgili menkıbe-
ler Anadolu, İran ve Horasan yöresinin sözlü ve yazılı edebiyatında yoğun 
bir şekilde işleniyordu. Müslümanlığa yeni girmiş olan ve Ehl-i Beyt ile 
ilgili söylenenlerden etkilenen Türkler arasında Hz. Ali ve Hz. Hüseyin 
hayranlığı artıyordu. Ayrıca siyasal mücadeleler nedeniyle Orta Asya’ya 
göç eden Ehl-i Beyt mensupları ile Türkler arasında akrabalık ilişkileri ku-
ruluyor, kendi geçmişini Peygamber soyuna dayandıran tarikat şeyhlerinin 
ve ocak mensuplarının Ehl-i Beyt sevgisi etrafında gelişen öğretileri her 
tarafa yayılıyordu.16 Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafında gelişen bu etki-
leşim biçimi, bazı Türk boylarının ileriki yıllarda Alevi olarak anılmasında 
en önemli etken olmuştur.

Ortaya çıkış gerekçesi Şiilikle benzerlik arz eden, ancak zamanla Şiilik-
ten farklı bir inanış haline gelen Aleviliğin tarihini Türklerin İslâm’a giriş 
süreciyle birlikte başlatmak mümkündür. Bilindiği gibi miladi 9. yüzyıldan 
itibaren İslâmiyet’i kabul etme sürecine giren Türkler, gruplar halinde İran 
üzerinden Anadolu’ya göçmeye başladı. Yüzyıllara yayılan bu göç süre-
cinde Türkler İslâmiyet yanında başka inançlarla da karşılaşıyordu. Bu 
inanç ve kültürlerden, özellikle de İran’daki Şiilikten etkilenen Türklerden 
bazıları, yeni öğrendiği İslâmi bilgileri göç sürecinde tanıdığı başka grup-
ların inancıyla ve eskiden beri sahip olduğu Şaman kültürüyle yoğurarak 
anlamaya ve yaşamaya çalışıyordu.17 

Tarih içerisinde birçok evreden geçen ve gelişimi yüzyıllar süren Ale-
vilikte Gök Tanrı inancının, Şamanizm, Budizm, Zerdüştlük, Manihaizm, 
Yahudilik, Hıristiyanlık gibi pek çok dinin izini görmek mümkündür. Özet-

16 Bkz: Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 76–77.
17 Bkz: A. Yaşar Ocak, “Alevilik Bektaşilik Hakkında Son Yayınlar Üzerinde Genel Bir 

Bakış ve Bazı Düşünceler”, Tarih ve Toplum I-II, c. 16, Sayı: 91–92, İstanbul 1991, 
s. 24; Nejat Birdoğan, Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı, Mozaik Yayınları, İstanbul 
1995, s. 181; İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi 
Yayınları, İstanbul 1997, s. 4.
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le Aleviliğin, İslâm öncesinde sahip olunan ve Müslümanlaşma sürecinde 
karşılaşılan değişik din, dil, kültür, kimlik ve tarikat gibi unsurların zaman 
içerisinde harmanlanmasıyla oluştuğu ve mitolojik anlatımlarla günümüze 
kadar geldiği anlaşılmaktadır.18 Alevi topluluklar arasında görülen inanç ve 
kültür farklılığı, işte bu sürecin doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Karaca Ahmet Sultan Derneği’nin internet sayfasında Anadolu Alevili-
ğinin oluşumuyla ilgili şu bilgiler yer almaktadır: “Türkler İslâmiyet’i 9. 
ve 10. yüzyıllarda tanımaya başladılar… Tanıdıkları İslâm’ı gözden geçi-
rip kendi kültürleri ile uyumlu hale getirmeye çalıştılar. İslâm’ın bazı özel-
liklerini kabul edip bazılarını kabul etmediler. Bedevi Arap toplumu için 
konan kurallar, kendileri için yabancıydı. Türkler ve o coğrafyadaki diğer 
milliyet mensubu halk İslâmiyet’i kabul ederken, kendi geçmiş kültürleri 
ile yeni bir sentez oluşturma yoluna gitti. İşte Anadolu Aleviliğinin oriji-
nalliği, yani başka bir İslâm ülkesinde aynısının olmaması, bu oluşumun 
tarihi yolculuğu farklı bir kulvarda yapmış olmasından ileri gelmektedir. 
Anadolu halkı, geçmiş uygarlıklarıyla Horasan üzerinden gelen İslâm’ı 
yeni bir yapılanmaya tabi tuttu ve böylece farklı bir sentez oluştu.”19

İslâm dinini tanıyıp öğrenme konusunda Türkmen grupları arasında 
farklık oluşmuştur. Devletin kurumlarının işlediği şehir merkezinde yaşa-
yanlar yazılı kaynaklara dayalı İslâm’ı tanırken, kırsal kesimde yaşayan 
göçebe Türkmenler eski inanç, kültür ve geleneklerini inanılan yeni din ile 
birlikte sürdürmüştür. Günümüz Anadolu Aleviliğinin, Orta Asya Yesevili-
ği’nden ve Anadolu Bektaşiliği’nden önemli ölçüde etkilendiği ve böylece 
mistik yönü ağır basan bir inanış olarak varlığını sürdürdüğü söylenebilir. 

3.	 Günümüzde	Alevilik	Anlayışları

Aleviliğin genellikle Anadolu’ya özgü bir inanç olduğu daha önce 
belirtilmişti. Anadolu’ya göç sürecinde Türkmen boylarının çoğunluğu, 
yerleşim alanı olarak kırsal bölgeleri tercih etmiştir. Şehirdeki medrese 
kültüründen uzak kalan Türkmenler İslâm’la ilgili kitabi bilgiden ve bazı 

18 Bkz: Ethem Ruhi Fığlalı, “Anahatlarıyla Alevilik”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik 
(Panel: 22.02.1992), Diyanet Yayınları, Ankara 1995, s. 16; Reha Çamuroğlu, 
Değişen Koşullarda Alevilik, Doğan Kitapçılık Yayınları, İstanbul 2000, s. 54.

19 http://www.karacaahmet.com/inside.asp?kategori=1&link_id=36&alt_id=1, 
20.10.2010.
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ibadetlerden uzak, mistik bir tasavvufi hayat anlayışını benimsemiştir.20 
1950’lerden sonra Alevilerin önemli bir kesiminin şehirlere göç etmesiyle 
birlikte gruplar arası düşünce farklılığı daha da artmış, böylece birbirinin 
alternatifi değişik Alevilik anlayışları ortaya çıkmıştır. 

Alevi dedelerinden İzzettin Doğan’a göre: “Alevilik, Maveraünne-
hir’deki göçebe Türk kabilelerinin İslâmiyet’i mümkün olduğu ölçüde 
şekilden arındırarak yorumlamasıyla oluşan bir dini anlayış biçimidir. 
İslâm’ı kabul eden Türkler eski inanç ve adetlerini bıçak keser gibi terk 
etmemiş, bu yeni inancı kendi geleneği ve kültürüyle yoğurmuştur. Nişabur, 
Horasan, Semerkant, Taşkent ve Buhara’dan gelen gruplar Anadolu’ya 
göç ettiği zaman Hıristiyanlarla karşılaşmış ve onlardan etkilenmiştir. Bu 
nedenle Alevi gruplar İslâm’ın değişmez diye bilinen kurallarını dikkate 
almamış, daha ziyade insan sevgisi ve hoşgörüye dayanan bir anlayışı be-
nimsemiştir.21

Lütfü Kaleli, başkanı olduğu Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Vakfının 
web sitesinde yayınladığı “Adımız Anadolu Aleviliği” başlıklı makalesin-
de, Anadolu Aleviliğinin Kırklar Meclisi’nden doğduğunu, bu inancın Hz. 
Muhammed’in öğrettiği İslâm’dan farklı bir içerik taşıdığını belirtmekte-
dir. O’na göre Alevilik; “Allah-Muhammed-Ali kutsallığını kalbinde taşı-
yan, Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, 
her dine, her mezhebe ve her inanca saygı duyup hoşgörü ile bakan, dil, 
din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, diline, beline sahip olma ilkesini şart 
koşanları çatısı altına alan, lâik, demokrat, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı 
düşünceyi savunan, zalime ve zulme karşı mazlumun yanında olan, sevgi 
ile Tanrı’ya yönelen, edepli olmayı yaşamın temeline oturtan, hamurunda 
hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, Hz. Muhammed ve Hz. 
Ali’den gelen neslin imametini teberrâ ve tevellâ ilkesi ile sahiplenen, dini 
biçim ve şekil olarak değil, gerçek anlamıyla algılayan, dini, bağımsız bir 
irade gücü ve bâtıni özelliği ile evrimleştirip akıl ve iman bütünlüğünde 
birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir.”22 

Aleviliğin din mi, mezhep mi yoksa kültür mü olduğu konusunda gö-
rüşlerini açıklayan Kaleli, dinler tarihinde Alevilik diye bir din olmadı-

20 A. Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, Dergâh Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1996, s. 71.
21 Ayhan Aydın, “İzzettin Doğan İle Söyleşi I”, Cem Dergisi, c. 5, Sayı: 54, Kasım 1995, 

s. 20–21. 
22 http://www.abkyol.nl/alevilik/aleviliknedir/index.html, 10.05.2009.
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ğı için bu inancın başlı başına bir din olmadığını, ancak dinlerden birine 
mensubiyetinin bulunduğunu, o dinin de İslâm olduğunu söylemektedir. 
Aleviliğin Caferi mezhebine mensubiyetinin açık olduğunu belirten Kale-
li, bu mensubiyetin zahiri (şekilsel) değil de bâtıni (içe dönük) olduğunu 
vurgulamaktadır.23

Kaleli, Aleviliğin inanç esasları hakkında sağlıklı bilgi sahibi olabil-
mek için İslâm’ın hükümleriyle Aleviliğin karşılaştırılması gerektiğini 
söylemektedir. O’na göre Sünni İslâm’ın beş şartı vardır. Bunlardan ilki 
kelime-i şahadet getirmektir. Yani Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi ve İs-
lâm dininin peygamberi olduğuna inanmaktır. Şii İslâm’da da aynı söylem 
yaygındır. Anadolu Aleviliğinde ise kelime-i şahadet anlam itibariyle aynı, 
söylem itibariyle farklıdır. Yani; “Lâ ilahe illâllah, Hak bir Muhammed 
Resulüllah, Aliyyün veliyullah” şeklinde söylenir. Böylece Allah’ın birli-
ğine, Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna inanılmakla birlikte, Hz. 
Ali’nin veliliğini kabul etmekle bu inanç tamamlanmaktadır. Kısacası İs-
lâm’ın ilk şartına göre Anadolu Aleviliğini İslâm içerisinde gören Kaleli, 
bu inancı İslâm dışı saymanın doğru olmadığını ifade etmektedir.24 

Bugün dünyada bir milyarın üzerinde Müslüman bulunduğunu, İslâm 
denilince ince minareleri göğe yükselen, bir veya birkaç geniş kubbesi olan 
camilerin akla geldiğini ve bu camilerin İslâm’ın simgesi olduğunu ifade 
eden Kaleli, Anadolu Alevilerinin tarih boyunca camisiz yaşadığını, günde 
beş vakit namaza karşılık kendi diliyle gülbânk okuduğunu söylemektedir. 
Anadolu Alevisinin saz ile sözü birleştirdiğini, kadın-erkek birlikte mu-
sahip olup semah döndüğünü, dâra durarak aklanıp paklandığını, cemal 
cemale niyaz edip Hak divanında kemale erdiğini ve yetmiş iki milleti 
kardeş bildiğini, Tanrı’ya varışı insana yönelişte gördüğünü, ancak Sün-
ni İslâm’da bunların yerinin olmadığını söylemektedir.25 İslâm’ın üçüncü 
ve dördüncü şartı olan oruç ve hac açısından Aleviliğin Sünnilikten farklı 
olduğunu belirten Kaleli, Alevilerin Ramazan orucu tutmamasını ve hac-
ca gitmemesini bu görüşüne delil olarak göstermektedir.26 Kaleli’ye göre 
Sünni İslâm’ın diğer şartları olan meleklere ve ahirete inanma, fitre ve 
zekât verme Anadolu Alevilerinde de vardır. Meleklere ve ahirete inanan 

23 Bkz: Lütfü Kaleli, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, İstanbul 1995, s. 429–430.
24 Kaleli, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, s. 426.
25 Kaleli, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, s. 426–427. 
26 Bkz: Kaleli, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, s. 427; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 171.
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Anadolu Alevileri yardımlaşmayı inancın temeline yerleştirmiştir. Dola-
yısıyla aşure pişirip dağıtmanın, fakiri zenginle kardeş tutmanın, fitre ve 
zekât vermenin Alevilikte öteden beri yaşam biçimi olduğunu söyleyen 
Kaleli, bu açıdan Alevilik ile Sünnilik arasında benzerliğin bulunduğunu 
dile getirmektedir.27

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nin sayfasında “Alevilik nedir?” 
sorusuna; “Alevilik, insanı merkez alan, Anadolu’ya özgü eşi ve benzeri 
olmayan bir felsefe, bir inanç, bir yaşam biçimi, bir kültür, bir öğreti ve 
hatta bunların tümünü aşan bir toplumsal olgudur.”28 şeklinde cevap ve-
rilmektedir.

Bedri Noyan’a göre: “Alevilik, İslâm içerisinde dini hükümlerin za-
hirinden ziyade bâtıni yönünü esas alan bir mezheptir. Söz gelimi dinin 
zahirini esas alanlar, elini yüzünü yıkayarak abdest alırken, batınını esas 
alanlar, el ve yüzü yıkayarak beden temizliği yapmanın yanında gönül ve 
ahlâk temizliğine de önem verir.”29 

Alevi yazarlardan Reha Çamuroğlu, Aleviliğin heterodoks bir İslâm ya 
da İslâmi bir heterodoksi olduğunu ileri sürer. O’na göre; “Özünü insan 
kardeşliği ve Tanrı’yı insanda görme anlayışından alan Alevilik, İslâm 
kültürel kuşağı içerisinde yaşamış, Müslümanlığın sembolik yapısı içe-
risinde kendini ifade eden bir heterodoksidir. Bir Alevi ya da Bektaşinin 
‘Ben Müslümanım’ deyişi, bu gerçeklikten kaynaklanmaktadır. Yoksa di-
ğer dinleri Müslümanlıktan aşağı görmesinden değil. Bu anlamda ‘Alevi-
lik gerçek Hıristiyanlıktır’ demek, ‘Alevilik gerçek Müslümanlıktır’ demek 
kadar doğru ve yine aynı oranda yanlıştır.”30 Günümüz Aleviliğini dini 
bağlamının dışında etnik/siyasal bir olgu şeklinde algılayan Çamuroğlu, 
“Allah-Muhammed-Ali” üçlemesine dayanan geleneksel Aleviliğin batıl 
inançlardan arındırılması gerektiğini söylemektedir.31

Aleviliği İslâm tarihindeki bazı olaylara indirgemenin doğru olmadığı-
nı belirten Çamuroğlu, bu anlayış biçiminin, tarihsel oluşumunu tamamla-
dıktan sonra evrensel bir inanca dönüştüğünü ve bu haliyle tarihi aştığını 

27 Kaleli, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, s. 428.
28 http://www.hubyar.org/v2/viewpage.php?page_id=1, 07.03.2010.
29 Cemal Şener, Yaşayan Alevilik, İstanbul 1993, s. 31.
30 Reha Çamuroğlu, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, İstanbul 1992, s. 41.
31 Reha Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevi Uyanışı”, Alevi Kimliği, Ed: T. Olsson, E. 

Özdalga, C. Raudvere, 2. Baskı, İstanbul 2003, s. 100.
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söyler. O’na göre: “Aleviliği Kerbelâ Olayından, Gadir-i Hum’dan iba-
retmiş gibi ele almak, onun evrensel düşünsel akrabalıklarını yok saymak 
anlamına gelir. Ama ‘Gerçek Müslümanlık Aleviliktir’ demek de yanlıştır. 
Çünkü bu ifadede Müslümanlığı tüm diğer dinlerden üstün görme iddia-
sı vardır. Biraz daha yakından bakıldığında bu anlayış, dinlerden birini 
doğru kabul edip diğerlerini küçümsemektir. Oysa Anadolu Aleviliği bir 
sentezdir. Bu sentezde Uzakdoğu dinlerinin, Şamanlığın, antik Anadolu 
inançlarının, Hıristiyanlığın, Museviliğin ve şüphesiz Müslümanlığın bir-
çok unsuru iç içe geçmiş, bir potada kaynamıştır. Aleviliği anlamak için 
sadece İslâm tarihine başvurmak hatalı ve yetersizdir. Aleviliği bütün bile-
şenleriyle kavramak için tüm dinler ve dinlerin sembolik yapısı hakkında 
bilgi sahibi olmak gerekir.”32

Alevi yazarlardan Hüseyin Tuğcu’ya göre: “Alevilik ne bir din, ne bir 
mezhep, ne de folklorik bir öğedir; Alevilik bir meşreptir. Ana kaynak olan 
Kur’an ve Sünneti biraz farklı biçimde yorumlama, bu iki kaynaktan ya-
rarlanma ve yaşama tarzıdır. Alevilerin dini İslâm’dır. İran, Irak, Suriye, 
Lübnan, Yemen, Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Azerbaycan’da Şii 
ya da Alevi diye tanınan Müslümanlar mezhepte Caferi, İmami, Nusayri, 
Dürzi, Zeydi, İsmaili gibi isimlerle anılmaktadır. Fakat Türkiye’de Alevi 
ve Bektaşilerin hemen hepsi Caferi olduğunu söylese de bu yanlıştır. İmam 
Cafer Sadık sevgisi, insanları bu şekilde söylettirmektedir. On İki İmam 
Şiası Caferilikten farklıdır. Türkiye Alevi ve Bektaşileri On İki İmamcı-
dır… Anadolu Aleviliği denilince Anadolu’ya has Alevilik kastedilmekte-
dir. Bu da kendi içinde farklı özellikler taşır. Sivas Alevisi, Tunceli Ale-
visinden; Kahramanmaraş’taki Nurhaklar Hatay’daki Nusayrilerden; An-
talya Toroslardaki Tahtacılar, hemen yanı başındaki Ağaçeri ve Türkmen 
Alevilerinden; İzmir Narlıdere Alevi-Bektaşileri, Balıkesir Çepnilerinden 
farklıdır. Karadeniz’de yaşayan Sıraç Alevileri ile Trakya’daki Amucalar 
arasında büyük farklılık vardır. Her ne kadar temel aynı ise de, Alevilerin 
sosyo-kültürel yaşantısında bu farklılıklar ön plana çıkar. Sadece Sivas’ta 
en az altı çeşit Alevi grubun bulunduğu tespit edilmiştir.”33 

Mezhepler Tarihi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Hasan Onat’a göre 
Alevilik, mezhep değil tasavvufi bir anlayıştır. Onat, mevcut Aleviliğin 

32 Çamuroğlu, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, s. 42.
33 Hüseyin Tuğcu, “Alevilik Bir Meşreptir”, Köprü Dergisi, Sayı: 62, İstanbul 1998.
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kendini ifade biçiminin tarikat formunda olduğunu; tarihsel arka planı, 
oluşum süreci, farklılıkları ifade etmek için kullanılan temel kavramları 
ve sosyo-kültürel özellikleri dikkate alındığında, bu inanış biçiminin sufi 
oluşum niteliği taşıdığını söylemektedir.34 

Aleviliğin ne olduğu konusunda Sönmez Kutlu da şunları söylemekte-
dir: “Gerek Alevilik gerekse Bektaşilik İslâm mezhepleri tarihinin mezhep 
olma kriterlerini taşımamaktadır. Dini bir örgütlenmenin mezhep kabul 
edilebilmesi için sistematik bir teolojiye veya bir nazariyeye sahip bulun-
ması yanında, yazılı temel eserlerinin de olması gerekir. Ayrıca, İslâm ge-
leneğinde babadan oğula geçen bir yetki devri yoktur. Alevi-Bektaşilikte 
ise dede böyle bir yetkiye sahiptir ve icazetle tayin edilir. Oysa mezhep 
liderleri, bir başkası tarafından icazetle tayin edilmez. Sadece Şia’da her 
bir imam kendisinden sonraki imamı tayin eder. Onların sayısı da 7 veya 
12 ile sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan İslâm mezhepleri arasında soya 
bağlı bir mezhep yoktur; isteyen istediği mezhebe girebilir ve istediği za-
man o mezhepten çıkabilir. Hâlbuki Alevilik soyda devam eder. Anne ve 
babası Alevi olmayan Aleviliğe giremez. Bektaşilikte de ancak uzun tören-
lerden geçtikten sonra tarikata girmek mümkündür. Dolayısıyla Alevilik ve 
Bektaşilik mezhep kategorisinde değerlendirilemez.”35

Bazı Alevi dernek ve kuruluşlarının internet sitelerinde Alevilikle ilgili 
şu özet bilgiler yer almaktadır: “Alevilik; İslâm’ı benimseyen, Tanrı’nın 
birliğine inanan, Muhammed’i Peygamber kabul eden, O’nun Ehl-i Beyti-
ni seven, yaratanla yaratılan ayrılığını ‘Vahdet-i Vücut’ ile birleştiren, Al-
lah korkusu yerine Allah sevgisini benimseyen, şeriat kapısını aşıp marifet 
yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, Kur’an’ın şekline değil özüne inen, aklı 
ve gönlü ile ‘seyr-ü süluk’ (ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur. 
Alevilik; özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine 
ve zerresinden oluştuğuna, insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde 
kadın erkek ayrımı yapmadan kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inan-
cını icra etme biçimidir. Alevilik; İslâmiyet’i Kur’an’a dayalı, Muham-
med’in buyruklarına göre evrensel boyutuyla yorumlayıp yeryüzü insan-
lığına yeni kapılar açan büyük bir düşünce akımıdır. Aleviler Kur’an’ı 7. 
yüzyılla sınırlı bir kitap olarak değil, bütün insanlara doğru yolu göstere-

34 Bkz: Hasan Onat, “Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri ve 
Diyanet”, Türk Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şubat 2005, s. 10–11.

35 Kutlu, Alevilik–Bektaşilik Yazıları, s. 82–83.
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bilecek bir kılavuz olarak görür. Sünni anlayışta Kur’an emirler, yasaklar 
ve cezalarla dolu bir kutsal kitap gibi sunulurken, Alevi anlayışta Kur’an 
kişinin gerçeğe ulaşmasında bir kılavuzdur. Kur’an, insanoğlunun bilgi 
birikiminin o dönemdeki bir sonucudur. Kaynağı ilahidir ama Hz. Muham-
med’in aklı, bilinci, duyguları ile ilişkili olarak insanlığa sunulmuştur.”36

Aleviliği İslâm dışı bir inanç, kültür ya da ideoloji olarak gören Alevi 
çevreler de vardır.37 Örneğin İzmir’de bir yurttaşın nüfus cüzdanının din 
hanesine İslâm yerine Alevilik yazılması talebinin reddedilmesi üzerine, 
Alevi-Bektaşi Kuruluşları Birliği Federasyonu Genel Başkanı Ali Doğan; 
“Alevilik İslâm’ın bir mezhebi değil, bütün dinlerden etkilenen bir yaşam 
biçimidir, aradaki tek ortak nokta ‘Allah-Muhammed-Ali’ üçlemesidir. 
Alevilik İslâm’dan binlerce yıl önce vardı. Alevilik İslâm’ın dışındadır ve 
kendine özgüdür.”38 diyerek, geleneksel düşüncenin dışında bir Alevilik 
anlayışını yansıtmıştır. 

Alevi yazarlardan Kazım Genç bir söyleşide şunları ifade etmiştir: “Ale-
vilerin bir bölümü Müslüman olduğunu kabul etmiyor, bir bölümü ise ka-
bul ediyor. Biz, Aleviliğin İslâm’ın içinde olmadığını söylüyoruz. Aleviliği, 
İslâmiyet’ten önce de var olan ve kendine özgü bir olgu olarak görüyoruz. 
Alevilik, Orta Asya’dan Şamanizm’in ritüellerini de alarak Anadolu’ya ge-
len, Musevilikten, Hıristiyanlıktan ve en geniş anlamda İslâmiyet’ten etki-
lenen bir inanç, felsefe, kültür ve yaşam biçimidir…”39

Ağucan Ocağı dedelerinden Ali Haydar Cilesun, Aleviliğin komünist 
hareketin ilk nüvesi olduğunu söylemektedir. O’nun konuyla ilgili görü-
şü özetle şöyledir: “Aleviliğin inançsal özü maddeseldir. Sözgelimi dört 
kapıdan üçüncüsü olan marifet üfürükçülük değil, maddenin bilime şekil 
vermesi, başka bir ifade ile madde ve düşüncenin üretime dönüşmesidir. 
Aleviliğin Cennet, Cehennem, huri ve gılmanla alakası yoktur. Alevi-
lik, kültürü din, dini de kültür yapan bir sistemin adıdır. Bazılarının ileri 
sürdüğü gibi İslâm’ın özü değildir. Eğer öyle olsaydı, Tanrı inancı, kitap 
inancı ve ibadet biçimi İslâm’dan farklı olmazdı. Var eden, üreten, bulan, 
yapan, savaş çıkartan ve barış yapan insandır. O nedenle Allah da aslında 

36 http://www.aleviİslâmdinhizmetleri.org, 01.09.2010.
37 Bkz: Rıza Algül, Aleviliğin Sosyal Mücadeledeki Yeri, İstanbul 1956, s. 16–23; Rıza 

Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul 1992, s. 19–26.
38 Umut Erdem, “Alevilik Tartışması”, Hürriyet Gazetesi, 01.10.2004.
39 Neşe Düzel, “Alevilik İslâmiyet’in İçinde Değil”, Radikal Gazetesi, 10.10.2005.



16 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

insandır. Allah insanda olunca o insan insanlaşmakta, insandan çıkınca 
insan hayvanlaşmaktadır.”40 

Alevi yazarlardan Cemşid Bender’e göre: “Kürtçe ‘Alav’ kökünden 
gelen Alevilik kavramının Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Ali ile ilgisi 
yoktur. Alevilik On İki İmam Şiiliğinden tamamen uzak bir anlayış olup 
daha ziyade Zerdüştlüğün uzantısı ve Kürt uygarlığının ürünü bir inanç 
sistemidir. Alevilikteki ‘Alevi’ kelimesi Türkçe’de ‘Alevci, Alevli, Alevden 
yana olan’ anlamında kullanılmakta ve bazı yörelerde Alevilere Kızılbaş 
denmesi de bu tespiti doğrulamaktadır.”41 

Son yıllarda ileri sürülen Aleviliğin İslâm’la ilgisinin bulunmadığı yö-
nündeki bu tür iddiaların tarihsel ve bilimsel olarak ispatlanamadığı anla-
şılmaktadır. 

Türkiye’de ilk kez “Alevi İslâm İlmihali” isimli bir kitap yazan Divriği’li 
Veysel Semih Şeker, Aleviliğin İslâm dışı bir inanç gibi gösterilmesine karşı 
şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Sünnilikle Alevilik kaynak itibariyle birdir. 
İkisinin de çatısını Kur’an ve Sünnet oluşturur. Kur’an’dan kaynaklanma-
yan hiçbir kitap sahih değildir… ‘Kur’an’ın içerisinden Ehl-i Beyt ile ilgili 
ayetler çıkartılmıştır, bugünkü mevcut Kur’an eksiktir’ gibi sözler gerçek dı-
şıdır… Bizim mezhebimiz itikatta On İki İmam’a bağlılık, fıkıhta ise Caferilik-
tir. Bizim Anadolu Aleviliği Caferiliğin Anadolu’ya has yorumudur. Alevilikte 
namaz, oruç, zekât ve hac farzdır… Maalesef bugün Alevi insanlar Alevi kül-
türünden, bilgisinden yoksun kalmış ve Alevi topluluklar cahilleştirilmiştir... 
Biz bugün Alevi İslâm kelimesi üzerinde çok duruyoruz. Çünkü bugün Ale-
vilik kavram olarak İslâm’dan uzaklaştırılmış, ateizm, sosyalizm, çağdaşlık 
kavramlarıyla özdeşleştirilir hale gelmiştir… Köylerde gördüğüm kadarıyla 
yaşlılardan çoğu Alevi kültürünü tanımıyor. Yaşlılardan sadece birkaçı Fati-
ha’yı ezbere biliyor. Ben Sivas’ın Alevi bir köyünde namaz kıldırdığım zaman 
arkamdaki cemaatten çoğu duygulandı. Namaz çıkışında birkaç kişi bana 
teşekkür ederek ağladılar. Bu da gösteriyor ki, yaşlı Aleviler de kendi değer-
lerini kaybetmenin, gençlere aktaramamanın acısını çekiyorlar. Aşağı yukarı 
Sivas’ın hiçbir köyünde cem yapılmıyor. Dedelerin birçoğu şehre göçtü. Yeni 

40 Bkz: Ali Haydar Cilesun, Alevilik Bir Sır Değildir, İstanbul 1995, s. 10–17.
41 Bkz: Cemşid Bender, 12 İmam ve Alevilik, İstanbul 1993, s. 93; İsmail Engin, 

“Aleviliğin/Alevilerin ‘İdeolojileştirilmesi, Marjinalleştirilmesi’ Çabalarına Bir 
Örnek: Radikal Bir Alevi Kadro Hareketi ve Dergisi ‘Kızıl Yol’”, Alevilik, (Ed: İsmail 
Engin, Havva Engin), Kitap Yayınevi, İstanbul 2004, s. 531–542.
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dedeler, Seyyid soyundan gelenler eğitilmeyince bu kültür yok olmaya yüz 
tuttu. Artık musahiplik, düşkünlük, tevellâ, teberrâ ve bunun gibi Alevi litera-
türünün vazgeçilmez kavramlarını şimdiki gençlere, hatta orta yaşlılara sor-
sanız bilmez. Neden derseniz, siz bir binayı tamir etmezseniz o bina zamanla 
göçer. Bugün Alevilik adeta tamir olmamış bir bina gibi her tarafı akmış, 
yıkılmış, yok olmama gayreti içerisinde bekliyor. Bugün Alevi halk Alevi kül-
türünden habersiz. Bunun kaynağı Osmanlıya dayanıyor. Yavuz Selim zama-
nında Aleviler şiddetli baskılara maruz kaldı ve devletten gelen her türlü bas-
kıya Sünni baskısı olarak bakıldı. Aleviler Sünnilerin kıldığı namazı, orucu 
ve her şeyi reddetti. Osmanlı da Alevilerin yaşantısını reddetti… ‘Ben bugün 
komünistim, Aleviyim ama aynı zamanda ateistim’ diyenleri yadsımıyorum. 
Çünkü bunlar Hıristiyan ya da Yahudi olabilirdi. Bugün Sivas’taki Alevileri 
tehdit eden müthiş bir Bahailik yayılması vardır. Sivas’taki Bahailerin %98’i 
Alevidir. Marksist gençlere bir şeyler anlatabilirsiniz, fakat Bahailiği kabul 
etmiş gençlere hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz…”42

“Alevilikte Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” kitabının yazarı Ali Kaya’ya 
göre; “Alevilik, dini İslâm, kitabı Kur’an, Allah’a kul, Hz. Muhammed’e 
bağlı, Hz. Ali’ye talip olan, Ehl-i Beyt yolunu süren, Hacı Bektaş Veli’nin 
‘eline, beline, diline sahip ol’ öğüdünü ilke edinen, iyi düşünce, doğru söz 
ve iyi davranışta kendini bulan, Tanrı’nın korkusu yerine sevgisini benim-
seyen, zahiri batınla ve batını da zahirle birleştiren, şeriat kapısını aşıp 
marifet yoluyla hakikat dünyasına ulaşan, Kur’an’ın şekline değil özüne 
inen, akıl ve gönül ile ruhsal olgunlaşma yoludur.”43

Ülkemizdeki Alevi nüfusun hızlı bir şehirleşme sürecine girdiği ve bu 
süreçte birbirinden oldukça farklı Alevilik anlayışının geliştiğini belirten 
bir Alevi aktivist şunları söylemektedir: “Babam, ‘Alevilik İslâm’dır, hatta 
hakiki Müslüman biziz’ diyor. Ben, ‘Alevilik kendi başına bir inançtır, fakat 
İslâm’dan da etkilenmiştir.’ diyorum. Oğlum da, ‘Alevilik yalnızca bir fel-
sefe, bir yaşam biçimidir.’ diyor. Ne yapacağız şimdi?”44 

Görüldüğü gibi, günümüz Alevilikle ilgili oldukça farklı tanımlar ya-
pılmaktadır. Yazılı kaynaklardan ziyade sözlü geleneğe bağlı inançlarla il-
gili farklı tanım ve yorumların yapılması olağandır. Ancak tanımlardan bir 

42 Cemal Sofuoğlu-Avni İlhan, Alevilik-Bektaşilik Tartışmaları, TDV Yayınlar, Ankara 
1997, s. 150–152.

43 Ali Kaya, Alevilik’te Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Can Yayınları, İstanbul 2006, s. 50. 
44 http://kitap.antoloji.com/alevilik-kitabi/, 24.09.2008.
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kısmının tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığı da bir gerçektir. Örneğin bazı 
Aleviler tarafından dile getirilen: “Alevilik, Anadolu’ya özgü orijinal bir 
dindir, … Alevinin tanrısı Hak’tır. Hakkı yaratan da insandır… Kitabı ve 
peygamberi yoktur bu dinin… Dini kuran insandır… Hz. Ali, Anadolu’da 
simgesel bir şahsiyettir. İki Ali vardır Alevilikte. Biri tarihsel şahsiyet olan 
gerçek Ali, diğeri de yoksulun hakkını arayan simgesel Ali. Bu Ali kapı 
komşusudur. Hatta dünyayı yaratan da O’dur… Alevilik, yoksul Anado-
lu insanının muhalefet ideolojisidir. Bin yıllık başkaldırıdır… Komünist 
kavramlar içeren ateist ve materyalist bir düşüncenin, şeriata karşı fiziki 
mücadelenin adıdır. İslâm’dan önce de var olan Alevilik, Hz. Ali’nin şeri-
atını almamıştır, aksine Alevilik şeriatla mücadele etmiştir…”45 şeklinde-
ki değerlendirmelerin Aleviliğin tarihsel süreciyle bağdaşmayan ideolojik 
yaklaşımlar olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Tarih içerisinde adeta bir kültür yumağı haline gelen Aleviliğin İslâm 
dini ile birlikte daha pek çok inanç ve kültürün izlerini taşıdığı görülmek-
tedir. Dolayısıyla Aleviliği, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek göçebe ha-
yatı sürdüren ve eski inanç ve kültürünü İslâm’la kaynaştırmaya çalışan 
Müslüman Türkmenlerin Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisini esas alan Halk 
Müslümanlığı olarak değerlendirmek mümkündür. 

Alevilikle ilgili bu kadar farklı tanım ve yorumdan herhangi birini Ale-
vilerin genelinin düşüncesi olarak anlamamak gerekir. Ancak Aleviliği, 
Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisine dayandıran yorumların tarihsel gerçeklere 
daha uygun olduğu da bilinmelidir. Hz. Ali’nin Aleviler tarafından bu ka-
dar çok sevilmesinin nedeni, her şeyden önce O’nun Hz. Peygamber’in ak-
rabası oluşundan ve İslâm dinine yaptığı fedakârlıktan kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla Aleviliği İslâm dışı göstermeye çalışan yanlı yorumlara iltifat 
edilmemesi, her şeyden önce tarih bilimine saygının bir gereğidir. Ancak 
tarihsel gerçeklerle bağdaşmayan Alevilik yorumlarını da hoşgörüyle kar-
şılamak gerekir. Çünkü hoşgörü, inanç özgürlüğünün ve bir arada yaşama 
kültürünün en önemli unsurudur. Öyleyse yapılması gereken, tek tip bir 
Alevilik ya da tek tip bir Sünnilik anlayışını savunmak yerine, var olan 
farklı anlayışların bir arada barış ve hoşgörü içerisinde barınabilmesine 
zemin oluşturacak bir diyalog kültürünü geliştirmektir.

45 Bkz: Hasan Karakaya, “Alevilerden Yanlış Adrese Cevap”, Genç Erenler Dergisi, 
Yıl: 3, Sayı: 35, Ağustos 1998, s. 197.
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4.	 Hacı	Bektaş	Veli	ve	Bektaşilik

Anadolu Aleviliğinin en önemli önderi, şüphesiz Hacı Bektaş Veli’dir. 
Aleviliğin kurumsallaşmasında en büyük rolü bulunan Hacı Bektaş Veli’yi 
tanımadan Anadolu Aleviliğini anlamak mümkün değildir. O’nun adına 
nispet edilen Bektaşilik tarikatı Alevi toplumuna kapılarını sonuna kadar 
açmış ve sonuçta Alevilik denilince Bektaşilik, Bektaşilik denilince de 
Alevilik anlaşılmıştır. 

Hacı Bektaş Veli’nin 13. yüzyılın ortalarında, büyük bir ihtimalle 1248 
yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde dünyaya geldiği ve Ehl-i Beyt soyun-
dan İmâm Musa Kazım’ın torunu olduğu46 rivayet edilmektedir. Bektaş 
mahlasıyla anılan bu fikir önderinin asıl adı Mehmet’tir. Kendini ilim ve 
irfan yoluna adayan Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden Lok-
man-ı Perende’nin ders halkasına katılmış ve O’ndan Yesevilik tarikatının 
erkânını öğrenmiştir. 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Nev-
şehir’in Suluca Karahöyük kasabasına yerleşmiş ve irşat faaliyetlerini ora-
da yürütmüştür. Kaynakların çoğuna göre miladi 1270 ya da 1271 yılında 
altmışlı yaşlarda iken vefat eden47 Hacı Bektaş Veli’nin türbesi Nevşehir’in 
kendi adıyla anılan ilçesi Hacı Bektaş’tadır. 

Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda bazı siyasal ve sosyal çalkantıların ya-
şandığı Anadolu’da barış ve hoşgörü kültürü için büyük bir çaba harcamış-
tır. Yetiştirdiği öğrencileri Anadolu’nun ve Balkanlar’ın çeşitli yerlerine 
göndererek buralarda İslâm’ın yayılmasına çalışmıştır. Osmanlı döne-
minde fetih hareketlerine katılan Bektaşiler, hem toplum hem de devlet 
nezdinde büyük bir itibar görmüştür. Bektaşi dergâh ve tekkelerine devlet 
bütçesinden pay ayrılmış48 ve böylece Bektaşiliğin Anadolu’da kurumsal-
laşması sağlanmıştır.

Hacı Bektaş Veli’nin eserleri ve hakkında yazılan velâyetnameler in-
celiğinde, O’nun Kur’an ve Sünnete uygun bir düşünce ve yaşantı sahibi 
olduğu, dine davet (tebliğ) faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmeye çalıştığı 
anlaşılmaktadır.49 Herkesi kuşatan hoşgörülü yaklaşımı nedeniyle bugün 

46 Velâyetnâme, Haz: Hamiye Duran, TDV Yayınları, Ankara 2007, s. 61–62.
47 Bkz: Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir? Ankara 1987, s. 19.
48 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 

1982, c. 1, s. 545.
49 Bkz: Hüseyin Özcan, Fatiha Tefsiri Hacı Bektaş Veli, Horasan Yayınları, İstanbul 

2008. 
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Anadolu’da faaliyet gösteren Bektaşi, Kızılbaş, Çepni, Tahtacı, Kalenderi 
gibi farklı isimlerle anılan Alevi gruplar yanında, bazı Sünni tarikatlar da 
O’nu pir olarak kabul etmektedir.

Başta Makalât olmak üzere, Besmele Tefsiri, Fatiha Tefsiri, Kırk Hadis ve 
daha başka eserleri bulunan Hacı Bektaş Veli, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel 
değerlere verdiği önemle Anadolu kültür hayatında oldukça etkili olmuştur. 
Zamanla halk nezdinde birçok Hacı Bektaş Veli portresi oluşmuş, O’nun 
kişiliği âşıkların dilinde destansı bir üslupla nesilden nesile aktarılmıştır. 

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli’nin tasavvufi düşüncesi çerçevesinde oluş-
muş ve ona nispetle 13. yüzyılda kurulmuş olan tarikatın adıdır. Hacı Bek-
taş Veli’nin vefatından sonra ortaya çıkan bu tarikat, 1826 yılına kadar 
resmi makamlar tarafından himaye edilerek büyük bir itibar görmüştür.50 

Bektaşiliğin tasavvuf anlayışının merkezinde dört kapı kırk makam inan-
cı yer alır. Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’den önemli ölçüde etkilenen 
bu tarikat, 15. yüzyıldan sonra çeşitli sufi grupların, özellikle de Rafiziliğin 
etkisinde kalmıştır. Hacı Bektaş Veli’nin geliştirdiği ayin ve erkân, daha son-
raları Balım Sultan’ın önderliğinde Bâtıniliğe doğru evrilmiştir. Hacı Bek-
taş’tan sonra tarikatın en etkili piri olan Balım Sultan tarikatın erkânında bazı 
değişiklikler yapmıştır. Balım Sultan, tekkeleri köylere ve kasabalara kadar 
uzanan güçlü ve örgütlü bir dervişler teşkilatı haline getirmiştir. Kanuni Sul-
tan Süleyman zamanında Balım Sultan’ın kardeşi Kalender Çelebi’nin ikinci 
Babai isyanında yakalanarak öldürülmesi nedeniyle, Hacı Bektaş Tekkesinin 
manevi nüfuzunda bir süre gerileme görülmüştür. II. Mahmut, mensupları-
nın son yeniçeri isyanını desteklediği gerekçesiyle bu tarikatı dağıtmak is-
temiştir. Sonunda Bektaşilerin ileri gelenlerinden bazıları asılmış, bazıları 
da sürgün edilmiştir. Sonradan yapılan Bektaşi tekkeleri yıkılmış, eskilerin 
başına da Nakşi şeyhleri tayin edilmiştir. Ancak zaman içerisinde Nakşilik 
icazetnamesi alan Bektaşi babaları, yeniden tekkenin başına geçmiştir.51 

Bektaşilikte tekkenin lideri babadır. Baba olabilmek için tarikata kabul 
edilmek ve ilim alanında ehliyet sahibi olmak yeterlidir.52 

50 Bkz: Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 23; Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, s. 152.
51 Bkz: Ahmet Güner, “Bektaşilik”, Genç Erenler Dergisi, Sayı: 35, Ankara 1998, s. 47; 

Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, s. 152–153.
52 İrene Melikoff, “Bektaşilik/Kızılbaşlık: Tarihsel Bölünme ve Sonuçları”, Alevi 

Kimliği, Ed: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, Çev: Bilge Kurt Torun, Hayati 
Torun, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, s. 10.
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Diğer tarikatlarda olduğu gibi Bektaşilikte de “Lâ ilahe illâllah” şeklinde 
tekrarlanan zikir vardır. Bu tarikatta eski geleneklere ait birçok unsur göze 
çarpmaktadır. Göçebe Türkmenler eski gelenek ve göreneklerini İslâm’la 
bağdaştırarak tarikat disiplini içerisinde devam ettirmiştir. Özellikle cem 
törenlerinde görülen birçok unsurun, eski Türk töresinin tasavvufa uyarlan-
mış hali olduğu görülür. Örneğin cem sırasında çalınan bağlama, Orta Asya 
Şamanlarının ayinlerinde çalınan kapuzdan esinlenerek geliştirilmiştir. Bazı 
yörelerde yapılan cem törenlerinde içki içilmesi geleneğinin de Bektaşiliğe 
Şamanizm ve Kalenderilik kanalıyla geçtiği söylenmektedir.53 

Hacı Bektaş Veli’den sonra büyük bir değişim süreci geçiren Bekta-
şilikte Hurufilik, Babailik, Bâtınilik, Caferilik, Şiilik, İmamilik, Şamani-
lik gibi inançlarla birlikte hulul ve tenasüh gibi eski ve yeni birçok inanç 
unsurunun etkisini görmek mümkündür.54 Yani başlangıçta Alevi-Sünni 
ayrımı gözetilmeksizin, isteyen her Müslümanın katılabildiği Bektaşiliğin 
zamanla daha çok Alevi kesimin ilgi duyduğu bir tarikat haline dönüştüğü 
anlaşılmaktadır.

Alevilik ile Bektaşilik, toplumun geneli tarafından birbirinin aynı gibi 
algılansa da, bu iki kavram arasında bazı farklılıklar vardır. Örneğin Alevi 
olabilmek için Alevi anne ve babadan olma şartı aranır. Ancak Bektaşilik 
için böyle bir şart yoktur. Yani her Alevi Bektaşi’dir, ancak her Bektaşi 
Alevi değildir. Kavramlar arasındaki farklılıklar zamanla anlamını yitir-
miştir. Günümüzde Alevi ya da Bektaşi denilince aynı inanç grubu anla-
şılmaktadır.

“Bektaşi” kavramı “Alevi” kavramı yerine kullanıldığı gibi, bazen bu 
iki kavramın “Alevi-Bektaşi” şeklinde birlikte kullanıldığı da görülmek-
tedir. Aleviliğin Köy Bektaşiliği, Bektaşiliğin de Şehir Aleviliği olduğunu 
söyleyenler de vardır.55 Bu çalışmada Alevilik ve Bektaşilik ile ilgili bazı 
ayrıntılara değinilmekle birlikte, her iki kavramın sosyolojik olarak aynı 
anlama geldiği görüşü tercih edilmiştir.

53 Mahmut Riyat Bakır, Tasavvufi Bir Kavram Olarak Cem, Alternatif Yayınları, Ankara 
2003, s. 156.

54 Güner, “Bektaşilik”, s. 48.
55 Bkz: Melikoff, “Bektaşilik/Kızılbaşlık: Tarihsel Bölünme ve Sonuçları”, s. 33; 

Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 23.
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5.	 Alevilik-Bektaşilikte	İnanç	Esasları	(Dört	Kapı	Kırk	Makam)
Alevilik-Bektaşiliğin farklı bir teolojisinin ve inanç esaslarının olup ol-

madığı tartışmalı bir konudur. Bazılarına göre Alevilik-Bektaşilik teolojisi 
Şiiliğe ve onun bir kolu olan Caferiliğe dayanır. Bazılarına göre ise bu 
inancın farklı bir teolojisi ve fıkhı yoktur.56 Bu konuda bir netlik olmama-
sına rağmen, sözlü anlatımlarda ve bazı yazılı kaynaklarda Alevilik-Bekta-
şilik inanç esaslarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sözel anlatımda büyük 
farklılıklar olması nedeniyle, burada daha çok yazılı kaynaklardan yarar-
lanılmıştır.

Alevilik-Bektaşiliğin inanç esasları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazılı 
kaynakların başında Buyruk diye bilinen kitaplar gelmektedir. Buyrukların 
kimler tarafından yazıldığı konusunda net bir bilgi yoktur. 16. yüzyıldan 
itibaren yazılan başlıca buyruk kitapları Menakıb-ı Cafer-i Sadık, Tarikat-ı 
Cafer-i Sadık, Menakıbu’l-Esrâr, Behcetü’l-Ahrâr, Menakıb-ı Şeyh Safi ve 
Cafer-i Sadık Buyruğu’dur. Buyrukların yanında Cönknameler, Fütüvvet-
nameler, Velâyetnameler, Menakıplar, Makalâtlar, Divanlar, Erkannameler, 
Risaleler, Hüsniye, Hutbetü’l-Beyan gibi eserler de Alevilik-Bektaşilik ile 
ilgili kitaplar arasında sayılabilir. Bu eserlerde işlenen konularda benzerlik 
bulunmakla birlikte, bazı farklılıklar da vardır. Sanıldığının aksine Buy-
ruklar Alevi-Bektaşilerin kutsal kitabı değil, tarikat geleneği ve diğer dini 
konular ile ilgili pratik bilgiler içeren bir tür ilmihal kitabı niteliğindedir.57

Alevilik-Bektaşiliğin inanç esaslarının temeli, dört kapı kırk makam 
anlayışına dayanmaktadır. Hacı Bektaş Veli Makâlât adlı eserinde imanı; 
“Allah’a inanmak, O’nun emirlerini yerine getirmek, sakının dediğin-
den sakınmak”58 şeklinde tanımlamakta ve insanın Allâh’a dört kapı kırk 
makâmdan geçerek ulaşabileceğini ifade etmektedir. 

Hacı Bektaş Veli’nin Makalât adlı eserinde dört kapı kırk makam şu 
şekilde sınıflandırılmaktadır:

56 Süleyman Hayri Bolay, “Alevilik Felsefi Bir din midir?”, Dini Araştırmalar Dergisi, 
c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009, s. 162.

57 Bkz: Kutlu, Alevilik–Bektaşilik Yazıları, s. 160–161; Yaman, Alevilik Kızılbaşlık 
Tarihi, s. 40–43.

58 Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 71.
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1.	 Şeriat	Kapısı	ve	On	Makamı

a. İman etmek (Allah’ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine ve ahiret gününe, kaza ve kaderin, hayır ve şerrin 
Allah’tan geldiğine inanmak),

b. İlim öğrenmek,
c. İbadet etmek; namaz, oruç, zekât, hac, cihat etmek ve gusül ab-

desti almak,
d. Haramlardan uzaklaşmak ve helâl kazanmak,
e. Nikâh kıymak, ailesine faydalı olmak,
f. HA’yız ve lohusalık sürecinde cinsi münasebeti haram bilmek,
g. Sünnet ve cemaat ehlinden olmak,
h. Şefkatli olmak,
i. Helalinden yemek,
j. İyiliği işleyip kötülükten sakınmaktır.

2.	 Tarikat	Kapısı	ve	On	Makamı

a. Tövbe etmek,
b. Mürşidin öğütlerine uymak,
c. Temiz giyinmek,
d. İyilik yolunda mücadele etmek,
e. Hizmet etmeyi sevmek,
f. Allah’tan korkup haksızlık yapmamak,
g. İbret alıp ümitsizliğe düşmemek,
h. Hırka, zembil, makas, seccade, tesbih, iğne ve asa gibi eşyaları 

yanında bulundurmak,
i. Nasihat ve muhabbet sahibi olmak,
j. Aşk, şevk ve Allah’ın zenginliği karşısında kendisini fakir bil-

mektir.

3.	 Marifet	Kapısı	ve	On	Makamı

a. Edepli olmak,
b. Takvalı olmak,
c. Haramlardan sakınmak,
d. Sabırlı ve kanaatkâr olmak,
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e. Utanmak, hayâ sahibi olmak,
f. Cömert olmak,
g. İlim sahibi olmak,
h. Hoşgörülü olmak,
i. Arif (öğrendiğini yaşayan) olmak,
j. Kendini bilmek.

4.	 Hakikat	Kapısı	ve	On	Makamı

a. Alçak gönüllü olmak,
b. Kimsenin ayıbını araştırmamak,
c. Elinden gelen iyiliği esirgememek,
d. Allah’ın yarattıklarını sevip onlara zarar vermemek,
e. Mülkün mutlak sahibi Allah’a karşı itaatkâr olmak,
f. İnsanları eşit görmek
g. Birliğe yönelmek,
h. Gerçekleri öğrenmek,
i. Sır saklayabilmek,
j. Allah’ın varlığını müşahede etmek ve O’na ulaşmak.59

Geleneksel Alevilik inancına göre her Alevinin bir musahibi, bir reh-
beri, bir piri ve bir de mürşidi olması gerekir.60 Bu kişilerin herbirinin dört 
kapı kırk makâmı bilmesi ve gereğini yerine getirmesi zorunludur. 

Dört kapı kırk makam anlayışından sonra Alevilerin bir diğer önemli inan-
cı da velâyettir. Alevi-Bektaşi felsefesine göre velâyet, Allah’ın Hz. Ali’ye ta-
nıdığı bir yetkidir. Hz. Muhammed’in son peygamber, Hz. Ali’nin ise Allah’ın 
velisi ve Hz. Peygamber’in halifesi olduğuna inanılır. İnsanlar içerisinde Hz. 
Muhammed’den sonra en çok Hz. Ali’ye sevgi ve saygı gösterilmesi gerektiği 
kabul edilir. Hz. Ali’ye karşı sevgi, saygı ve bağlılık; Allah’a, Peygamber’e 
ve İslâm’a karşı sevgi, saygı ve bağlılık olarak değerlendirilir.61

59 Hacı Bektaş-ı Veli, Makalât ve Müslümanlık, (Nşr: Mehmet Yaman), Ankara 1994, s. 
156–158.

60 Göktan Ay, “Halk Kültürü Açısından Alevilik-Bektaşilik”, 2. Uluslararası Türk 
Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, c. 1, Ankara 2007, s. 298.

61 http://www.karacaahmet.com/inside.asp?katagori=1&link_id=29&alt_id=1, 
18.09.2010.
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“Allah-Muhammed-Ali” anlayışı, Alevilikte önemli bir yer tutar. Bu 
anlayışın, Hıristiyanlıkta “teslis” olarak bilinen “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” 
inanışından etkilendiği ve bu etkilenmenin sonucunda Kitab-ı Mukaddes 
kaynaklı teslis (üçleme) inancının, Aleviliğe “Hak-Muhammed-Ali” şek-
linde yansıdığı söylenmektedir.62 Ancak Bektaşi dedebabası Bedri Noyan’a 
göre Alevilikteki üçleme, Hıristiyanlık inancındaki teslise benzemez. Çün-
kü Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin anne ve babası bellidir. Her ikisi de 
kendisinin sade bir kul olduğunu ifade etmiştir.63 Alevilikteki “Allah-Mu-
hammed-Ali” şeklindeki üçleme, daha ziyade tevhit, nübüvvet ve imamet 
inancını vurgulamak içindir. Bu üç varlığı birlikte sevmenin, imanın kemal 
noktasını oluşturduğu söylenir.64 

Alevilik ile Sünnilik arasındaki farklılıklardan biri de imamettir. İma-
metle ilgili inanışa göre, Halifelik görevi Allah’ın emriyle Hz. Ali’nin ve 
vefatından sonra da O’nun soyundan gelen On İki İmamın hakkıdır. Alevi-
likte Hz. Ali ile birlikte On İki İmamın günahsız olduğu kabul edilir. Oysa 
Sünniler Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların başına geçecek halife-
nin daha önce belirlendiği görüşüne katılmaz. Sünniler halifenin (yönetici-
nin) yaşanılan dönemin şartlarına göre istişare ya da seçimle belirlenmesi 
gerektiğini düşünür.

Alevilerin Allah’ı tanıma ve yorumlama biçimi ile Sünnilerin Allah 
inancı arasında az da olsa fark vardır.65 Bu farklılıkta bâtıni tasavvuf an-
layışının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bâtıni tasavvuf anlayışına göre: 
“Doğa ve evren, Allah’ın kısmen de olsa bir yansımasıdır. Yeryüzünde var 
olan her şey, Allah’ın hayali görüntüsünden ibarettir. Kötü insan şeytanın, 
iyi insan ise Allah’ın bir zerresidir. Allah’ı bilmeyen kendisini, kendisini 
bilmeyen de Allah’ı bilemez. Kendisini tanıyan insan Allah’ı kendi içinde 
bulacak, O’nun büyük olduğunu görecek ve bu büyüklüğün de alçak gönül-
lülükten, yardımlaşmadan ve doğruluktan geçtiğini görecektir.”66

62 Bkz: Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 69.
63 Bkz: Kaleli, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, s. 20.
64 Bkz: Haydar Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, İstanbul 1993, s. 70.
65 Bkz: Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, s. 279; Battal Pehlivan, Alevi-Bektaşi 

Düşüncesine Göre Allah, İstanbul 1995, s. 7.
66 M. Tevfik Oytan, Bektaşiliğin İç Yüzü, İstanbul 1979, s. 34; Pehlivan, Alevi-Bektaşi 

Düşüncesine Göre Allah, s. 16–23; Nejat Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü 
Alevilik, İstanbul 1990, s. 301–306.
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Peygamberlere iman ve son peygamber Hz. Muhammed ile ilgili dü-
şünceler konusunda Sünniler ile Aleviler arasında büyük benzerlik vardır. 
Sünnilikte ve Alevilikte Allah’ın toplumları irşat etmek üzere çok sayıda 
peygamber gönderdiğine inanılır. Son peygamber olarak kabul edilen Hz. 
Muhammed’e en yüksek derecede sevgi ve saygı gösterilir. O’nun bütün 
insanlara ve cinlere örneklik etmek üzere görevlendirilen evrensel bir pey-
gamber olduğu Alevi deyiş ve nefeslerinde sürekli vurgulanır. Aleviliğin 
esaslarından sayılan Ehl-i Beyt silsilesinin Hz. Peygamber’e dayandırıl-
ması, yol ulularına ve musahipliğe atfedilen önemin Hz. Peygamber üze-
rinden yapılması, cemlerde Hz. Peygamber’e salâvat getirilmesi ve dua-
ların Muhammed aşkı için kabulünün istenmesi, Alevilik anlayışında Hz. 
Muhammed’in önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.67 

Hz. Muhammed birçok Alevi şair ve ozan tarafından övülmüş, şiir ve 
nefeslere konu olmuştur. Deyişlerde âlemin Hz. Muhammed aşkına yara-
tıldığı; O’nun âlemlere rahmet olarak gönderildiği68 dile getirilmektedir. 
Alevi ozan Hatayi’nin dilinden dökülen şu dizeler, Alevilikte Hz. Muham-
med anlayışını yansıtan şiirlere örnek gösterilebilir:

Şu âleme bir nûr doğdu
Muhammed doğduğu gece
Yeşil kandiller yandı
Muhammed doğduğu gece

Muhammed anadan düştü
Kâfirlerin aklı şaştı
Bin kilise yere geçti
Muhammed doğduğu gece

Ana göbeği kesildi
Gözüne sürme çekildi
İsmi Muhammed okundu 
Muhammed doğduğu gece

67 Bkz: Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 23–25; Metin Bozkuş, 
Sivas Yöresinde Alevilik, Sivas 2000, s. 147; Cenksu Üçer, “Alevi Telakkide Hz. 
Muhammed”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 14, Sayı: 1, Sivas 2010, s. 321–343; 
İlyas Üzüm, “Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilikte Hz. Muhammed Tasavvuru”, Dini 
Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009, s. 205–233.

68 Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s. 69.
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Huri kızları geldiler
Nurdan kundağa sardılar
Muhammed’e yüz sürdüler
Muhammed doğduğu gece

Ağlayan uşak avundu
Doğuran ana sevindi
Kâfirler imana geldi
Muhammed doğduğu gece

Muhammed kalktı oturdu
Ali hizmetin yetürdü
Yer gök salâvat getürdü
Muhammed doğduğu gece

Şah Hatayi’m der dervişler
Sağ olsun cümle kardeşler
Secdeye indi ağaçlar
Muhammed doğduğu gece69

Hatayi, bir başka şiirinde Hz. Peygamber’i güle ve gülün kokusunu da 
Hz. Peygamber’in terine benzeterek şöyle demektedir:

Gül Muhammed’in yasıdır
Cümle çiçeğin hasıdır
O’nu sevmeyen asidir
Bülbül gel bizim bağa gel

Birbirinin serindendir
Muhammed’in terindendir
Alnındaki nûrundandır
Bülbül gel bizim bağa gel70

Alevilik olgusunun bugünkü durumu ile ilgili Orhan Türkdoğan Türki-
ye genelinde Alevilerin yoğun olarak yaşadığı 15 il ve bu illerde faaliyet 

69 Sadettin Nüzhet Ergun, Hatayi Divanı, 2. Baskı, Maarif Kitaphanesi, İstanbul tsz., s. 
98.

70 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1998, c. 2, s. 170. 



28 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

gösteren 45 Alevi ocağı üzerinde sosyo-antropolojik bir araştırma yapmış-
tır. Kendini Alevi-Bektaşi olarak tanımlayanların konuyla ilgili görüşleri-
nin ele alındığı bu araştırmanın değerlendirme kısmında şu tespitlere yer 
verilmektedir: “…Hemen her Alevi Ocakzadesi Allah, Kur’an ve Peygam-
ber üçlüsünde birleşildiğini bize açıklamıştır. Bu nedenle İslâm’ın özünde, 
Alevi-Sünni açısından bir sapma düşünülemez. Her Alevi Allah’a, Pey-
gamber’e ve Kur’an’a bağlı olduğu hususunda kararlıdır… Bu üç unsur, 
Alevi-Sünni bütünleşmesinin temel taşını oluşturmaktadır.”71

Aleviliğin Kur’an-ı Kerim ile ilişkisi de önemlidir. Başta Buyruklar 
olmak üzere, Aleviliğin yazılı kaynaklarında Kur’an-ı Kerim’den birçok 
ayete yer verilmekle birlikte, bazı ayetlerin farklı yorumlandığı bilinmek-
tedir. Günümüzde cemlerde ve taziyelerde Kur’an’dan sureler okunmak-
tadır. Alevi bir kişiye Kur’an hakkında sorulduğunda, genellikle “Başımız 
Kur’an’a bağlıdır” şeklinde bir ifade ile karşılık verilmektedir. Ancak dini 
hayat topluca incelendiğinde, Kur’an’ın Alevilik geleneğinde Hz. Ali ve 
Ehl-i Beyt kadar merkezi bir konuma sahip olmadığı anlaşılmaktadır.72

Alevilerin Kur’an-ı Kerim hakkındaki görüşlerini üç grup halinde özet-
lemek mümkündür: 

Birinci gruba göre, Kur’an Tanrı kelamıdır ve herhangi bir değişikliğe 
uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Ancak onun hem zahiri (dış) hem 
de bâtıni (içe dönük) anlamı vardır. Sünnilerin Kur’an’ın zahirine, Alevile-
rin ise bâtıni yönüne ağırlık verdiğini söylerler.73 

Alevilere göre hakikatin özü, Kur’an’ın üzerinde durduğu sohbet, mu-
habbet, alçak gönüllülük, tefekkür, rıza, tevekkül gibi konularda saklıdır. An-
cak bu öz, Kur’an’ın dış anlama itibar edilerek kavranamaz.74 Özetle zahiri 
anlamı esas alan Sünnilere göre Kur’an’ın emredici yönü kesin iken, bâtıni 
anlama önem veren Alevilere göre Kur’an’ın hükümleri emredici değildir.75

İkinci grup, Kur’an’ın Allah kelamı olarak Hz. Muhammed’e indiği-
ne, ancak orijinalliğini muhafaza edemediğine inanmaktadır. Bu düşün-
cede olanlara göre, Emeviler Kur’an’ı değiştirip içerisinden pek çok ayeti 

71 Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, İstanbul 1995, s. 535.
72 Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 84.
73 Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, s. 30; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 84. 
74 Mustafa Öztürk, “Aleviliğin/Alevilerin Kur’an Tasavvuru”, Dem Dergi, (Alevilik 

Özel Sayısı), Sayı: 6, Mart-Ağustos 2009, s. 15.
75 Çamuroğlu, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, s. 87.
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çıkarmıştır.76 Kur’an metninin korunarak günümüze kadar gelişine şüphe 
ile bakan bu grup, “Kur’an’a kalem karışmıştır, Kur’an muharreftir (de-
ğiştirilmiştir)” gibi sözlerle şüphelerini dile getirmektedir. Özellikle Ehl-i 
Beyt ile ilgili ayetlerin Kur’an’dan çıkarıldığı iddia edilmektedir. İslâm 
tarihinde ilk önce Gulât-ı Şia olarak bilinen grup tarafından ortaya atılan 
bu iddia, günümüzde Alevilerin bazıları tarafından da dillendirilmekte-
dir.77 Nitekim 1995 yılında alternatif Kur’an diye kamuoyuna duyurulan 
“Kur’an-ı Hakim” isminde bir kitap yayınlanmıştır. Bu kitabın üçüncü 
sayfasında “Kur’an ve İnsan” başlığı altında şu ifadelere yer verilmektedir: 
“Âlemlere rahmet Peygamberimizin vefatından sonra saltanat koltuğuna 
oturanlar, Kur’an’ı kendi düzenlerinin göstergesine çevirdi. Nice gerçek-
ler Kur’an’dan çıkartıldı. Bazı ayetlerin içindeki kelimeler değiştirildi. 
6666 ayet iddiası ile zamanımıza kadar gelen Kur’an, en sonunda 400 
küsur ayet noksanı ile topluma terk edildi. Şu anda piyasalarda satılan, 
evlerde saklanan, insanlara okunan Kur’an hem ayet olarak noksandır, 
hem de birbirini tamamlayan ayetler bölünmelere uğramıştır… Kur’an ile 
müminlere emanet edilen Ehl-i Beytin ilmine asla itibar edilmemiştir.”78 

Kur’an’ın eksik olduğunun iddia edildiği Kur’an-ı Hakim adlı kitap ça-
lışmasında dünyanın her yerinde aynı olan Kur’an nüshasının esas alındı-
ğı söylenmektedir. Sadece tevellâ ve teberrâ prensipleri gereği Ehl-i Beyt 
mensubu kabul edilen kişilerin bazı ayetlerin yorumuna ilave edildiği be-
lirtilmektedir.79 

Kur’an hakkında değerlendirmede bulunan üçüncü grup Alevilere göre 
ise Kur’an’ın sıhhati ve yorumu ile ilgili görüşler ne olursa olsun, asıl olan 
canlı Kur’an’dır. Bu da insandır. Bu düşünceye göre insan her şeyin kay-
nağı olduğu için insan ürünü olmayan düşüncelerin geçerliliğinden ve bağ-
layıcılığından söz edilemez.80 

Alevilerin Kur’an’la ilgili düşünceleri topluca değerlendirildiğinde, 
bazı istisnalara rağmen, büyük bir kesimin Kur’an’a inanıp saygı besle-

76 Şinasi Koç, Gerçek İslâm Dini, Ankara 1978, s. 55; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 84.
77 Öztürk, “Aleviliğin/Alevilerin Kur’an Tasavvuru”, s. 12. 
78 Bkz: Heyet Alevi Dedeleri, Kur’an-ı Hakim ve Öztürkçe Meali, Ayyıldız Yayınları, 

Ankara 1995.
79 Alevi dedeleri tarafından hazırlanan Kur’an-ı Hakim adlı kitaptaki farklı ayet 

yorumları ile ilgili bilgi için bkz: İsa Doğan, Türklük ve Alevilik, Samsun 1988, s. 
202–209; Bozkuş, Sivas Yöresinde Alevilik, s. 146–147.

80 Bkz: Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 84.
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diği anlaşılmaktadır. Sivas yöresi Aleviliği üzerine araştırma yapan Metin 
Bozkuş, Alevi ailelere ait evlerin genelinde duvarda asılı bir Kur’an bulun-
duğunu, genç yaşlı bütün Alevilerin Kur’an’a derin bir saygı duyduğunu, 
bazı yaşlıların ve dedelerin birçoğunun Kur’an okumayı bildiğini ifade et-
mektedir. Aynı araştırmanın anketinde yer alan “Kur’an’da bir eksiklik var 
mı?” sorusuna, Arapça ve Osmanlıca bilen bir Alevi büyüğünün; “Kitapta 
(Kur’an’da) eksiklik bulunmamaktadır, bu konudaki iddiaların yazılı bir 
belgesi yoktur ve bu iddialar ağızdan ağza dolaşan uydurma hikâyelerdir.” 
karşılığını verdiği belirtilmektedir.81 

Bazı Alevi gruplar, Kur’an öğretimine büyük önem vermektedir. Örne-
ğin Ehl-i Beyt İnanç Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İzmir Limontepe 
Camii’nde çocuklar ve gençlerin Kur’an öğrenmesine yönelik kurs düzen-
lenmektedir. Yine bazı yörelerde cem evlerine gelen çocuklara ve genç-
lere Kur’an öğretilmektedir. Konuyla ilgili açıklama yapan Alevi dedesi 
Hüseyin Sürmeli şunları söylemektedir: “Her şeyimiz Kur’an’dır. Bazı art 
niyetliler zannediyor ki Aleviler Kur’an okumaz. Bu düşünce çok yanlıştır. 
İnsanlığa doğru yolu gösteren Kur’an’ı nasıl okumayız! Perşembe günle-
rini cem, Pazar günlerini de eğitim günü olarak ayırdık. Öğlenden önce 
gençlerimize Kur’an öğretmeye çalışıyoruz.”82 

İnanç esasları arasında sayılan ahirete iman konusu, Alevi kaynaklarda 
“Meâd” başlığı altında işlenmektedir. Meâd, ölümden sonraki hayatı ifade 
eder. Aleviler ahirette insanın ilahi adaletle yargılanacağına ve bu yargı-
lama sonucunda iyi ve kötü eylemlerin karşılığının mutlaka görüleceğine 
inanır.83 

Alevi-Bektaşiliğin temel değerleri arasında ahlâkın da önemli bir yeri 
vardır. Güzel ahlâk en genel anlamıyla; “eline, diline, beline sahip olmak” 
şeklinde ifade edilmektedir. Başta Hacı Bektaş Veli’nin Makalât’ı olmak 
üzere, Buyruk ve Erkân kitaplarında güzel ahlâka geniş yer verildiği gö-
rülmektedir.

Hacı Bektaş Veli’ye göre iyilik ve kötülüğe karşı olan eğilimleri fark 
eden ve bilinçli bir şekilde kendi özündeki iyiliği açığa çıkarma iradesini 

81 Bozkuş, Sivas Yöresinde Alevilik, s. 147.
82 Birol Aydın, “Cem Evinde Kur’an Kursu”, Zaman Gazetesi, 07.08.1996.
83 Bkz: Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 69–70; Bozkuş, Sivas 

Yöresinde Alevilik, s. 148.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 31

gösterebilen herkes iyi insan sayılır. O, içten dışa bir ahlâk eğitimine sahip 
olmayanın kâmil insan mertebesine ulaşamayacağını söyleyerek manevi 
arınmanın önemini vurgulamaktadır.84 

Alevilik-Bektaşilikte alkollü içki kullanımı ile ilgili değişik görüşler 
ileri sürülmektedir. Bazı Aleviler, içkinin haramlığının Alevilik-Bektaşilik 
inanç esasları arasında yer almadığını düşünmektedir. Oysa Hacı Bektaş 
Veli, içki kullanımı ile ilgili şunları söylemiştir: “Ey Azizim! İnsanın pis 
olmasının sebebi, içinde şeytan fiili bulundurmasıdır. Eğer inanmazsan bir 
kaba içki koy, ağzını sıkıca kapat ve denizin içine bırak. O kabın dış kısmı-
nı günde on kez yıkasan kabın içindeki yine içkidir, pistir. Yine bir kuyuya 
bir damla içki dökülse, o kuyunun suyunu çıkarıp başka bir yere dökseler, 
o suyun döküldüğü yerde ot bitse ve o otu koyun yese, takva ehlinin sözüne 
göre o koyunun etini yemek haramdır. Bunun haram olmasının sebebi ne-
dir? İçinde şeytan fiili olmasındandır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ‘Ey 
iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer 
şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.’85 …”86 

Makalât’taki bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ister Alevi isterse Sün-
ni olsun, her Müslüman içkinin haram olduğuna inanmak durumundadır. 
Ancak kişi günah olduğunu bilerek içki içerse, bu onun bireysel tercihidir. 
Başkalarına zarar vermediği sürece ona kimsenin müdahale etme hakkı 
yoktur. 

Alevi-Bektaşi geleneğinde iç temizliğe dikkat etmek inanç esasların-
dan sayılmaktadır. Buyruk’ta kişinin iç dünyasındaki kötü duygu ve dü-
şüncelerden arınarak yolunu Hakk’a doğru çevirmesi şu şekilde formüle 
edilmiştir: “Yolumuz sevgi ve dostluk üzerine kurulmuştur. Dergâhımızda 
kışkırtıcı, bozguncu ve karıştırıcılara yer yoktur. Çekememezlik, kıskanç-
lık, kendini beğenmişlik, kin, inat, arkadan konuşma, dedikodu yapma, 
başkasını suçlama, iftira, küfür, zulüm, yalan ve cinayet Allah’ın yasak 
ettiği işlerdir. Bir talip bu kötülükleri benliğinden uzaklaştırmalı ve yüre-
ğinden silmelidir. Gözü ile görmediğine ‘gördüm’, kulağı ile duymadığına 
‘duydum’ diyemez. Büyüğe hizmet eder, saygı gösterir, küçüğe sevgi ve yol 
gösterir. Hak ile batılı ayırır. Yetmiş iki milleti bir tutar. Çünkü vücut bir 

84 Bkz: Hacı Bektaş Veli, Makâlât, haz: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk, TDV 
Yayınları, Ankara 2007, s. 51.

85 Maide 5/90.
86 Veli, Makâlât, s. 51–52.
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bütündür… Tüm insanları seven kimsenin bütün organları tamdır. Sevgi-
den yoksun bir insanın vücudunun bir azası eksik demektir…”87

Alevilik-Bektaşilik ahlâk esasları arasında Hz. Ali’nin cesaret, kahra-
manlık, şefkat ve merhamet gibi özelliklerine dayalı fütüvvet anlayışının 
önemli bir yeri vardır. Fütüvvet eline, diline, beline sahip olmanın yanın-
da, işine ve eşine sahip olmak, sofrası, alnı ve gönlü açık olmak, öfkesini 
yutmak, gördüğünü örtmek ve görmediğini söylememek88 gibi tutumları 
içermektedir.

Abdal Mûsâ dergâhında yetişen Kaygusuz Abdal, güzel ahlâkın Allah 
dostlarına yakın olmakla kazanılabileceğini ifade etmektedir. Bu yakınlık 
sonucu gerçekleşmesi gereken davranışları da; “Edebsiz olmamak, kibirli 
olmamak, sözünde dürüst olmak, haset etmemek, cimrilik yapmamak, ya-
lan söylememek, cümle alemi kendisi gibi bilmek, açgözlü olmamak, in-
sanların ibâdetlerine engel olmamak, ahlâkını peygamberlerin ahlâkına 
benzetmek, düşenin elinden tutmak, doğru sözü kabul etmek, ayıp görünce 
örtmek... Allah’a ve yöneticilere isyankâr olmamak, alimlere karşı gelme-
mek”89 sözleriyle özetlemektedir.

Alevi-Bektaşi şiirleri arasında İslâm’ın inanç esaslarını işleyen çok sa-
yıda örnek bulmak mümkündür. Kaygusuz Abdal’ın şu dizeleri bu örnek-
lerden biridir: 

İslâm’ın şartını sual edersen 
İcmâlin de şartı beştir efendi
Muradın ger imanı öğrenmek ise
Anın da adedi şeştir efendi

Savm ile salât zekât ile hac
Malın var ise Hak yoluna saç
Biri şahadettir lisanını aç
Bu sana acayip iştir efendi

87 Fuat Bozkurt, Buyruk, İstanbul 1982, s. 39.
88 Şevki Koca, Melâmi-Bektaşi Metaforunda İrşad Paradigması Mürg-i Dil, Nazenin 

Yayınları, İstanbul 1999, s. 231.
89 Kaygusuz Abdal, Dilgüşâ, haz: Abdurrahman Güzel, Ankara 2009, TDV Yayınları, s. 

66.
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Peygamberleri sev onlara inan
İnanmayanlardır ol nâra yanan
Melek kitap ahret olmaz mı ahsen
Var ise imanın hoştur efendi

Din Muhammed dini cümleden asıl
Gayrı dinleri bilmezem nasıl
Ziyade değildir üç farzdır gusül
Mazmaza istinşah beden yaştır efendi.

Biz dört biliriz abdestin farzın
Gel öğrenmeğe var ise kastın
Dirseklerin mail, yumalı destin
Vech ile ricleyn yaştır efendi

On iki şartı vardır salâtın
Kılıp anı menziline iletin
Ayne’l-yakin var ise illetin
Anın da adedi şeştir efendi

Hadesten necasetten eyle taharet
Ört avret yerini etme kerahet
İstikbal-i kıble vakitle niyet
Bu altı saydığın dıştır efendi

Tekbir al ellerin başına götür
Kıyam kıraat rükû sücuttur
Kade-i ahirede bir miktar otur
Kılarsan ne güzel iştir efendi

Kaygusuz Abdal’ın bildiği böyle
Noksanı var ise doğrusun söyle
Su bulunmaz ise teyemmüm eyle
İki darp bir niyet üçtür efendi.

Alevilikte ibadet anlayışına da değinmek gerekir. Çünkü inanç esasla-
rından sonra dinin bir diğer boyutunu ibadetler oluşturmaktadır. İbadetler, 
inanan kişinin Allah’a karşı saygısının bir ifadesidir. Bu nedenle ibadetle-
rin dindeki yeri ve önemi tartışılmazdır. Nitekim Yüce Allah Kur’an’da; 
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“Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.”90 buyurarak 
ibadet etmenin insanın yaratılış nedeni olduğunu vurgulamaktadır.

İslâm’da ibadet kavramının anlamı çok geniştir. Dua, namaz, oruç, 
zekât, hac, zikir, tefekkür, sadaka, şükür ve tövbe gibi ritüeller yanında, 
Allah’ın rızasına uygun ve insanlara faydalı her türlü söz ve eylemin ibadet 
kapsamında olduğu söylenebilir.

İslâm’da temel ibadetlerin amacı ve yapılış şekli Kur’an ve Sünnette 
açıkça belirtilmiş ve yüzyıllarca devam eden yaşayan bir kültür olarak gü-
nümüze kadar gelmiştir. İbadetler Müslümanların genelini ilgilendirdiği 
için İslâm dini içerisindeki Alevilik, Bektaşilik, Sünnilik, Yesevilik, Mev-
levilik, Rufailik, Nakşilik, Vahhabilik, Hanefilik ve Şafiilik gibi her bir 
dini oluşum için birbirinden tamamen ayrı orijinal ibadetlerden bahsetmek 
doğru değildir. Ancak ibadetlerle ilgili bazı yorum ve uygulama farklılığı-
nın bulunduğu da bir gerçektir. 

Alevi kesimin ibadet konusunda bazı farklı yorumlara sahip olduğu bi-
linmektedir. Bu farklılık Sünnilerle kıyaslandığında değil, Alevi grupların 
kendi arasında da söz konusudur. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde emre-
dilen namaz konusunda Aleviliğin önderi kabul edilen Hz. Ali’nin ve Ehl-i 
Beytin ihmalinin bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Cafer-i Sadık gibi bazı 
Ehl-i Beyt imamları tarafından iman ve ibadet esaslarının genişçe işlendiği 
fıkıh kitapları yazılmıştır. Buyruklarda namazla ilgili bilgiler yer almakta, 
dört kapıdan (Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat) ilki olan şeriat kapısı açık-
lanırken üçüncü makamın ibadet olduğu söylenmekte ve namazın, orucun, 
haccın ve diğer ibadetlerin farz olduğu ifade edilmektedir. Bu açık bilgilere 
rağmen, bazı ibadetler ve namaz konusunda Alevi-Bektaşi gruplar arasında 
farklı görüş ve tutumların olduğu anlaşılmaktadır.91 Şekilsel olarak ibadet 
etmenin Alevilikte yerinin olmadığını düşünenler bulunmakla birlikte, İs-
lâm’da öngörülen bütün ibadetlerin anlam ve şekliyle birlikte uygulanması 
gerektiğine inanan Aleviler de vardır. Örneğin Şah Hatai şu dizeleriyle na-
mazın önemini dile getirmiştir:

90 Zariyât 51/56.
91 Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, s. 286; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 96.
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Türlü günahlarım yere döküldü
Hak için abdestim aldığım zaman
Sağ yanıma iki melek dikildi
Sabah namazını kıldığım zaman

Gökten indirdiler Burağı
Hû deyince yakın eder ırağı
Dünyada ahrette yanar çırağı
Öğlen namazını kıldığım zaman

Yerden göğe saf saf olmuş melekler
El kaldırın kabul olsun dilekler
Bize nazar eyler çarhı felekler
İkindi namazın kıldığım zaman

Kalbi pak olan Hak sırrın sezer
Kiramen kâtibin hayrını yazar
Firdevs-i âlâda salınıp gezer
Akşam namazını kıldığım zaman

Mümin olan canlar beş vaktin kılar
Onun için dışın nur ile dolar
Muhammed Mustafa şefaat kılar
Yatsı namazını kıldığım zaman

Hatai’yim Hakk’ı dilinden komaz
Daima ederiz biz Hakk’a niyaz
Yedi Yasin ile üç kere İhlâs
Hak nasip eyleye öldüğüm zaman92

92 Mehmet Besim İsmailefendioğlu, “Şah İsmail Hatai Şiirlerinde Tarikat ve Ahlâki 
Değerler Eğitimi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, 
Ankara 2009, s. 296–297. 
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Alevi yazarlardan M. Tevfik Oytan da bir şiirinde namazla ilgili şunları 
söylemektedir:

Sabah namazına uyan
Terk eyleme kıl namazı
Türlü kokulara boyan
Terk eyleme kıl namazı

Öğleni kılmazsan kalır
İmanını şeytan alır
Mekânın Cehennem olur
Terk eyleme kıl namazı

İkindiye hazır olun
Erenleri nâzır bilin
Akşam namazını kılın
Terk eyleme kıl namazı

Yatsı namazını gözet
Kılıp menziline ilet
Olursun tamudan azad
Terk eyleme kıl namazı93

Alevi Bektaşi edebiyatının önemli isimlerinden sayılan Kaygusuz Ab-
dal’ın Salât Nâme adlı şu şiiri de anlamlıdır:

Ey emir efendi bana
Dahi namaz sorar mısın
Dur haber vereyim sana
Dahi namaz sorar mısın

Yanar yüreğim oddur
Bilmeyen müşkül derttir
Sabah namazı dörttür
Dahi namaz sorar mısın

93 Oytan, Bektaşiliğin İçyüzü, s. 279.
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Gâh ağlarım gâh gülerim
Tanrı’dan hacet dilerim
Öğleyi hem on kılarım
Dahi namaz sorar mısın

Namaz sorucusun bildim
Teftiş ettim ben de buldum
İkindiyi sekiz kıldım
Dahi namaz sorar mısın

Akşam namazın beştir
Anı kılmak bize hoştur
Yatsı namazın on üçtür
Dahi namaz sorar mısın

Gündüzle gece kırk rekat
On yedi farz yirmi sünnet
Vitir vacip üç rekât
Dahi namaz sorar mısın

Adımı sorarsan fakıdır
Mektepte çocuk okutur
Cuma hem bayram ikidir
Dahi namaz sorar mısın

Efendi sarığın değirmi
İşit kulağın sağır mı
Teravih namazı yiğirmi
Dahi namaz sorar mısın

Bir namaz vardır cenaze
O da gelir bir gün bize
Kaygusuz gibi akılsıza 
Dahi namaz sorar mısın?94

Şiirlerde de görüldüğü gibi, Alevi edebiyatındaki pek çok eserde na-
mazın gereğine değinilmektedir. Ancak beş vakit namazın dinin aslında 

94 Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 1999, s. 141–142. 
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olmadığını düşünen Aleviler de yok değildir. Onlar Kur’an ve hadislerde 
beş vakit namazın farz olduğuna işaret eden açık bir delil bulunmadığını, 
bu ibadetin Hz. Ömer ve Emeviler döneminde bir devlet politikası olarak 
uygulandığını ileri sürmektedir.95 Yine namazın Farsça bir kelime olduğu, 
Kur’an’da salât kavramının geçtiği, bunun da dua yani Allah’ı içten anıp 
selamlama anlamına geldiği, Allah’ı içten anıp selamlamak için ise belli 
bir saat, mekân ve kuralın bulunmadığı, insanın istediği zaman istediği dil-
de ve istediği şekilde dua edebileceği şeklinde açıklamalar yapılmaktadır. 

Alevi dedelerinden Mehmet Yaman ibadetler konusunda şunları söyle-
mektedir: “Aleviliğin Büyük Buyruk isimli kaynağına göre şeriat ehli olan 
kimsenin namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi, gücü yeterse malının 
zekâtını vermesi gerekir. Şeriata göre namazı cemaatle kılmanın hayrı ve 
sevabı çoktur. Tarikata göre mürşit huzurunda cem olup sohbet halkasında 
oturmak, günahını ele vermek ve bin günaha bir özür niyaz eylemek (tövbe 
etmek) gerekir. Pir huzurunda gülbânk okumak, Hakk’ın huzurunda oku-
mak gibidir. Şeriat ehli gücü yeterse hacca gider. Hak Teâlâ’nın evi, mü-
minlerin gönlüdür. Namazla kastedilen niyazdır. Bu da Hakk’a baş indirip 
secde etmektir. Bir kişi secdeyi terk ederse Hakk’a kulluk yapmamış olur. 
Aleviler İslâmi inanç esaslarına uymakla birlikte öz olarak ‘eline, diline, 
beline’ sahip olmayı, verdiği sözü tutmayı, başkalarının hakkına el uzatma-
mayı ibadetlerin temeli olarak kabul eder.”96 

Alevi dedelerinden Halil Öztoprak bir eserinde, Alevi toplumun 
Kur’an’a ve Hz. Muhammed’in emirlerine uyduğunu ancak beş vakit na-
mazın Kur’an’da olmayıp Abbasiler zamanında icmâ ile oluştuğunu ifade 
etmektedir.97 Başka bir Alevi yazar tarafından namazın Kur’an’da emredil-
diği ancak bu emrin sadece sabah, öğlen ve akşam namazını ilgilendirdiği, 
ikindi ve yatsı namazının ise ikinci halife Ömer tarafından icat edildiği ileri 
sürülmektedir.98 

Alevilerin camiye gitmemesinin ve namaz kılmamasının tarihsel, sos-
yolojik, ekonomik ve felsefi bazı nedenlerinin olduğunu söyleyen yazar 

95 Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği: Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme, Araştırma 
Yayınları, Ankara 2004, s. 68.

96 Mehmet Yaman, Alevilik, İstanbul 1993, s. 126–127, 133.
97 Bkz: Halil Öztoprak, Kur’an’da Hikmet Tarihte Hakikat, Ankara 1959, s. 7–12. 
98 Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 81; Üzüm, Günümüz Aleviliği, 

s. 98.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 39

Rıza Zelyut, Emeviler zamanında camilerde Hz. Ali ve Ehl-i Beytin kötü-
lendiğini ve bundan dolayı Ali taraftarlarının camiden soğuduğunu ifade 
etmektedir. Zelyurt, siyasal yönetimin denetimine giren camilerin toplu-
mun alt sınıflarına karşı amansız bir saldırı merkezi haline geldiğini, bu 
nedenle Alevilerin camilere yaklaşmadığını, öte yandan ekonomik olarak 
yoksul kesimden gelip hayatını kazanmak için çalışmak zorunda olan Ale-
vilerin iş yoğunluğu nedeniyle beş vakit namaz kılmaya zaman bulama-
dığını, Alevilerin ibadetlerini gösterişten uzak biçimde geceleri cem ayini 
yaparak yerine getirdiğini söylemektedir.99

Cem sırasında gerçekleştirilen niyaz, bazı Aleviler tarafından nama-
zın alternatifi olarak görülmektedir. Oysa namaz Aleviliğin temel eser-
lerinden sayılan Makalât ve Buyruklarda İslâm’ın beş temel şartından 
biri olarak sayılmakta, niyaz ise tarikat geleneğinin bir ritüeli olarak bi-
linmektedir. Zikir ve niyaz benzeri uygulamalar, Mevlevilik, Yesevilik, 
Nakşilik, Kadirilik gibi Sünni tarikatlarda da bulunduğuna göre, tarikata 
ait adap ve erkânla ilgili bu tür ritüellerin namazın yerini alamayacağı 
açıktır. Nitekim son zamanlarda yapılan bazı sosyolojik çalışmalarda, 
Alevi-Bektaşiler arasında namaz kılanların ve oruç tutanların olduğu an-
laşılmaktadır.100 

İslâm’ın şiarından sayılan ibadetlerden biri olan oruç ile ilgili de Ale-
viliğin temel kaynaklarında Sünni anlayışla örtüşen ifadeler yer almakta-
dır. Oruç ibadetinin gereği, Buyruklarda101 ve Hacı Bektaş Veli’nin Ma-
kalât’ında102 dört kapıdan ilki olan şeriat kapısının üçüncü makamında 
açıkça vurgulanmaktadır. Nitekim sınırlı sayıda da olsa, tarih boyunca 
Ramazan orucunu tutan Aleviler eksik olmamıştır. Bazı Aleviler, Ramazan 
orucu yerine Muharrem orucu tutmaktadır. Hatta Kur’an’da biri Muharrem 

99 Bkz: Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, s. 67 vd.; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 98.
100 Ali Aktaş isimli bir araştırmacının Şah Kulu Dergâhı Alevi-Bektaşileri üzerinde 

yaptığı bir araştırmaya göre ankete katılanların %12,5’i devamlı, %22,43’ü ara 
sıra oruç tuttuğunu; %5,79’u devamlı, %36,35’i ara sıra kurban kestiğini; %5,11’i 
devamlı, %7,02’si ara sıra namaz kıldığını; %5,11’i devamlı, %7,26’sı ise ara sıra 
zekât verdiğini belirtmiştir. Ali Aktaş, “Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini 
Tanımlama Biçimleri”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri 
(22–24 Ekim 1998), Ankara 1999, s. 467.

101 Bkz: Bozkurt, Buyrut, s. 126; Mehmet Yaman, Erdebilli Şeşh Safi ve Buyruğu, 
İstanbul 1994, s. 51.

102 Bkz: Hacı Bektaş Veli, Makalât, s. 27.



40 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

diğeri Ramazan olmak üzere iki tür oruç bulunduğunu ve isteyenin gücü 
nispetinde bu iki orucu da tutabileceğini söyleyen Aleviler de vardır.103

Özetle sadece Muharrem orucuyla yetinip Ramazan orucunun farz ol-
duğuna inanmayan, namazın dini bir yükümlülük olmadığını iddia eden104, 
camiyi tutuculuğun, gericiliğin ve Ehl-i Beyt düşmanlığının merkezi ola-
rak gören105, haccın Araplar tarafından Kâbe’ye kutsallık kazandırılmak 
amacıyla uydurulmuş putperestlikten kalma bir ibadet olduğunu düşü-
nen106, cinsel birleşmeden sonra gusül abdesti almayı gerekli görmeyen, 
helâl diyerek alkollü içki kullanan Aleviler bulunmakla birlikte; namaz 
kılan, oruç tutan, hacca giden, alkollü içkinin haram olduğuna inanan Ale-
viler de vardır.107 Dolayısıyla dini konularda temel kitaplara ve insanların 
kendi sözlerine değil de dışa yansıyan davranışlarına bakarak karar vermek 
çoğu zaman yanıltıcı olabilir. 

Günümüz Aleviliğinde inanç ve ibadet anlayışının pratikteki ideal for-
mu cemlerdir. Sünniler tarafından İslâm’ın şiarı sayılan cami ile Alevilerin 
toplandığı cem evi kavramları köken olarak aynıdır. Cami, sadece belli bir 
grubun değil, bütün Müslümanların ibadet edip bünyesinde çeşitli dini/sosyal 
etkinlikleri gerçekleştirdiği bir kurumdur. Hz. Peygamber Mekke’den Medi-
ne’ye hicret ettiğinde hemen bir cami yapılmasını emretmiştir. Bu camide hep 
birlikte ibadet edilmiş, sosyal ve kültürel faaliyetler buradan yürütülmüştür. 
Nitekim Hz. Ali, ömrünün sonuna kadar camiyle ilgisini sürdürmüş ve so-
nunda camide namaz kılarken şehit edilmiştir. Hacı Bektaş Veli Türbesi’nin 
bulunduğu külliyede cami ve cem evi birliktedir. Karaca Ahmet ve benzeri 
yerlerde de cami vardır ve bu camilerin minaresinden ezan okunmaktadır. 

Alevi-Bektaşi inancında cem evi, içerisinde cem yapılan, birlikte ye-
mek yenip sohbet edilen, zikir çekilen bir yerdir. Zaman içerisinde Müslü-

103 Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 104–106; Üzüm, Günümüz 
Aleviliği, s. 99.

104 Battal Pehlivan, Aleviler ve Diyanet, Pencere Yayınları, İstanbul 1995, s. 23, 36.
105 Bkz: Cemal Şener, Alevilik Olayı, 19. Baskı, Ant Yayınları, İstanbul 1995, s. 105.
106 Bkz: Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, s. 250–252.
107 Bkz: Birdoğan, Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı, s. 185–198; M. Talat Uzunyaylalı, 

Siyasal Alevilik, Beka Yayınları, İstanbul 1999, s. 61. Alevilikte gusül abdestiyle ilgili 
değişik yorumlar için bkz: Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 127–
135; Koç, Gerçek İslâm Dini, s. 148–151; Mehmet Kızılgöz, Anadolu Aleviliğinde 
Yargı ve Sorgu Cemi, Ankara 1997, s. 4; Bozkuş, Sivas Yöresinde Alevilik, s. 162–
170. 



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 41

manlar tarafından dinin ana kurumları dışında başka mekânlara da ihtiyaç 
duyulmuştur. Müslümanlardan bazıları tekkelerde şeyh ya da mürşidin ir-
şadından yararlanırken, bazıları da cem evlerinde dede ve baba nefesiyle 
hakikate ulaşmaya çalışmıştır. Hem hocalar tarafından camilerde sunulan 
hutbe ve vaazlar hem de dedeler tarafından cem evlerinde yapılan soh-
betler dinleyenlerin ahlâklı, erdemli, dürüst, topluma yararlı birer olgun 
mümin olmasına yönelik öğütleri içermektedir. Dolayısıyla cem evi, cami-
nin alternatifi olmayıp Alevi-Bektaşi toplumun dini ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere geliştirilmiş bir kurumdur. 

Sonuç olarak, Alevilerin genelinin tüm diğer Müslüman gruplar gibi 
İslâm’ın temel değerlerine inandığı; Allah’ın varlığını, birliğini, yüceliğini 
ve sıfatlarını kabul ettiği, İslâm ahlâkının temel ilkelerini özgün bir şekil-
de yorumlayıp yaşamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak kaynaklarda yer 
alan teorik bilgilerle yaşanan gerçekler arasında benzer ve farklı yönlerin 
bulunduğu da bir gerçektir. Yani Sünniler arasında olduğu gibi, Aleviler 
arasında da dinin inanç ve ibadet esaslarını kabul edip yaşama noktasında 
gerekli hassasiyeti göstermeyen çok sayıda insan vardır. Bu durum, inanç 
özgürlüğünün önemli bir ilke olduğu toplumlar için gayet doğaldır.

6.	 Aleviliğin/Bektaşiliğin	Temel	Unsurları	

Alevi-Sünni diyalogu, her şeyden önce inanç ve değerleri doğru bil-
gilerle tanımayı gerektirir. Bu nedenle Aleviliğin temel unsurları ile ilgili 
kısa da olsa bilgi vermede konumuz açısından yarar vardır.

a.	 Hz.	Ali

Alevilik felsefesinin dayandırıldığı en temel isim, şüphesiz Hz. Ali’dir. 
Tarih kaynaklarına göre Hz. Ali, çocukluğundan beri kendisini İslâm’a 
adamış, Hz. Peygamber’in en yakın akrabalarından ve dava arkadaşların-
dan biridir. Müslümanların birlik ve beraberliği için çoğu kez fedakârlıkta 
bulunduğu halde O’nun adı, vefatından asırlar sonra oluşan dini gruplar 
tarafından ihtilaflı konularla birlikte anılmıştır. Bu İslâm kahramanının 
hayatını öğrenmek, O’nun adını tefrikanın merkezine oturtan Alevi ya da 
Sünni bütün gruplar için önemlidir.

Hz. Ali, Milâdi 600 yılında Mekke’de doğdu. Babası Ebû Talip, annesi 
Fatıma bint Esed b. Haşim’dir. Hz. Peygamber, henüz çocuk olan Ali’yi 
himayesine alarak geçim darlığı çeken amcası Ebû Talib’e yardım etmek 
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istemiştir. Beş yaşından itibaren hicrete kadar Hz. Peygamber’in yanında 
büyüyen Hz. Ali, Müslümanlığı çocuk yaşta kabul eden sahabelerin ilkidir. 
Daha sonra vahiy kâtipliği yapmış, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak 
üzere neredeyse bütün gazvelere katılmış ve İslâm ordusunun sancaktarı 
olmuştur. Hz. Peygamber’in vefatından sonra dördüncü halife olarak İslâm 
toplumunun yönetim sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Hz. Peygamber’e yakınlığı nedeniyle Kur’an’ı en iyi yorumlayan ve 
İslâm’ı en iyi bilen sahabelerden biri olarak kabul edilen Hz. Ali, Aleviliğe 
göre On İki İmamın ilkidir. Güzel konuşması ve üstün hitabeti ile tanınan 
Hz. Ali’nin pek çok hutbe, mektup ve hikmetli sözü günümüze kadar ulaş-
mıştır.108 Askeri başarısı, ilmi kişiliği, Kur’an ve Sünnete bağlılığı ile bütün 
Müslümanlar tarafından sevilip sayılan Hz. Ali, örnek bir şahsiyet olarak 
tarihteki yerini almıştır. 

Çocukluğundan itibaren hiç puta tapmayan Hz. Ali, bu özelliği nede-
niyle Müslümanlar arasında Kerremallahu veche (Allah yüzünü şereflen-
dirsin) sıfatıyla anılmaktadır. Hz. Peygamber’in arkadaşları içerisinde bu 
sıfatla anılan tek kişidir. Ayrıca O’nun Allah’ın aslanı anlamında Haydar, 
Allah’ın rızasını kazanan anlamında Murtazâ ve oğlu Hz. Hasan’a nispetle 
Ebu’l-Hasan gibi lakapları da vardır.

Hz. Ali, Hz. Peygamber’le yakınlığını korumaya özen göstermiş ve 
böylece ilimde büyük bir mertebeye ulaşmıştır. “Ben ilim şehriyim, Ali de 
o şehrin kapısıdır.” buyuran Hz. Peygamber, O’nun ulaştığı mertebenin 
büyüklüğüne işaret etmektedir. 

Ahlâkı ve faziletli kişiliği ile tüm Müslümanların gönlünde taht kuran 
Hz. Ali, oldukça başarılı ve çilelerle dolu bir hayat yaşadıktan sonra, mila-
di 661 yılında Haricilerin kiralık katil olarak tuttuğu İbn Mülcem adındaki 
köle tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.109 

Alevilikte Hz. Ali’yi sevmek, O’na saygıda bulunmanın ötesinde bir 
inanç esası olarak kabul edilmektedir. Dua, zikir ve cemlerde Allah-Mu-
hammed-Ali birlikte anılmaktadır. O’nun ilkeleri evlerde, dergâhlarda, köy 

108 Hz. Ali’nin hutbeleri, konuşmaları ve hikmetli sözleri için bkz: Hz. Ali, Nehcu’l 
Belâğa, Çev: Adnan Demircan, Kitapyurdu Yayınları, İstanbul 2006.

109 Hz. Ali’nin hayatıyla ilgili geniş bilgi için bkz: İzzettin b. Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, 
Terc. Ahmet Ağırakça, Bahar Yayınları, İstanbul 1986, c. 3, s. 4004; Ebu’l-Hasan 
en-Nedvi, Hz. Ali el-Murtazâ, Risale Yayınları, Terc. Yusuf Karaca, 2. Baskı, İstanbul 
1995.
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odalarında, cem evlerinde, vakıf ve derneklerde insanlara öğretilmekte, 
kahramanlığıyla ilgili destanlar ve menkıbeler dilden dile anlatılmaktadır. 
Kendisinin ve aile bireylerinin isimleri yaşatılmakta, O’nun ahlâkını örnek 
almanın önemi sürekli vurgulanmaktadır. 

Alevilerin Hz. Ali’yi diğer sahabelerden üstün görmesi, Hz. Peygam-
ber’in Veda Haccından dönerken söylediği ifade edilen bir rivayete dayan-
maktadır. Rivayete göre Hz. Peygamber Veda Haccı dönüşünde beraberin-
dekilerle birlikte Mekke ile Medine arasında bulunan Cuhfe’deki Gadir-i 
Hum denilen kuyunun başında konaklamıştı. Hz. Peygamber burada hacı-
lara bir konuşma yaptı. Konuşmasında yeni nazil olan; “Ey Peygamber! 
Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği 
peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun…”110 mealindeki ayeti 
okudu. Şiiler/Aleviler, Hz. Ali hakkında nazil olduğu düşünülen bu ayette 
tebliğ edilmesi istenen bilginin Hz. Ali’nin halifeliği olduğuna inanmak-
tadır.111 Hz. Peygamber’in bu ayeti okuduğu ve sonra da konuşmasına şu 
sözlerle devam ettiği rivayet edilmektedir: “Ali benim kardeşim, vasim, 
halifem ve benden sonra sizin imamınızdır. Ey insanlar, Allah O’nu size 
Veli ve İmam olarak tayin etti; O’na itaat etmeyi herkese farz kıldı. O’na 
karşı çıkan lânetlenecek, saygı gösteren ise merhamet olunacaktır. Dinle-
yiniz ve itaat ediniz; Allah Mevla’nız, Ali ise imamınızdır. İmamet kıyamete 
kadar O’nun soyundan devam edecektir.”112 

Başka bir rivayete göre, Hz. Peygamber konuşmasının devamında; 
“Size iki değerli şey bırakıyorum; bunlardan birisi Allah’ın kitabı, diğeri 
ise Ehl-i Beytimdir. Bu ikisine sahip çıktığınız sürece asla yolunuzu şa-
şırmazsınız.” buyurmuştur. Sonra Hz. Ali’nin elini kaldırıp; ‘Ben kimin 
Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır. Allah’ım O’nu seveni sev, O’na düş-
manlık edene de düşman ol.”113 diyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Bu olay Sünni kaynaklarda daha farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Ör-
neğin İbn Kesir konuyla ilgili şu rivayeti nakletmektedir: “Yemen’de bir 
görev için bulunan Ali, veda haccı dönüşünde Peygamber (s.a.v.)’e yetiş-
mek için acele etti ve yerine adamlarından birini bıraktı. Bu kişi Ali’nin 
ayırdığı bez kumaştan askerlerine elbise diktirdi. Ali askerlerin üzerinde 

110 Mâide 5/67.
111 Bkz: Tirmizi, Menâkıb 20; İbn Mace, Mukaddime 2.
112 Vahidi, Esbabu’n-Nüzûl, Beyrut 1991, s. 115.
113 Bkz: İbn Hanbel, Müsned, IV, 281. Müslim, İmam 232.
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kendi ayırdığı kumaşları görünce buna çok kızdı. Vekil bıraktığı arkadaşı 
ordunun güzel görünmesini istediğini söylediyse de Ali elbiselerin derhal 
çıkartılmasını emretti. Bunun üzerine elbiseler çıkartılıp tekrar kumaş ha-
line getirildi. Bu durma üzülen askerlerden bazıları olanları sağda solda 
konuşup şikâyetçi olmaya başladı. Peygamber (s.a.v.) bu dedikodulardan 
çok rahatsız oldu. Veda haccı dönüşü sırasında Mekke ile Medine arasın-
da Cuhfe yakınlarındaki Gadir-i Hum denilen yerde sunduğu hutbede Ali 
hakkında şikâyette bulunanlara; “Ben müminlere kendi canlarından daha 
üstün değil miyim?” diye sordu. Oradakilerden; ‘Elbette Sen canımızdan 
daha üstünsün Yâ Resülellah’ cevabını aldı. Bu cevap üzerine Peygamber 
(s.a.v.) Ali’nin elini tutarak; ‘Ben kimin Mevla’sı isem, Ali de onun Mev-
la’sıdır. Allahım! Ali’ye yakınlık duyup O’nu dost bilene Sen de dost ol. 
Ali’ye düşmanlık besleyip O’na haksızlık edene karşı Sen de düşman ol’ 
diyerek dua etti.”114

Halifeliğin Hz. Ali’ye ait olduğunu düşünen Alevilerin, yukarıda anla-
tılan Gadir-i Hum olayıyla ilgili birbirinden farklı iki rivayetten Şia kay-
naklarındakine itibar ettiği bilinmektedir. Bu rivayetle birlikte, O’nun Hz. 
Peygamber’in amcasının oğlu ve damadı olması, İslâm’ı çocuk yaşta kabul 
etmesi, Hz. Peygamber tarafından “ilmin kapısı” olarak nitelendirilmesi, 
insanlar arasında yiğitliği ve dürüstlüğü ile tanınması gibi nedenler, hila-
fetin Hz. Ali’nin hakkı olduğu yönündeki görüşlere delil gösterilmektedir.

Alevilikte Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünü ve sahabenin 
en faziletlisi olarak kabul edilen Hz. Ali, vefatından bugüne kadar hep ha-
yırla anılmakta, O’na olan sevgi ve saygı artarak devam etmektedir. O’na 
olan bu sevgi, şair Harabi’nin şu dizelerine de yansımıştır:

Nûr-u Nübüvvet olunca âgâh
Ali Muhammed’e iman eyledi
Anınçün Cenab-ı Hazreti Allah
Ali’ye velâyet ihsan eyledi

Nübüvvetsiz asla velâyet olmaz
Velâyetsiz dahi nübüvvet olmaz
Hakk’ı elden komak hakikat olmaz
Bunu bilmeyenler ziyan eyledi

114 Bkz: Ebu’l-Fida İsmail b. Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Beyrut 1980, c. 5, s. 2008-
214.
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Alevilerin ve Sünnilerin Hz. Ali’ye olan sevgi ve muhabbeti tartışma 
götürmez bir gerçektir. Ancak Hz. Ali’nin diğer sahabelerden farklı bir ro-
lünün bulunduğu inancı, Şiiler/Aleviler ile Sünniler arasındaki ayrışmanın 
temelini oluşturmaktadır. Ancak Müslümanlar arasında ayrışmanın değil 
birlik ve beraberliğin esas olması gerektiği Kur’an’da şu ifadelerle dile 
getirilmektedir:

“Toptan Allah’ın ipine sarılın, parçalanıp dağılmayın.”115 “Allah’a 
ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflayıp gücünü-
zü yitirirsiniz. Güçlüklere karşı direnin. Elbette Allah sabredenlerle bera-
berdir.”116, “Şüphesiz Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 
düzeltin.”117

b.	 Ehl-i	Beyt

Kelime olarak ev halkı anlamına gelen Ehl-i Beyt, İslâm kültüründe Hz. 
Peygamberle birlikte O’nun aile bireyleri için söylenen bir kavramdır. 

Ehl-i Beyt kavramının kimleri kapsadığı konusunda İslâm âlimleri ta-
rafından farklı görüşler ileri sürülmektedir. Ehl-i Beyt denilince genellikle 
Hz. Peygamber’in eşleri, çocukları, damadı ve torunları anlaşılmaktadır. 
Ancak Şiilerin ve Alevilerin çoğunluğu tarafından bu kavram Hz. Ali, Hz. 
Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile sınırlı tutulmakta ve bu kişilerin 
günahsız olduğuna inanılmaktadır.118 

Ehl-i Beyt, Kur’an-ı Kerim’de açıkça geçen kavramlardan biridir. İlgili 
ayette Hz. Peygamber’in hanımlarına hitaben şöyle buyrulmaktadır: “Ev-
lerinizde oturun. Cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılarak salınıp 
yürümeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resul’üne itaat 
edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri giderip tam anlamıyla sizi temizleme-
yi ister.”119 

115 Al-i İmran 3/103.
116 Enfal 8/46.
117 Hucurat 49/10.
118 Ehl-i Beyt ile ilgili geniş bilgi için bkz: Mustafa Öz, “Ehl-i Beyt” Maddesi, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, İstanbul tsz., c. 10, s. 498–501; Ali Akpınar, “Hz. Peygamber’in 
Âlinden Olmak”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Sayı: 50, Mayıs-Haziran 2003, s. 5-9; 
Yusuf Açıkel, Kur’an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt, Nobel Yayınları, Ankara 2009. 

119 Bkz: Ahzab 33/33.
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Ehl-i Beyt kavramı, özetle ev halkı anlamına gelmektedir. Peygam-
ber’in; “Ya Rabbi, Ehl-i Beytimden günahları gider, onları tertemiz kıl.”120 
diyerek kendi ailesinin üyelerine dua ettiği bilinmektedir. Yine bazı hadis-
lerde Hz. Peygamber’in ümmetine bıraktığı en önemli emanetin Kur’an 
ve Sünnet olduğu vurgulanırken121 ‘Sakaleyn’ diye bilinen rivayette Hz. 
Peygamber’in bıraktığı iki emanetten birinin Kur’an-ı Kerim, diğerinin de 
Ehl-i Beyt olduğu122 ifade edilmektedir. 

Sünnet ile Ehl-i Beyt kavramının anlamı birlikte düşünüldüğünde, Ehl-i 
Beyt olarak ifade edilen Hz. Peygamber’in aile üyelerinin Sünneti yaşama 
konusunda önemli bir yere sahip olduğu, dolayısıyla bu iki rivayetin aslın-
da birbiriyle çelişmediği söylenebilir.

c.	 On	İki	İmam

Kendisine uyulan önder ve rehber anlamına gelen imam, din işlerin-
de Müslüman topluma liderlik edip yol gösteren kimse demektir. Şiilik/
Alevilik düşüncesinde Hz. Muhammed’den sonra Ehl-i Beyt mensubu on 
iki imamın Allah ve Peygamber tarafından toplumu yönetmek üzere ha-
life olarak görevlendirildiğine inanılmaktadır.123 Bu on iki kişi; Hz. Ali, 
Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa 
Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan’ul-Askeri ve Muham-
med Mehdi’dir.

Alevi-Bektaşi geleneğinde imametle nübüvvet arasında bağlantı kuru-
larak peygamberlerin vefatından sonra ilahi emirlerin imamlar tarafından 
uygulanacağına inanılmaktadır. İmametin varlığının Kur’an’da pek çok 
yerde açıklandığı ifade edilmekte124 ve bu görüşe şu ayetler delil getiril-
mektedir: “Bir zaman Rabbi İbrahim’i bazı emirlerle sınamış, İbrahim bu 
emirlerin hepsini yerine getirmiş ve Rabbi O’na şöyle buyurmuştu: ‘Ben 
Seni insanlara önder yapacağım.’ İbrahim de, ‘Ya Rabbi, soyumdan da 
imamlar (önderler) yap!’ demişti. Bunun üzerine Rabbi, ‘Benim ahdim 

120 Müslim, Talâk 29; Tirmizi, Menâkıb 32.
121 Bkz: Ebû Davud, Menâsik 56; İbn Mâce, Menâsik 84.
122 Müslim, Fezâilü’s-Sahabe 36; Tirmizi, Menâkıb 32.
123 Esat Korkmaz, Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitapları Yayınevi, 

İstanbul 2005, s. 524. 
124 Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 154.
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(verdiğim söz) zalimleri kapsamaz’ demişti.”125 “Onları, bizim emrimizle 
doğru yolu gösteren imamlar (önderler) yaptık ve kendilerine hayır işle-
meyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar sadece 
bize ibadet eden kimselerdi.”126 “Onlar, ‘Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve ço-
cuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınan-
lara önder eyle’ diyenlerdir.”127

Ayetlerin zahiri (dış) anlamı incelendiğinde, buradaki imam (önder) 
kavramının belli şahıslarla ilgili olmayıp insanlara yol gösterici önder an-
lamına geldiği açıktır. Alevilik-Bektaşilikte bu ve benzeri ayetler bâtıni yö-
nüyle yorumlandığı için ayetlerde geçen imam kavramının On İki İmama 
işaret ettiğine inanılmaktadır.

d.	 Dede	ve	Dedelik

Oğuzca bir kavram olan dede, Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukla-
rı arasında insanlara yol gösteren, tecrübeli ve bilgili kişiler için kullanılan 
ata ya da baba sözcüğüyle aynı anlama gelmektedir.128 Orta Asya Türkmen 
kültüründe büyük babanın aile içerisindeki konumuna benzetildiği için Ale-
vi-Bektaşi inanç önderlerine dede denmektedir. Dedelerin toplumsal rolü 
etrafında şekillenen sistematik yapı da dedelik kurumunu oluşturmaktadır.

Alevilikte dini otorite olan dede, cemdeki on iki hizmetin yürütülmesi-
ne rehberlik etmenin yanında, inançla ilgili bazı bilgileri anlatma ve uygu-
lama sorumluluğuna da sahiptir. Ayrıca sosyal hayatta doğumdan sünnete, 
evlilikten boşanmaya, ölümden kabir ziyaretine, musahiplikten düşkünlük 
cezası vermeye kadar her türlü faaliyet, dedenin rehberliğinde yerine ge-
tirilmektedir. 

Alevi-Bektaşi geleneğinde dedeliğin ortaya çıkışı, Kırklar Meclisi’ne 
dayanmaktadır. Kırklar Meclisi’nde Hz. Ali’nin postunu Hz. Muham-
med’e verdiğine ve mürşitlik ile dedeliğin buradan geldiğine inanılır. Yine 
dedelerin Horasan erenlerinden nasip aldığı kabul edilir.129 Dedenin dört 
kapı kırk makam, on iki erkân, on yedi kemerbest, üç sünnet, yedi farz 

125 Bakara 2/124.
126 Enbiya 21/73.
127 Furkan 25/74.
128 Harun Yıldız, “Alevilerde Dedelik Kurumu”, Alevilik, Ed: İsmail Engin, Havva 

Engin, Kitap Yayınevi, İstanbul 2004, s. 321.
129 Yıldız, “Alevilerde Dedelik Kurumu”, s. 322–323. 
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gibi Aleviliğin temel inanç ve ritüellerini bilmesi, tarikata göre yaşayıp 
hakikate göre yol sürmesi, bilgili olması, eğitici özelliğe sahip bulunması, 
Kur’an-ı Kerim’i iyi anlaması ve düzgün yaşaması gerekir.130 

Dedelerin Alevi toplum nezdindeki statüsü oldukça önemlidir. Dedeler 
göreve seçimle değil soy silsilesi takip edilerek gelir. Bu soyun On İki 
İmam ve Ehl-i Beyt yoluyla Hz. Peygamber’e dayandığına inanılmakta-
dır. Ehl-i Beyt soyundan gelmeyen biri dedelik yapamaz. Dedelerin elinde 
hangi ocağa bağlı olduğunu gösteren şecere (soy ağacı) bulunur. Bu şecere, 
bir ocağın mensubu olan dedenin, daha önce hak üzere yaşadığına inandığı 
babanın yolunu takip ettiğini gösteren bir belge niteliğindedir. 

Dedenin aile hayatında ve sosyal ilişkilerinde dikkat etmesi gereken 
bazı hususlar vardır. Buyruk’ta yer alan bilgilere göre dede eşinden bo-
şanmamalı, ahlâk dışı davranışlardan uzak durmalı, delilsiz konuşmamalı, 
toplumun sorunlarını bilmeli, sağduyulu davranarak bu sorunlara çözüm 
bulmaya çalışmalı, insanları sevmeli, vereceği kararlarda adil olmalıdır. 
Dede, karşılaştığı yeni problemleri Kur’an ayetlerini ve hadisleri referans 
göstererek çözmeye çalışmalı, insanlara da bu yönde tavsiyede bulunmalı-
dır. Yine dede, gecenin ikinci yarısından sonra kalkarak kıbleye karşı otur-
malı ve güneş doğuncaya kadar ibadet etmelidir.131 

Bilgisi ve yaşantısı ile insanlara doğru yolu göstermek durumunda olan 
dedenin Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik başlıca hizmetleri şu şekilde 
özetlenebilir: 

1. Dedenin görevi, Alevilik/Bektaşilik inancını yaşatmak ve yeni 
kuşaklara aktarmak,

2. Toplumda barış ve sükûnetin sağlanmasına katkıda bulunmak,
3. Hak sahibinin hakkını aramak, gerekirse haksızı cezalandırmak,
4. İnsanlar arasında meydana gelen her türlü ihtilafı çözmeye ça-

lışmak,
5. Toplumu irşat ederek insanlara yolu ve erkânı öğretmektir.132

Anadolu Aleviliğinin yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmasını 
dedelik kurumu sağlamıştır. Kısacası dedelik, Aleviliğin dinamik kalma-

130 Bkz: Bozkurt, Buyruk, s. 132–133.
131 Bkz: Bozkurt, Buyruk, s. 17–29, 145–146.
132 Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 146.
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sındaki en önemli unsurdur.
Geçmişte çok önemli görevleri yerine getirmiş olan dedelik kurumu, 

1950’lerden sonra artarak devam eden iç ve dış göçlerin toplum yapısında 
meydana getirdiği değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Öncele-
ri köylerin dini/sosyal hayatında bir çeşit bilirkişi rolü üstlenen ve adeta 
sivil toplum hâkimi gibi sorun çözen dedelik, modern kurumların gelişip 
yaygınlaşmasıyla birlikte önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Farklı kesim-
lerle yakınlaşmaya başlayan ve kent hayatının sosyal, siyasal ve ekonomik 
şartlarına uyumda bazı sorunlar yaşayan Alevi çevrelerde dedeliğin etkisi 
giderek azalmaktadır. Özellikle modern eğitim kurumlarından mezun olan 
Aleviler, dedelerin bilgi düzeyini yetersiz bulduğu için onların toplumdaki 
rolünü sorgulamaya başlamıştır. 

Son yıllarda çok sayıda dergâh, dernek ve vakfın faaliyete başlaması ile 
birlikte adeta sembolik bir kuruma dönüşen dedelik yeniden işlevsel hale 
gelebilir. Çünkü ister geleneksel isterse modern olsun, bütün toplumlarda 
dini bilen insanlara ihtiyaç vardır. Alevi toplumda dedeliğin rolünü yerine 
getirecek başka bir kurum bulunmadığı için insanlara rehberlik yapabile-
cek liyakatli dedelerin yetişmesine yönelik yeni projeler geliştirilmelidir. 

e.	 Ocak

Alevi-Bektaşi geleneğinde ocak, topluma önderlik yapan seyit ve de-
denin soyunu ve görevlerini belirleyen önemli bir unsurdur. Mürşit, pir, 
rehber ve düşkün ocakları olmak üzere dört grup ocak bulunmaktadır. 
Bu dört gruba bağlı olarak faaliyet yürüten ocaklar arasında Ahmet Ye-
sevi, Ağuiçen, Celal Abbas, Dede Kargın, Baba Mansûr, Seyyid Garip 
Musa ve Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ocağı büyük öneme sahiptir. Oca-
ğa bağlı olmadan, Ocakzâde kimliğini taşımadan seyitlik ya da dedelik 
yapılamaz. Ocakzâdelerin soyunun On İki İmam silsilesine dayandığına 
inanılmaktadır.133 

Alevi-Bektaşi geleneğinde dede olmak için soya bağlı olma şartını ta-
şıma yanında eğitim de gereklidir. Ehl-i Beyt soyundan geldiğine inanılan 
dede adayı ocak veya dergâhta aldığı uygulamalı eğitimle dede olmaktadır.

133 Orhan Türkdoğan, “Alevi-Bektaşilerde Statü ve Rol Dağılımı”, Türk Yurdu, Şubat 
2005, s. 21.
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f.	 Kırklar	Cemi	ve	Cem	Ayini

Cem sözlükte bir araya gelmek, toplanmak, birlik olmak134 gibi anlam-
lara gelmektedir. Ayin-i cem, ayn el-cem, aynu’l-cem gibi tamlamalarla 
ifade edilen cemin Türkçe karşılığı toplantı töresidir. Hz. Muhammed’in 
Miraç dönüşünde uğradığı dergâhta aralarında Hz. Ali’nin de bulunduğu 
kırk kişilik topluluk tarafından yapıldığına inanılan ceme kırklar cemi den-
mektedir.135 

Cem ayinine temel teşkil eden ve Buyruk türü kitaplarda genişçe anla-
tılan kırklar cemi efsanesi kısaca şu şekilde özetlenebilir:

“Hz. Muhammed miraca çıkarken bir aslan yolunu keser ve kükremeye 
başlar. Ne yapacağını şaşıran Muhammed gaybdan duyduğu söze uyarak 
parmağındaki yüzüğü aslanın ağzına verir. Aslan sakinleşince Muham-
med yoluna devam edip göğün en yüksek katına ulaşır ve orada dostuna 
kavuşur. O’nunla doksan bin kelam konuşur. Miraçtan dönerken yolunun 
üzerinde bir kubbe görür. Kubbeye yaklaştığında birilerinin kubbenin içe-
risinde sohbet etmekte olduğunu fark eder. İçeri girmek için kapıyı çalar. 
İçerden bir ses kim olduğunu sorar. O da peygamber olduğunu söyler. 
İçeridekilerden biri; ‘Bizim aramıza peygamber sığmaz, peygamberliği-
ni ümmetine yap’ der. Bunun üzerine Muhammed oradan ayrılıp gitmek 
ister. Ancak o kapıyı tekrar çalması için Allah’tan kendisine bir nida gelir. 
İkincisinde de ilkine benzer bir cevap verir ve kapı yine açılmaz. Üçüncü-
sünde Muhammed kendisini yoksullara hizmet eden bir kişi olarak tanıtır 
ve yer varsa aralarına katılmak istediğini söyler. Bu sefer kapı açılır ve 
Muhammed besmeleyle içeri girer. Mecliste yirmi ikisi erkek, on yedisi ka-
dın olmak üzere otuz dokuz canın sohbet ettiğini görür. Ali, Fatıma, Ha-
san ve Hüseyin de o meclistedir. Muhammed, Ali’nin yanına oturur ama 
O’nun Ali olduğunu bilmez. Oradakilerin kimler olduğunu sorar. Onlar; 
‘Biz kırklarız’ derler. Muhammed; ‘Sizin ulunuz kim, küçüğünüz kim?’ diye 
tekrar sorar. Onlar; ‘Bizim ulumuz da uludur, küçüğümüz de uludur. Bi-
zim kırkımız birdir, birimiz kırkımızdır’ der. O; ‘Biriniz eksik, o kimdir ve 
nerededir?’ diye sorar. Onlar; ‘O birimiz Selman’dır, taşraya gitti’ der. 
O zaman Ali kolunu uzatır, kırklardan biri destur diyerek Ali’nin koluna 

134 Hayreddin Karaman-Bekir Topaloğlu, Kamus-u Cedid, İstanbul 1980, s. 49.
135 Bkz: Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, s. 326; Fuat Bozkurt, Aleviliğin Toplumsal 

Boyutları, İstanbul 1993, s. 169; Bakır, Tasavvufi Bir Kavram Olarak Cem, s. 118–153.
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bıçakla vurur. Aynı anda tüm canların kolundan kan çıkmaya başlar. O 
sırada pencereden de bir damla kan içeriye damlar. Bu Selman’ın kanıdır. 
Sonra kırklardan biri Ali’nin kolunu bağlar ve bütün canların kanı durur. 
Biraz sonra Selman elinde bir üzüm tanesiyle gelir. Kırklar bu üzümü Mu-
hammed’in herkese paylaştırmasını ister. Muhammed bir tek üzüm tanesini 
bütün kırklara nasıl paylaştıracağını düşünürken, Allah, meleği Cebrail’i 
yardıma gönderir. Cebrail Cennetten bir tabak getirerek Muhammed’in 
yanına gelir ve ‘Şerbet eyle Ya Muhammed’ diyerek yol gösterir. Muham-
med nurdan olan bu tabağa su koyar ve üzümü ezerek şerbet yapar. Kırklar 
bu şerbetten içip sarhoş olur. Sonra ‘Ya Allah’ diyerek semaha kalkılır. Mu-
hammed de onlarla birlikte semaha katılır. Semah ederken Muhammed’in 
mübarek sarığı başından yere düşüp kırk parça olur. Kırkların her biri 
sarığın bir parçasını alıp beline bağlar. Muhammed onlara pir ve rehber-
lerinin kim olduğunu sorar. Onlar; ‘Pirimiz Şah-ı Merdan Ali, rehberimiz 
Cebrail’dir’ der. Bunun üzerine Muhammed Ali’nin orada olduğunu anlar. 
Bu sırada Muhammed miraç yolculuğu sırasında aslanın ağzına verdiği 
yüzüğü Ali’nin parmağında görür. Bundan sonra Muhammed ile Ali yol 
kardeşi olur.”136 

Kırklar cemi ile ilgili değişik kaynaklarda farklı anlatımların yer aldığı 
görülmektedir. Ayet ve hadislerde geçmeyen bu efsane, çeşitli ilavelerle 
farklılaşarak günümüze kadar gelmiştir. Kırklar ceminin yer aldığı Mirac-
namede, insanlara anlama kolaylığı sağlamak için verilmek istenen mesaj 
sembolleştirilerek anlatılır. Aslan yiğitliğin sembolüdür. Üzüm suyuyla 
sarhoş olmak, Allah aşkıyla sekr haline geçmektir. Kırklardan birinin eli 
kesilince hepsinden kan akması, birlik ve beraberliğe işaret eder. Hz. Pey-
gamber’in miraca yükselirken yolda Hz. Ali’yi aslan suretinde görmesi, 
Hz. Ali’nin manevi miracının Hz. Peygamber tarafından bilinmesine yo-
rumlanır.137 

Kırklar cemi ile ilgili rivayetler daha çok sözlü kültüre dayandığı için 
anlatanın kültür düzeyi, yaşadığı yörenin gelenek ve görenekleri gibi ne-
denlerle bilgiler farklılaşmış ve zamanla semboller gerçek gibi algılanır 
olmuştur.

136 Bkz: Bozkurt, Buyruk, s. 7–11; Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul 
1992, s. 306; Ömer Uluçay, Alevilikte Toplu İbadet Cem Erkânı, Adana 1993, s. 32; 
Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 104–112.

137 Bakır, Tasavvufi Bir Kavram Olarak Cem, s. 126.
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Alevi toplumun yüzyıllardır gelenek olarak sürdürdüğü cem ayini, kırk-
lar ceminin günümüzde temsili olarak canlandırılmasıdır. Cem ayini, Ale-
vilerin pek çoğu tarafından ibadet niyetiyle yapılmaktadır. Aleviliğin sırrı 
olarak kabul edilen cemin, Orta Asya Türklerinin yaptığı dini ayinin İslâ-
miyet’le tanışma sonrasında yeni bir form kazanmış hali olduğu söylenir.

Alevi-Bektaşi inancının gereği olarak cem ayininin yapıldığı cem evi, 
bir evin uygun bir odası olabileceği gibi, özel olarak yapılmış ve adına cem 
evi denilen bir mekân da olabilir. Son yıllarda cem ayinleri, ilgi yoğunluğu 
ve şehirleşmenin getirdiği yenilik gibi nedenlerle artık ev odalarında değil 
cem evlerinde yapılmaktadır.

Cemin birçok çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın olanları; Yol büyükle-
rinden Abdal Musa adına yapılan Abdal Musa Cemi, taliplerin bir yıl bo-
yunca yaptıklarından sorguya çekildiği Görgü Cemi, iki aileyi kardeş yap-
mak için yapılan Musahiplik Cemi, vefat edenlerin affedildiği Dâr Cemi 
ve suç işlediği için yol düşkünü ilan edilen, ancak tövbe edip üzerindeki 
kul hakkını iade eden kişiler için Düşkünlüğü Kaldırma Cemi yapılır. Yıl 
içerisinde Muharrem ayı hariç, her ayın her haftası cem yapılır.138

Cem ayini, dedenin yönetiminde belli bir düzen içerisinde yürütülmek-
tedir. Ceme başlamadan önce herkes abdest alır. Cem yapılan mekânın baş-
köşesine dede ve O’nun hemen yanında rehber oturur. Rehber, ceme ka-
tılanlara ne zaman ne yapılacağını söyleyen görevlidir. Daha sonra, gelen 
insanların ayakkabılarından sorumlu olan iznikçi, temizlik sorumlusu fer-
raş, içeriye rahat girilmesini sağlayan kapıcı, ceme katılanların içmesi ve 
abdest alması için su dağıtan saka, ceme girenlere yer gösteren ve cemin 
disiplinini sağlayan gözcü, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Ahmet Yesevi’ye 
hürmeten yağ kandili yakan çerağ, dışarıdan gelen lokmaları teslim alan 
lokmacı, kurban kesme işlemini yerine getiren kurbancı ve saz çalıp dua 
söyleyen zâkir gibi görevliler yerini alır. 

Cemin yapıldığı yerde bulunan herkes görgüden geçirilir ve birbiriyle 
ihtilaflı olanların sorunları çözülür. Küskün ve dargın olanlar varsa barış-
tırılır. Cemin yapılacağı alanda erkekler önde kadınlar arkada olmak üzere 
halka şeklinde oturulur. Dede şu duayı okuyarak cemi başlatır: “Bismil-

138 Bkz: Harun Yıldız, “Alevi-Bektaşi Geleneğimde Âyin-i Cem”, I. Kırşehir Kültür 
Araştırmaları Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Yayınları, 
Kırşehir 2004, s. 586-589.
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lâh lâ ilahe illallâh bism-i Şâh Allah Allah. Akşamlar hayrola, hayırlar 
fethola, hizmetlerimiz kabul ola. Muratlarımız hâsıl ola. Hak Muhammed 
Ali yardımcımız gözcümüz ola. On İki İmam, ondört mâsum-u pak, onyedi 
kemerbest efendilerimiz katarlarından didarlarından ayırmaya. Üçlerin, 
beşlerin, yedilerin himmeti üzerimize ola. Allah iki cihanda korktuğumuz-
dan emin, umduğumuza nail eyleye. Dertlerimize derman, gönüllerimi-
ze iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar nasib eyleye. Devlet ve 
milletimizin kılıcını keskin, sözünü üstün eyleye. Gökten hayırlı rahmetler, 
yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye. Niyazlarımızı, lokmalarımızı kabul 
eyleye. Dil bizden, nefes pirimizden ola. Nûr-u Nebi, Kerem-i İmâm-ı Ali, 
Gülbânk-i Hünkâr Hacı Bektaş Veli demine hû.”

Dua bittikten sonra dede, görevlilere hizmetin başlaması için izin verir. 
Sonra On İki İmam’a methiye söylenir, zikir getirilip nefes ve miracname 
okunur. Bu arada kendilerine pervane denilen bir erkek ve bir bacı semah 
yapar. Sonra dedenin yaptığı duanın ardından kırklar semahı başlar. Altı 
erkek ve altı bacı olmak üzere toplam on iki kişi meydana çıkarak semah 
döner. Sonra dualarla cem ayini bitirilir.139 

g.	 Semah

Semah, Arapça sema kelimesinden esinlenerek Alevi-Bektaşi literatü-
rüne girmiş bir kavramdır. Sema, sözlükte işitmek, uçmak ve gökyüzü gibi 
anlamlara gelmektedir. Semah ise müzik eşliğinde vecde gelip dönmek ve 
salınarak yürümek demektir. Cem ayinindeki on iki hizmet içerisinde yer 
alan semah, müzik eşliğinde ayakta dönülerek gerçekleştirilen ritüelin adı-
dır. Orta Asya Şaman ve Uzak Doğu inançlarının izlerini taşıyan semahın 
İslâm öncesi kültürlerden etkilendiği kabul edilmekle birlikte, ilk semahın 
kırklar ceminde yapıldığına inanılır.140 

Semah sırasında sazla çalınan ezgiler eşliğinde ünlü şairlerden nefesler 
ve kasideler okunur. Semahta el ele tutuşmaksızın karşı karşıya geçilir ya da 
halka oluşturulur. Kollar ileriye uzatılıp tekrar geri çekilerek göğse kavuştu-
rulur. Çıplak olan ayaklar, çalınan ezginin temposuna uygun olarak hareket 

139 Bkz: Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, s. 330–333; Ömer Uluçay, Alevilikte 
Dua, Gözde Yayınevi, Adana 1996, s. 48–49; Seyit Derviş Tur, Erkânnâme, Can 
Yayınları, İstanbul 2002, s. 354; Mehmet Yaman, Alevilik İnanç Edeb Erkân, Garip 
Dede Türbesi Derneği Yayınları, İstanbul 2001, s. 193.

140 Bkz: Korkmaz, Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 592–595.
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ettirilir. Ağırlama, canlanma ve yeldirme bölümlerinden oluşan semah, ağır, 
orta ve hızlı olmak üzere üç tempoda dönülür. Semah yapanlar meydanda 
oluşturulan boşlukta dolaşarak döner. Dedenin/mürşidin oturduğu kısma ge-
lince, yüzler çerağlara dönük, eller göğüs üzerine bağlanmış ve boyun hafif-
çe öne eğik biçimde dönmeye devam edilir. Baş hafif bir şekilde öne eğik 
vaziyette dede/mürşid ve canlar selamlandıktan sonra semah bitirilir.141 

Semahta canların dönmesi, değirmen taşının oluktan akan su ile dön-
mesine benzetilmiştir. Semah sırasında dervişin gönlüne ilahi aşkın bo-
şaldığına inanılır.142 Dede tarafından; “Bismillah Bism-i Şah Allah Allah! 
Semahlarınız Hakk dergâhında kabul ola. Döndüğümüz semahlar, yapılan 
zikirler ve cümle hizmetler kabul ola. Allah, cümle kusur ve günahlarınızı 
bağışlaya. Doğru yoldan ayırmaya, Şeytan’ın şerrinden, kötünün zararın-
dan, münafığın fenalığından koruya…”143 şeklinde yapılan dua, semahın 
Allah’a niyaz etme anlamı taşıdığını göstermektedir.

Semah sırasında yapılan ritüellerin, okunan duaların, başta Mevlevilik 
olmak üzere diğer pek çok tarikatın uygulamalarına benzediği anlaşılmak-
tadır. Mevlevilikteki sema ile Alevilikteki semah hem söylem hem de uy-
gulanış yönünden birbirine benzemektedir. Örneğin semahtan önce abdest 
almak, tövbe etmek, ikrar vermek, semah sırasında Allah’ı zikretmek ve 
belirli bir disiplin içerisinde halka halinde dönmek bu benzerliği güçlen-
dirmektedir.

h.	 Gülbânk

Farsça bir kelime olan gülbânk, Alevi-Bektaşi geleneğinde dua anla-
mında kullanılan bir kavramdır. Sözlükte gül sesi, bülbül şakıması, aşka ve 
sevgiye davet gibi anlamlara gelen gülbânk, terim olarak Allah’a sığınma, 
yalvarma ve O’ndan af ve mağfiret dileme demektir.144 

Alevi-Bektaşi geleneğinde bireyi ve toplumu ilgilendiren dini ve ahlâki 
her konuda gülbânk okunur. Sofraya oturma, su içme, ışık yakma, kurban 
kesme, yolculuğa çıkma, yatağa yatma, uykudan kalkma, elbise giyinme 

141 Bkz: es-Seyyid Ebü’l-Vefâ, Menâkıbnâme, haz. Dursun Gümüşoğlu, Can Yayınları, 
İstanbul 2006, s. 73; Korkmaz, Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 594–595. 

142 Şeyh Safi Buyruğu, s. 132–133.
143 Uluçay, Alevilikte Dua, s. 186.
144 Bkz: Mehmet Kızılöz, Gülbânk (Alevilikte Dua), Ankara 1997, s. 16–250; Koca, 

Melâmi-Bektaşi Metaforunda İrşâd Paradigması Mürg-i Dil, s. 89. 
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ve işe gitme sırasında okunacak değişik gülbânklar vardır. Örneğin akşam 
yatarken; “Bismillâh Bismişâh Allah Allah, Yattım Allah kaldır beni, rah-
metine daldır beni, eğer vâdem yetti ise iman ile öldür beni. Yattım sağı-
ma, döndüm soluma, sığındım Subhanıma, Mürşidime Pirime hem dinime 
imanıma. Kalkarsam Allah, kalkmazsam âmentü billâh, Allah eyvallah Hû 
doost” sözleri söylenir. Sabah kalkarken; “Selâmûllah ve Salâvâtûllah Ya 
İmam Hüseyin”, yola çıkarken; “Bismillâh ve billâh, tevekkeltu alellâh, lâ 
havle velâ kuvvete illâ billâh” şeklinde gülbânk okumak gelenektir.145 

Sabah ve akşam vakitlerinde özellikle şu gülbânkın okunması yaygın-
dır: “Ey Allah’ım! Sen’in isminle sabaha ve tüm hayırlara başlıyorum. 
Bizden kötülüğü uzaklaştır. Ey cömert olan Allahım! Bizi lütfunla bağış-
la. Müminleri başarılı kıl. Allah’ım! İmanımızı daim, ibadetlerimizi kabul 
eyle. Allah’ım! Meclisimizden kardeşlerimizi eksik eyleme. Kalplerimizi 
imanla dolu eyle. Allah’ım! Resulün Muhammed’i bize yardımcı ve O’nun 
Velisi Ali’yi destekçimiz eyle. Allah’ım! Kalplerimizin nûrunu On İki İmam 
ve On Dört Masum-u Pâk’ın feyz ve nûruyla nurlandır. Allah’ım, ruhları-
mızı, ariflerin en büyüğü ve önderi Hacı Bektaş Veli’nin ruhâniyeti ile can-
landır… Allah’ım! Kötülüklerden bizi koru, hata ve günahlarımızı bağışla. 
Bize katından rızık ver, kullara muhtaç etme...”146

Alevi-Bektaşi geleneğinde günahlardan tövbe edip arınmak amacıyla da 
gülbânk okunur. Bu gülbânklardan birinin sözleri şöyledir: “Estağfirullâh, 
Estağfirullâh, Estağfirullâhe’l-azim ve etûbü ileyhi. Estağfirullâh tövbe ey-
ledim hata ile eksiklik ile ettiğim günâhlarıma tövbe eyledim. Ağzım ile, gö-
züm ile, nefis ve şeytana uyarak ettiğim günâhlarıma tövbe. Eşhedü en lâ 
ilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûlüh. (Tanıklık 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muham-
med O’nun kulu ve elçisidir.) Allah’ın melekleri hak, gökten inen kitapları 
hak, Kur’ân-ı Kerim’i hak, Peygamberleri hak, Muhammed Mustafa hak, 
delilleri hak, ölüm hak, azab hak, kabir hak, sual hak, Münker ve Nekir hak, 
öldükten sonra geri dirilmek hak, kıyamet hak, sırat, mizan hak, Cennet hak, 
Cehennem hak tasdik ederim. İlâhi! Yâ Rabbi! İnayetin hakkı içün, melai-

145 Bkz: Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, s. 471–476; Uluçay, Alevilikte 
Dua, s.15. Daha başka gülbânk (dua) örnekleri için bkz: Kızılöz, Gülbânk (Alevilikte 
Dua), s. 16–250. 

146 Hacı Yılmaz, “Ahmet Sırrı Dedebaba’nın Bektaşi Tarikatı”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, 
Sayı: 10, Ankara 1999, s. 45-46.
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keler hürmeti içün, Kur’ân-ı Kerim’in hakkı içün ve Peygamberler hürmeti 
içün, Habib’in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti içün 
ya Rabbi! Tövbe eyledim, tövbemi kabul eyle. Günahlarımı affeyle. Rahmeti 
bol Allahım, eksiklikle huzuruna geldim, beni mahrum gönderme.”147

Gülbânklardaki bu ve benzeri dua cümleleri, sadece Alevi toplumuna 
ait olmayıp bazı Sünni tarikatların da sıklıkla okuduğu dualar arasındadır. 
Çünkü niyet ve beslenilen kaynak aynıdır. 

i.	 Musahiplik

Alevilik kültüründe farklı ailelerden iki kişinin birbirini yol kardeşi 
kabul etmesine musahiplik denir. Aleviliğin en önemli değerlerinden biri 
olan musahipliğin amacı, insanlar arsında birlik, dayanışma, paylaşma ve 
kardeşlik duygularını geliştirmektir. Musahipler arasında ayrı gayrı olmaz. 
Biriyle musahip olan kişi, musahibinin evine istediği zaman gidebilir.148 

Musahipliğin Kur’an’da yer aldığı söylenmekte ve şu ayetler buna delil 
gösterilmektedir: “İman edip hicret eden ve Allah yolunda malıyla, canıyla 
cihat edenler ve onları (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, 
işte onlar birbirinin velisidir. İman edip hicret etmeyenlere gelince; hic-
ret edinceye kadar onların velayeti size ait değildir. Eğer din konusunda 
sizden yardım isterlerse, sizinle aranızda sözleşme bulunan bir kavme kar-
şı olmadıkça onlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı 
hakkıyla görendir.”149 

Musahipliğin tarihi, Hz. Muhammed’in hicretten sonra Ensar (Medi-
ne’nin yerlisi) ile Muhacir (Mekke’den hicretle Medine’ye gelen) kişiler 
arasında gerçekleştirdiği ve kendisine kardeş olarak Hz. Ali’yi seçtiği kar-
deşleştirme uygulamasına dayanmaktadır. Alevilikte musahiplik “Hak-Mu-
hammed-Ali” yoluna girmenin önemli bir şartıdır. Medineli Müslümanla-
rın evini, iş yerini, tarla, bağ ve bahçesini Mekke’den göç edenlerle paylaş-
tığı gibi, musahiplerin de bütün varlığını, sevinç ve kederini yol kardeşiyle 
paylaşması esastır.150 

147 Münâcât-ı Mûsâ Aleyhi’s-Selâm (Yazma Eser), H. 1176, Âşık Hasan Topal Özel 
Kütüphanesi, vr. 57b-60b.

148 Bkz: Harun Yıldız, “Alevi/Bektaşi Geleneğinde Musahiplik”, Uluslararası Bektaşilik 
ve Alevilik Sempozyumu I, 28–30 Ekim 2005, Isparta 2005, s. 127–129.

149 Enfal 8/72–73.
150 Doğan Kaplan, Erkânnâme 1, TDV Yayınları, Ankara 2007, s. 162.
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Musahip olmak isteyen kişi ailesiyle birlikte dedenin huzuruna gelerek 
yaş, bilgi ve ahlâk yönünden kendisine uygun olan bir aileyi musahip ola-
rak seçer. Sonra aile büyükleri dedenin refakatinde kurban keserek hayat 
boyu yol kardeşi olmaya söz verir. Pir ya da dede musahip olan kişile-
re şöyle öğüt verir: “Evladım! Siz musahip oldunuz. Öncelikle musahip 
musahipten evini ve malını ayırmayacak. Birbirinin evinde olanı izinsiz 
alıp gidebilecek. Aranızda tartışma çıksa, Temmuz sıcağında bir tülbent 
kuruyuncaya dek dargın dursanız, derdinize derman bulamazsınız. Yalan 
söylememek, haram yememek, zina yapmamak, dedikodu etmemek, elin-
le koymadığını almamak, gözünle görmediğini gördüm dememek, kimseyi 
incitmemek gerekir. Tüm bu dediklerimi yapacaksınız. Nefsinize uymayın, 
yolunuzdan azmayın. Çiğ (haram) lokma yemeyin, Malı mala, canı cana 
katın. Halinize haldaş yolunuza yoldaş olun.”151

Pir Sultan Abdal şu dizeleriyle, musahipliğin önemini anlatmaktadır:

Eğer farz içinde farzı sorarsan
Yine farz içinde farzdır musahip
Dört kapıdan kırk makamdan ararsa
Yine farz içinde farzdır musahip

Musahipsiz kişi ceme gelir mi?
Ettiği niyazlar kabul olur mu?
Muhammed Ali yolundan derman bulur mu?
Yine farz içinde farzdır musahip

Musahipsiz kişi ceme götürmem 
Tecellisi bozuk Hakk’a yetirmem
Musahipsiz ile durup oturmam
Yine farz içinde farzdır musahip

Farz Allah’tan kaldı ya Sünnet kimden
Musahibin işi daima sırdan
Musahipli kişi ol Şâh-ı Merdan
Yine farz içinde farzdır musahip

151 Bkz: Bozkurt, Buyruk, s. 57–58.
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Pir Sultan Abdal’ım hey kerem kânı
Yine sensin iki cihanın Sultanı
Aşnanı buldun musahibin kani
Yine farz içinde farzdır musahip152

j.	 Dâr	Çekme

Alevi-Bektaşi geleneğinde cemin yapıldığı meydanın orta yerinde suç-
luları sorgulamak üzere dedenin önünde dâr denilen bir boşluk ayrılır. Suç 
işleyen kişi, canını yol uğrunda vermeye hazır olduğunu bildirmek üzere 
meydanın ortasına ayakları mühürlenmiş, kollar çapraz, baş öne eğik şekilde 
gelir. İşte suçlunun cezalandırılmak üzere dedenin huzurunda durmasına dâra 
durmak, yaptığı suça göre bir cezaya çarptırılmasına da dâra çekmek denir. 

İnsanlara karşı suç işleyip haksızlık yapan kişi cemden önce huzura 
getirilir. Dede dâra çekilen kişinin doğruyu söyleyerek borcunu ödemesini 
ister ve aralarında sorun olan kişiler karşılıklı olarak helalleşir. Sonra dâr 
çekme uygulaması başlar. Kur’an’dan bazı ayetler okunduktan sonra Hz. 
Peygamber ve Ehl-i Beyte salâvat getirilir, tövbe istiğfar edilir ve dede 
tarafından şu dua okunur: “Allah’ın adıyla. Allah’a sığınırım. Allah’tan 
geldim ve yine Allah’a döneceğim. Ey kurtuluş kapılarını açan Allah’ım! 
Ey âlemlerin Rabbi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen dualarımı-
zı kabul eyle! İstek kapılarını açık tut!” Sonra duaya şöyle devam edilir: 
“Ey âlemlerin Rabbi! Dünya ve âhiretin Efendisi Muhammed Mustafa’nın 
ve mertlerin Şahı Aliyyü’l-Murtaza’nın Senin katındaki hatırı için işimizi 
kolaylaştır.” Sonra Furkan Suresi’nin şu ayeti okunur: “Gökleri, yeri ve 
ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rah-
man’dır…”153 Hak Teâlâ Hazretleri bu okunan, iyi ile kötü, doğru ile yanlış 
arasındaki farkı gösteren ulu ve yüce Kur’an’ın şerefi, büyüklüğü, asaleti 
ve fazileti hatırı için, Hakk’a yürüyen (ölen) bu kimsenin kabrini Cennet 
bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorularına kolay ce-
vap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği cezası varsa affeylesin. Bütün günâh-
larını bağışlasın. Eğer Allah’ın merhamet ve bağışlamasını hak etmişse, 
Hak Teâlâ merhamet ve bağışını günden güne artırsın. Diyelim: Allah, 
Allah, hû, hû.”154

152 Pir Sultan Abdal Hayatı ve Şiirleri, s. 34. 
153 Furkân 25/59.
154 İsmail Kaygusuz, Alevilikte Dâr, Alev Yayınları, İstanbul 1995, s. 37.
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k.	 Düşkünlük

Alevilikte toplum düzenini sağlamaya yönelik uygulamalardan biri de 
düşkünlüktür. Düşkünlük, bazı kuralları ihlâl etmesi nedeniyle yoldan çık-
tığı kabul edilen kişilere uygulanan bir cezadır. Yoldan ayrıldığı düşünülen 
kişinin suçuna göre cezalandırılmasına yol düşkünlüğü denir. Kurallara uy-
mayıp suç işlediği için düşkün ilan edilen kişi, toplumdan dışlanma anla-
mına gelen çeşitli cezalara çarptırılır.155 

Alevi-Bektaşi kültüründe önemli unsurlarından olan dedelik, musâ-
hiplik, dâra çekme ve düşkünlük gibi bireysel ve toplumsal sorumluluğu 
artıran uygulamalar, önceleri bir tür halk mahkemesi işlevi görüyordu. An-
cak günümüzde pek çok yörede Alevilik inancına bağlılığın zayıflaması 
ve toplum yönetiminde hukukun etkinliğinin artması gibi nedenlere bağlı 
olarak Aleviliğin geleneksel değerlerin giderek zayıfladığı görülmektedir. 
Düşkünlük uygulamasının da bu süreçten etkilenerek tarihsel misyonunu 
yitirmeye başladığı söylenebilir.

A.	SÜNNİLİK

1.	 Sünniliğin	Tanımı

Sünnilik (Ehl-i Sünnet), İslâm literatüründe hicri 2. ve 3. yüzyıllarda 
ortaya çıkan156 ve ‘Sünnet’ ile aynı kökten gelen bir kavramdır. Sünnet 
lügatte yol, gidiş, tarz, üslup, âdet ve davranış gibi anlamlara gelmekte-
dir.157 İslâm inancında Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarına Sünnet 
denmektedir. Sünnete bağlılık anlamına gelen Sünnilik, Hz. Peygam-
ber’in Sünnetini takip eden düşünce anlamında dini ve sosyolojik bir 
kavramdır. 

Müslümanlar arasındaki gruplaşmanın farklı bir versiyonu olarak geli-
şen Sünnilik, Ehl-i Sünnet düşüncesinin günümüzdeki karşılığıdır. Türk-
çe’de Sünnet taraftarları anlamına gelen Ehl-i Sünnet ya da Sünnilik, Hz. 

155 Ali Yaman, Kızılbaş Alevi Ocakları, Elips Yayınları, Ankara, 2006, s. 83–84; Kaya, 
Alevilik’te Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, s. 255.

156 Ehl-i Sünnet kavramı ilk kez hicri II. Asrın başlarında vefat eden Hasan-ı Basri 
tarafından kullanılmıştır. Bkz: Darimi, Sünen, Mukaddime 23; Montgomery Watt, 
İslâm Düşüncesininin Teşekkül Devri, Çev: Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 1981, s. 338.

157 Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükrim b. Manzûr, Lisanu’l-Arab, Beyrut 
1388/1968, c. 13, s. 225–226.
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Peygamber’in uygulamalarına ve sözlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dü-
şünen grupların inanç ve kültür kimliğidir. 

Tarih boyunca Ehl-i Sünnet olarak bilinen çok sayıda fırka/grup or-
taya çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki Ehl-i Sünnet, sadece bir fırkanın 
adı değil, Sünnete bağlı birçok düşünce mensubunu içerisinde barındıran 
kuşatıcı bir kavramdır. Günümüzde Ehl-i Sünnet şemsiyesi altında değer-
lendirilen ve Sünni olarak bilinen gruplar, dünya Müslümanlarının büyük 
çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

2.	 Sünniliğin	Ortaya	Çıkışı

Ehli Sünnet ya da Sünnilik, bazı konularda görüş ayrılığı sonucunda 
oluşan gruplaşmaya karşı Müslümanları tek bir çatı altında birleştirmeyi 
amaçlayan düşüncenin adıdır. 

Fazlurrahman, Ehl-i Sünnet (Sünnilik) kavramının önceleri belli bir 
zümre ya da grubun adı olarak değil, Sünnete bağlı olan bütün Müslüman-
lar için kullanıldığını söylemektedir. Ancak O’na göre Ehl-i Sünnetin or-
taya çıkış nedeni, siyasal içeriklidir ve zamanla İslâm düşüncesinden sap-
malar olacağı endişesi karşısında din birliğini ve siyasal istikrarı koruma 
çabasının bir ürünüdür.158 Sünniliğin ortaya çıkış amacının Müslümanlar 
arasında birliği korumak olduğunu ifade eden Fazlurrahman, bu düşün-
ce ekolünün farklı unsurları bünyesinde birleştirici bir güç olacağı yerde, 
reddedici ve dışlayıcı tavrıyla gruplaşmada yeni bir cephe oluşturduğu ve 
farklı bir gruba dönüştüğü eleştirisini yapmaktadır.159 Gerçekten de Sünni-
ler, tarihsel süreçte dini gruplaşmanın İslâm toplumunu parçalamasından 
ve fitne çıkmasından endişe duyarak sosyal ve siyasal düzene daha sıkı 
bağlanmış ve muhafazakâr bir tutum sergilemiştir. Söz konusu muhafa-
zakâr tutumun zamanla doktriner bir ilke haline dönüşmesiyle160 birlikte, 
din konusunda farklı düşünenler bidat ehli olarak nitelendirilmiştir. 

Tarih boyunca İslâm toplumlarında devlet tarafından da desteklenen 
Sünniliğin bütün Müslümanları kuşatacak bir misyon üstlenmesi yeri-
ne ayrımcı anlayışın bir tarafı olması, onun “Sünnete bağlı bir topluluk” 

158 Bkz: Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslâmi Metodoloji Sorunu, Çev: S. Akdemir, 
Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1995, s. 65–66, 70–71. 

159 Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslâmi Metodoloji Sorunu, s. 100.
160 Bkz: Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslâmi Metodoloji Sorunu, s. 236.
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şeklinde özetlenebilecek temel felsefesiyle örtüşmemiştir. Çünkü kendi-
sini Müslüman olarak tanımlayan ancak bu kavram içerisinde görmeyen 
düşünce ekolleri, Sünniler tarafından tekfir edilmese de dışlanmıştır. Bu 
dışlama, Harici, Şia ve Mutezile gibi adlarla anılan grupların karşıt dışlama 
eğilimini körüklemiş ve böylece Müslümanlar arasında iletişim köprüsü 
bir türlü kurulamamıştır.

İslâm dinine mensup grupların geneli gücü nispetinde Kur’an ve Sün-
nete uymaya gayret ettiğini söylemektedir. Durum böyle iken Hz. Peygam-
ber’in Sünnetine bağlılığın bir grubun adı olarak algılanması, ister istemez 
o grup dışındaki Müslümanları ötekileştirmekte ve onları Sünnete bağlı ol-
mayan grup tarafına itmektedir. Oysa İslâm tarihinde değişik gerekçelerle 
ortaya çıkan Haricilik, Mutezililik, Şiilik/Alevilik gibi oluşumların Sünnet 
dışı olduğunu iddia etmek, her şeyden önce manevi sorumluluk gerektiren 
bir ithamdır. Çünkü bu grupların her biri Hz. Peygamber’i sevdiğini be-
lirtmekte, O’nun yolundan gitme anlamına gelen Sünnete bağlılığı önemli 
bir ilke olarak kabul etmektedir. Sünneti yaşama konusundaki ihmal, grup-
ların birbirini suçlamasını haklı kılmamalıdır. Çünkü her Müslüman grup 
Sünneti anlama ve yaşama konusunda farklı yaklaşımlara sahip olabilir. 
Bu yaklaşımlardan birini ya da bir kaçını doğru sayıp diğerlerini yanlış 
görmek, İslâm kardeşliğini zedelemektedir. Din konusundaki hataları kar-
şılıklı güven ve samimiyete dayalı bir iletişim zemininde düzeltmeye çalış-
mak daha isabetli bir yaklaşım olacaktır.

Konu Alevilikle ilişkilendirildiğinde, aradaki düşünce farklılığının sos-
yal ilişkileri ve İslâm kardeşliğini zedeleyecek kadar abartılmaması gere-
kir. Çünkü Sünniliğin en büyük otoritesi olarak bilinen İmam-ı Azam Ebu 
Hanife, tarihte yaşanan olayların yorumunda Hz. Ali’yi destekleyici bir 
tavır sergilediği için işkence görmüştür. Hz. Ali’nin ve Ehl-i Beytin yolu 
aynı zamanda Hz. Peygamber’in, dolayısıyla da Sünnetin yoludur. Öyley-
se Alevilik Sünnilik kavramları, Müslümanlar arasında ayrımcılığın gerek-
çesi değil, dönemin sosyal, siyasal ve kültürel şartları içerisinde gelişmiş 
sosyolojik tanımlamalar olarak değerlendirilmelidir. 

3.	 Sünnilik	İnanç	Esasları

Başlangıçta Haricilik ve Şiilik gibi düşünce ekollerine bir tepki olarak 
ortaya çıkan Sünnilik, tarih boyunca Kur’an, Sünnet ve bu iki değerin yo-
rumundan oluşan genel inanç esasları doğrultusunda gelişmiştir. Sünnili-
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ğe göre İslâm, ilk insanla birlikte başlayan vahiy sürecinin son halkasını 
oluşturmaktadır. İslâm dini, hükümleri kıyamete kadar devam edecek olan 
son din ve Hz. Muhammed de örnek alınması gereken son peygamberdir. 
Sünnilikte İslâm’ın her çağda insanlığa hitap etme özelliği taşıyan evrensel 
bir değer olduğuna inanılmaktadır. 

Ehl-i Sünnet anlayışına (Sünniliğe) göre Müslüman Allah’ın varlığına 
ve birliğine, zati ve subuti sıfatlarına, Hz. Muhammed’in peygamberliğine, 
Kur’an-ı Kerim’in Allah kelâmı ve tüm insanlığa hidayet kaynağı olduğuna 
inanan; imanın temelinin tevhit, nübüvvet ve ahiret inancına dayandığını ka-
bul eden; namaz, oruç, hac, zekât, tebliğ ve cihat gibi ibadetleri farz bilen; 
Kur’an ve Sünnet tarafından haram kılınan zina, hırsızlık, içki, kumar, faiz, 
rüşvet, yalancı şahitlik, emanete hıyanet gibi tutum ve davranışları haram 
sayan; barış, adalet, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeleri gözeten; Müslü-
manım diyeni tekfir etmeyerek İslâm kardeşliğini savunan kişidir.

Sünnilikte, Kur’an ve Sünnetten yola çıkarak tespit edilen şu altı inanç 
esası büyük önem taşımaktadır: 

1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak,
2. Meleklere inanmak,
3. Kitaplara inanmak,
4. Peygamberlere inanmak,
5. Ahiret hayatına inanmak,
6. Kaderin, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.161

Sünniliğe göre başlangıcı ve sonu olmayan, her şeye gücü yeten Allah 
(c.c.), her türlü noksanlıktan uzak mükemmel sıfatlara sahiptir. O her şeyi 
bilen, işiten ve gören, her istediğini yapan, sonradan yaratılmışlara ben-
zemeyen, hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak her şeyin kendisine muhtaç 
olduğu eşsiz bir varlıktır. 

Allah’ın insan gözüyle görülmeyen melekleri vardır. Meleklerin mer-
tebe itibariyle en üstünü Allah ile peygamberler arasında elçilik yapan 

161 Bkz: Sadettin Musa b. Ömer et-Taftazani, Şerhu’l-Akaid (Kesteli Haşiyesi), İstanbul 
1897; Muhammed b. Abdilkerim eş-Şehristani, el-Milel ve’n-Nihal, Nşr: Muhammed 
Seyyid Geylani, Beyrut 1975; Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ari, Makalâtu’l-
İslâmiyyin, İstanbul 1928; Nureddin es-Sabûni, Maturidiyye Akaidi, 3. Baskı, Terc. 
Bekir Topaloğlu, Pars Yayıncılık, İstanbul 1978. 
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Cebrail’dir. Mikail, İsrafil ve Azrail gibi diğer büyük meleklerin yanında, 
insanların sevap ve günahlarını kaydeden Kiramen Katibin, insanları kaza 
ve belalara karşı koruyan Hafaza Melekleri de vardır. Meleklerin hepsinin 
Allah’a ibadet ettiğine ve O’nun verdiği sorumlulukları eksiksiz yerine ge-
tirdiğine inanılmaktadır.

Sünniliğe göre, Allah’ın insanlığa yönelik mesajları kutsal kitaplarda 
yer almaktadır. İnsanlığın başlangıcından itibaren bazı peygamberlere 
suhuf adı verilen kitapçıklar gönderilmiştir. Toplumlar sosyal, siyasal ve 
kültürel açıdan belli bir gelişmişlik düzeyine ulaştıktan sonra, suhuf yeri-
ne daha hacimli kitaplar gönderilmiştir. Bu çerçevede Hz. Davûd’a Zebur, 
Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. İsa’ya İncil ve son olarak Hz. Muhammed’e de 
Kur’an-ı Kerim vahyedilmiştir. Sünnilikte, Kur’an-ı Kerim’in son ilahi ki-
tap olduğuna, daha önceki kitapların hükmünün Kur’an’la birlikte ortadan 
kalktığına inanılmaktadır. Kur’an’ın inanç, ibadet, ahlâk ve sosyal ilişki-
lerle ilgili önemli mesajlar içerdiğini kabul eden Sünniler, bu mesajların 
her çağda geçerliliğini koruduğunu düşünmektedir.

Sünniler, tarih boyunca insanları irşad etmek üzere pek çok peygamber 
gönderildiğini, bu peygamberlerin sonuncusunun Hz. Muhammed olduğu-
nu ve O’ndan sonra herhangi bir peygamberin gelmeyeceğini kabul eder. 
Sünnilere göre Hz. Muhammed, insanları Kur’an ayetleri ve hadis adı ve-
rilen kendi sözleriyle aydınlatmıştır. Kur’an’dan sonra en önemli kaynak 
olarak bilinen hadis, dini yaşama konusunda delil kabul edilir.

Sünniliğe göre, Allah hayır ve şerri yaratıp iyiliğin tercih edilmesini is-
temekle birlikte dini yaşama sürecinde insanı özgür bırakmıştır. Ancak bu 
tercihin sonucunda nelerle karşılaşılacağı konusunda kitap ve peygamber 
aracılığıyla bilgi verilmiştir. 

Sünnilikte ahiret inancının insanın tutum ve davranışlarını etkilediği 
kabul edilir. Ahiret inancına göre ölüm insan için son değil, yeni bir ha-
yatın başlangıcıdır. İnsan öldükten sonra yeniden dirilecek, dünyada yap-
tıklarının karşılığını ahirette görecektir. Bu hesap sonucunda herkes baş-
kasına olan hakkını ödeyecek, iyilikleri ağır gelenler Cennete, kötülükleri 
fazla olanlar ise Cehenneme girecektir. Cehennem hayatı dünya hayatında 
inanmayan için sonsuz, inanıp da günah işleyen için süreli olacaktır. 
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4.	 Sünnilerin	Hz.	Ali’ye	Bakışı

Sünniler, çocukluğunu ve gençliğini Hz. Peygamber’in yanında geçiren 
Hz. Ali’yi Kur’an ve Sünneti en iyi bilen; ilim, takva, ihlâs, samimiyet, 
şefkat, merhamet, fedakârlık ve kahramanlık gibi özelliklere sahip önemli 
bir İslâm büyüğü olarak kabul eder. Hz. Peygamber’in ilim ve irfanından 
en çok nasiplenen kişinin Hz. Ali olduğuna inanılmaktadır. 

Hz. Peygamber, Müşriklerin saldırı ve işkencelerinden Müslümanları 
korumak amacıyla Medine’ye hicret etmeye karar verdiğinde, Müşrikle-
ri oyalamak ve bazı emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi 
Mekke’de kendi yerine bırakmıştı. O da risk alarak geceyi Hz. Peygam-
ber’in yatağında geçirmiş ve düşmanlara Hz. Peygamber’in evde olduğu 
izlenimini vermişti. Böylece canını tehlikeye atarak hicretin sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşmesine destek sağlamıştır. Hicretten hemen sonra Mek-
keli Muhacir (hicret edenler) ile Medineli Ensar (hicrete yardımcı olanlar) 
arasında gerçekleştirilen kardeşlik uygulamasında Hz. Peygamber kendisi-
ne kardeş olarak Hz. Ali’yi seçmiştir. Olgunluk yaşına gelince de O’nu kızı 
Fatıma ile evlendirerek damat edinmiştir. Kur’an’ın iniş sürecinde vahiy 
kâtipliği yapan Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üze-
re pek çok savaşta üst düzey görevlerde bulunmuştur. Hz. Peygamber’in 
vefatından sonra daha çok ilimle uğraşan Hz. Ali, kendisinden önceki üç 
halifeye danışmanlık yapmıştır. 

Sünni tarikatların bir kısmının tarikat silsilesi, Hz. Ali’ye dayanmak-
tadır. Ancak Sünniler Alevilerce dile getirilen “Allah-Muhammed-Ali” 
şeklindeki üçlemeye sıcak bakmaz. Bu üçlemenin Hıristiyanlıktaki teslis 
inancına benzediği ve İslâm’ın tevhid anlayışına aykırı olduğu düşünülür. 
Sünnilere göre Allah, evreni yaratan ve kendisine saygıyla ibadet edilmesi 
gereken bağışlayıcı ve yargılayıcı Yüce bir Varlık’tır. Hz. Muhammed, Al-
lah’ın buyruklarını insanlara iletmekten sorumlu bir peygamberdir. Hz. Ali 
ise Hz. Peygamber’in akrabası, halifesi, ilim ve takva gibi özellikleriyle bi-
linen önemli bir sahabesidir. Bu üç değer (Allah-Muhammed-Ali) arasında 
farklı bir irtibat kurmak, insanı tevhid inancından saptırır. 

Sünniler Hz. Ali’nin halifeliği konusunda Şiilerden/Alevilerden farklı dü-
şünür. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslüman toplumu idare etmek 
üzere seçilecek ilk halifenin Hz. Ali olması gerektiği düşüncesine Sünniler 
katılmaz. Çünkü Hz. Peygamber kimseyi halife olarak atamadığı için yapılan 
istişareler sonucunda halifeliğe Hz. Ebubekir seçilmiştir. Sünni kaynakların 
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geneline göre bu seçim meşrudur. O’nun sağlığında Hz. Ali’yi toplumu yö-
netmek üzere imam tayin ettiği yönündeki Şia’nın görüşüne delil gösterilen 
Gadir-i Hum rivayeti Sünni kaynaklarda farklı anlatılır. Kur’an’da yer alan; 
“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, 
O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun…”162 aye-
tinin Hz. Ali’nin Allah tarafından halifeliğe yani Müslümanların devlet baş-
kanlığına atandığı şeklindeki Şii yoruma Sünniler katılmaz. Çünkü Gadir-i 
Hum denilen yerde Veda Haccı sırasında sunulan hutbeyi yüz binden fazla 
sahabe dinlemiştir. Nasıl olur da bu kadar çok sayıda insan Hz. Peygam-
ber’in vefatından sonra O’nun emanetini yerine getirmez ve Allah Resulüne 
verilen söze uymayıp Hz. Ali’yi hilâfetten mahrum etmek için diğerleriyle iş 
birliği yapar? Halife seçimi ile ilgili tartışmalarda Hz. Peygamber’in Gadir-i 
Hum’da yerine Hz. Ali’yi halife tayin ettiğini sahabeler arasında hatırlayan 
kimse çıkmaz mı? Bu ihtimali akıl kabul etmediği gibi, böylesi bir bilginin 
saklanmasında herhangi bir fayda da yoktur. Kaldı ki Gadir-i Hum hutbesi, 
hicretin onuncu yılında Zilhiccenin on sekizinci günü Veda Haccı dönüşünde 
okunmuştur. Aynı yıl Zilhiccenin dokuzuncu günü olan Arefe’de; ‘Bugün 
sizin için dininizi kemale erdirdim ve size olan nimetimi tamamladım. Sizin 
için din olarak İslâm’ı seçtim.’163 ayeti nazil olmuştur. Bu ayetin, yukarı-
da meali verilen Mâide Suresi’nin 67. ayetinden daha önce inmiş olması 
çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü dinin tamamlandığını bildiren ayetin Veda 
Haccı’nda yüz binden fazla insana tebliğ edildiği, Mâide Suresi’nin 67. aye-
tinin ise Mekke’nin fethi ve Hayber gazvesinden önce indiği müfessirlerin 
çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir.164 Kaldı ki Gadir-i Hum’da Hz. 
Peygamber halifeliğe Hz. Ali’yi atamış olsaydı, bu emre ilk uyan bizzat Hz. 
Ali’nin kendisi olur ve hilafet hakkını başkasına bırakmazdı. Oysa tarihsel 
bilgiler incelendiğinde, Hz. Ali’nin ilk halifeyi seçenlere başlangıçta sitem 
ettiği, ancak hilafet görevini kendi üzerine almak için herhangi bir talepte de 
bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Hem Şii/Alevi hem de Sünni kaynaklarda yer alan; “Ben kimin Mevlâsı 
isem Ali de onun Mevlâsıdır.” rivayeti, Sünniler tarafından farklı şekilde 

162 Mâide 5/67.
163 Mâide 5/3.
164 Bkz: İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. 4, s. 414; Muhammed b. Teymiyye, 

Minhacu’s-Sünne, Tah: Muhammed Reşad Salim, Daru’l-Kitabi’l-İslâmi, Ysz. 1986, 
c. 4, s. 118; Said İsmail, Hakikatü’l-Hılâf Beyne Ulemâi-ş-Şia ve Cumhûri Ulemâi’l-
Müslimin, Carbondale 1983, s. 25–26.
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yorumlanmaktadır. Rivayette geçen ‘Mevlâ’ ve ‘Veli’ kavramları ‘Halife’ 
ya da ‘İmam’ anlamında değil, ‘dost’ ve ‘arkadaş’ anlamındadır. Birçok 
ayette Allah’ın ve Peygamber’in müminlere, müminlerin de Allah’a ve 
birbirlerine dost olduğu ifade edilirken hem Veli hem de Mevlâ kelimele-
rine yer verilmektedir.165 İbn Kuteybe bu konuda şunları söylemiştir: “Hz. 
Peygamber her müminin velisidir. Velâyet (dostluk), Hz. Peygamber ile 
müminler arasında olduğu gibi, müminlerin kendi aralarında da olabilir. 
Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye yakınlığı da böyledir. Nitekim bazı ayetlerde 
müminlerin birbirinin velisi olduğu ifade edilmektedir.166 Hz. Peygamber, 
Hz. Ali için söylediklerinin benzerini Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gibi diğer 
yakın sahabeler için de söylemiştir. Örneğin bir konuşmasında Ebû Ubey-
de b. Cerrâh’ı işaret ederek; ‘Bu ümmetimin eminidir.’ buyurmuştur.”167

Hz. Ali’yi her yönüyle büyük bir İslâm kahramanı olarak bilen Sünni-
ler, O’na sevgi ve saygıda kusur etmez. Namazların tahiyyat denilen otu-
ruşunda Hz. Peygamber’le birlikte Ehl-i Beyte de dua edilmekte, O’nun 
ve aile bireylerinin adları çocuklara verilmekte, cami ve köy odalarında 
O’nun yiğitliğini anlatan cenk kitapları okunmakta, hayatını konu edinen 
filmler ilgiyle izlenmektedir. Dolayısıyla Hz. Ali’nin hem Aleviler hem de 
Sünniler için büyük bir değer olduğu tartışılmazdır.

B.	ALEVİ-SÜNNİ	AYRILIĞI

Farklı kültür ve medeniyet mensuplarını bünyesinde barındıran dinler-
de, zaman içerisinde bazı grupların ortaya çıkması sosyolojik bir gerçek-
liktir. Bu gruplaşma, zaman içerisinde siyasal ve kültürel faktörlerle bes-
lenerek sosyal bir kimliğe dönüşmekte, böylece “biz” ve “onlar” ayrımını 
besleyen yeni inanç ve değerler oluşmaktadır. 

Dindeki ayrışma nedeniyle kendisini dışlanmış hisseden gruplar168 bir 
süre sonra ana bünyeden kopmaya başlamaktadır. İşte böylesi bir süreci 
yaşayan Anadolu Türk boylarının yüzyıllar öncesinde Aleviler ve Sünniler 
şeklinde iki büyük gruba ayrıldığı ve farklılıkların abartılması sonucunda her 
iki grubun da din kardeşliği ekseninden giderek uzaklaştığı anlaşılmaktadır. 

165 Bkz: Abdulbaki, Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerim, “Veli” ve “mevlâ” 
maddeleri.

166 Bkz: Bakara 2/247; Tövbe 9/71; Yunus 10/62; Tahrim 66/4.
167 Bkz: Abdulaziz Dehlevi, Muhtasaru’t Tuhfeti’l-İsnâ Aşeriyye, İstanbul 1976, s. 161.
168 Dindeki farklılaşmalar ile ilgili geniş bilgi için bkz: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, 

İnsan Yayınları, İstanbul 1998.
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Ülkemizde varlığını devam ettiren Aleviler ve Sünniler tarihsel süreç 
içerisinde bu isim ve kimlikle anılan İslâmiçi alt grup olarak bilinmektedir. 
Aslında aynı din içerisinde yer alan gruplar arasında dini/kültürel bir ya-
kınlığın olması beklenir. Ancak ülkemizde Alevilerle Sünniler sanki farklı 
din mensubuymuş gibi birbirine uzak durmaktadır. Osmanlı’dan bu yana 
bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Sünni ve Alevi gruplar pek çok yörede 
birbirini öteki olarak görmektedir. Bilgisizlik ve iletişimsizlikten kaynak-
lanan önyargı ve soğukluk, bu ayrımcılığı meşrulaştırıcı ve derinleştirici 
bir rol oynamaktadır.

Alevi-Sünni ayrılığının başlangıcı, bazı siyasal olaylara dayanmaktadır. 
İslâm tarihinde Müslümanlar arasında ilk siyasal orijinli ayrılık, Hz. Pey-
gamber’in vefatından sonra devleti yönetmek üzere kimin halife olacağı 
konusundaki tartışmalarla başlamıştır. 

Hz. Peygamber, kendisinden sonra toplumu yönetmek için herhan-
gi bir kişiyi halife olarak tayin etmeyip bu işi Müslümanların tercihine 
bırakmıştır. Hz. Peygamber vefat edince, devleti yönetecek halifenin se-
çimi amacıyla Ensar ve Muhacirden oluşan bir grup sahabe Saide Oğul-
larının toplantı yerinde bir araya geldi. Toplantıda halifenin kim olacağı 
konusunda değişik görüşler ileri sürüldü. Bazıları halifenin Medineli-
lerden (Ensar), bazıları da Mekkelilerden (Muhacir) seçilmesi gerektiği 
yönünde görüş belirtti. Hatta Muhacir ve Ensardan birer kişinin belirlen-
mesiyle oluşacak iki halifeli bir yönetim teklif edenler bile oldu. Yapılan 
tartışmalar sonucunda halifeliğe Hz. Ebubekir’in atanması kararlaştırıldı 
(m. 632). 

Kur’an’da ve Sünnette hakkında herhangi bir işaret bulunmayan hali-
fenin belirlenmesinde Hz. Ebubekir’in İslâm dinini ilk kabul edenlerden 
olması, faziletli kişiliği, Hz. Peygamber’in hastalığı sırasında Mescitte 
namaz kıldırmak için O’nun görevlendirilmesi, Medine’ye hicret ederken 
gizlenilen Sevr Mağarası’nda Hz. Peygamber’in yanında O’nun bulunma-
sı gibi nedenler etkili oldu.169 Sahabelerin geneli Ebubekir’e biat ederek 
O’nun halifeliğini kabul etti. Halifeyi seçen kurul içerisinde yer almayan 
ve o sırada Hz. Peygamber’in cenazesinin defin işleriyle ilgilenen Hz. Ali 
de bir süre sonra yeni seçilen halifeye biat etti.

169 Bkz: Ebû Yusuf Muhammed el-Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, Çev: Şerafeddin 
Gölcük, 2. Basım, İstanbul 1988, s. 261. 
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Haşimoğulları, halifenin seçimi sırasında kendilerine görüş sorulma-
masından doğal olarak rahatsız oldu. Onlar halifeliğe Hz. Ali’nin getirile-
ceğini umuyordu. Çünkü Hz. Ali, Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve da-
madıydı. Çocuk yaşta İslâm’ı kabul etmiş, Gadir-i Hum’da Hz. Peygamber 
O’nu övücü sözlerle taltif etmişti. Yine rivayete göre Hz. Peygamber vefatı 
sırasında kâğıt kalem isteyerek yerine Hz. Ali’yi vekil tayin etmek iste-
miş170 ancak kararını yazdırmaya zaman kalmadan ruhunu teslim etmişti. 
Vefatından sonra O’nun bu isteğinin yerine getirilmesi gerekirdi. 

Haşim Oğulları halife seçimi konusundaki memnuniyetsizliği dile ge-
tirmekle birlikte, bunu yönetim krizine sebebiyet verecek bir girişime dö-
nüştürmedi. Hz. Ali ve O’nun halife olmasını isteyen diğer sahabeler, Hz. 
Ebubekir’in yönetimine birer vatandaş olarak bağlı kaldı. Halifeliği iki yıl 
süren Hz. Ebubekir, vefatına yakın bir zamanda kendi yerine Hz. Ömer’i 
aday gösterdi. Toplumun geneli tarafından Ömer’e biat edildi ve Ömer ha-
life oldu (m. 634). Hz. Ali de bu karara itiraz etmeyip Hz. Ömer’e biat etti. 

Halifeliği yaklaşık on yıl süren Hz. Ömer 644 yılında bir suikastçı tara-
fından yaralanınca, yeni halifenin seçilmesi gündeme geldi. Henüz hayatta 
olan Hz. Ömer; “Bu işe, Resulüllah’ın kendilerinden hoşnut olarak ayrıl-
dığı şu altı kişiden daha lâyık kimse bulamıyorum.” diyerek Ali, Osman, 
Zübeyr, Talha, Sa’d b. Ebi Vakkas ve Abdurrahman b. Avf’dan oluşan bir 
aday kadrosu açıkladı. Hasan b. Ali, Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. 
Ömer’i de adaylara refakat etmek üzere görevlendirdi. Kendi ölümünden 
sonra altı kişilik aday kadrosunun komisyondaki diğer üyelerle bir araya 
gelip üç gün içerisinde halifeyi seçmesini vasiyet etti. 

Hz. Ömer vefat edince halifeyi seçecek komisyon önceden planlandığı 
gibi toplandı. Yapılan görüşmeler ve kamuoyu yoklaması sonucunda Hz. 
Osman halife seçildi (m. 644). Yaklaşık on iki yıl hilafet görevinde bulu-
nan Hz. Osman, devletin bazı sorunlarını bahane edip isyan çıkartan bir 
grup tarafından şehit edildi (m. 656).

Hz. Osman’ın şahadetinden sonra Müslümanların bir kısmı Hz. Ali’nin, 
bir kısmı da Muaviye’nin halife olmasını istiyordu. Halife adaylarından 
Hz. Ali, çocuk yaşta Müslümanlığı kabul etmiş, vahiy kâtipliği yapmış, üst 

170 Bu konuda bir değerlendirme için bkz: Bkz: Amiran Kurktan Bilgiseven, Türkiye’de 
Milli Birliği Bozan Ayrılık (Alevi-Sünni Ayrılığı), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayınları, İstanbul 1991, s. 13–18.
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düzey komutanlık görevinde bulunmuş, ilimde üstün mertebeye ulaşmış, 
Hz. Peygamber’in akrabası ve en yakın dava arkadaşıdır. Muaviye’ye ge-
lince, O da Mekke’nin fethi sırasında babası Ebû Süfyan ile birlikte Müslü-
man olmuş, vahiy kâtipliği yapmış, halife oluncaya kadar önemli yönetim 
kademelerinde bulunmuş ve Hz. Peygamber’in amcazadeleri arasında yer 
alan bir sahabedir. Ancak zaman içerisinde oluşan siyasal ihtilaflar nede-
niyle Hz. Ali ile Muaviye arasında ayrılık baş gösterdi. Her iki liderin ta-
raftarlarının katılımıyla yaşanan Sıffin Savaşı, hatırlandığında bütün Müs-
lümanları üzen acı bir olay olarak tarihe geçti. Bu savaşın ardından Müs-
lümanlar Ali taraftarları, Muaviye yanlıları ve Hariciler şeklinde üç gruba 
ayrıldı. Hz. Ali’nin Hariciler tarafından şehit edilmesinden sonra, Haricile-
rin suikast girişimini atlatan Muaviye İslâm topraklarının tek halifesi oldu. 
O’nun ölümünden sonra oğlu Yezit halife oldu. Müslümanların önemli bir 
kısmı Yezid’in hilafetine sıcak bakmadı ve sonunda Hz. Peygamber’in to-
runu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şahadetiyle sonuçlanan Kerbelâ Olayı 
yaşandı.171 İlerde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek olan bu olay, İslâm 
tarihinin ilk dönüm noktası oldu. 

Tarihte yaşanan siyasal olaylardan sonra Müslümanlar arasında fark-
lı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu konudaki görüşlerin en önemlisi imamet/
hilafet (yöneticilik) ile ilgilidir. Şii/Alevi bakış açısına göre: “Allah pey-
gamberliği Hz. Muhammed’e, imameti de Hz. Ali’ye vermiştir. Ancak Ebu-
bekir, Ömer ve Osman bu görevin asıl sahibine verilmesine engel olmuştur. 
Böylece Allah ve Resulüne itaatsizlik edilerek imamet ve hilafet fiilen gasp 
edilmiştir.”172 Bu düşünceyi savunan Şiilere ve bu konuda onlarla aynı gö-
rüşü paylaşan Alevilere göre sadece Hz. Ali’nin halifeliği meşrudur.

Sünnilere göre ise imamet (hilafet), din ve dünya işlerini yürütme ko-
nusunda Müslümanlara önderlik etmek için gerekli olmakla birlikte, inanç-
la ilgili bir konu değildir. Kur’an ve Sünnette bu konuyla ilgili kesin ve 
bağlayıcı bir hüküm yoktur. İmamın tayini Müslümanların kabul (tercih) 
ve onayıyla (biatle) gerçekleşmesi gereken bir konudur. Dolayısıyla Hz. 
Peygamber’den sonra devleti yönetmek için göreve gelen Ebubekir, Ömer, 

171 Dört Halife dönemi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili geniş bilgi için bkz: 
Celaleddin es-Suyuti, Tarihu’l-Hulefâ, Beyrut 1986; Murat Sarıcık, Bütün Yönleriyle 
Dört Halife Dönemi, Nesil Yay., İstanbul 2010.

172 Şehristani, el-Milel ve’n-Nihal, c. 1, s. 146–147.
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Osman ve Ali’nin halifeliği meşrudur.173 Çünkü bu dört kişi Hz. Peygam-
ber’e arkadaşlık etmiş, vahiy kâtipliği yapmış ve İslâm’ın yayılması süre-
cinde gösterdiği fedakârlık nedeniyle Cennetle müjdelenmiştir.

Müslümanlar arasında ayrılığın başlamasından sonra hilafetle ilgili gö-
rüşlere Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden delil bulmaya çalışılmıştır.174 
Bazıları tarafından Ebubekir’in bazıları tarafından da Ali’nin halife olması 
gerektiğine işaret eden rivayetler nakledilmiştir.175 Bu tartışmanın yapıldığı 
dönemde henüz İslâm’ı tanımayan Türkmenler birkaç asır sonra Müslüman 
olunca, bir kısmı Şiiler bir kısmı da Sünniler gibi düşünmeye başlamıştır. 

Tarih kaynaklarında Hz. Peygamber’in vefatından önce yerine herhangi 
bir kimseyi halife olarak tayin ettiğini gösteren herhangi bir bilgi yoktur. 
Çünkü yöneticiyi belirleme yetkisi, topluma ait bir sorumluluk olarak gö-
rülmüştür. Bu yüzden Hz. Peygamber, kendi toplumunun onayıyla sahip 
olduğu yöneticilik yetkisini başka birine devretmeyi uygun görmemiştir. 
Çünkü İslâm’da din ve siyaset konusunda otoriteyi elinde tutan Hıristiyan-
lıktaki gibi bir ruhbanlık kurumu yoktur. Hz. Peygamber’in devlet başkan-
lığı görevi, ilahi kaynaklı olmayıp tamamen toplumun sosyal ve siyasal 
şartlarının bir gereğidir. Başka bir ifadeyle, O’nun bu göreve layık görül-
mesi, insan olarak sahip olduğu liyakatin doğal bir sonucudur. O’nun Me-
dine’de siyasi lideri olarak kabul edilmesi, orada yaşayan Yahudi, Hıris-
tiyan, Mecusi ve Müslümanların temsilcilerinin onayıyla gerçekleşmiştir. 
Eğer devlet başkanının seçimi vahiyle ilgili bir konu olsaydı, O yetkisini 
Kur’an’dan aldığını söyler ve başkalarıyla bu konuyu istişare etme gere-
ği duymazdı. Kaldı ki Kur’an’da yöneticinin kim olacağı değil, toplumun 
nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili ilkeler belirtilmektedir. Bu ilkeler şura 
(danışma)176, adalet177, liyakat178, itaat179 ve denetimdir. 

Şiilerin halifeliğe Hz. Ali’nin ve O’nun soyundan gelenlerin atanma-
sı gerektiği yönündeki görüşleri zamanla dini bir içerik kazanınca, doğal 

173 Ebu’l-Hasan el-Eşari, el-Luma, Daru Lübnan, Beyrut 1988, s. 199–200.
174 Bkz: Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, s. 258–260; 
175 Bkz: Fahreddin er-Razi, Kitabu’l-Erbain fi Usûli’d-Din, Kahire 1986, c. 2, s. 301–

302; Cafer Sübhani, İlâhiyyât, Kum 1990, s. 587–603.
176 Şûrâ 42/38.
177 Nisâ 4/58; Mâide 5/8.
178 Nisâ 4/58.
179 Nisâ 4/59.
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olarak bu anlayış karşısında değişik düşünceler ve farklı dini gruplar oluş-
maya başladı. Bunlar içerisindeki en büyük dini grup Sünniliktir. Halifelik 
konusunda Şiiliğin görüşlerini benimseyen Anadolu Alevileri ile Sünni-
ler arsında yüzyıllarca devam eden ayrılık bazı sosyal, kültürel, siyasal ve 
ekonomik olaylarla beslenerek günümüze kadar gelmiştir.

Hz. Ali’nin başlangıçta halife olup olmaması ile ilgili görüşlere kısaca 
değinmede konumuz açısından yarar vardır. 

Şii/Alevi bakış açısına göre, “Hz. Peygamber’in vefatından sonra ha-
lifelik görevi Hz. Ali’nin hakkıydı, ancak o hak Ali’ye teslim edilmeyip 
diğerleri halife oldu.” Diyelim ki bu yorum doğrudur. Yaklaşık 1400 yıl 
önce yaşanmış bu yanlışlığı günümüzde düzeltmenin bir imkânı var mı-
dır? Halife seçimi ile ilgili tartışmalar bir yana, Hz. Ali kendisinden önce 
göreve gelen halifelerin hepsine kendi isteğiyle biat etmiştir. Tüm Müslü-
manların cesur olarak tanıdığı Hz. Ali kendi hakkı olan siyasal gücü uh-
desine almaktan aciz olabilir mi! Hilafet siyasal bir makamdır. Siyasal bir 
makama pek çok kişi aday olabilir ya da aday gösterilebilir. Ancak sonuçta 
o makama birisi gelir ve diğerleri de ona itaat eder. Hz. Ali’nin yaptığı da 
bundan ibarettir. Ayrıca konunun bu kadar abartılması, sanki Hz. Ali’nin 
gözü hep mevki makamdaymış gibi bir algıya neden olur ki, ne Alevi ne de 
Sünni hiç kimse böyle bir sıradanlığı Hz. Ali’ye yakıştıramaz. Öyleyse İs-
lâm’ın Hz. Peygamber döneminden itibaren güçlenmesinde ve günümüze 
kadar dünyanın pek çok bölgesine yayılmasında en çok emeği bulunan Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’yi birbirine düşmanmış gibi 
tanıtmak doğru değildir. Hz. Peygamber’in etrafında kenetlenip yıllarca el 
ele, gönül gönüle vererek İslâm dinini yaymaya çalışan bu örnek insanların 
aziz hatıraları yıpratılmamalıdır. Bize düşen, onları birbirine düşmanmış 
gibi tanıtmak değil, Hz. Peygamber’in sevgi çemberi içerisinde birbiriyle 
dostluğu kanıtlanmış bu örnek insanlara ayrım yapmadan sevgi ve saygı 
göstermektir. 

Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki siyasal ihtilafların Anadolu’ya Ale-
vi-Sünni ayrılığı şeklinde nasıl yansıdığı ve bu yansımanın tarihsel süreci 
üzerinde de kısaca durmak gerekir.

Bilindiği gibi, Hz. Peygamber vefat ettikten sonra yönetime gelen dört 
halife döneminde İslâmiyet bir yandan Afrika çöllerine, diğer yandan Orta 
Asya coğrafyasına doğru ilerliyordu. Kerbelâ Olayının gerçekleştiği dö-
nemde Asya topraklarında hareketli bir süreç yaşayan Türk boyları, ik-
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lim şartları ve Çin’in baskısıyla Hazar Denizi’nin kuzey ve güneyinden 
Anadolu’ya doğru ilerliyordu. O dönemde Çinlilerle savaş halinde olan 
Türkler, Maveraünnehir bölgesinde Arap ordularıyla tanıştı. O dönemde 
Emevi devleti yıkılıp yerine Abbasi devleti kurulmuştu. Abbasilerin Çin-
lilerle yaptığı Talas Savaşı sırasında Türklerin Karluk ve Yağma boyları 
toplu olarak Müslümanlığı seçti. Böylece Abbasilerle tanışmaya başlayan 
Türkler, devlet yönetiminde ve ordu kademelerinde görev alarak Müslü-
man Araplara daha da yakınlaşıyordu. Bu süreçte Müslümanlığı devletin 
denetim ve gözetimindeki cami ve medreselerden öğrenen Türkler Müslü-
manlığın Sünnilik yorumunu benimserken, merkeze uzak kırsal bölgelerde 
göçebe bir hayat yaşayan ve Şii Araplarla yakınlık kuran Türkler de ken-
dilerini Hz. Ali ve Ehl-i Beyt taraftarı olarak tanımlıyordu. Bu tanımlama 
zamanla Aleviliğe dönüştü.180 

Orta Asya Türk topluluklarının Müslümanlıktan önceki sosyo-kültürel 
özellikleri, İslâm’ı anlama ve yaşama biçimine de yansıdı. Yerleşik hayat 
yaşayan, okuma yazma bilen, belli bir kültür seviyesine sahip olan şehirli 
Türkler henüz tanımaya başladığı İslâm’ı temel kaynaklarından öğrenme, 
ibadetleri (namaz, oruç, abdest, hac gibi) düzenli şekilde yerine getirme 
imkânına sahip oldukları için Ehl-i Sünnetin öğretilerini; bu imkândan 
yoksun olan göçebe Türkler ise eski inançların da etkisiyle Şiilik, Sufilik 
ve Şamanlıkla karışık bir İslâm anlayışını benimsedi.181

Tarihten beri süregelen tartışmalar etrafında Alevi ve Sünni Müslü-
manlar arasında önemli farklılıklar oluşmaya başladı. Gruplardan her biri 
kendini hak, diğerini ise batıl olarak nitelendirince, ideolojik kamplaşma 
kaçınılmaz oldu. Her grup kendi taraftarlarını övücü sıfatlar kullanırken, 
öteki olarak nitelendirdiğini gözden düşürücü sıfatlarla anmaya başladı. 
Böylece he iki inanç grubu birbirinden giderek uzaklaştı. 

Türkiye’deki Alevi-Sünni ayrılığının kökleşmesinde, tarihte yaşanan 
Safevi-Osmanlı ilişkilerinin de önemli rolü olmuştur.182 Hem Osmanlılar 

180 Bkz: Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, 
Ankara 1980, s.190-200; Ali Koç, “Alevilik ve Sünnilik”, Genç Erenler Dergisi, c. 3, 
Sayı: 35, Ağustos 1998, s. 367.

181 Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, s.194.
182 Osmanlı-Safevi ilişkileri konusunda geniş bilgi için bkz: Ahmet Refik, Onaltıncı 

Asırda Rafizilik ve Bektaşilik, İstanbul 1932, s. 1–40; Bozkuş, Sivas Yöresinde 
Alevilik, s. 40–53.
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hem de Safeviler, Anadolu Türkleri tarafından oluşturulmuş iki önem-
li toplumdur. Safeviler kendilerinin en büyük rakibi olan Osmanlılara 
karşı Anadolu’da Kızılbaş-Alevi boylar üzerindeki nüfuzunu artırmaya 
çalışıyordu. Bu boylar ile Safeviler arasındaki bağlantı, Çaldıran Sava-
şı yenilgisinden sonra büyük ölçüde zayıfladı. Şiilik-Sünnilik rekabeti 
şeklinde de değerlendirilen bu siyasal mücadele ve buna bağlı olarak 
yaşanan savaşlar nedeniyle Osmanlı idaresi Kızılbaş-Alevi topluluklara 
karşı baskıcı bir siyaset izlemeye başladı. O dönemde Kızılbaş Türkmen-
lerin katılımıyla girişilen Şahkulu (1511), Nur Ali (1512), Bozoklu Ce-
lal (1518), Kalenderoğlu (1526), Süklün Koca ve Baba Zünnün (1527) 
isyanı sert yöntemlerle bastırıldı.183 Özellikle Şahkulu isyanı önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. Bu isyandan sonra devletin resmi mezhebi ola-
rak bilinen Sünniliğin dışında kalan Kızılbaşlar/Aleviler sapkın Rafizi 
olarak tanımlandı. Bu düşüncenin bazı din adamlarının fetvalarıyla des-
teklenmesi184 sonucunda Alevilik Sünniler nezdinde İslâm dışı bir inanç 
gibi algılanmaya başladı. O dönemde Osmanlı yönetimine karşı yapılan 
isyan hareketleri ve devletin birliğini korumak amacıyla bu hareketleri 
bastırma yöntemleri, iki kesim arasında kin ve nefret duygularını daha 
da körükledi. Böylece Aleviler giderek devletten ve Sünni toplumdan 
uzaklaştı. 

Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde başlatılan Koçgiri (1921) ve Der-
sim (1930) isyanları da Alevi-Sünni ayrılığını kaşıyan nedenler arasında 
sayılabilir. Bu ayaklanmalar her ne kadar siyasal, sosyal ve ekonomik bir 
nitelik taşısa da, konunun dini boyuta çekilmesiyle birlikte gruplar arasın-
da zaten var olan mesafe daha da açıldı.

Türkiye’de Alevilik-Sünnilik şeklindeki inanç ayrımının dini olmaktan 
daha çok siyasi/ideolojik bir özellik taşıdığı görülmektedir. İslâm tarihinde 
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanların başına halife olarak 
Hz. Ali’nin getirilmesi gerektiği görüşüyle başlayan ve ilerleyen yıllarda 

183 Osmanlı dönemindeki ayaklanmalarla ilgili geniş bilgi için bkz: Baki Öz, Osmanlı’da 
Alevi Ayaklanmaları, İstanbul 1992; Burhan Kocadağ, Alevi-Bektaşi Tarihi, 3. Baskı, 
Can Yayınları, İstanbul 1998, s. 161–169; Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 80–116. 

184 Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 26–27, 80, 97–98.
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Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, Kerbelâ Faciası185, Türk tarihindeki Babai 
Ayaklanması, Şeyh Bedrettin İsyanı, Şah Kulu İsyanı ve Yavuz Selim ile 
Şah İsmail arasındaki Çaldıran Savaşı gibi siyasal olayların186 Alevi-Sün-
ni ayrılığının ülkemizde kök salmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.187 
Yine yakın tarihimizde yaşanan Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas Olay-
larının, Madımak ve Başbağlar katliamının da Alevi-Sünni ayrılığını diri 
tuttuğu söylenebilir.

Günümüzde birbirine zıt gibi görülen Alevilik ve Sünnilik, aslında aynı 
temele dayanmaktadır. Hz. Ali’nin yolu hiç şüphesiz Hz. Muhammed’in 
yoludur. Hatta Hz. Muhammed’e inananlar arasında O’nun yolunu ve dü-
şüncesini en iyi bilen ve hayatında uygulayan kişiler arasında Hz. Ali’nin 
önemli bir konuma sahip olduğu hem Alevi hem de Sünni kesim tarafından 
kabul edilmektedir. Çünkü Hz. Ali çocuk yaşta Müslümanlığı seçmiş ve 
Hz. Peygamber’in yolunu takip etmiştir. Bu gerçekler göz önünde bulun-
durulduğunda, ayrılığın ve ötekileştirmenin anlamsızlığı, hoşgörü ve diya-
logun ise gerekli olduğu daha kolay anlaşılmaktadır.

Günümüzde Alevi-Sünni ayrılığına sıcak bakmayan çok sayıda bilim 
ve kültür insanı vardır. Bu yöndeki görüşlerini mısralara döken halk şairi 
Âşık Musa Karakaş’ın şu sözleri oldukça anlamlıdır:

185 Muaviye’nin ölümünden sonra Emevi devletinin başına geçen Yezid, Hz. Hüseyin’in 
kendi otoritesini tanımasını istiyordu. Hz. Hüseyin için iki seçenek vardı. Ya 
Yezid’in saltanatına kayıtsız kalacak ya da O’nun yönetimine meydan okuyacaktı. 
O ikinci yolu seçti. Kûfe halkının daveti üzerine sevenleriyle Kûfe’ye doğru yola 
çıktı. Ancak Kûfeliler verdikleri sözde durmayıp Hz. Hüseyin’i yalnız bıraktı. Hz. 
Hüseyin, savaşmaktan vazgeçtiyse de Kûfe Valisi Ubeydullah b. Ziyad Hz. Hüseyin’e 
karşı savaş başlattı. Hz. Hüseyin, yaklaşık 70 kişilik akraba grubuyla 10 Muharrem 
697’de Kerbelâ denilen yerde Yezid’in askerleriyle yaptığı savaş sonucu pek çok 
yakınıyla birlikte şehit düştü. Tarihte yaşanan bu hüzünlü olay, günümüzde Kerbelâ 
Faciası adıyla hatırlanmaktadır. Geniş bilgi için bkz: M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, 
Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, Ankara 1984; Hüseyin Yılmaz, “Müslümanlar 
Arasında Ayrılığın ya da Birlikteliğin Odağında Kerbela”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela 
(Uluslararası Kerbela Sempozyumu Kitabı), Sivas 2010, c. 3, s. 249-258.

186 Bkz: Bilgiseven, Türkiye’de Milli Birliği Bozan Ayrılık (Alevi-Sünni Ayrılığı), s. 7; 
Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, s. 118; Hüseyin Çelikcan, “Alevilik ve 
Sünniliğin Tarihçesi”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik (Panel: 22.2.1992), Diyanet 
Yayınları, Ankara 1995, s. 38–48; İbrahim Arslanoğlu, “Türkiye’de Alevi-Sünni 
Farklılığı ve Sorunlar”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik 
Bilgi Şöleni, c. 1, Ankara 2007, s. 149–159.

187 Bkz: Şener, Alevilik Olayı, s. 19–30; Arslanoğlu, “Türkiye’de Alevi-Sünni Farklılığı 
ve Sorunlar”, s. 150. 
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Alevi diyorlar bize
Neden ayırırlar bilmem
Kardeşiz birbirimize
Neden ayırırlar bilmem

Irkımız bir, dinimiz bir
Hak katında ulumuz bir
Davamız bir, kanımız bir
Neden ayırırlar bilmem

Birbirinize dost deyin
Kötülüğe paydos deyin
Bir kanun nizam her yerim
Neden ayırırlar bilmem

Musa’m der ki; bitsin kinler
Unutulsun geçmiş günler
Olalım hep bir bütünler
Neden ayırırlar bilmem

Halk şairi Mehmet Demirbağ, Hz. Peygamber muhabbeti etrafında bir-
lik olunması gerektiğini şu dizelerle dile getirmektedir:

Ey canlarım, bu meydana 
Geldik, Muhammed aşkına
Özümüzle Hak dârına
Durduk, Muhammed aşkına

Bu yalan, bu nefret niye
Aman vermiyek fitneye
Birbirimizi kardeş diye
Sarak, Muhammed aşkına

Gelin, kuralım birliği
Birlik yaşatır dirliği
Özümüzden ikiliği
Atak Muhammed aşkına
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Demirbağ’ım sevgi dolu
Hepimiz de Hakk’ın kulu
Sevgidir, İslâm’ın yolu
Sevek Muhammed aşkına

Alevilerle Sünniler arsındaki düşünce ve yaşantı farklılığı tefrikaya dö-
nüşmemeli, aradaki birlik ve kardeşliğin korunmasına özen gösterilmeli-
dir. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların birlik ve bütünlük içerisinde olması 
gerektiği üzerinde durularak şöyle buyrulmaktadır: 

“Ey Müminler! Kendilerine açık deliller ve ayetler geldikten sonra, 
parçalanıp ayrılığa düşenler (Yahudiler ve Hıristiyanlar) gibi olmayın. 
İşte onlar için büyük bir azap vardır.”188 

188 Âl-i İmran 3/104.
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İKİNCİ BÖLÜM

ALEVİ-SÜNNİ DİYALOGUNUN 
ZORLUKLARI VE TEMEL DİNAMİKLERİ

A.	DİYALOG

1.	 Diyalogun	Tanımı

Hızlı bir kentleşme sürecinin yaşandığı günümüzde insan “ben kimim, 
nereden geldim, benliğimi ve kimliğimi nasıl koruyabilirim?” gibi sorular 
sorarak toplumdaki yerini belirlemeye çalışmaktadır. Kalabalıklar içerisin-
de yalnızlık çeken bireylerin dayanışmaya olan ihtiyacı, grup aidiyet bilin-
cini güçlendirmekte ve kimlik arama sürecini hızlandırmaktadır. Oluşan 
farklı kimliklerin ve bu kimlikler etrafında kümelenen grupların bir arada 
barış içerisinde yaşayabilmesi için toplumda diyalog kültürünün gelişme-
sine ihtiyaç vardır. 

İki ya da daha fazla kişinin karşılıklı konuşup iletişim kurmasına di-
yalog denir. Sosyal içerikli bir kavram olarak düşünüldüğünde diyalog, 
herhangi bir konu üzerinde konuşup görüşme ve iş birliği yapma anlamına 
gelir. Diyalog, farklı etnik, kültürel ve dini grupların aynı toplumda medeni 
ölçüler içerisinde görüşlerini ifade edebilmesini kolaylaştıran önemli bir 
değerdir. 

Diyalog, farklılıkların dışlanmadığı bir sosyal ortamın zeminini oluş-
turan en önemli unsurdur. Toplumda azınlık ya da çoğunluk ayrımı yap-
madan, herkesle görüşmeyi ve karşılıklı iş birliğinde bulunmayı öngören 
diyalog, çok kültürlü toplumların en kuvvetli iletişim köprüsüdür. 

Diyalogun bir kültür olarak yaygınlaştığı toplumlarda asimilasyon ta-
ban bulamaz. Eğer birey ya da grup kendi benliği, kişiliği ve medeni ce-
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sareti ile varlığını sahiplenir ve farklı özelliklere sahip insanlarla diyalog 
kurabilirse, kimse o birey ya da grubu sosyal bütünlüğün dışına itemez. 

Diyalog, öncelikle karşıdakini doğru olarak tanıma ve anlama ile baş-
lar.189 Bu nedenle diyalog, inançların mutlak doğruluğu ya da yanlışlığı ile 
ilgilenmeksizin farklı inanç mensuplarına değer vermeyi, onları tanıyıp an-
lamayı gerektiren bir iletişim biçimidir. Doğru bilgiye dayalı ve iyi niyetle 
kurulan diyalog sayesinde inançlar arasındaki farklılıklar azalacak, ortak 
yönler güçlenecektir. 

Diyalog, Müslüman toplumlara yabancı gelen bir konu değildir. Her 
şeyden önce İslâm, isminin de gereği olarak barış ve diyalog yanlısı bir din-
dir.190 İslâm dinine göre insanların aynı yaratma kanunuyla dünyaya geldi-
ği, bazı farklılıklara rağmen aynı insanlık ailesinin mensubu olduğu kabul 
edilir. Allah (c.c.), bütün insanları aynı inancı paylaşmaya zorlamayı değil; 
karşılıklı ilişkilerde güven telkin etmeyi, hayırlı işlerde yardımlaşmayı ve 
olumsuzluklarla mücadelede güç birliği yapmayı öngörmektedir.191 Dola-
yısıyla inanç ya da kültür farklılığını kutuplaşmaya ya da ötekileştirmeye 
delil göstermek doğru değildir. Çünkü Kur’an’da inanç seçmenin Allah ile 
kul arasında kişisel bir tercih olduğu ve bu konuda asla zorlama yapılama-
yacağı ifade edilmektedir.192

2.	 Alevi-Sünni	Diyalogunun	Amacı	ve	Önemi

Türkiye kültürel açıdan çoğulcu bir ülkedir. Çoğulculuk, toplumun bü-
tünlüğü içerisinde yer alan unsurların ya da alt birimlerin ahenkli bütünlüğü-
nü esas alır. Çoğulculukta sosyal blokların yan yana veya bir arada durması 
yeterli değildir. Çünkü çoğulculuk ülkede herkesin kendi dünyasını kurup 
diğerlerinden kopmayı değil, karşılıklı iletişim içerisinde olmayı ve ülke-
nin genelini ilgilendiren bazı konularda homojenliği gerektirir. Aksi takdirde 
görünüşteki çoğulculuk çokluk olmaktan öteye gidemez. Öyleyse toplumda 
gruplar arası diyalog kanallarının açık tutulması oldukça önemlidir.193 

189 Diyalogla ilgili geniş bilgi için bkz:Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler 
Tarihi, 3. Baskı, Ocak Yayınları, Ankara 1993, s. 426-vd.

190 Bkz: İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, s. 289–295; Rağıb el-İsfehâni, el-Müfredât Elfâzu’l-
Kur’an, Daru’l-Kalem, Şam 1992, s. 423.

191 Bkz: Âl-i İmran 3/64; Mâide 5/2; Tövbe 9/6.
192 Bkz: Bakara 2/256.
193 Arusyak Yumul, “İnançların Buluştuğu Kent: İstanbul”, Kültürler Arası Diyalog 

Sempozyumu (7–8 Mart 1998), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1998, s. 121.
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Ülkemizde Alevilerle Sünniler yüzyıllardır birlikte yaşamaktadır. An-
cak birlikte geçen bunca zamana rağmen bu kesimler arasında sevgi, kar-
deşlik, işbirliği ve dayanışma bağlarının yeterince güçlendiği söylenemez. 
Bu nedenle Alevi-Sünni diyalogu, sadece felsefi ya da teolojik düşünceler 
düzleminde devam etmesi gereken bir çaba değil, zaman içerisinde oluş-
muş karşılıklı önyargıları giderme ve toplumun yaşam kalitesini artırma 
amacına yönelik bir iyi niyet düşüncesidir. Özetle geçmişin acı hatıralarını 
tarihte bırakıp güven ve samimiyet duygusunun güç kazandığı bir diyalog 
ortamına her iki kesimin de ihtiyacı vardır. 

Alevi-Sünni diyalogunun amacı, dini ve kültürel anlayışlar arasındaki 
farklılıkları silmek değil; bu farklılıkları, karşılıklı görüşme ve iş birliğini 
engelleyici bir unsur olarak görmemektir. Diyalogla sağlanan iletişim sa-
yesinde toplumda kin, nefret, şiddet ve çatışma eğilimi azalacak; karşılıklı 
güven, adalet, dayanışma ve kardeşlik duyguları güçlenecektir. 

Diyalog süreci, tarafların birbirini doğru tanımasını kolaylaştıracak im-
kânların hazırlanmasıyla başlar. Günümüzde Alevi ve Sünni kesimin birbi-
rini yeterince tanıdığı söylenemez. Ne zaman karşılıklı bir konuşma ortamı 
oluşsa hemen “Aslında aramızda fazla bir fark yokmuş, birbirimizi daha 
iyi tanımaya ihtiyacımız var.” şeklinde cümleler sıralanır. Öyleyse diyalog 
sürecine katkı sunacak kişi, kendi inancı yanında muhatabının inancı hak-
kında da bilgi sahibi olmak durumundadır.

Diyalog sürecinde Aleviliği Alevilerin, Sünniliği de Sünnilerin anlat-
ması gerekir. Kimse başkasının din anlayışını tanımlama ve o anlayış etra-
fında oluşan kültürü kendi bakış açısıyla eleştirme yetkisine sahip değildir. 
Çünkü insan kendi inanç ve kültürü hakkında başkasının yorum yapmasını, 
kimliğinin başkası tarafından tanımlanmasını ya da eleştirilmesini istemez. 
Ancak tarihi ve akademik bilgi gerektiren konular bunun dışındadır. Nite-
kim bazı konuların doğru anlaşılmasında tarih bilgisine, akademik analiz-
lere, sosyolojik ve psikolojik yorumlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Alevi-Sünni diyalogu, geleceğin barış toplumunu birlikte oluşturacak 
çocuk ve gençlerin eğitimi açısından da önemlidir. Diyalog, henüz haya-
ta yeni hazırlanan çocuk ve gençlerin birbirini daha yakından ve doğru 
bilgilerle tanımasına imkân sunacak ve büyüklerin içine düştüğü pek çok 
hatadan onları koruyacaktır. 

Diyalog sürecinde asimilasyon, değiştirme, dönüştürme ya da baskı 
altına alma anlamına gelebilecek söz ve tavırlardan uzak durulmalıdır. 
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Diyalog tavizde bulunma, farklılıkları yok etme, pazarlık ya da anlaşma 
yapma değildir. Çünkü birey sahip olduğu değerleri aklında ve gönlünde 
bir hakikat olarak koruduğu sürece, onların tartışılmasını ve eleştirilmesini 
istemez. Bu hem Aleviler hem de Sünniler için böyledir. Dolayısıyla diya-
log sürecinde inanç özgürlüğüne saygı ilkesi korunmalıdır.

Alevi-Sünni diyalogu felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutları olan 
çok yönlü bir çabadır. Diyalogun pratik hayata bakan yönüyle de ilgilen-
mek gerekir. Alevi Sünni yazarlar, medya organları, akademisyenler, öğ-
retmenler, kanaat önderleri ve din görevlileri bu konuda sorumluluk ala-
bilir. Diyalogun yaşayan bir kültüre dönüşmesi için herkes üzerine düşeni 
yapmalıdır.

B.	ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGUNUN	ZORLUKLARI

Ülkemizde Aleviler ile Sünniler arasında kurulacak diyalogun belli baş-
lı zorluklarının olduğu bilinmektedir. Bu zorlukları; bilgisizlikten kaynak-
lanan ötekileştirme eğilimi, inanç taassubu, Kerbelâ Olayının günümüze 
yansıması, karşılıklı önyargı ve suçlamalar, dini düşüncenin siyasallaşma-
sı, ayrımcılığı teşvik eden bazı rivayetler, iç ve dış kaynaklı kışkırtmalar 
şeklinde özetlemek mümkündür.

1.	 Ötekileştirme	Eğilimi

Alevi-Sünni diyalogunun önündeki temel zorluklardan biri, toplumun 
genelinde yaygın olan ötekileştirme eğilimidir. Bu eğilim sadece Alevi ya 
da Sünni kesimde değil, bütün sosyal, kültürel, dini ve etnik gruplarda az 
ya da çok görülmektedir. Toplumun adeta kılcal damarlarına kadar sirayet 
etmiş olan ötekileştirme eğilimi zamanla farklı olanın aleyhine bir sosyal 
baskıya dönüşmektedir.

Ötekileştirme, bireyin ya da grubun ötekini karşıt imge görerek kendi-
sine kimlik sağlama sürecidir. Bu süreç, ötekinin yaşam sınırlarını zorla 
kabul ettirme eğilimini beraberinde getirmektedir. Kendisinden farklı ola-
nı öteki gören gruplar arasında toplumsal bir rekabet vardır. Bu rekabet, 
ötekinin diğerini, kendi varlığı için bir tehdit unsuru olarak algılamasına 
kadar varabilir.194

194 Metin Erol, Türkiye’de Ötekileştirme Eğilimleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 
Sivas 2008, s. 177.
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Ötekileştirmede, bireyin ya da grubun kendini merkeze alıp ötekinin 
sınırlarını ihlâl etme, ona hayat hakkı tanımama, tanısa bile bunu bir lütuf 
olarak görme eğilimi vardır. Öteki olarak görülen kişi ya da gruptan da 
benzer tepkiler yansıyınca, toplumda anlaşmazlık, kutuplaşma ve ayrımcı-
lık kaçınılmaz hale gelir. Bundan en çok nüfus ve nüfuz bakımından azın-
lık durumunda olan kesim zarar görmektedir. Ötekileştirilerek dışlanan ve 
küçük görülen kesimler mutsuz bir hayat yaşamanın ötesinde, provokatif 
eylemlerde bulunmak isteyenlerin olumsuz telkinlerine kanabilir. O yüz-
den şiddet yanlısı marjinal gruplar, gözünü genellikle etnik ya da inanç 
ayrımcılığına maruz kalan kesimlere dikmekte, yaşanan mağduriyeti kendi 
emellerine alet etmeye çalışmaktadır.

Her toplumun ve toplumdaki her grubun kendisine has bir öteki algısı 
vardır. Birey ya da toplum kendi kimliğini bulmak, tanımlamak ve koru-
mak için önce ‘öteki’yi var eder, sonra da ötekine göre kendi kimliğini 
tanımlar. Yani birey kendini ötekiyle kıyaslayarak güçlü olmaya çalışır. 
Başlangıçta kalabalıklar içerisinde yalnızlık çekme korkusuna karşı psi-
kolojik bir dayanak noktası ya da kendi yeri ve konumunu sağlamlaştırma 
çabası olarak gelişen bu eğilim, zamanla ırkçılık, etnik ayrımcılık, dincilik, 
mezhepçilik, tarikatçılık, particilik gibi ayrımcı unsurları meşru görmeye 
başlamaktadır.

Çoğulcu toplumlarda kimin ‘öteki’, kimin ‘biz’ ve ‘ben’ olduğu tam 
olarak anlaşılmasa da, bireyin ya da toplumun durduğu yerden bakınca, 
bu ayrımın o kadar da karmaşık olmadığı anlaşılır. Kentliye göre köylü, 
burjuvaziye göre işçi ve memur, batılıya göre doğulu, dindar olmayana 
göre muhafazakâr, erkeğe göre kadın, sağcıya göre solcu, komüniste göre 
liberal, A partiliye göre B partili, Türk’e göre Kürt, Alevi’ye göre Sünni ya 
da Sünni’ye göre Alevi birer ötekidir. 

Alevilerle Sünniler arasındaki ötekileştirme eğilimine gelince, bunda 
sadece din anlayışı farklılığı değil, aynı zamanda bu dini anlayış mensup-
larının ülkedeki demografik, ekonomik ve politik konumları da belirleyici 
olmaktadır. Gruplar arası ötekileştirme eğiliminin etkisi evlilik, komşuluk, 
akrabalık, siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerde daha da belirgindir.195 

195 Alevilerle Sünnilerin karşılıklı ötekileştirme eğilimlerinin sosyal ilişkilere yansıma 
biçimi ile ilgili geniş bilgi için bkz: Erol, Türkiye’de Ötekileştirme Eğilimleri, s. 183–
257.
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Alevilerle Sünniler arasındaki ötekileştirmede mevcut rollerin değişme 
ihtimali yok değildir. Kim nerede söz sahibi olur ya da gücü ve yetkiyi 
elinde bulundurursa kendini merkeze alarak ‘ben’ nitelemesini kullanmaya 
başlamaktadır. ‘Ben’ güçlü olan, kural koyan, rahat bir şekilde konuşup ya-
zan, planlayan ve strateji geliştirendir. ‘Öteki’ ise öznenin (benin) yaptığı 
planlamaya ve dayatılan kurallara uyması beklenendir.

Irk, din, dil, mezhep ve kültür farklılığı, çoğu zaman ötekileştirmede rol 
oynayan temel etkenler olarak bilinmekle birlikte, bazı durumlarda bu un-
surlar ‘bizi’ geliştiren önemli bir güce dönüşebilir. Özellikle dış ülkelerle 
yapılan savaşlarda bütün sosyal grupların ‘vatanı koruma’ amacı etrafında 
kenetlenerek ötekileri ‘biz’ içerisine alıp ‘biz’i büyütmeye çalıştığı görü-
lür. Örneğin Çanakkale savaşında herhangi bir ayrıma gidilmeksizin Türk, 
Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni bütün vatandaşlar birbiriyle kenetlenip 
düşman güçlerine karşı omuz omuza savaşmayı başarmıştır. Ancak vatanı 
korumak içim omuz omuza çarpışan, birbirinin yarasını saran ve birbirinin 
kucağında şehit düşen insanlar, savaştan sonra adeta ‘nerede kalmıştık’ di-
yerek ‘öteki’ olarak gördüğüne karşı kin, nefret ve ayrımcılık içeren tutum 
ve davranışlarını sürdürmeye devam etmiştir. 

Ötekileştirme, sadece Türkiye’nin bir sorunu değildir. Dünyanın deği-
şik bölgelerinde de benzer durumdan söz edilebilir. Örneğin Amerika’da 
halk nezdinde hala siyah-beyaz ayrımının yapıldığı, Avrupa’da işçi olarak 
çalışan Müslüman göçmenlerin ırkçı çevreler tarafından ayrımcılığa tabi 
tutulduğu bilinmektedir. Yine Rus-Afgan savaşı sırasında Afganistan’da-
ki farklı etnik gruplar düşman güçlerine karşı birleşip mücadele ederken 
aralarındaki ‘ötekilik’ durumunu geçici olarak rafa kaldırabilmiştir. Ancak 
düşman güçleri ülkeden çekildikten sonra etnik grupların birbiriyle çatış-
ması yeniden hız kazanmıştır.

Ötekileştirme eğiliminin gerilim ve istikrarsızlığa yol açarak sosyal ba-
rışı tehdit etmemesi için eğitimin gücünden yararlanmak gerekir. Örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarında verilecek eğitimle toplum bireylerinde sağlıklı 
bir empati anlayışı geliştirilebilir. Herkesin kendini karşısındakinin yeri-
ne koyarak düşünmesini saylayacak bu anlayışın eğitim yoluyla toplumun 
genelinde gelişmesi halinde, Alevi-Sünni farklılığından beslenen sorunlar 
önemli ölçüde azalacaktır.

Ötekileştirme eğilimine karşı İslâm’ın bazı ilkelerini hatırlamada da 
yarar vardır. Çünkü İslâm dini, geldiği andan itibaren ırk, renk, dil ve ülke 
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farklılığından kaynaklanan ayrımcı anlayışlarla mücadele ederek196 insan-
lar arasında barış, adalet, güven ve dayanışma esasına dayalı bir bağ kur-
maya çalışmıştır. Her insanın aynı yaratma kanunu ile dünyaya geldiği ve 
insanlar arasında takvadan başka üstünlüğün kabul edilmediği şu ifadelerle 
dile getirilmektedir: “Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, 
birbirinizle tanışasınız diye de çeşitli milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah 
katında en üstün olanınız, takvalı olanınızdır.”197 

Hz. Peygamber insanların bir kısmını bazı özellikleri nedeniyle öteki-
leştirmeyi şu sözlerle eleştirmektedir: “...Ey insanlar! Rabbiniz tek, ba-
banız birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Ne 
Arabın Arab olmayana, ne de Arab olmayanın Araba; ne siyah derilinin 
beyaz deriliye, ne de beyaz derilinin siyah deriliye bir üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük sadece takvâ ile olur...”198

Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamber’in ifadelerinden de anlaşıldığı 
gibi, İslâm’ın özelde aynı inancı paylaşanları199, genelde ise bütün insan-
lık ailesini200 kardeş ilan etmesi, ötekileştirmeyle mücadelede son derece 
önemlidir. Çünkü İslâm’ın evrensel kardeşlik ilkesine göre doğal farklı-
lıklar, ortak idealler etrafında birlik oluşturmaya engel değildir. Toplumda 
var olan millet, kabile, aşiret, soy ve aile gibi sosyal gruplar, ilahi kaderin 
insan iradesiyle şekillenmesinin bir sonucudur.201 Öyleyse inanç ve kültür 
değerlerinden yararlanarak ötekileştirmenin olmadığı bir sosyal ortamın 
elbirliğiyle sağlanması gerekir.

2.	 İnanç	Taassubu

Çarpık din anlayışının doğal bir sonucu olan taassup, aşırı taraftarlık, 
yanlışta ısrar etme, bir inanca, bir fikre körü körüne bağlanma şeklinde ta-

196 Bkz: Hucurat 49/10.
197 Hucurat 49/13.
198 İbn Hanbel, Müsned, c. 5, s. 411.
199 Hucurat 49/10.
200 Hucurat 49/13; İbn Hanbel, Müsned, c. 5, s. 411.
201 Kardeşlik anlayışı ile ilgili geniş bilgi için bkz: Ebû Zehra, İslâm’da Sosyal 

Dayanışma, s. 183; M. Said Ramazan el-Bûti, Fıkhu’s-Sire, Gonca Yayınları, 
İstanbul 1987, s. 207; Bayraktar Bayraklı, “İslâm ve Millet Kavramı”, Din Eğitimi 
Araştırmaları Dergisi, MÜİF Din Eğitimi Anabilim Dalı Yayınları, Sayı: 2, İstanbul 
1995, s. 115. 
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nımlanmaktadır.202 Hoşgörünün zıddı olarak da düşünülen taassup, kuralcı 
bir anlayışla kendi düşüncesini savunup diğer düşüncelere karşı çıkmaktır. 
İnanç konusunda taassup ise “kendi din anlayışını diğerlerine dayatma is-
teği ve bu isteğe uymayanlara karşı hoşgörüsüzlükte bulunma eğilimidir. 

Taassup, yanlış anlaşılma ihtimali olan kavramlardandır. Örneğin bir 
inanç mensubunun kendi inancını samimiyetle yaşamaya çalışması, ta-
assup olarak anlaşılmamalıdır. Yani herhangi bir inanca sıkı sıkıya bağ-
lanmak veya o inancın gereklerini yerine getirmek anlamındaki dindarlık 
taassup olarak nitelendirilemez. Taassupta farklı düşünenlere karşı hakaret 
ve saldırganlık söz konusu iken, dindarlıkta amaç, kendi inancını tavizsiz 
olarak yaşamaya çalışmaktır. Kaldı ki bilinçli bir dindar, inanç konusunda 
kendisi için istediği özgürlüğün başkası için de olmasını savunur.

İnanç taassubu, din eğitimi eksikliği, imanda aşırılık, şiddete dayalı 
inanışlar, sosyal baskı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi ne-
denlerden kaynaklanmaktadır. Dinsel bağnazlık, daha ziyade dinin baskı 
altında tutulduğu ve din öğretiminin kısıtlandığı toplumlarda görülmek-
tedir. Dolayısıyla sağlıklı bir din eğitiminin toplumda taassubu azaltacağı 
bilinmelidir.

Bir inancı zorla kabul ettirme girişimi ya da farklı inanç mensuplarına 
karşı hoşgörüsüzlük şeklinde kendini gösteren taassup İslâmiyet’te ‘Dinde 
zorlama yoktur.’203 ilkesiyle yasaklanmıştır. Bu ilke başka ayetlerle de des-
teklenmektedir. Örneğin Mâide Suresi’nin bir ayetinde; “(Ey Muhammed!) 
Sana o Kitabı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici 
olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen 
haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. ... Eğer Allah dileseydi, elbette 
sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerle imtihan etmek için sizi 
değişik ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Al-
lah’adır…”204 buyrulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, inanç tercihi 
insanların özgür iradesine bırakılmıştır. İnsan herhangi bir zorlama olmadan 
istediği inancı seçebilir ya da hiçbir inancı seçmeyip ateist olabilir. 

Modern çağın hızla değişen şartları, artık toplum bireylerinin tamamı-
nın tek bir düşünce etrafında birleşmesini imkânsız hale getirmiştir. Çünkü 

202 Bkz: Öner, Felsefe Yolunda Düşünceler, s. 73.
203 Bakara 2/256.
204 Mâide 5/48.
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öğrenilmesi gereken şeyler süratle değişmekte ve yenilenmektedir. Fakat 
her anlayış sahibi, sadece kendi anlayışının doğru diğerlerinin ise yanlış 
olduğunu zannederse, o zaman kendi düşüncesini başkalarına dayatmak 
isteyebilir. Pek çok farklı düşünce mensubunun aynı şeyi yapmak istediği 
düşünüldüğünde, o toplumda istikrardan bahsedilemez.

Günümüzde bütün Müslümanların tek bir dini düşünce etrafında bir-
leşmesini sağlamak neredeyse imkânsızdır. Aslında farklılık İslâm’ın dü-
şünce özgürlüğünün ve dindeki zenginliğin bir sonucudur. Öyleyse anlayış 
farklılığını Müslümanlık üst kimliğine engel görmeyerek dinsel çokses-
liliği barış ortamında korumak gerekir. Çünkü din, bireysel yargılardan 
ve taraflı yorumlardan arındırıldığı ölçüde kendisinden beklenen birlik, 
beraberlik ve sosyal barışı sağlama rolünü yerine getirebilir. Aksi halde, 
şahsi tanımlamalarla kendi öz niteliğini kaybeden din, yorumcuların ve 
bu yorumları mutlak doğru olarak dayatanların elinde diğerlerine karşı bir 
baskı aracı haline dönüşebilir. Bu tehlikeli kutuplaşma eğilimi karşısında 
Müslümanlar şu ayetle uyarılmaktadır: 

“... Dinlerini parça parça eden ve fırkalara ayrılan müşriklerden olma-
yın. Onlardan her bir fırka, kendi sahip olduğuyla övünür.”205 

3.	 Kerbelâ	Olayının	Günümüzde	Algılanış	Biçimi

Alevilerle Sünnilerin diyalog zemininde buluşmalarını engelleyen hu-
suslardan biri de tarihte yaşanan Kerbelâ Olayının günümüzdeki algılanış 
biçimidir. Sık sık tekrarlanan Kerbelâ vurgusu ve Alevi-Sünni bütün Müs-
lümanların yüreğini sızlatan bu vahim olaya karışanların günümüzde uzan-
tıları varmış gibi yorumların yapılması, ister istemez ötekileştirme eğilimi-
ni beslemektedir. Böylesine bir ötekileştirmenin bilinçaltında oluşturduğu 
kin, nefret ve düşmanlık duygusu, şüphesiz diyalog sürecini olumsuz etki-
lemektedir. Çünkü İslâm tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanlar, 
Kerbelâ Olayı ile ilgili yapılan yorumların günümüzde bir muhatabının 
olduğunu sanmaktadır. Günümüzde bu muhatap, yüzyıllar öncesinde ölen 
Yezid olmadığına göre, Yezid yandaşı olduğu düşünülen hayali bir kitledir. 

Tarihsel süreçte doğru ya da yanlış pek çok bilgiyle beslenen, sözlü ve 
yazılı kültür halinde nesilden nesile aktarılan Kerbelâ Olayı, günümüzde 
Alevi-Sünni ayrılığı ile ilgili tartışmalarda en çok sözü edilen konulardan 

205 Rûm 30/31–32.
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biridir. Burada Kerbelâ ile ilgili tarihi bilgiler kısaca özetlenecektir. Amaç, 
Alevi ya da Sünni olarak nitelendirilen kesimlerin Kerbelâ konusundaki 
düşüncelerini sorgulamak değil, bütün Müslümanların yüreğini sızlatan bu 
olayın günümüzde bir arada barış içerisinde yaşamaya engel oluşturmama-
sı gerektiğini vurgulamaktır.

Kerbelâ Olayı, Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in akrabaları ve 
sevenleri ile birlikte şehit edildiği, İslâm dünyasının yüzyıllardır unutama-
yıp hüzünle hatırladığı facianın adıdır. Tarihten günümüze bu olayla ilgili 
pek çok eser yazılmış, şairler ve âşıklar olayın vahametini ağıt, mersiye, 
şiir ve roman206 türünden eserlerle anlatmaya çalışmıştır. 

Kerbelâ’da faciayla sonuçlanan tarihi olayla ilgili sürecin başlangıcı, 
Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşanan hilafet tartışmasına dayanmakta-
dır. Bilindiği gibi Hz. Osman’ın şehadetinden sonra Müslüman toplumu 
yönetmek üzere Hz. Ali halife olduğunda Muaviye Şam valisiydi. Hz. 
Ali, Şam bölgesini kendisine yönetim merkezi olarak gören ve Medine 
yönetiminin meşruiyetini kabul etmeyen Muaviye’nin iyilikle kendisine 
biat etmesini istedi. Ancak Muaviye biat etmeyince, Hz. Ali Müslüman-
lar arasında yönetim birliğini savaşarak koruyabileceğini düşündü. Ordu-
suyla birlikte Sıffin denilen yere hareket eden Hz. Ali önce Muaviye’ye 
barış çağrısında bulundu. Muaviye barış çağrısına uymayınca savaş ka-
çınılmaz oldu. 

Milâdi 657 yılında gerçekleşen ve pek çok insanın ölümüne neden olan 
Sıffin Savaşı sırasında Hz. Ali’nin ordusu Muaviye’nin direnişini bastır-
mak üzereyken Amr b. As iki taraf arasındaki anlaşmazlığın çözümü için 
Kur’an’ın hakemliğine başvurulmasını teklif etti. Bunun üzerine Muavi-
ye’nin ordusundan beş asker Kur’an sayfalarını mızrakların ucuna taka-
rak; “Savaşı sona erdirelim, Allah’ın Kitabı aramızda hakem olsun.” diye 
bağırdı. Hz. Ali, bu tavrın zaman kazanmaya dönük bir manevra olduğu-
nu anladıysa da, kan dökülmemesi uğruna anlaşmazlığın hakem yoluyla 
çözülmesi teklifini kabul etti. Ebu Musa el-Eşari Hz. Ali’nin, Amr b. As 
da Muaviye’nin hakemi oldu. Hakemler iki başlı yönetimi sona erdirerek 
Müslümanların siyasal birliğini sağlayacak bir çözüm üretecekti. Belli 
kesimlerle yapılan görüşmeler sonucunda hakemler, hem Ali’nin hem de 

206 Kerbelâ Olayı ile ilgili yazılmış ağıt ve mersiyeler için bkz: Mehmet Arslan ve 
Mehtap Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri, Tunceli Üniversitesi Alevilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi adına Grafiker Yayınları, Ankara 2009.
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Muaviye’nin hilafet görevinden alınıp yeni halifenin bir kurul tarafından 
seçilmesi görüşünde anlaştı.207 

Hicretin 37. Yılı Safer ayında Dumetü’l-Cendel denilen yerde Müslü-
manlar hakemlerin aldığı kararı öğrenmek üzere toplandı. Önce söz alan 
Hz. Ali’nin vekili Ebû Musa el-Eş’ari; “Bu yüzüğü parmağımdan çıkardı-
ğım gibi Ali’yi halifelikten çıkarıyorum...” dedi. Amr b. As’ın da hakemi 
olduğu Muaviye için aynı şeyi söyleyeceği beklenirken O; “Ben de bu 
yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye’yi halifeliğe getiriyorum.” dedi. 
Yani Amr b. As, hile yaparak sanki karar Muaviye’ye biat etme şeklinde 
alınmış gibi kalabalığın huzurunda Muaviye’yi halife ilan etti. Ebu Musa 
durumu düzeltmeye çalıştıysa da, Şamlılar tek taraflı olarak Muaviye’ye 
biat etti. Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Ali, ordu-
suyla beraber Medine’ye döndü.208 O tarihten sonra Hz. Ali Hicaz, Muavi-
ye de Şam ve bölgesinin halifesi oldu.

Hariciler diye bilinen grup, hilafet sorununu hakem tayin ederek çözme-
ye çalışmanın İslâm’la bağdaşmadığı söyleyerek Hz. Ali’nin, Muaviye’nin 
ve hakemlerin öldürülmesi gerektiği fetvasını yayınladı. Bu fetvadan dört 
yıl sonra Hz. Ali, İbn Mülcem’in saldırısıyla şehit edildi (m.29 Ocak 661). 
Ancak Muaviye kendisine yönelik suikast girişimini atlatmayı başardı.

Hz. Ali’nin vefatından sonra, Hicaz ve Kûfe civarında yaşayan Müs-
lümanlar Hz. Hasan’a biat etti. Bu durumu öğrenen Muaviye bir ordu ha-
zırlayarak Hz. Hasan’ın hilafetini önlemeye çalıştı. Ubeydullah b. Abbas 
komutasındaki öncü birlikle Muaviye’nin karargâhına doğru yola çıkan 
Hz. Hasan, askeri gücünün yetersizliğini anlayınca, toplumun faydasına 
yönelik bazı isteklerin yerine getirilmesi şartıyla hilafetten vazgeçeceğini 
Muaviye’ye bildirdi.209 Böylece İslâm dünyasında iki halifeli dönem res-
men bitmiş ve Müslümanlar arasında siyasal uzlaşı görünürde sağlanmış 
oldu.210

Muaviye yaşlanınca, yerine oğlu Yezid’in halifeliği için halktan biat 
istedi. Bu istek, Müslümanların çoğu tarafından siyasal istikrar adına ker-
hen de olsa kabul edildi. Ancak Yezid’in halifeliğini kabul etmeyenler de 

207 Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut tsz., c. 6, s. 53–59.
208 Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. 6, s. 60–62; İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, 

c. 7, s. 315. 
209 Bkz: Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. 6, s. 91–95.
210 Hüseyin Algül, Kerbelâ, Ensar Yayınları, İstanbul 2009, s. 45.



88 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

vardı. Bunların başında gelen Hz. Hüseyin, Yezid’in adaletsiz, dini yaşama 
konusunda ciddiyetsiz, içki ve eğlenceye düşkün biri olduğunu, dolayısıy-
la O’nun Müslümanların başına halife olarak getirilmesinin uygun olma-
dığını düşünüyordu. O nedenle Hz. Hüseyin, Muaviye’nin oğlu Yezit için 
biat talebini reddetti.211 O dönemde Hz. Hüseyin siyasetten uzak, sessiz ve 
sakin bir şekilde Medine’de yaşıyordu. Ancak gelişmeler karşısında ka-
yıtsız kalmayan Hz. Hüseyin, kendisini daha önce uzak durduğu siyasetin 
merkezinde buldu.

Muaviye’nin ölümünden (680) sonra oğlu Yezid makama geçince, baş-
ta Hz. Hüseyin olmak üzere bütün Müslümanların kendi halifeliğini tanı-
masını istiyordu. Bu isteğini valiler kanalıyla tüm merkezlere iletti. Ancak 
Hz. Hüseyin Medine Valisi’nin bu konudaki talebini reddetti. Müslüman-
lar arasında bir fitne ve kargaşa çıkmasın diye de Medine’den ayrılıp Mek-
ke’ye gitti. Yezid’in adamları Hz. Hüseyin’i orada da rahat bırakmayıp 
Yezid’e biat etmeye zorladı. Ancak O biat etme yerine Yezid’le mücadele 
etme kararı aldı. O sırada Müslümanların birliğinin, Hz. Peygamber’in to-
runu Hüseyin’in halifeliği etrafında sağlanacağını düşünenlerin sayısı hiç 
de az değildi. Hz. Hüseyin Mekke ve Medine’de yaşayan pek çok insanın 
kendisini desteklediğini zaten biliyordu. Kûfe halkı da mektupla O’nu Kû-
fe’ye davet ediyordu. Konuyu değerlendiren Hz. Hüseyin, durumu yerin-
de incelemek ve mektup gönderenlerin samimiyetini öğrenmek amacıyla 
Müslim b. Akil’i Kûfe’ye gönderdi. Büyük bir ilgiyle karşılanan Müslim, 
Kûfelilerin Hz. Hüseyin’i desteklediği bilgisini mektupla kendisine iletti. 
Kûfe halkının Hz. Hüseyin’in elçisine büyük bir ilgi gösterdiğini öğrenen 
Yezid, Vali’ye emir vererek Müslim b. Akil’in çalışmasının engellenmesini 
istedi. Vali Ubeydullah b. Ziyad halk üzerinde baskı kurunca, Kûfe’de Hz. 
Hüseyin’e olan destek bir anda yok oldu. Hz. Hüseyin adına çalışma yürü-
ten Müslim b. Akil de Vali’nin adamları tarafından öldürüldü.212 

Elçisinin öldürüldüğünden henüz haberi olmayan Hz. Hüseyin, Kûfeli-
lerin daha önce mektup yoluyla bildirdiği güven ve davetin gereğini yeri-
ne getirmek üzere akrabaları ve sevenleri ile birlikte Kûfe’ye gitmek üzere 
hazırlık yaptı. Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. Ömer, 
Abdurrahman b. Haris gibi ileri gelenler bu yolculuktan vazgeçmesi için Hz. 

211 Bkz: Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe, el-İmame ve’s-Siyase, Kahire 
1967, c. 1, s. 162–163. 

212 Bkz: İbn Kuteybe, el-İmame ve’s-Siyase, c. 2, s. 5.
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Hüseyin’i ikna etmeye çalıştıysa da, O, Yezid’in saltanatına ve zulmüne kar-
şı koymanın hem dini hem de insani bir sorumluluk olduğunu düşünerek 
Kûfe’ye yolculuk kararından vazgeçmedi (Eylül 680).213 Hz. Hüseyin, Kûfe 
halkının Vali’nin tehditlerinden korkup daha önce mektuplarla bildirilen 
güven ve desteği geri çektiğini ve elçisi Müslim b. Akil’in Kûfe Valisi’nin 
emriyle öldürüldüğünü yolculuğu sırasında öğrendi. Bunun üzerine Kûfe’ye 
gitmekten vazgeçip geri dönmek istedi. Ancak Müslim’in oğulları babala-
rının öcünün alınması konusunda ısrar edince Hz. Hüseyin, isteyenin grup-
tan ayrılabileceğini, ancak kendisinin yola devam edeceğini ilan etti. Bunun 
üzerine sefere katılanların pek çoğu gruptan ayrılıp geri döndü. Hz. Hüseyin 
de yanında kalan yetmiş civarındaki yakınıyla birlikte yola devam etti. Hz. 
Hüseyin’in kafilesi Fırat Nehri kenarında Nineva denilen sulak bir bölgede 
konaklamak istedi. Ancak Kûfe Valisi’nin askerleri buna izin vermeyip kafi-
leyi kurak bir bölge olan Kerbelâ’da kuşatma altına aldı.214 

Hz. Hüseyin, niyetinin çarpışmak değil, hak ve adaleti sağlamaya ça-
lışmak olduğunu, bunun için gerekirse Yezid’le görüşebileceğini, en azın-
dan beraberindekilerin serbest bırakılması gerektiğini söylediyse de, Kûfe 
Valisi Ubeydullah b. Ziyad, emrindeki bin kişilik orduya savaş emri verdi. 
Savaşın kaçınılmaz olduğunu anlayan Hz. Hüseyin ve yakınları var gücüy-
le çarpıştı. Yoğun geçen çatışmalar sonucunda Hz. Hüseyin ve aralarında 
küçük çocukların da bulunduğu yetmişten fazla yakını şehit oldu (10 Mu-
harrem 61/10 Ekim 680).215 İslâm tarihinin kırılma noktalarından biri olan 
ve bütün Müslümanların yüreğini sızlatan bu olay, günümüzde Kerbelâ 
adıyla hatırlanmaktadır.

Kerbelâ Olayında Hz. Hüseyin başta olmak üzere Hz. Peygamber’in 
Ehl-i Beytine yapılan zulüm şiirlere ve destanlara konu olmuştur. Bu şiir 
ve destanlar olayın yaşandığı sınırların çok ötesine taşınmış, zulme uğra-
yan bütün insanlar arasında büyük bir üzüntü uyandırmıştır. Nitekim Türk 

213 Bkz: Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. 6, s. 218. 
214 Bkz: Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. 6, s. 232; İbn Kuteybe, el-İmame ve’s-

Siyase, c. 2, s. 5–6.
215 Kerbelâ Olayı ile ilgili geniş bilgi için bkz: Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. 5, 

s. 416–453; İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. 7, s. 181–204; Köksal, İslâm Tarihi, 
Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, s. 20-169; TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hüseyin 
Maddesi”, c. 18, s. 518 vd.; Hüseyin Yılmaz, “Müslümanlar Arasında Ayrılığın ya da 
Birlikteliğin Odağında Kerbelâ”, Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, Sivas 2010, c. 3, s. 249-
258.
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boylarından bir kısmının Müslümanlığı seçmesinde, bu savaşta şehit düşen 
Ehl-i Beyt mensupları için söylenen hüzünlü sözler, mersiyeler, şiirler ve 
destanlar etkili olmuştur. Çünkü Orta Asya’da göçebe bir hayat yaşayan 
Türkmenler, Kerbelâ ile ilgili sözlü kültürde adeta kendisini bulmuştur. 

Kerbelâ Olayının seyrine bakıldığında; yönetimle ilgili bir sorunun gö-
rüşme ve diyalog yoluyla çözülmesi gerekirken, adalet, insaf, ahlâk, sağ-
duyu, basiret, merhamet ve kardeşlik gibi değerlerin heba edildiği, saltanat 
hırsının galip geldiği ve şiddetin bir sorun çözme yöntemi olarak tercih 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Hz. Hüseyin başta olmak üzere, pek çok Müslüman tarafından Yezid’in 
halifeliğe layık görülmemesinin nedeni, O’nun içkiye ve eğlenceye düşkün 
olması yanında, ilim, adalet ve dini yaşantı konusunda da yetersiz olması-
dır.216 Dolayısıyla Hz. Hüseyin’in şahadetiyle sonuçlanan Kerbelâ müca-
delesinin amacını; “İslâm’ın temel ilkelerine uygun düşmeyen bir yönetim 
tarzının Müslümanlar üzerindeki egemenliğine karşı koymak” şeklinde 
özetlemek mümkündür. Hz. Hüseyin, başlattığı bu mücadele ile Emevi yö-
netiminin Müslümanlar açısından hoş olmayan gidişatını durdurmak isti-
yordu. Ancak O’nun bu girişimi dönemin yöneticileri tarafından “siyasal 
iktidarı devirmeye yönelik bir isyan hareketi” olarak algılandı. Yaşananlar 
sonucunda Hz. Hüseyin zulme karşı direnen örnek bir kahraman, Yezid ise 
kötülük timsali zalim bir yönetici olarak tarihe geçti. Bu olaydan yaklaşık 
seksen yıl sonra Emevi devleti yıkıldı ve yerine Abbasi devleti kuruldu (m. 
750).

Ülkemiz Müslümanlarının Alevi-Sünni şeklinde iki ayrı gruba ay-
rılmış olmasında Kerbelâ Olayının rolünün bulunduğu söylenmektedir. 
Ancak Türklerin İslâm dinini kabul etmesinden yaklaşık iki yüzyıl önce 
dönemin sosyal ve siyasal şartları içerisinde gerçekleşen ve tarih boyun-
ca Müslümanların geneli tarafından üzüntüyle karşılanan Kerbelâ Olayı-
nı günümüzdeki ayrılıkların nedeni olarak görmek, tarihi bilgileri çarpıt-
maktan başka bir şey değildir. Çünkü o dönemde Alevilik ve Sünnilik gibi 
ayrışmalar henüz olmadığı için bu vahim olaya karışan taraflar Alevi ya 
da Sünni değildi. Orta Asya’da yaşayan ve ancak Talas Savaşı’nda sonra 
Müslümanlığı kabul etmeye başlayan Türkler bu siyasal olayın seyircisi 

216 Bkz: Ünal Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halife Yezid b. Muaviye, İstanbul 2001, s. 
156-412.
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bile olmamıştır. Hz. Hüseyin’e ve akrabalarına yapılan zulme taraf olan 
hiçbir kesim yokken, günümüz insanlarının bu olay nedeniyle suçlanması 
iyi niyetle bağdaşmamaktadır. 

Kerbelâ Olayının baş sorumlusu olan Yezid Aleviler ve Sünnilerin pek 
çoğu tarafından lanetle217 anılmaktadır. İslâm dünyasında Yezid ismine 
rastlanılmaması tesadüf değil, işte bu lanetin sonucudur. Bu olayın mağ-
duru olan Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beytin diğer üyelerinin hem Alevi hem de 
Sünni kesim tarafından büyük bir saygıyla anıldığı, cem törenlerinde ve 
namazlarda onlara dua edildiği, çocuklara onların isimlerinin konulduğu 
bilinmektedir. Muharrem ayında Kerbelâ şehitleri anısına matem orucunun 
tutulması, camilerde okunan hutbelerde ve vaazlarda Ehl-i Beyt sevgisine 
vurgu yapılması Hz. Hüseyin’e sevginin ve O’nun davasına olan saygının 
açık bir göstergesidir. Dolayısıyla günümüzde kimsenin bir diğerini Hz. 
Hüseyin ve Ehl-i Beyt sevgisiyle denemeye kalkışması doğru değildir.

Hz. Hüseyin’in Yezid’e karşı sürdürdüğü mücadeleden Alevi-Sünni 
herkesin ders çıkarması gerekir. Öncelikle, ağıtlar yakıp gözyaşı dökerek 
Hz. Hüseyin’in acısını paylaşan Alevi ve Sünni herkesin, O’nun uğruna ca-
nını feda ettiği değerleri ne derece sahiplendiğini düşünmesi gerekir. Yap-
tığı zulümden dolayı lanetler yağdırılan Yezid’in dini yaşantı konusundaki 
duyarsızlığı bilindiği halde, O’nun tavır ve davranışlarını taklit edercesine 
dinin ilkelerine, emir ve yasaklarına ilgisiz kalmanın Hz. Hüseyin sevgi-
siyle örtüşmediği bilinmelidir.

Kerbelâ Olayının çıkış nedeni, halifenin seçimiyle ilişkilendirilmekte-
dir. Hz. Peygamber’in yakın akrabası olması nedeniyle Hz. Ali ve O’nun 
soyundan gelenlerin halife olması gerektiği görüşü akl-ı selimle yeniden 
değerlendirilmelidir. Soy ve akrabalığı halifelik seçiminde bir kıstas ola-
rak ileri sürmenin, Muaviye’nin hilafeti saltanata dönüştürme düşüncesiy-
le aynı olduğu bilinmelidir. Kerbelâ Olayının asıl nedeni olan Muaviye’nin 
saltanat düzenini koruma düşüncesi ile halifenin Ehl-i Beytten olması ge-
rektiği düşüncesi arasında açık bir fark yoktur. İslâm hukuk metodoloji-
sinde ve çağdaş demokrasilerde devlet başkanının soy bağına göre değil; 
ehliyet ve liyakate göre seçilmesi öngörülmektedir. 

217 Bkz: Yezid’in lanetlenmesi ile ilgili bkz: Taftazani, Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiyye, s. 74; 
Adnan Demircan, “Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Kerbelâ Olayına Yaklaşımları”, Çeşitli 
Yönleriyle Kerbelâ, Sivas 2010, c. 3, s. 295–305.
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Kerbelâ katliamı her yıl Muharrem ayında hatırlanır ve lanetlenir. Bu 
olayda zulme uğrayan Hz. Hüseyin ve yakınlarının acısını paylaşmak ama-
cıyla Aleviler matem orucu tutar. Sünniler tarafından camilerde okunan hut-
be ve vaazlarda bu cinayetin vahameti ile ilgili konuşmalar yapılır. Ancak 
Sünniler, her iki tarafın aktörleri arasında sahabeler var diye Kerbelâ Olayı 
konusunda detaylı yorum yapmaktan çekinir. İnsana saygı, şefkat ve mer-
hamet yanında daha pek çok İslâmi ilkenin ihlâl edildiği ve Hz. Peygam-
ber’in tüm Müslümanlara emaneti olan Ehl-i Beytine saldırının doruğa ulaş-
tığı Kerbelâ Olayının sorumlularını eleştirmekten kaçınmak, Alevi camiada 
Sünnilerin bu olayda Yezid’den yana tavır aldığı izlenimi uyandırmaktadır. 
Dolayısıyla bu konuda eleştirel yorum yapmaktan kaçınmanın, Müslümanlar 
arasında vahdeti sağlamaktan çok tefrikayı tetiklediği ve tarih ilmine güveni 
zedelediği söylenebilir. Özetle Kerbelâ Olayının, günümüz Müslümanlarını 
ayrıştıran bir unsur değil, Alevi-Sünni herkesi Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt 
sevgisinde buluşturan ortak bir matemin adı olduğu bilinmelidir.

4.	 Karşılıklı	Önyargı	ve	Suçlamalar

Önyargı, hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayan kişi ya da olayla ilgili 
peşin hükümlü olmaktır. Daha çok inanç ve kültürle ilgili alanlarda hisse-
dilen önyargının etkisini hukuk, ekonomi, siyaset ve bürokrasi alanında da 
görmek mümkündür.

Önyargının değişik türlerinden ve farklı yansıma biçimlerinden söz edi-
lebilir. Örneğin ırkçı önyargı, bazı ırkların biyolojik olarak aşağı olduğu 
inancını savunur. Dini önyargı, bazı dini grupların batıl ya da sapık oldu-
ğunu iddia eder. Cinsiyet algısıyla ilgili önyargı, kadını ya da erkeği bazı 
özellikleri nedeniyle küçümser. Önyargının en belirgin özelliği, kendini 
üstün görüp ötekini aşağılamaktır. 

Önyargının bireysel, sosyal ve hatta uluslararası düzeydeki ilişkileri 
olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Halk arasında saplantı da denilen 
önyargıyı gidermek kolay olmamakla birlikte imkânsız değildir. Eğitim ve 
iletişim önyargıyla mücadelede en etkili yöntemdir.

Her toplumun, her grubun veya her bireyin kendi dışındakilere kar-
şı önyargıda bulunma eğilimi vardır. Alevilerin Sünnileri, Sünnilerin de 
Alevileri önyargıyla değerlendirmesi, bu eğilimin bir göstergesidir. Bu iki 
grup arasındaki ilişkilerde doğru bilgiler yerine önyargının daha belirleyici 
olduğu söylenebilir. 
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İletişim imkânlarının son derece ilerleme kaydettiği günümüzde Alevi-
lerin Sünniliği, Sünniler de Aleviliği bilmesi bir yana; Sünnilerin Sünni-
liği, Alevilerin de Aleviliği tam olarak bildiği söylenemez. Bilgisizlikten 
beslenen ve nesilden nesile süregelen asılsız söylentiler, toplumda karşı-
lıklı güvensizliğe neden olmakta ve böylece bir arada yaşama kültürünü 
zayıflatmaktadır.

Alevilerle Sünniler arasındaki önyargının temelinde dini konulardaki 
bilgisizlik ve geçmişte yaşanan siyasal çekişmeler yatmaktadır. Ülkemiz-
de Müslüman olduğunu söyleyen grupların tamamı, bazı konularda farklı 
düşünmekle birlikte, Rab olarak Allah’a, Peygamber olarak Hz. Muham-
med’e, kitap olarak Kur’an’a ve öldükten sonra yeni bir hayatın başlaya-
cağı ahirete iman eder. Dolayısıyla İslâm’ın temel inanç esaslarına inan-
mak, Alevi-Sünni gruplar arasındaki ortak noktayı ve diyalog zeminini 
güçlendirmektedir. Kaldı ki önyargının olmadığı, diyalog ve hoşgörünün 
sosyal bir değer olarak bilindiği bir toplum kültürü oluşturabilmek için dini 
inançlarda benzerlik ya da aynılık da gerekmez. Farklı din mensuplarıy-
la hatta hiçbir dine inanmayanlarla bile diyalog kurma yollarının arandığı 
günümüzde, aynı dinin farklı yorumlarına sahip bireyler arasında diyalog 
kültürünün daha kolay gelişeceği açıktır.

Toplumda Alevi ve Sünni olarak bilinen inanç grupları arasında güçlü 
bir diyalog zemini bulunmasına rağmen, art niyet ya da bilgisizlik nedeniy-
le oluşan önyargı bu zemini zayıflatmaktadır. Örneğin sıradan bir Sünni’ye 
göre ideal bir Müslümanın Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerin-
den birine mensup olması gerekir. Bu sıralamada Şiilik, Vahhabilik, Alevi-
lik gibi farklı yorumlar yer almadığına göre, bu yorumların inanç bakımın-
dan sapkın olduğu zannedilir. Yine pek çok Sünni’ye göre Aleviler Allah’a 
inanmakla birlikte Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmaz; çünkü 
onlara göre Aleviler asıl peygamberliğin Hz. Ali’nin hakkı olduğunu dü-
şünür. Bunun dışında Aleviler namaz, oruç ve haccı da kabul etmez, gusül 
abdesti almadıkları için onların kestikleri yenmez, kızları ile evlenilmez.218 
Bu gibi düşüncelerin yaygın olduğu bölgelerde Aleviler, Yahudi ve Hıristi-
yanlardan daha uzak bir sosyal mesafeye yerleştirilir. Öyle ki, “Bir Alevi-

218 Arslanoğlu, “Türkiye’de Alevi-Sünni Farklılığı ve Sorunlar”, s. 154; Sünnilerin ve 
Alevilerin Aleviliği algılama biçimi ile ilgili bilgi için bkz: Uzunyaylalı, Siyasal 
Alevilik, s. 13–36.
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nin Müslüman olabilmesi için önce Yahudiliğe, sonra Hıristiyanlığa, daha 
sonra da Müslümanlığa geçmesi gerektiğini düşünenler bile vardır…”219 

Alevilere gelince, onların da benzer önyargılarla Sünnileri değerlendir-
diği bilinmektedir. Alevilerin bazılarına göre; “Sünniler İslâm’ın özünden 
uzaktır; gerçek Müslüman Alevilerdir.” Bu görüşe göre; “Kılıç zoruyla 
Müslüman olan Sünniler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali zamanındaki İslâm’ı 
değil, ilk üç halife ve Emevilerin sonradan icat ettiği İslâm’ı yaşamakta-
dır.220 Ayrıca Sünniler Muaviye ve Yezid yanlısı olmakla itham edilmekte-
dir. “Varma Yezid’in yanına, siner kokusu tenine” deyişi, bir kısım Alevi 
çevrelerde yaygın olarak dillendirilir. Yine Alevilerden bazılarına göre; 
“Müslümanlığı sadece namaz, abdest ve kadınların kapanmasından ibaret 
şekilsel bir inanç olarak gören Sünniler, Müslümanlığın insan ilişkilerinde-
ki boyutuna hiç değer vermez.”221

Halk arasında en çok konuşulan önyargılı yaklaşımlardan biri de Ale-
vi birinin kestiği hayvanın etinin yenilip yenilmeyeceği konusudur. İslâm 
inancına göre hayvan kesme sırasında kesenin kimliği değil, kesim sıra-
sında Allah’ın adının anılması önemlidir.222 Bir Müslüman eti yenen bir 
hayvanı keserken besmeleyi unutsa (kasıt yoksa), o hayvanın eti gene de 
yenmektedir. Kur’an’ın hükmüne göre Ehl-i Kitabın (Yahudi ve Hıristi-
yan) kestiği bile yenilirken223, Allah’a, Kur’an’a ve Peygamber’e inanan 
Alevilerin kestiğinin yenmeyeceğini söylemek doğru değildir. Bu konuda 
bazı Sünnilerin cehalet ve önyargısını Sünnilerin geneline mal etmek de 
doğru değildir. 

Aleviler üzerinde baskı olduğu, Alevilik kimliğinin rahatlıkla ifade 
edilmediği, basın yayın organlarında Aleviliğe yeterince yer verilmediği, 
Alevi köylere yapılan camilerin herkesi Sünnileştirme projesinin bir par-

219 Alevilerle Sünnilerin bazı önyargılı değerlendirmeleri konusunda bilgi edinmek için 
bkz: Abdulkadir Sezgin, “Aleviler Hakkındaki Söylentiler”, Günümüzde Alevilik ve 
Bektaşilik, TDV Yayınları, Ankara 1995, s. 53–54; Asım Yapıcı, “İçimizdeki Öteki: 
Kimlik ve Önyargı Kıskacında Sünni-Alevi İlişkileri”, Dem Dergi, (Alevilik Özel 
Sayısı), Sayı: 6, Mart-Ağustos 2009, s. 55.

220 Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 32.
221 Bkz: Yapıcı, “İçimizdeki Öteki: Kimlik ve Önyargı Kıskacında Sünni-Alevi İlişkileri”, 

s. 55; Arslanoğlu, “Türkiye’de Alevi-Sünni Farklılığı ve Sorunlar”, s. 155; 
222 Bkz: Maide 5/5; En’am 6/121.
223 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz: Hüseyin Yılmaz, Kur’an’ın Işığında Müslim-

Gayrimüslim Münasebetleri, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1997, s. 107–111. 
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çası olduğu yönündeki iddialar, Alevi kesimde yaygın olarak dile getiri-
len önyargılı değerlendirmelere örnek gösterilebilir.224 Bu iddialar giderek 
önemini kaybetmektedir. Çünkü günümüzde Alevilikle ilgili bilgiler gaze-
te ve dergiler yanında ders kitaplarında da yer almaktadır. Radyo ve tele-
vizyonlarda Alevilikle ilgili programlar, cem törenleri, Hacı Bektaş Veli’yi 
anma etkinlikleri yayınlanmakta, resmi ya da özel pek çok kuruluş tarafın-
dan bilimsel toplantılar düzenlenmektedir.

Alevi köylere zorla cami yapıldığı iddiasını da değerlendirmek gerekir. 
Köylülerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Alevi köylere 
cami yapıldığı, diyanet yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Kaldı ki 
kendilerini din olarak İslâmiyet içerisinde gören Aleviler tarafından cami 
yapılmasının talep edilmesi ve namazın aynen Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve On 
İki İmam’ın yaptığı gibi camide kılınması yadırganacak bir durum değil-
dir. Nitekim Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Yanıkkaval isimli Alevi köyün-
de cami temeli atma töreninde konuşan köy muhtarı Selman Ünlü, Alevile-
rin de Müslüman olduğunu ve onların da camide namaz kılmak istediğini 
ifade etmiştir.225 Buna benzer açıklamaları başka Alevilerden de duymak 
mümkündür. Ancak köyünde cami istemeyen Alevilerin bu isteğine saygı 
duymak gerekir.

Toplumda Alevi-Sünni kutuplaşmasını diri tutmak amacıyla gerçek ol-
mayan pek çok bilginin, bazı iç ve dış kaynaklı mihraklar tarafından sü-
rekli gündeme taşındığı bilinmektedir. Gerçeklerle bağdaşmayan temelsiz 
iddiaları gündemde tutmak, Alevi ya da Sünni hiç kimseye bir şey kazan-
dırmadığı gibi diyalog zeminini de zayıflatmaktadır.

Alevi-Sünni çatışmasını körükleme amacına yönelik iftira ve itham 
üretme alışkanlığının başlangıcı çok eskidir. Bu yöndeki iftiraların en meş-
huru “mum söndü” suçlamasıdır. Zaman zaman bilgisizce dile getirilen bu 
iftiranın ortaya çıkışını bir Alevi komşum şöyle anlatmaktadır: “16. yüz-
yılda Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim’in önderliğinde gerçekleşen Çaldı-
ran savaşından sonra, bazı bölgelerde yöneticilerin sıkı takibinden dolayı 
cem ayini evlerde, ışıkları ve mumları söndürerek gizlice yapılıyordu. O 
dönemde karanlık ortamda yapılan ceme erkeklerin eşleri ve kızlarıyla bir-

224 Bkz. Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 140.
225 Ferit Özcan, “Alevi Köyünde Cami Sevinci”, Genç Erenler, c. 1, Sayı: 5, Şubat 

1996, s. 24.
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likte katılması bazıları tarafından yanlış değerlendirildi. Şaka ya da art ni-
yetle üretilen söylentilere zaman içerisinde inanıldı. Bunu fırsat bilen bazı 
mihraklar tarafından Aleviler arasında Sünnilerle ilgili; Sünniler arasında 
da Alevilerle ilgili iddialar yayıldı. Böylece kardeş kardeşe düşman edildi 
ve iki kesim arasında tedavisi zaman alacak yaralar oluştu.”226 

Bir diğer önyargı da alkollü içki konusundadır. Sünniler Alevilerin iç-
kiyi helal saydığını düşünür. İçkinin helâl olduğunu düşünen Alevi gruplar 
yok değildir. Bu gruplar, içkinin cem ayinine katılan canlarla birlikte içil-
mesini önemsemektedir. Örneğin Salihli yöresi dedelerinden Uluğbey’li 
Pir Halil Özdemir, cem sırasında yaptığı duada şöyle demektedir: “Bismi 
Şah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, dolularımız dolu olsun, hep gö-
nüller gani olsun, yardımcımız Şah-ı Merdan Ali olsun Ya Rabbi. Yiyenlere, 
yedirenlere, dem içenlere de aşk-ı ilahi olsun. Bu içtiğimiz demler, Âb-ı 
Kevser olsun, bu demler seleften geçenlerin uğruna yenilmiş içilmiş olsun. 
Cenâb-ı Rabbi’l-Âlemin bizlerin ve onların taksiratını affı mağfiret eyle-
sin. Nefesler dem olsun. Gerçeğe hü…”227 

Konuyla ilgili düşüncelerini bu ifadelerle dile getiren Halil Dede’nin 
yaklaşımının aksine, Hacı Bektaş Veli’nin Makalât adlı eserinde içkiyle 
ilgili şu bilgiler yer almaktadır: “Bir kuyuya bir damla içki düşse, kuyu-
nun suyu tamamen boşaltılıp bir yere dökülse, bu dökülen yerde ot bitse, 
o otlardan bir koyun yese, ehl-i takva katında o koyunun eti haramdır.”228 

Önceleri Alevi-Bektaşi cemlerinde alkollü içki değil, “dem” olarak 
adlandırılan şerbet içilirdi. Günümüzde haram olmasına rağmen Aleviler 
arasında içki kullanımının yaygın oluşunun nedenini Alevilik inancına de-
ğil de alışkanlığa ya da İslâm dışı inançlardan etkilenme gibi nedenlere 
bağlamak daha doğrudur.229 Benzer nedenler, içkiye düşkün olan Sünniler 
için de geçerlidir. Dolayısıyla Alevilikte içkinin caiz olduğunu söylemek, 
dini bir görüş olarak değerlendirilemez.

İster Alevi isterse Sünni olsun, İslâm dinine inanan birinin kendi dininin 
kurallarına uyma sorumluğu inkâr edilemez. Ancak dini yaşama konusun-

226 Süleyman Elik, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi, 1949 doğumlu.
227 Şener, Yaşayan Alevilik, s. 80.
228 Hacı Bektaş Veli, Makalât, s. 
229 Bkz: Abdulkadir Sezgin, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1990, s. 130–137.
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da ihmalkârlık gösterenleri dinsizlikle suçlamak da doğru değildir. Elbette 
Alevi ya da Sünni bir kişi en doğru İslâm inancına kendisinin sahip oldu-
ğunu düşünebilir. Nitekim her inanç mensubunun kendi din anlayışının en 
doğru olduğuna inanması genel bir eğilimdir. Ancak söz konusu olan din 
İslâm olunca, bu dinin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarının tespiti çok da zor 
değildir. Herkes kendi inancını Kur’an’a bakarak gözden geçirip test etme 
imkânına sahiptir. Kaldı ki, kendi din anlayışını en doğru kabul etmek, baş-
kasının inancını aşağılamayı gerektirmez. İnancının doğruluğundan emin 
olsa bile kimse başkasını incitici söz söyleme hakkına sahip değildir.

Yüzyıllardır devam eden Alevi-Sünni ayrılığı sonucunda oluşan ön-
yargıları kısa sürede yok etmek kolay değildir. Albert Einstein’a atfedilen 
bir sözde; “Önyargılarla baş etmek atomu parçalamaktan daha zordur.” 
denilmektedir. Ancak atom parçalandığına göre, önyargılarla da baş edile-
bilir. 

5.	 Aleviliğin	Siyasallaşması

Ülkemizde Aleviliğin bilimsel alandan daha çok siyasal zeminde ko-
nuşulduğu bilinmektedir. Çünkü Alevilerin sahip olduğu farklı düşünceler 
ve kentleşmenin beraberinde getirdiği değişim ve sosyal şartlar, Alevilerle 
ilgili bazı konuların gündemde kalmasına neden olmaktadır. Ancak siyaset 
kurumu, bu sorunların çözümünü bazen kolaylaştırırken bazen de zorlaş-
tırmaktadır. Durum böyle olunca siyaset kurumundan beklentiler daha da 
artmakta, çözümsüzlük yeni sorunları doğurmaktadır. Böylece Alevilik si-
yasetin merkezinde tartışılan konulardan biri olma özelliğini korumaktadır. 

Yazılı kaynaklardan çok sözlü kültüre dayanması, inançla ilgili eğitim 
öğretim imkânlarından yeterince yararlanamaması ve köyden kente göç ol-
gusunun doğurduğu sosyal ve kültürel şartlar Aleviliğin siyasallaşmasında 
etkili olan nedenler arasında sayılabilir.

Aleviliğin siyasallaşma sürecini, bu inanç mensuplarının tarihten gü-
nümüze bürokrasi ve siyasetle olan ilişkisi çerçevesinde incelemede yarar 
vardır.230 

Osmanlı döneminde genellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve merkezi 
idareden uzak duran Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradeyi kendi-

230 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz: Uzunyaylalı, Siyasal Alevilik, s. 138–227.
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sine daha yakın bulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen re-
formlar Alevileri önemli ölçüde memnun etmiştir. Özellikle eğitim birliği 
yasası, Latin alfabesinin kabulü, Halifelik ve Şeyhülislâmlık kurumunun 
kaldırılması, kadın-erkek eşitliğine yönelik düzenlemeler ve yeni hukuk 
sistemine geçiş Aleviler tarafından desteklenmiştir. 

Yeni devleti kurma hazırlığına başlayan Mustafa Kemal, 23 Aralık 
1919 günü Nevşehir’deki Hacı Bektaş Dergâhında görkemli bir törenle 
karşılanmıştır. O dönemde Mustafa Kemal, milli mücadele sürecinde Ana-
dolu’nun değişik kesimlerinin desteğini almak istiyordu. Bu kesimler ara-
sında Alevi-Bektaşi gruplar son derece önemliydi. Mustafa Kemal Alevile-
rin Dedegân kolu temsilcisi Cemalettin Çelebi ve Babagân kolu temsilcisi 
Salih Niyazi Dedebaba ile Hacı Bektaş Dergâhında birer görüşme yaptı. 
Bu kişiler milli mücadeleye maddi ve manevi destek sözü verdi. Cema-
lettin Çelebi, Mustafa Kemal’in önerisi ile 23 Nisan 1920’de açılan Bü-
yük Millet Meclisi’ne Kırşehir milletvekili olarak girdi ve 25 Nisan günü 
meclisin başkanvekilliğine getirildi. O dönem mecliste Cemalettin Çelebi 
dışında başka Alevi milletvekilleri de vardı. Alevilere olan bu ilgi, onların 
Cumhuriyete büyük bir coşkuyla bağlanmasını sağladı.231 

Cumhuriyetin kuruluşundan bir süre sonra devletin dinle ilgili politi-
kası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 3 Mart 1924’de Şeriyye Vekâleti 
kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Bu kurumun görevi, 
‘İslâm Dinine ait inanç ve ibadetlere ilişkin faaliyetleri yürütmek’ olarak 
tanımlandı ve bu faaliyetlerin genellikle Hanefilik çizgisinde yürütüleceği 
karara bağlandı. 2 Kasım 1925’de yürürlüğe giren Tekke ve Zaviyelerin 
kapatılmasına ilişkin yasa gereği Hacı Bektaş Dergâhı kapatıldı. Aleviler 
bu uygulamadan memnun olmamakla birlikte, olumsuz bir tepki de göster-
medi. Çünkü yeni rejimin temel hak ve özgürlükler konusunda daha adil 
olacağına inanan Aleviler, halifeliğin kaldırılıp inkılâpların gerçekleştiril-
mesini büyük bir gelişme olarak değerlendirdi.232 O dönemden itibaren iç 
göçlerle büyük şehirlere yerleşmeye başlayan Aleviler, yönetici ve üye ola-
rak birçok siyasal oluşumun içerisinde yer almaya başladı.

231 Bkz: Kocadağ, Alevi-Bektaşi Tarihi, s. 177–178; Ali Yıldırım, “Alevilerin Siyasal 
Yönelimleri”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi 
Şöleni, c. 1, Ankara 2007, s. 65–66. Atatürk’ün Alevilerle ilişkisi hakkında geniş bilgi 
için bkz: Uzunyaylalı, Siyasal Alevilik, s. 148–164.

232 Yıldırım, “Alevilerin Siyasal Yönelimleri”, s. 66–67.
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1930’lu yıllardan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ideolojisinde 
değişikliğe gidildi. Dinin toplumsal alanda etkili olmasıyla birlikte Alevi-
liğin geri plâna itildiği ve hatta Aleviliğe yönelik bir asimilasyon sürecinin 
yürütüldüğü algısı yaygınlık kazandı. 1937 yılında yaşanan Dersim Ola-
yında zarar gören Aleviler Demokrat Parti’ye oy vererek hükümetin bu 
olayla ilgili tutumuna tepki gösterdi. İsmet İnönü döneminde kendilerini 
yeterince ifade edemeyen Alevilerden bazı isimler Sivas, Yozgat, Çorum 
ve Malatya gibi illerde Demokrat Parti listesinden milletvekili adayı göste-
rildi. Ancak 1954 seçimlerinden sonra Demokrat Parti’nin bazı politikaları 
ve özellikle de Sünni kesimin dini taleplerini karşılamaya yönelik çalış-
maları, Alevilerin bu partiye ilgisinin azalmasına neden oldu.233 Demok-
rat Parti iktidarına karşı yapılan 1960 ihtilalini destekleyen Aleviler, 1961 
anayasasının tanıdığı haklardan yararlanarak kurulan dernekler aracılığıyla 
görüşlerini daha rahat ifade etme imkânı buldu.234 Hacı Bektaş Veli, Pir 
Sultan Abdal, Abdal Musa, Karaca Ahmet Sultan, Şahkulu gibi Alevi ön-
derlerinin adlarına kurulan dernek ve vakıflar, bu sürecin sonucunda ortaya 
çıkmış Alevi kuruluşlardan bazılarıdır.

1960’lı yıllardan itibaren uluslararası soğuk savaş ortamının da etki-
siyle giderek artan ideolojik kutuplaşma ve sağ sol kavgası, Türkiye’de-
ki Alevi gruplar açısından önemli sayılabilecek bazı sonuçlar doğurdu. O 
dönemde giderek yükselişe geçen sol ideoloji, öncelikli hedef kitle olarak 
Alevileri seçti. Bu siyasal dönüşüm sonucunda 27 Mayıs ihtilalinden önce 
Demokrat Parti’yi destekleyen Aleviler, 1965 genel seçimlerinde sol kim-
likli CHP’ye yöneldi. 

Türkiye’nin hızla siyasallaşan ortamından etkilenen Aleviler CHP’nin 
politikalarını yetersiz görünce, 17 Ekim 1966’da Birlik Partisi adıyla bir 
parti kurdu. Alevileri tek bir siyasal çatı altında birleştirmek amacıyla ku-
rulan Birlik Partisi’nin235 en önemli özelliği, kendisine hedef kitle olarak 
Alevi kesimi seçmiş olmasıydı. Parti amblemi olarak, Alevilikteki On İki 
İmam inancını temsil etmek üzere on iki yıldız ve Hz. Ali’yi sembolize 
eden bir aslan figürü seçildi. Cumhuriyetin değerlerine bağlılığın vurgu-

233 Yıldırım, “Alevilerin Siyasal Yönelimleri”, s. 68–69.
234 Bkz: Yıldırım, “Alevilerin Siyasal Yönelimleri”, s. 69–70; Üzüm, Günümüz Aleviliği, 

s. 59; Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 130.
235 Bkz: Ruşen Çakır, “Politik ‘Alevilik’ İle Politik ‘Sünnilik’; Benzerlikler ve Zıtlıklar”, 

Alevi Kimliği, Ed: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, 2. Baskı, İstanbul 2003, s. 81. 
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landığı bu partinin programında, CHP’de olduğu gibi anayasanın cumhuri-
yetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik, devletçilik ve lâiklikten olu-
şan altı ilkesi referans alındı. 12 Ekim 1969 tarihinde yapılan genel seçim-
lere 29 ilde katılan bu parti, %2,8 oy oranıyla tamamı Alevilerden oluşan 8 
milletvekili ile parlamentoda temsil edildi. Birlik Partisi’nin 5 milletvekili 
TBMM’deki güven oylamasında Süleyman Demirel hükümetini destekle-
yince büyük bir görüş ayrılığı yaşandı ve bu milletvekilleri “yol düşkünü” 
ilan edilerek partiden ihraç edildi. Daha sonra Alevi imajını silmek için 
yeniden yapılanma sürecine giren Birlik Partisi, topluma “devrimci sol” 
olarak takdim edildi. 1973 seçimlerinde sadece 1 milletvekili çıkaran Bir-
lik Partisi’nin kadroları tekrar CHP’ye yöneldi.236

1970’lerin ikinci yarısında Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bazı illerde 
provokatif saldırılar düzenlenerek toplumda Alevi-Sünni çatışması çıkar-
tılmak istendi. 4 Eylül 1978’de Sivas’ta, 19–26 Aralık 1978’de Maraş’ta 
ve 4 Temmuz 1980’de Çorum’da yaşanan olaylarda onlarca Alevi vatandaş 
yaşamını yitirince Alevilerin sosyalist ve sol görüşlü siyasal örgütlere ilgisi 
artarak devam etti. 

12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra sosyal demokrat bir çizgiyi takip etme-
ye başlayan Alevilerin geneli, 1984’te yapılan milletvekilliği seçimlerinde 
sol ideolojiye yakınlığı ile bilinen Halkçı Parti’yi destekledi. Kurucuları 
arasında Alevi Dedesi İzzettin Doğan’ın da bulunduğu Milliyetçi Demok-
rasi Partisi ise Alevilerden yeterli desteği göremediği için kapandı. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Madımak otelinin provokatörlerce 
yakılması sonucunda çoğu Alevi 37 kişinin yaşamını yitirmesi, Aleviler 
açısından bir dönüm noktası oldu. Alevi kesimde siyasallaşma ve dernek-
leşme süreci bu olaydan sonra daha da hız kazandı. Alevi ideolojiyi ya-
şatmak için siyasetin gerekli olduğu düşüncesiyle 1994 yılında Demok-
rat Barış Harekâtı adında bir parti kuruldu. Ancak bu parti, Alevi partisi 
kurmanın siyasal açıdan mahzurlu olacağına inanan çevrelerin ilgisizliği 
nedeniyle kısa sürede kapandı. 

2001 yılında kurulan AK Parti yetkilileri, toplumun bütün kesimleriyle 
kaynaşmak gerektiğini ve bu çerçevede Alevilerin sorunlarıyla daha yakın-

236 Bkz: Harald Schüler, Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşerilik Alevilik, Çev: 
Yılmaz Tombul, İstanbul 1999, s. 161; Yıldırım, “Alevilerin Siyasal Yönelimleri”, s. 
71–72.
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dan ilgilenileceğini kamuoyuna ilan etti. Bu partinin değişik kademelerin-
de ve aday listelerinde az sayıda da olsa Alevilere yer verildi. 2002’de 3, 
2007’de 2, 2011’de de 1 Alevi milletvekili meclise girdi. Bu milletvekille-
rinin de gayretiyle, Ak Parti Hükümetleri döneminde Alevilerin sorunlarını 
çözmeye yönelik önemli çalışmalar başlatıldı. 

2009 yılında AK Parti tarafından kurulan 60. Hükümet “Milli Birlik 
Projesi” adıyla bir girişim başlattı. Bu çerçevede Alevi-Bektaşilerin sorun-
ları “Alevilik Açılımı Projesi” adı altında tartışmaya açıldı.237 Alevi vakıf 
ve dernek yöneticilerinin, kanaat önderlerinin, medya mensuplarının, sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin, siyasetçilerin, konuyla ilgilenen akade-
misyen ve yazarların katılımıyla çok sayıda toplantı yapıldı. Bu toplantı-
larda Alevilerin sorunlarına kalıcı çözümler üzerinde konuşuldu. Ancak bu 
yöndeki çalışmalar, Alevi kesimi memnun edecek somut projelere dönüş-
meden son buldu.

Aleviliğin siyasallaşma süreci ile ilgili Alevi yazarlardan İsmail En-
gin şunları söylemektedir: “Bugün yaşanan kimlik tartışmalarının arka 
plânında, dinin ya da inancın ideolojileştirilmesi çabası yer almaktadır. 
Böylece Alevilik siyasallaştırılmaktadır. Siyasal bir kimliğe büründürülen 
Alevilik, ideolojilere payanda yapılmaya çalışılmaktadır. Dinin siyasallaş-
tırılması anlamına gelen bu durum, köklerinden koparak farklılaşmış yeni 
bir Alevilik formunun oluşumuna yol açmaktadır.”238

Aleviler yüzyıllardır siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle 
kapalı toplum hayatı yaşamıştır. Şehirlere göçle birlikte açık toplum olma 
yolunda önemli bir mesafe alan Alevilerin toplumun geneliyle ve merkezi 
yönetimle ilişkisi sınırlı düzeyde seyretti. Devletin sadece Sünni İslâm’ı 
muhatap aldığı düşüncesiyle okullarda verilen din eğitimine iltifat etme-
yen Alevi kesim, kendi inanç değerlerini öğrenme konusunda büyük bir 
eksiklik hissetmeye başladı. Sürekli dışlanıp ötekileştirildiğini düşünen 
Alevilerin siyasal tercihinin, partilerin bu kesime yönelik politikalarına 
göre şekillendiği söylenebilir. 

237 Türkiye Cumhuriyeti’nin 60. Hükümetinin Alevilerle ilgili açılım projesi ile ilgili 
geniş bilgi için bkz: “Necdet Subaşı ile Alevilik Üzerine Söyleşi”, s. 129–140.

238 İsmail Engin, “Aleviliğin Muhtevası Boşaltılıyor”, Radikal Gazetesi, 7 Temmuz 
2007. Aleviliğin siyasallaşması ile ilgili bilgiler için bkz: Muharrem Naci Orhan, 
“Aleviliğin Esasları Usul ve Ahkâmı II”, Cem Dergisi, c. 1, Sayı: 2, Temmuz 1991, s. 
16–20. 
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Siyaset kurumunun toplumda birlik ve beraberliği korumaya yönelik 
proje geliştirme sorumluluğu vardır. Hatta evrensel değerlerin yasal hü-
kümlere dönüşmesi durumunda her inanç mensubu temel haklar konu-
sunda eşitleneceği için herhangi bir özel projeye de ihtiyaç kalmayacaktır. 
Dolayısıyla inanç gruplarının talepleri insan hakları, adalet ve hukuk zemi-
ninde kalıcı bir şekilde karşılanmak durumundadır. 

6.	 İç	ve	Dış	Kaynaklı	Kışkırtmalar

Ülkemiz coğrafi konumu, sahip olduğu insan potansiyeli, siyasal ve eko-
nomik gücü bakımından bölgesinde lider bir ülke konumundadır. Son yıl-
larda yaşanan hızlı şehirleşme ve sanayileşme sürecinin doğal bir sonucu 
olarak ortaya çıkan dini tavır alışlar, bazı sosyal ve kültürel uyum sorunları-
nın yaşandığını göstermektedir. Ülkenin sahip olduğu potansiyelin daha da 
güçlenmesini istemeyen iç ve dış kaynaklı odaklar, inanç grupları arasındaki 
uyum sorununu istismar ederek kardeş kavgası çıkarmak isteyebilir.

Sivaslı âşıklardan Pir Sultan Abdal’ın “Gelin Canlar Bir Olalım” isimli 
şiirinin şu kıtalarının tarihte Alevileri kışkırtmaya yönelik bir girişim ol-
duğu söylenebilir:

Gelin canlar bir olalım
Münkire kılıç çalalım
Hüseyin’in kanın alalım
Tevekkeltü Tealallah

Özü öze bağlayalım
Sular gibi çağlayalım
Bir yürüyüş eyleyelim
Tevekkeltü Tealallah

Açalım kızıl sancağı
Geçsin Yezidlerin çağı
Elimizde aş bıçağı 
Tevekkeltü Tealallah

Mervan soyunu vuralım
Hüseyin’in kanın soralım
Padişahın öldürelim
Tevekkeltü Tealallah

Şiirde geçen ifadelerde açıkça Alevi toplum düşmanlığa, eyleme, şid-
dete ve çatışmaya teşvik edilmektedir. Yaklaşık 1400 yıl önce yaşanmış 
siyasal olayları bahane ederek insanları birbirine düşürmeyi hedef alan bu 
gibi ifadelerin iyi niyetten yoksun olduğu bellidir. Şiirdeki ifadelere göre 
öç alınmak istenen tarihi kişilerin günümüzde ne kendileri ne de takipçileri 
bulunmadığı halde, bu mısraların şiir ya da türkü şeklinde okunup söylen-
mesinin yeni nesil üzerinde kin, nefret ve düşmanlık duygularını kabarta-
cağı açık bir gerçektir. 
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Ülkemizde çatışma kültürünü körüklemeye yönelik çabaların tarihi yeni 
değildir. Geçmişte Haçlı seferleri ile amacını gerçekleştiremeyen emperya-
list güçlerin ülkemizi içerden çökertmeye çalıştığı bilinmektedir. Dış kay-
naklı kışkırtmalara Amerikan misyonerlerinin ülkemizi hedef alan faaliyet-
leri örnek gösterilebilir. Bu misyonerlerin 1880 tarihli raporunda; “Türkiye, 
misyonerlik faaliyetleri için Asya’nın anahtarıdır.” denilmektedir.239

Tarihten beri ülkemiz üzerinde emperyalist emelleri olan bir diğer grup 
İngiliz misyonerleridir. 1710 yılında İngiliz Sömürgeler Bakanlığı’nın emri 
ile Mısır, Irak, İran, Hicaz ve İstanbul’a ajan olarak gönderilen Humpler’e 
bir kitap verilmiş ve bu kitapta Müslümanların güçlü ve zayıf yönleri 23 
maddede sıralanmıştır. Bu maddelerden bazılarında şu ilginç teklifler yer 
almaktadır: 

1. Sünni ve Alevi Müslümanlar arasında birbirine karşı kuşku uyan-
dırınız.

2. İslâm ülkelerinde Hz. Ali ile diğer halifeler arasındaki siyasal an-
laşmazlığı sürekli gündemde tutunuz.

3. Sömürgeler Bakanlığı’nın memurlarını yetiştirerek onları din âli-
mi kisvesiyle halkın arasına katınız.

4. Anadolu Alevileri ve Şiiler tarafından Hz. Peygamber’in soyuna 
gösterilen saygıyı yok ediniz.

5. Hz. Hüseyin’e matem tutulan dergâhları ortadan kaldırıp harabe-
ye çeviriniz. Şii ve Alevilerin imam Hüseyin’e matem tutmasını 
engelleyiniz. 

6. Müslümanların elinde bulunan Kur’an hakkında şüphe uyandı-
rınız. İçerisinde eksiklik ve fazlalık bulunan Kur’an nüshaları 
basınız.240

Batılıların din ya da etnik azınlık olarak gördüğü gruplarla ilgili araştır-
maların, yöntem bakımından bilimsel ölçütlere uygun olmakla birlikte, İs-
lâm dünyasında gruplar arası ayrışmayı körükleyici bir özellik taşıdığı söy-

239 Abdurrahman Küçük, “Misyonerlik ve Türkiye”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996. Günümüzde Alevilere yönelik 
misyonerlik faaliyetleri ile ilgili geniş bilgi için bkz: Ali Rıza Bayzan, Misyoner 
Örgütlerin Kürt ve Alevi Operasyonu, Iq Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2008. 

240 Arslanoğlu, “Türkiye’de Alevi-Sünni Farklılığı ve Sorunlar”, s. 152.
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lenebilir.241 Örneğin Fransa’da yaşayan ve Alevilerle ilgili çalışmalarıyla 
tanınan İrene Melikof “Bektaşilerde/Alevilerde Ali’nin İlâhlaştırılması” 
adlı makalesine, 19. yüzyıl Sivas şairlerinden Derviş Ali’nin şu nefesini 
iktibas ederek başlamıştır:

Yeri göğü arşı kürsü yaradan
Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem
Yaradup kulunun kısmetin veren
Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem

Bin bir ismi vardır bir ismi Allah
Eğer inanmazsan hem vallah billâh
Adem’i görmüşüm elhamdülillah
Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem

Cennet-i âlânın altundur taşı
Her ne görür isen hikmettir işi
Yüz yirmi dört bin nebiler başı
Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem

Ali gibi er gelmedi cihana
Ana da buldular türlü bahane
Yedi kez uğradım ulu divana
Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem

Derviş Ali’m bu ikrara bellidir
Dilim söyler ama kendim delidir
Allah bir Muhammet Tanrı Ali’dir
Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem242

Nefeste geçen “Men Ali’den gayri Tanrı bilmezem” ifadesi üzerinde 
duran Melikof, Alevilerin ve Bektaşilerin Hz. Ali’yi tanrılaştırıp kutsallaş-
tırdığını savunmaktadır.243 Oysa Alevilerin geneli, bu ve benzeri sözlerin 

241 Bkz: Hiroki Wakamatsu, “Batı’daki Alevi İncelemeleri: Oryantalizm ve Dinlerarası 
Diyalog”, İslâmi Araştırmalar, c. 20, Sayı: 2, Ankara 2007. s. 187.

242 S. N. Argun, Bektaşi- Kızılbaş-Alevi Şairleri ve Nefesleri, İstanbul 1956, c. 3, s. 200.
243 Wakamatsu, “Batı’daki Alevi İncelemeleri: Oryantalizm ve Dinlerarası Diyalog”, s. 

188.
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Hz. Ali’nin Tanrılığına değil, O’nun Allah’a yakınlığına işaret ettiğini dü-
şünmektedir. Nitekim bu nefeste Allah ve Muhammed’den bahsedilmekte, 
Ali’nin Allah ve Peygamber ile yakınlığı anlatılmaktadır. Ne Derviş Ali ne 
de bir başkası tarafından tarihi bir şahsiyet olan Hz. Ali’ye Allah denmemiş-
tir. Hz. Ali’nin Aleviler tarafından tanrılaştırıldığı şeklindeki yorumlar, daha 
çok bu kültüre yabancı olanların bu gibi şiirlerde kullanılan mecaz sanatına 
yabancı olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bütün varlıkların tek bir 
özden yaratıldığını ve yaratanla yaratılanın öz itibariyle aynı olduğunu savu-
nan benzer bir yorumu vahdet-i vücut felsefesinde de görmek mümkündür. 

Misyonerlerin Alevileri kışkırtma çabaları, devletin ilgili birimleri tara-
fından da bilinmektedir. 2004 yılında TSK tarafından “Ülkemizde ve Dün-
yada Misyonerlik Faaliyetleri” başlığıyla hazırlanan raporda, Türkiye’de 
faaliyet gösteren Protestan misyonerlerin 2020 yılına kadar Türkiye nüfu-
sunun %10’unu Hıristiyanlaştırmayı planladığı ve bu amaçla 1 milyon İn-
cil dağıttığı belirtilmektedir. Raporda misyonerlerin, dini bilgiden yoksun 
ve manevi boşluk içerisinde olduğu düşünülen Alevi vatandaşlarla daha 
fazla ilgilendiği ifade edilmektedir.244 

Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Alevilerden “Sünni olmayan Müs-
lüman azınlık” olarak söz edilmektedir.245 Ali Bulaç bir makalesinde, mis-
yonerlerin Avrupa Birliği politikaları ile uyumlu olarak Türkiye’de yeni bir 
azınlık oluşturmaya çalıştığını şu sözleriyle dile getirmektedir: “Eğer bu fikir 
doğruysa ve bu ‘yeni azınlık’ mevcut TC yurttaşları içinden devşirilerek oluş-
turulacaksa, AB Komisyonu’nun 6 Ekim 2004’de yayınladığı İlerleme Rapo-
ru’nda neden Kürtlerden ve Alevilerden ‘azınlık’ olarak söz edildiğini veya 
bu imada bulunmaya müsait ifadelerin kullanıldığını daha iyi anlamak müm-
kündür. Kürtlerden ‘etnik azınlık’, Alevilerden ‘Sünni olmayan azınlık’ şek-
linde bahsedilmesi, Avrupa’nın tarihi bir refleksidir… Tarihsel süreçte hiçbir 
kavim, etnik grup veya mezhep ‘azınlık’ olarak nitelendirilmemiştir. ‘Azınlık’ 
kavramı, nispi ayrımcılığı hedefleyen bir uygulama olarak Batı dünyasına ait 
bir kavramdır… Raporda Kürt ve Alevi kesimlerin azınlık olarak anılması, 
‘Hıristiyanlaştırılmış bir azınlık’ oluşturma şüphesini uyandırmaktadır.”246

244 Bkz: Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s.175–178; Bayzan, Misyoner Örgütlerin 
Kürt ve Alevi Operasyonu, s. 16.

245 Bkz: Etyen Mahçupyan, “Alevilere Azınlık Yolu”, Zaman Gazetesi, 14 Şubat 2005; 
Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 165–168.

246 Ali Bulaç, “İlerleme Raporu ve Azınlıklar”, Zaman Gazetesi, 06 Şubat 2005.
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Alevileri kışkırtmaya çalışan bir başka ülkenin de İran olduğu söylene-
bilir. Mezhep yakınlığı nedeniyle İran’ın ülkemizdeki Alevilere özellikle 
de Caferilere yönelik bazı faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. İran’da 
yayınlanan bazı Radyo ve televizyon programlarında Türkiye’de 20–30 
milyon Alevi-Şii olduğu, bu kesime haksızlık yapıldığı söylenmekte ve 
Alevilikle Şiiliğin gerçekte aynı olduğu, aradaki farkın birbirini tanıma-
maktan kaynaklandığı belirtilmektedir. Fakat Türkiye’deki Alevilerin ge-
nelinin İran kaynaklı telkinlere iltifat etmediği de bir gerçektir. İran Şiili-
ğinin Alevilikten ziyade Sünniliğe daha yakın olduğu, Ehl-i Beyt, On İki 
İmam, tevellâ ve teberrâ gibi birkaç husus dışında aralarında hiçbir benzer-
liğin bulunmadığı Alevi gruplar tarafından dile getirilmektedir.247 

Dış kaynaklı kışkırtmalar yanında, yurt içinde de Alevilerin bazı sorun-
ları kaşınarak çatışma kültürü canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Çorum, Ma-
raş, Madımak ve Gazi olayları sürekli gündeme taşınmakta ve provokatör-
lerce yapıldığı bilinen bu olaylardan Sünni kesim sorumlu tutulmaktadır. 
Bazı derneklerin propaganda ve yayınlarında sadece olaylara karışanlar 
değil, neredeyse Sünnilerin tamamı düşman gibi gösterilmektedir. 

İç ve dış kaynaklı kışkırtmalara karşı Genç Erenler Dergisi tarafından şu 
açıklama yapılmıştır: “Biz Aleviler bölücü, provokatör ve çanak tutucu deği-
liz. Biz Marksist, Materyalist ve Komünist değiliz. Müslüman’ı, Hıristiyan’ı, 
Musevi’si ile yüzde yüzü inanç sahibi olan bir toplumun değerlerine sırt dö-
nerek, bir marifetmiş gibi inançsızlığı savunan, gençlerimizi kültürümüzden 
soğutan, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, sırtından para kazandığı, kendisini 
meşhur ettiği bir toplumun büyük çoğunluğunu hiçe sayan, kültürümüze ya-
bancılaşan ve düşman olan kişiler bizi ilgilendirmiyor… Dün sağ-sol gibi 
kaygan zeminlerde oluşturulan çatışmalar, 80’li yıllarda Türk-Kürt kutup-
laşmasına kaydırılmak istendi. Bugün ve yarın Alevi-Sünni çatışması ya da 
lâik-dinci kavgası tezgâhlanarak sahneye konulacaktır… Haklı taleplerimi-
zi, provokatörlerin çirkin emellerine alet ettirmeyelim.”248 

İnsan haklarına saygı ve hoşgörü kültürü geliştirilirse, inanç özgürlüğü-
nü tehdit eden sorunlar daha kolay çözülebilir. Öyleyse, bu sorunları inanç 
merkezli değil, insan merkezli olarak çözmek gerekir. Bu konuda Alevi 
Sünni her kesimin güç birliği yapması oldukça önemlidir.

247 Şener, Alevilik Olayı, s. 96; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 122.
248 İdris Gürsoy, Genç Erenler, Sayı: 7, Nisan 1996, s. 9.
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7.	 Ayrımcılığı	Teşvik	Eden	Rivayetler

Ayrımcılık, “toplumun bir kesiminin ırk, soy, inanç ve kültür gibi çeşit-
li farklılıklara sahip diğer kesimlerini öteki olarak görmesi, onlara karşı 
kendisini imtiyazlı sayıp bu bakış açısını onlarla ilişkilerine yansıtması” 
şeklinde tanımlanabilir. Ayrımcı anlayışta kendisine bağlanılan inanç, kül-
tür, felsefe, ırk, ideoloji, parti, mezhep ve cemaat gibi farklılıkların hayali 
olarak büyütülmesi söz konusudur. 

Ayrımcılık, sosyal haklar yönünden adaleti engelleyici bir boyuta ulaş-
tığında, toplumda anarşi ve teröre zemin hazırlayan bir bölücülük faali-
yetine dönüşebilir. Çünkü sahip olduğu ırk, soy, kültür ya da inanç gibi 
özellikleri nedeniyle hakir görülen kişi ya da grubun onuru zedelenmekte, 
telafisi güç bir eziklikle ayrımcılık yapana karşı kin, nefret ve şiddet duy-
gusu kabarmaktadır. 

İslâm inancında şu ya da bu kültürden olmak veya sosyal şartların getir-
diği bazı özelliklere sahip bulunmak üstünlük sebebi sayılmaz. Üstünlük, 
istem dışı doğal özelliklerle değil, bilinçli yapılan erdemli davranışlarla 
ilgilidir. Kaldı ki bireyin erdem sayılabilecek bazı davranış ve özelliklere 
sahip olması ona herhangi bir konuda ayrıcalık hakkı vermez.

Müslüman grupların birbirine karşı ayrımcı bir anlayışa sahip olmasın-
da bazı rivayetlerin rolü olmuştur. Bu rivayetlerin en yaygın olanı, İslâm 
kültüründe 73 fırka hadisi olarak bilinen rivayettir. Ebû Hureyre tarafın-
dan nakledildiği söylenen bu rivayette Hz. Peygamber’in; “Yahudiler 71 
veya 72 fırkaya (gruba), Hıristiyanlar 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Benim 
ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır.”249 buyurduğu rivayet edilmektedir. 
Konuyla ilgili Muaviye b. Ebi Süfyan’dan şu ifadeler nakledilmektedir: 
“Peygamber (s.a.v.) bir gün ashabının yanında iken ayağa kalktı ve şöyle 
buyurdu; ‘Dikkat Ediniz! Sizden önce Ehl-i Kitap olanlar 72 fırkaya bölün-
dü. Kuşkusuz Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si 
Cehennemde, biri Cennette olacaktır. O fırka da cemaattir.’”250 

Hz. Peygamber’e ait olduğu tartışmalı bu ve benzeri rivayetlerin etki-
siyle Müslümanların 73 fırkaya ayrılacağı ve bunlardan birinin doğruluk 
üzerine, diğerlerinin ise yanlış yolda olduğu yönünde yaygın bir görüş var-

249 Bkz: Ebû Davûd, Sünen, Kitabu’s-Sünne 1; Tirmizi, İman 18; İbn Mace, Sünen, Fiten 
17.

250 Dârimi, Sünen, Siyer 75. 
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dır. Bunun en önemli nedeni, hadis kaynaklarında konuyla ilgili pek çok ri-
vayetin yer almasıdır. Bu tür rivayetler tarihten beri Müslümanlar arasında 
süregelen ayrılığı meşrulaştırıcı bir rol oynamakta, ortak idealler etrafın-
da birlik ve beraberliğin gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir. Çünkü 
kendisi gibi inananların “kurtuluşa eren grup” olduğunu düşünen bir kişi, 
doğal olarak diğerlerini “sapık ve helâk olacak grup” şeklinde görmekte-
dir. Bu anlayış tarzı kendisi gibi düşünmeyeni dışlamayı, ötekileştirmeyi, 
suçlamayı ve küçük görmeyi beraberinde getirmektedir. Böylece aynı dine 
inanan insanlar arasında dini ve sosyal bağlar kopmakta, İslâm kardeşliği 
yara almaktadır. 

İslâm toplumlarında yoğun bir şekilde dillendirilen 73 fırka rivayeti-
nin Hz. Peygamber’e aidiyetinin tespiti son derece önemlidir. Elbette bu 
rivayet hadis kitaplarına alınırken gerekli titizlik gösterilmiştir. Ancak bu 
durum, nakledilen rivayetin mutlak ölçüde Hz. Peygamber’e ait olduğunu 
göstermez. Kaldı ki bu rivayetin zıddı başka rivayetten de söz edilmekte-
dir. Makdisi tarafından nakledilen bu farklı rivayette Hz. Peygamber’in; 
“Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Onlardan 72’si Cennete, biri de Cehen-
neme gidecektir.”251 dediği nakledilmektedir. Makdisi rivayetin senedinin 
daha sağlam olduğunu söylemiş, ancak bu rivayetin kim ya da kimler tara-
fından nakledildiğini belirtmemiştir.252

İslâm dinine inanan Müslümanlardan bir grubun kendisini doğru yolu 
bulmuş (hidayette), diğerlerini ise sapıtmış (batıl üzere) bilmesi, bir di-
ğer ifadeyle kendisini Cennetlik, diğerlerini ise Cehennemlik olarak gör-
mesi oldukça sorunlu bir yaklaşımdır. Kur’an’ın genel ilkeleri ve Hz. 
Muhammed’in peygamberlik misyonu göz önünde bulundurulduğunda, 
Müslümanlar arasında ayrışmayı tetikleyen 73 fırka ile ilgili rivayetin doğ-
ruluğunu kabul etmek zordur. “Toptan Allah’ın ipine sarılın, parçalanıp 
dağılmayın.”253, “Şüphesiz Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını düzeltin.”254, “…Birbirinizde kusur aramayın ve birbirinizi kötü 

251 Makdisi, Muhammed b. Ahmed el-Beşşâri, Ahsenü’t-Tekâsim fi Ma’rifeti’l-Ekâlim,
(Thk: M. J. De Goeje), 2. Bskı, Brill, Leiden 1906, s. 39.
252 Ethem Ruhi Fığlalı, “Alevilik ve Heterodoksi”, Türk Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şubat 

2005, s. 6.
253 Al-i İmran 3/103.
254 Hucurat 49/10.
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lakaplarla çağırmayın.”255 şeklindeki Kur’an mesajlarını insanlığa anlatan 
Hz. Peygamber’in 73 fırka ile ilgili rivayeti söylemiş olabileceği ihtimali 
oldukça zayıftır.256 Ayrıca Hz. Peygamber’in; “Lâ ilahe İllallah (Allah’tan 
başka ilah yoktur) diyen Cennete girer.”257,”Her kim Allah’tan başka ilah 
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resul’ü olduğuna şa hitlik 
ederse Allah o kimseye Cehennemi haram kılar.”258 buyurduğu sahih riva-
yetler arasında yer almaktadır. 

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde ayrılıktan uzak durup Müslümanlar 
arasında birlik (tevhid) ruhunun canlı tutulması istenmektedir. Dolayısıyla 
doğruluğu tartışmalı bazı rivayetlerden yola çıkarak Müslüman grupların 
çoğunu hakir görüp ötekileştirmek yerine, doğruluğunda şüphe bulunma-
yan Kur’an-ı Kerim’in birlik mesajları etrafında kenetlenmek daha isabetli 
olacaktır. 

C.	ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGUNUN	TEMEL	
DİNAMİKLERİ

 Alevi-Sünni diyalogunun zorluklarına değindikten sonra, şimdi de 
diyalogu kolaylaştırıcı temel dinamiklerden söz etmede yarar vardır. Çün-
kü diyalogun zemininin sağlamlığında son derece etkili olan bu unsurlar, 
diyalog çalışmalarının verimliliğini artıracaktır.

1.	 Din	Birliği

Alevi-Sünni diyalogunun en temel dinamiği, şüphesiz din birliğidir. 
Aynı inanca sahip Alevilerle Sünniler, her şeyden önce birbirinin din kar-
deşidir. İki kesim arasında bazı konularla ilgili düşünce ve yaşantı farklılı-
ğının bulunması, bu tarihsel ve sosyolojik gerçeği değiştirmek için yeterli 
bir sebep olamaz.

Bilindiği gibi, Hz. Âdem’den itibaren insanlığa sunulmaya başlayan İs-
lâm dininin vahiy süreci, Hz. Peygamber döneminde tamamlanıp kemal 

255 Hucurat 49/11.
256 Bu rivayetin yorumuyla ilgili geniş bilgi için bkz: Hasan Hanefi, “Ehl-i Sünnet 

Kurtuluşa Eren Fırka mı?”, Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet, Ensar Neşriyat, 
İstanbul 2006, s. 359–373. 

257 Ebû Davûd, Cenaiz 20. Benzer anlamdaki rivayetler için bkz: Buhari, Enbiya 47; 
Müslim, İman 46; Ebû Davûd, Salât 361.

258 Buhari, Rikak 6; Müslim, İman 47.
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noktasına ulaşmıştır. O dönemden sonra Kur’an ve Sünnet, Müslümanların 
din anlayışını şekillendiren en temel bilgi kaynağı olmuştur. Özetle inanç 
ve ibadet esasları Kur’an’da belirlenmiş, bu esasların nasıl uygulanacağı 
ise Hz. Peygamber tarafından uygulamalı olarak gösterilmiştir. Böylece 
kimseye İslâm adına yeni bir inanç ve ibadet sistemi oluşturma alanı bıra-
kılmamıştır. 

Müslümanların dini anlayış ve yorumlarında zamanla bazı farklılıkların 
oluştuğu bir gerçektir. İşte Şiilik/Alevilik ve Sünnilik bu sürecin doğal bir 
sonucudur. Her iki yorum da dönemin sosyal ve siyasal şartlarıyla ilintili 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

İslâm içerisinde farklı bir inanç sistemi oluşturanlara din ve vicdan 
özgürlüğü çerçevesinde müsamaha gösterilebilir. Ancak sonradan oluştu-
rulan inanç sistemini İslâm’ın bizzat kendisiymiş gibi göstermenin doğru 
olmadığını bilmek gerekir. Özetle insani özellik taşıyan bir oluşum, ilahi 
dinin yerine ikame edilemez. Eğer edilirse, bu durum Müslüman toplumun 
parçalanmasından başka bir sonuç doğurmaz. Nitekim bu konuda Müs-
lümanlar şu ayetle açıkça uyarılmaktadır: “Kim İslâm’dan başka bir din 
ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana 
uğrayanlardan olacaktır.”259 

Hz. Peygamber döneminde olmayıp sonradan gündeme gelen fırka, 
mezhep, tarikat ya da başka adlarla anılan dini yorumların her biri vahiy 
ürünü olmayıp insani/beşeri bir oluşumdur. Dolayısıyla bu oluşumları Sün-
ni İslâm, Alevi İslâm, Felsefi ya da Tasavvufi İslâm gibi adlarla ifade et-
mek oldukça sorunludur. Adeta “din içinden yeni din çıkarma” algısına yol 
açan bu tür adlandırmalar, İslâm dininin orijinalliğini gölgeleyebilir.

Aleviliğin özü itibariyle İslâm’ı referans aldığı260 bilinmektedir. Çünkü 
Alevilerle olan farklılık dinin özünde değil bazı ayrıntılardadır. Alevi ya 
da Sünni adlarla anılmanın İslâm’dan kopuş olup olmadığı konusunda de-
ğerlendirme yapmak o inancın bizzat kendi mensuplarına aittir. İnançların 
gerçekte doğru ya da yanlışlığını değerlendirecek olan ise Yüce Allah’tır. 
Özetle Aleviler ve Sünniler inançlarını İslâmiçi gördüğü sürece bir başka-
sının bu konuda farklı bir yorum yapması doğru değildir.

259 Âl-i İmran 3/85.
260 Bkz: Süleyman Sarıtaş, “Alevilerin dini İnanış ve Geleneklerine Göre Yaşam 

Tarzları”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik (Panel: 22.02.1992), Diyanet Yayınları, 
Ankara 1995, s. 97–102; Krş: Pehlivan, Aleviler ve Diyanet, s. 87–117. 
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İslâm dininin inanç esasları açısından Alevilikle Sünnilik arasında bü-
yük bir fark bulunmadığını belirten Alevi yazarlardan Haydar Kaya, Ale-
vilik-Bektaşilik inanç esaslarını şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Allah’ın varlığına, birliğine ve sonsuz kudret sahibi olduğuna 
inanmak,

2. Peygamberlerin hak olduğuna ve Hz. Muhammed’in peygam-
berliğine inanmak, 

3. Kur’an-ı Kerim ve diğer semavi kitapların ilahi kaynaklı olduğu-
na inanmak,

4. Meleklerin varlığına inanmak,
5. Ahiret gününe, Cennet ve Cehenneme inanmak,
6. Peygamber soyuna bağlılığa, tevellâ ve teberrâya261 inanmak.262

Görüldüğü gibi, daha önce Hacı Bektaş Veli’nin Makalâtında da geçen 
bu esaslar, Ehl-i Sünnet kaynaklarında yer alan iman esaslarıyla neredeyse 
birebir örtüşmektedir. Tek farklılığın tevellâ ve teberrâ inancında olduğu 
anlaşılmaktadır. Alevilik-Bektaşiliğin inanç esaslarından olan tevellâ ve 
teberrâ, Sünniliğin inanç esasları arasında doğrudan yer almasa da Sünni-
lerin önemsediği bir anlayıştır. Çünkü Sünniler de Ehl-i Beyte sevgi saygı 
göstermeyi ve dava kardeşliğini önemli bir sorumluluk olarak bilir.

Alevilik ve Sünnilik temelde Allah’ın ve Hz. Muhammed’in buyruk-
larına dayanır. Bütün cemlerde, namazlarda, dualarda ve diğer ibadetlerde 
Allah’a hamd edilmekte ve Hz. Muhammed anılmaktadır. Cemlerde Hz. 
Muhammed ile birlikte Hz. Ali’nin ismi de zikredilir.263 Sünnilerin ibadet-
lerinde ise Hz. Ali’nin ismi açıkça söylenmeyip namazlarda Ehl-i Beyte 
dua edildiğinde zımnen Hz. Ali de anılmış ve O’na dua edilmiş olmaktadır.

Alevilerin önemle üzerinde durduğu eline, diline ve beline sahip olma; 
yani edepli olup haksızlık yapmama, dil ile başkalarını çekiştirmeme ve 
namusu koruma gibi prensipler, Sünnilerin de benimsediği temel ahlâk 

261 “Tevellâ”, Ehl-i Beyti ve onları sevenleri sevmek, “Teberrâ” da Ehl-i Beyte düşman 
olanlardan uzak durmak demektir.

262 Haydar Kaya, Bektaşi İlmihali, Manisa 1989, s. 39–40; Kaya, Alevi-Bektaşi Erkânı, 
Evrâdı ve Edebiyatı, s. 73–74.

263 Bkz: Hüseyin Piroğlu, “Alevi Sünni Kardeşliği”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik, 
Diyanet Yayınları, Ankara 1995, s. 22.
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kurallarıdır. Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve öl-
dükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanma konusunda iki kesim arasın-
da bir fark yoktur. Alevilerle Sünniler Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. 
Hüseyin ve diğer Ehl-i Beyt mensuplarını sevmede ortaktır. 

İslâm tarihindeki siyasal tartışmaların aktörleri ile ilgili değerlendirmeler-
de Alevilerle Sünniler arasında bazı yorum farklılıkları vardır. Aleviler, Hz. 
Ali dışındaki diğer üç büyük halifeyi (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman) 
hilâfet konusunda hatalı kabul eder. Onlara göre bu halifeler, hilâfeti Hz. 
Ali’nin elinden hileli yöntemlerle almıştır. Ancak Sünniler dört büyük hali-
fenin hepsinin hilafetini meşru sayıp ayrım yapmadan onlara sevgi ve saygı 
gösterir. Yine Aleviler Muaviye’ye, Yezid’e ve askerlerine lânet okumayı 
dini bir gereklilik sayarken, Sünniler Yezid’e lânet okumanın dini bir gerek-
lilik olmadığına ve tarihteki acı olayları kaşımanın günümüz için bir fayda 
sağlamayacağına inanır. O nedenle Sünniler, sahabe nesli arasında yaşanan 
kavgalarının gündeme getirilmesini istemez. Sünniler böyle düşünmekle bir-
likte, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki mücadelede Hz. Ali’yi; Hz. Hüseyin ile 
Yezid arasındaki mücadelede de Hz. Hüseyin’i haklı bulmaktadır.

Alevilik-Bektaşilik ile Sünnilik arasında ibadet anlayışı konusunda 
önemli benzerliklerden söz edilebilir. Bilindiği gibi ibadetler, Allah’a karşı 
saygı ve bağlılığın bazı davranışlarla ifade ediliş biçimidir. 

Kur’an’da insanların ve cinlerin Allah’a ibadet etmek için yaratıldığı 
belirtilmekte264, ibadetlerin nasıl yapılacağı ana hatlarıyla açıklanmaktadır. 
Allah’a ve Peygamber’e itaat etme, cihat etme, ana babaya bakma, yoksulu 
gözetme, selamlaşma gibi hayatın her alanıyla ilgili pek çok davranış iba-
det olarak kabul edilmekle birlikte, daha ziyade namaz, oruç, hac ve zekât 
gibi ritüeller Müslümanlığın şiarından sayılmaktadır. 

İslâm’da öngörülen ibadetler Sünni, Harici, Şii/Alevi, Vahhabi bütün 
Müslümanlar tarafından önemsenmektedir. Uygulama ile ilgili bazı farklı-
lıklar dışında, bu ibadetlerin önemi konusunda Müslümanların büyük ço-
ğunluğu görüş birliği içerisindedir. Örneğin Hacı Bektaş Veli’nin Makalât 
adlı eserinde İslâm’ın temel şartları; “Kelime-i Şehadet getirmek, namaz 
kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, gücü yetince hacca gitmek”265 şeklinde 
ifade edilmektedir. 

264 Bkz: Zâriyât 51/56.
265 Bkz: Hacı Bektaş Veli, Makalât, s. 181.
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Alevi-Bektaşiler tarafından büyük imam olarak bilinen Cafer-i Sadık, 
Sünni Müslümanlar arasında en büyük İslâm âlimi olarak bilinen İmam 
Azam Ebu Hanife’nin hocası ve üvey babasıdır. Alevilikle ilgili en meşhur 
kaynaklar arasında gösterilen Cafer-i Sadık Buyruğu’nda dinin birinci kay-
nağı “Kur’an”, ikinci kaynağı da “Sünnet” olarak gösterilmektedir. Yine 
Buyruk’ta; “Her akıl-baliğ olanın, elhamdülillâh insan sulbünden Âdem 
oldum deyip Allah’ın birliğine, Resûlüllah (s.a.v.)’ın haklılığına inanma-
sı farz-ı ayındır.” denildikten sonra, “Hz. Muhammed’in Namus-u Ekber 
olan Cebrail aracılığıyla Hak Teâlâ’dan getirdiği her şeyin kabul edilmesi, 
ayet ve hadislerde neler buyrulduysa bunların öğrenilmesine gayret edil-
mesi, (…) Allah’ın gönderdiği kitaplara ve peygamberlerin tamamına ina-
nılması gerektiği”266 belirtilmektedir. 

Hacı Bektaş Veli’nin Makalâtında Şeriat kapısının birinci makamının 
iman olduğu belirtilerek şöyle denilmektedir: “İmanın altı esası vardır. 
Bunlar Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret günü-
ne, kadere inanmaktır. İmanın ten ya da can üzere olduğunu söyleyenler 
hatalıdır. O, dil ve kalp üzeredir. Kim Çalap Tanrı’ya gönülden inanmazsa 
kâfirdir. Kim de diliyle söylediği kalbiyle tasdik etmezse münafıktır.”267

Alevi-Bektaşi geleneğinin temel eserleri arasında yer alan Şeyh Safi 
Buyruğunda iman etmenin ‘inandım’ sözünü söylemekten ibaret olmadığı, 
bunun amele yansıyan birtakım belirtilerinin olması gerektiği ifade edil-
mektedir. Buna göre inanmanın ilk belirtisi, kişinin ikrarında dürüst olması 
ve sözüne bağlı kalmasıdır. Diğer belirtisi ise doğru yürüyüp doğru söy-
lemek, yalana yaklaşmamak, kimsenin gıybetini yapmamak, başkasının 
ayıbını gizlemek, kendini nasıl biliyorsa başkasını da öyle bilmek, Hak’tan 
korkup halktan utanmak, halim selim (iyi huylu) olmak, elden geleni yap-
mak, Hak’tan gelen cefalara sabretmek, şükredip zikre devam etmektir.268 
İslâm ahlâkını yansıtan bu ilkeler, Sünnilikte ‘takva’ olarak nitelendiril-
mektedir. 

Alevilikle ilgili buyruklarda her canın İslâm’ın adeta özeti sayılan ve 
Allah’a ulaşmanın manevi aşamaları olan dört kapı kırk makamı bilmekle 
yükümlü olduğu ifade edilmektedir. Hacı Bektaş Veli Makalâtında şeriat, 

266 Adil Ali Atalay, İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, İstanbul 1996, s. 11–12.
267 Hacı Bektaş Veli, Makâlât ve Müslümanlık, Terc. Mehmet Yaman, Nşr: Esat Coşan, 

Ankara 1994, s. 25–26. 
268 Yaman, Erdebilli Şeyh Safi ve Buyruğu, s. 54–55.
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tarikat, marifet ve hakikat şeklindeki kapıları ve bu kapılardan içeri girildi-
ğinde elde edilecek makamları açıklarken, Kur’an ve Sünnete dayanan ve 
adeta İslâm’ın özeti olan şu bilgilere yer vermektedir: “Allah’a inanmak 
gerekir ki, bu imandır; buyruğunu tutmak imandır; ‘sakının’ dediğinden 
sakınmak Allah’a inanmaktır. Yine Allah’ın meleklerine inanmak imandır 
ki, üç kişiye üç yüz altmış melek görevlendirilmiştir. Öyle iken bunca mele-
ğin arasında edepsizlik edersin, ama senin gibi bir kişi yanında etmezsin. 
Nerede kaldı senin meleklere inandığın? Ve yine Ulu Allah’ın Kur’an’ına 
inanmak gerekir. O’nun diğer kitaplarına inanmak da imandır. Öyleyse 
şimdi kibir, haset, cimrilik, açgözlülük, öfke, gıybet, kahkaha ve maskaralık 
ile için dolu iken iman ehlinin içinde bunlardan birinin bulunabileceğini 
hangi kitap buyurur?”269

Hacı Bektaş Veli eserinde İslâm’ın bazı ilmi ve ahlâki kurallarına da 
değinerek şunları söylemektedir: “…Helâl ve haram, temiz ve murdar hep-
si şeriat ile bilinir. Zira şeriat kapısı yüce bir kapıdır. Nitekim Allah (c.c.) 
bütün nesnelerin varlığını Kur’an’da zikretmiştir. Yüce Allah şöyle buyur-
muştur: ‘Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.’270 Öyle ise ey 
Azizim! Yüce Allah’ın buyruklarını bilgisizlik edip bırakmamak ve O’nun 
‘sakının’ dediğinden sakınmak gerekir. (…) Âbidlerin ibadetlerine gelince; 
namazdır, oruçtur, zekâttır, savaş için askere çağrıldığında kaçmayıp sava-
şa gitmektir ve cünüplük durumunda gusül abdesti almaktır.”271 

Görüldüğü gibi din birliği, Alevilerle Sünnilerin ortak paydasını oluş-
turmaktadır. Ancak din birliği, bu iki kesimin dini anlama ve yorumlama 
biçiminin de aynı olduğu anlamına gelmez. Çünkü tarih içerisinde hem 
Aleviliğin hem de Sünniliğin değişik görüş ve düşüncelerle birbirinden 
farklılaştığı bir gerçektir. Dolayısıyla her iki düşünce arasında fark görme-
mek, karşıdakinin kimliğini inkâr anlamına gelebilir. Örneğin toplumda 
Sünni kesim tarafından sık kullanılan; “Eğer Alevilik Hz. Ali’yi ve Ehl-i 
Beyti sevmekse ben de Aleviyim!” şeklindeki bir ifade, ilk bakışta iki kesi-
min birbirine çok yakın olduğu mesajını verse de, bu gibi söylemler Alevi 
kimliğini görmezlikten gelme şeklinde de anlaşılabilmektedir. Çünkü ta-
rihsel ve sosyal realite, iki kesimin her konuda aynı düşünmediğini gös-

269 Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât, Yayına Haz: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk, 
TDV Yayınları, Ankara 2007, s. 68–71.

270 En’am 6/59.
271 Veli, Makâlât, s. 44–47.
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termektedir. Elbette aynı dine, aynı kitaba ve aynı peygambere inananlar 
arasında ortak noktalar daha fazla olacaktır. Ancak inanç konusundaki ben-
zerlik, farklılıkları yok saymayı gerektirmez. 

1.	 Ehl-i	Beyt	Sevgisi

Ehl-i Beyt, daha önce de ifade edildiği gibi, Hz. Peygamber’in eşleri, 
çocukları, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşan 
ev halkı için söylenen bir kavramdır.272 Tarih boyunca Müslümanlar Hz. 
Peygamber’e saygının bir gereği olarak O’nun Ehl-i Beytine derin bir sev-
gi beslemiştir.273

Günümüz Müslümanları açısından Ehl-i Beytin önemi, her şeyden önce 
Hz. Peygamber’in ailesinin Müslümanlara model olmasından kaynaklan-
maktadır. Hz. Peygamber’in aile hayatında uyguladığı ilkeler, öncelikle 
Ehl-i Beyt ile birlikte yaşanmış ve onların çabasıyla topluma yansımıştır. 
Güven, doğruluk, adalet, iffet, sadakat, sevgi, saygı, fedakârlık, paylaş-
ma ve takva gibi prensipler, bu ailenin üyeleri tarafından en güzel şekilde 
pratiğe dökülmüştür. Müslümanlar Hz. Peygamber’in aile hayatını daha 
ziyade Ehl-i Beytin anlatımıyla öğrenmiştir. Bu nedenle İslâm dünyasında 
Ehl-i Beyt sevgisi, Hz. Peygamber’e ve ailesine olan vefa borcunun bir 
gereği sayılmaktadır.

İslâm toplumunun yöneticileri olan halifeler Ehl-i Beyte saygı göster-
meyi ve onlara hizmet etmeyi Hz. Peygamber’e saygının bir gereği ola-
rak görmüştür.274 Emeviler döneminde gerçekleşen Sıffin ve Kerbelâ’da 
yaşananlar Müslümanların geneli tarafından üzüntüyle karşılanmakta ve 
bu olaylar Ehl-i Beyti hedef alan bir zulüm hareketi olarak değerlendiril-
mektedir. 

Emevi devletinin yıkılışından sonra iktidara gelen Abbasiler dönemin-
de Ehl-i Beyt sevgisi tekrar önemli hale gelmiştir. Hz. Peygamber’in so-
yundan gelenlere gösterilen sevgi ve saygı temelli yaklaşım tarzı, Selçuklu 

272 Bkz: İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, c. 11, s. 29; Mustafa Öztürk, “Şii ve Sünni 
Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı”, Marife Dergisi, c. 4, Sayı: 3, Konya 2004, 
s. 37–53; İhsan Ünlü, Ehl-i Beyt Ocağı Alevilik, Popüler Yayınları, İstanbul 2008, s. 
13–17.

273 Bkz: İbrahim Coşkun, “İmamiyye Şia’sında Ehl-i Beyt Sevgisinin Ezoterik (Bâtıni) 
İnançlara Dönüşümü”, Marife Dergisi, c. 4, Sayı: 3, Konya 2004, s. 127–148. 

274 Bkz: Buhari, Fedâilu Ashabi’n-Nebi 24.
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ve Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Özellikle Osmanlı yöneticile-
ri tarafından Ehl-i Beyt soyundan gelenlerin itibarını korumak amacıyla 
“Nakibu’l-Eşraf” adında bir teşkilat kurulmuştur. Ehl-i Beyt mensupla-
rının isim ve şecerelerini, davranış özelliklerini bir deftere kaydeden ve 
istismarcılara karşı onları koruyan bu teşkilatın faaliyetleri Cumhuriyet 
dönemine kadar devam etmiştir.275

Ehl-i Beyt sevgisi, tarikat geleneğinde de önemli bir yere sahiptir. Çün-
kü İslâm dini ile ilgili tarikatların geneli, Hz. Ebubekir’i ve Hz. Ali’yi takip 
eden silsile ile Hz. Peygamber’e ulaşmaktadır. Hz. Ali’ye bağlı tarikatlara 
“Alevi tarikatlar” denmektedir. Sünnilerde de silsilesi Hz. Ali’ye dayanan 
tarikatlar vardır. Cerrahilik, Mevlevilik, Kadirilik ve Rufailik bu tarikatlar-
dandır. Nakşiliğin hem Cafer-i Sadık hem de Cüneyd-i Bağdadi’den sonra 
beş kol ile Hz. Ali’ye ulaştığı söylenmektedir.276

Bazı yörelerde Alevilerle Sünniler tarafından birlikte Ehl-i Bey-
ti anma toplantıları düzenlenmekte, Hz. Hüseyin ve yakınlarının Ker-
belâ’da yaşadığı acı olaylar hatırlanarak günümüze dair ibretli mesajlar 
çıkartılmaktadır. Sünniler Cuma günü okunan hutbe duasında, namaz-
ların tahiyyatında defalarca Ehl-i Beyt mensuplarına dua eder. Anado-
lu’daki köy odalarında Hz. Ali’nin kahramanlığının anlatıldığı “Cenk-
nâmeler” okunmaktadır. İlâhiyat fakültelerinde Ehl-i Beyt mensuplarını 
tanıtıcı eserler yazılmakta, konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlik-
ler düzenlenmektedir. Her iki kesim tarafından çocuklara Ali, Hasan, Hü-
seyin, Fatıma gibi Ehl-i Beyt mensuplarının ismi verilmekte ve onların 
hayatıyla ilgili menkıbeler dilden dile anlatılmaktadır. İşte diyalog, inanç 
gruplarının Ehl-i Beyte yönelik bu saygı ve sevgisini bilme açısından 
oldukça önemlidir.

2.	 Muharrem	Ayına	Saygı

Sözlükte haram kılınan, kutsal olan ve saygı duyulan anlamına gelen 
muharrem, savaşıp kan dökmenin yasak olduğu ve bu yasağın Kur’an-ı 
Kerim’de açıkça belirtildiği dört önemli aydan biridir.277 Muharrem ayının 

275 Bkz: Murat Sarıcık, Kavram ve Misyon Olarak Ehl-i Beyt, İstanbul 1997, s. 223–254; 
S. Emin Arvas, “Osmanlı’da Ehl-i Beyt Sevgisi”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 171, 
Mart 2005, s. 30-32.

276 Bkz: Sezgin, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, s. 83–88. 
277 Bkz: Tövbe 9/36.
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birinci günü, hicri takvime göre yılbaşıdır. Bu ay içerisinde pek çok olayın 
gerçekleştiği söylenmektedir. İslâm tarihinin dönüm noktasını oluşturan 
hicret ve Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ katliamı Muharrem ayını 
önemli kılan olaylardandır.

Hz. Peygamber, Ramazan ayı dışında tutulacak oruçların en faziletli-
sinin Muharrem orucu olduğunu bildirmiştir. O nedenle Sünniler Muhar-
rem ayının 9, 10 ve 11. gününü, Aleviler ise ilk 12 gününü oruçlu geçir-
meye çalışır. Bu günlerde Hz. Hüseyin’in ve yakınlarının susuz bırakıl-
mış olmasından dolayı Aleviler su içmez. Camilerde okunan hutbelerde 
ve vaazlarda Muharrem ayının önemi ve Hz. Hüseyin’i sevmenin fazileti 
ile ilgili konuşmalar yapılmakta, Ehl-i Beyt için salâvat getirilmekte, ta-
rihten ders çıkartılarak günümüzde benzer olayların yaşanmaması için 
dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Aşure günlerinde yoksul-
lar ve kimsesiz çocuklar mutlu edilmekte, valilik, kaymakamlık, müftü-
lük, cem vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 
aşure programları ile birlik ve beraberlik örneği sergilenmektedir. Bu ve 
daha pek çok yönüyle Muharrem ayı, Alevilerle Sünnilerin ortak duygu-
lar etrafında yakınlaşıp kaynaştığı birlik ve diyalog ayı olarak değerlen-
dirilebilir.

3.	 İnanç	Özgürlüğüne	Saygı

İnsan doğal olarak bir dine inanmaya ve inandığı dinin değerlerini ya-
şamaya ihtiyaç duymaktadır. Ancak bir toplumda yaşayan bireylerin hepsi 
her zaman aynı inanca sahip olmayabilir. Çünkü din ya da dini anlayış 
farklılığı, tarihsel ve sosyal bir gerçekliktir. 

İnanç farklılığını bir arada barındıran ve gruplardan birinin diğerini 
baskı altına almasını engelleyen en temel ilke inanç özgürlüğüdür. İnanç 
özgürlüğü, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanların inanma hak-
kının garantisidir. İnanç özgürlüğünü kısıtlamak, modern toplumlarda suç 
sayılır. Ancak inanç özgürlüğünü sadece yasalarla sağlamak mümkün de-
ğildir. Toplumda hoşgörü ve diyalog kültürünün gelişmesine de ihtiyaç 
vardır. 

Din ve vicdan özgürlüğünü insanlığın temel değerlerinden biri olarak ele 
alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde şu ifadeler yer almaktadır:

“Her kişinin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır. Bu hak, din 
ve inanç değiştirme özgürlüğü yanında, bireyin inancını tek başına veya 
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topluca açık bir yerde veya özel bir şekilde öğretme, uygulama, ibadet ve 
törenle açıklama özgürlüğünü de gerektirir.”278 (Madde: 18)

İnanç özgürlüğü, uluslararası pek çok sözleşmede ve çok sayıda ülke-
nin yasalarında olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da önem-
li bir ilkedir. Konuyla ilgili hüküm şöyledir: 

“Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse iba-
dete, dini ayin ve törenlere katılmaya, inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” 
(Madde: 24) “Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” 
(Madde: 26)

Bireyin inandığı dinin ilmini, ibadetlerini ve törenlerini öğrenmesi, 
bunları başkalarına öğretmesi, okutması ve bu konularda eser yazması da 
inanç özgürlüğünün kapsamındadır.279 

İnanç özgürlüğünün gereği olarak birey doğruluğuna inandığı düşün-
cesini sözlü ya da yazılı yöntemlerle başkalarına duyurma hakkına sahip 
olmakla birlikte280 bu konuda kimseye dayatma yapamaz. 

İnanç özgürlüğüne saygısızlık, daha ziyade insanları başka bir dine 
inanmaya zorlama ya da inanılan dinin gereklerini yerine getirmeyi engel-
leme biçiminde yansımaktadır. İslâm dini, her iki davranış biçimini de ya-
saklamaktadır. Dine davet etmek Müslümanlar üzerine bir görev sayılmak-
la birlikte, her insanın kendi inancını yaşamasına imkân verilmektedir.281

Tarih boyunca İslâm coğrafyasında farklı din, kültür ve etnik yapılara 
sahip insanlar asırlarca barış içerisinde bir arada yaşayabilmiştir. Avrupa’da 
henüz 17. yüzyılda felsefi bir sistem olarak ortaya çıkan lâikliğin hedefle-

278 Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, AÜİF Yayınları, Ankara 1975, s. 283; 
Mehmet Semih Gemalmaz, Temel Belgelerle İnsan Hakları, İnsan Hakları Derneği 
Yayınları, İstanbul 1996, s. 32.

279 Muhammed Tahir b. Aşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, Terc. Vecdi Akyüz, Mehmet 
Erdoğan, 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul 1996, s. 113; Şükrü Karatepe, “İnsan 
Haklarının İlâhi Temelleri”, Doğu ve Batı’da İnsan Hakları, TDV Yayınları, Ankara 
1996, s. 109. 

280 Bkz: Öner, Felsefe Yolunda Düşünceler, s. 73; Sami Selçuk, Zorba Devletten Hukukun 
Üstünlüğüne, 2. Baskı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 374.

281 Bkz: Hüseyin Yılmaz, “Kur’an’ın Işığında İslâm’a Dâvet”, CÜ İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, c. 1, Sayı: 1, Sivas 1996, s. 333–346.
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rinden biri olan ‘din ve vicdan özgürlüğü’, İslâm dininin temel prensipleri 
arasında yer almıştır. İslâm’ın kısa sürede önce Arap yarımadasına daha 
sonra da diğer kıtalara yayılmasında, onun hem kolaylık dini olmasının 
hem de farklı inançlara hoşgörü göstermesinin etkisi büyük olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de inancın özgürce tercih edilmesi istenmekte, atalar-
dan miras kalan düşünce ve geleneklerin körü körüne taklit edilmesi ise 
eleştirilmektedir.282 Geçmiş milletler tarafından peygamberlere karşı takı-
nılan tavrın ve hak dine getirilen eleştirilerin Kur’an-ı Kerim’de yer al-
ması, tarihte yaşanan olumsuz tecrübelerden ders çıkarma yanında, inanç 
özgürlüğünün de bir göstergesidir.

İnanç özgürlüğünün tam olarak sağlanamaması ya da bu hakkın istismar 
edilerek kötüye kullanılması, toplumun kültür düzeyi ile yakından ilgilidir. 
Eğitim ve kültür düzeyi yüksek olan toplumlarda özgürlüğün kötüye kulla-
nılma ihtimali daha düşüktür. İnanç özgürlüğünün kısıtlandığı durumlarda 
farklı düşünenlere karşı taassup ve düşmanlık kaçınılmaz hale gelebilir.

Din özgürlüğünü sağlama konusunda sadece çoğunluğun taleplerini 
karşılamak yeterli değildir; Şii, Alevi, Sünni, Caferi, Hıristiyan ve Yahudi 
gibi dini kimlikleri de göz önünde bulundurmak gerekir. İnanç özgürlüğü 
konusunda devletin tarafsızlığı son derece önemlidir. Azınlık ya da çoğun-
luk durumuna bakılmaksızın, her bireyin inandığı değerleri yaşamasına 
imkânı sağlanmalıdır. Özetle inanç ya da düşünce özgürlüğü konusundaki 
tutum, taraftarların sayısına göre değil insan haklarının saygınlığına göre 
belirlenmek durumundadır.

4.	 Vatandaşlık	Bilinci

Sosyal bir varlık olan insan, hayatını belli bir toplum içerisinde sür-
dürmeye ihtiyaç duyar. Bu doğal ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamanın 
zeminini vatandaşlık bilinci oluşturmaktadır. 

Belli bir toprak üzerinde birlikte yaşadığı insanların dil, din, ırk, kültür, 
örf ve adetlerine saygı duyan, iç ve dış saldırılara karşı ülkesinin bütünlüğü-
nü savunan bireylere vatandaş denir. Buna göre vatandaşlık bilinci; “benzer 
ya da farklı özelliklere sahip bireyleri aynı vatan toprağı üzerinde ve devlet 
çatısı altında uyumlu bir şekilde birleştiren anlayış” olarak tanımlanabilir. 

282 Bkz: Yunus 10/78; Nahl 16/35; Sebe 34/43; Zuhruf 43/22-25.
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Vatandaşlık bilincine sahip bireylerin bir araya gelmesiyle millet olu-
şur. Millet, genellikle aynı topraklar üzerinde yaşayan, benzer eğitim prog-
ramlarıyla yetişen, dil, tarih, sanat, töre, duygu, inanç ve davranışları ara-
sında benzerlik bulunan, iyi ve kötü günde kader birliği yapan insanlardan 
meydana gelmiş örgütlü bir topluluktur.283 İnsan yığınlarını millet yapan en 
önemli unsur, benzer ve farklı özelliklere sahip bireyler arasındaki ilişkiler 
ağının vatandaşlık bilinciyle örülmesidir. Toplumun kendine has idealleri 
etrafında bütünleşen bireyler, “taşları birbirine sıkıca tutunmuş bir bina 
gibi”284 yıkılması kolay olmayan sağlam bir yapı oluşturmaktadır.

Çok kültürlü toplumlarda vatandaşlık bilinci genellikle yasalarla sağla-
nır. Ancak sadece yasaların gücüyle sağlanan vatandaşlık, içeriden ve dı-
şarıdan gelecek tehditlerle karşı karşıyadır. İdeolojik saplantılar, hukuk ve 
adalet zafiyeti, ötekileştirme ve ayrımcılık, ekonomik istikrarsızlık, güven-
sizlik ve siyasal kamplaşma gibi durumlar vatandaşlık bilincini zayıflata-
bilir. Vatandaşlık bilincinin bu etkenler karşısında dayanıklılığı, toplumda 
diyalog ve hoşgörü kültürünün gelişmesine bağlıdır.

Ülkemizde Alevilerle Sünniler arasındaki en güçlü bağ vatandaşlıktır. 
Bu iki kesim tarih boyunca acısını ve sevincini paylaşmış, milli mücadele 
yıllarında vatanı korumak için güç birliği yapmış ve bu bağımsızlık savaşı-
na Sünni din adamları ve Alevi toplum önderleri her türlü desteği vermiştir. 
Öyleyse vatandaşlık bilincini zayıflatacak kışkırtmalara karşı her iki kesi-
min de dikkatli olması gerekir. Bu konuda M. Akif Ersoy’un şu dizeleri 
anlamlıdır:

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

Aşık Mahir Altuntaş’ın birlik ve beraberliği vurgulayan şu dizeleri de 
önemlidir:

283 Bkz: Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, MEB Yayınları, İstanbul 1970, s. 22; İlhan 
Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2006, c. 2, s. 2073; Muzaffer Özdağ, 
Millet Bütünlüğümüz Vatan Bütünlüğümüz Soydaş Toplumlardan Kürtler, Kayseri 
1992, s. 1.

284 Buhâri, Edeb 36.
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Halkın birliğinden bir kuvvet doğar
Gelin dostlar gelin, birlik olalım
Hakkın üstünlüğü batılı boğar
Gelin dostlar gelin, birlik olalım

Ben Türk’üm, Sen Kürt’sün, bölücü olma
İnsan yapıcıdır, yıkıcı olma
Ayrılıp da sağda solda yorulma
Gelin dostlar gelin, birlik olalım

Bölünürse vatan, yurtsuz kalırız
Namerdi türetir, mertsiz kalırız
Şanımız kaybolur, adsız kalırız
Gelin dostlar gelin, birlik olalım

Mevlâm nasip etsin bize imanı
Altuntaş yoluna olmuşuz tabi
Peygamberimizin dediği gibi
Gelin dostlar gelin, birlik olalım

5.	 Karşılıklı	Saygı	ve	Hoşgörü	Anlayışı

Alevilerle Sünnilerin birbirine karşı saygı ve hoşgörü göstermesi, iki 
kesim arasında gelişecek diyalog kültürü açısından son derece önemlidir. 
Düşünce alanında çoksesliliğe tahammül edemeyen bireylerin yoğunluk-
ta olduğu bir toplumda hoşgörünün, diyalogun ve barışın barınma şansı 
zayıftır.

Saygı, birey ya da grubun kimlik bütünlüğünü ve kişilik kazanma 
ihtiyacını önemseyen ve onurlu bir şekilde iletişim kurmayı sağlayan 
en önemli değerdir. Sevgiyle harekete geçen insan potansiyeli saygıyla 
güçlenmektedir. Saygı, toplum bireylerine özgüven kazandır önemli bir 
erdemdir. Saygının egemen olduğu toplumda temel hak ve özgürlükler 
korunacağı için o toplumun maddi ve manevi yönden gelişimi daha sağ-
lam temelli olacaktır.

İslâm dini açısından insanlar arası ilişkilerde saygı önemli bir unsurdur. 
Saygı ötekinin onurunu korumayı gerektiren bir erdemdir. Bu konuda Hz. 
Peygamber’in şu hadisleri oldukça anlamlıdır: “Sizden birisi, kendisi için 
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istediğini başkaları için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.”285 
“İnsanlara merhamet etmeyene (ahrette) merhamet edilmez.”286

Diyalog açısından önemli olan bir diğer ilke de hoşgörüdür. Hoşgörü 
kavramı, başkasının söz ve davranışlarını anlayışla karşılayarak hoş gör-
me287, benimsenmeyen bir davranış ve düşünceye bile müsamaha gösterme 
anlamına gelmektedir. Hoşgörü, toplum bireyleri arasında sevgi, saygı ve 
güven duygusunu artıran ahlâki bir erdemdir. Her insanın bakış açısı ve 
kültür düzeyi farklı olabilir. Ancak hoşgörü ve saygı kurallarına herkes 
uymak durumundadır. Çünkü hoşgörünün bulunmadığı yerde taassup; ta-
assubun olduğu yerde de insan hakkı ihlâli kaçınılmazdır.

Hoşgörüde esas olan karşılıklı ilişkilerde orta yolu takip etmek, fark-
lılıklara tahammül etmek, sosyal ilişkilerde medeni ve dengeli olmaktır. 
Hoşgörü, bireyin kendi değerlerinden ve öz benliğinden taviz vermesi 
değil; farklılıklarla birlikte yaşamayı bilmesi ve insani ilişkilerde anlayış 
göstermesidir.

Hoşgörünün ihtiyaç duyulduğu en önemli alanlardan biri şüphesiz 
inançtır. Farklı inanç mensuplarına karşı hoşgörülü olma, medeni insan ol-
manın bir gereğidir. O nedenle inanç farklılığını sosyal hayatın bir realitesi 
olarak değerlendirebilecek dinsel hoşgörü anlayışını bir toplum kültürüne 
dönüştürmek gerekir.

Saygı ve hoşgörü, insanın kendisini yetiştirip toplumda belli bir kültür 
düzeyine erişmesiyle kazanacağı bir erdemdir. Öyleyse Aleviler ve Sün-
niler tarihten beri süregelen sorunları abartıp birbirine karşı mesafeli bir 
tutum sergileme yerine, saygı ve hoşgörü ilkelerini gözeterek aynı vatanda 
kardeşçe yaşamaya çalışmalıdır. 

285 Buhâri, İman 10; Müslim, İman 67.
286 Buhâri, Edep 75.
287 Bkz: Beyza Bilgin, “İslâm ve Hoşgörü”, Diyanet İlmi Dergi, c. 34, Sayı:1, Ocak-

Şubat-Mart 1998, s. 116; Nevzat Y. Aşıkoğlu, “Hoşgörü ve Tolerans Kavramları 
Üzerine“, MEB Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 39, Ankara 1993, s. 41-43.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALEVİ-SÜNNİ DİYALOGUNA KATKISI 
BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ VE DİN 

HİZMETLERİ

A.	ALEVİ-SÜNNİ	BİREYLERİN	DİN	EĞİTİMİ	İHTİYACI
Din, tarihten günümüze önemini koruyan temel insanlık değerlerin-

den biridir. Başlangıçta aşkın bir varlığa gönülden bağlanma şeklinde 
gelişmeye başlayan din duygusu, zaman içerisinde bireysel ve sosyal ha-
yata yön veren önemli bir değere dönüşmektedir. Dolayısıyla din hakkın-
da sağlıklı bilgi sahibi olmak, bireysel, sosyal ve evrensel bir ihtiyaçtır. 
Bu ihtiyaç, bireylere erken yaşlardan itibaren verilecek din eğitimiyle 
karşılanabilir.

Tarih boyunca insanlar, kaynağı ilahi olsun veya olmasın, mutlaka bir 
dine inanmış ve inanılan dinin esaslarını eğitim öğretim yoluyla yetişmek-
te olan nesle öğretmeye çalışmıştır. Bu çaba zamanla sistematik bir etkin-
liğe dönüşmüş ve böylece din eğitimi kavramı gündemdeki yerini almıştır. 

İnanılan dini öğrenip başkalarına da öğretme ihtiyacından doğan din 
eğitimi, zaman içerisinde oluşmuş din kültürünün yetişmekte olan nesle 
aktarılması ve onlarda din kişiliğinin geliştirilmesi faaliyetidir.288 Bir diğer 
ifadeyle din eğitimi, bireyin dini bilgileri beden, zihin ve duygu gelişimine 
göre öğrenmesi ve öğrendiği bilgileri bilince dönüştürmesi sürecidir. Böy-
lece birey din konusunda bilgilenerek kulaktan dolma bilgilerin doğrulu-
ğunu ya da yanlışlığını daha kolay fark edebilir. 

288 Bkz: Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, s. 43.
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Alevi-Sünni her bireyin din eğitimine ihtiyacı vardır.289 Bu ihtiyacı karşı-
lama sorumluluğu hem aileye hem de devlete aittir.290 Devlet bu konudaki so-
rumluluğu yerine getirmek istemezse, en azından buna imkân tanımak duru-
mundadır. Nitekim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesiyle 
din ve vicdan özgürlüğü garanti altına alınmakta; bireylere dinini öğrenme, 
öğrendiğini ifade etme, inandığı dinin gereklerini birey ya da toplum olarak 
uygulama hakkı tanınmaktadır. Aynı hüküm, benzer ifadelerle uluslararası 
birçok antlaşmada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi’nde 
de yer almaktadır.291 ‘İnsanın manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartla-
rı hazırlamaya çalışmak’ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5. maddesiyle 
devletin görevleri arasında zikredilmekte, 24. madde ile de Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulması öngörülmektedir. 

Yasal hükümler çerçevesinde okul ortamında gerçekleştirilen din eği-
timi ve öğretiminin Alevi ve Sünni bireylere sağlayacağı muhtemel kaza-
nımları şu şekilde özetlemek mümkündür:

1. Din konusunda doğru bilgi sahibi olan birey, temel dini ve ahlâki 
konuları daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirebilir. Bireyin 
“Ben kimim? Nerden geldim? Niçin var oldum? Sorumlulukla-
rım nelerdir? Nereye gidiyorum? Sonum ne olacak? Ölüm bir 
yok oluş mudur?” gibi hayatı anlamaya yönelik sorularına din 
eğitimiyle cevap bulunabilir. 

2. Birey inanç özgürlüğünü din eğitimi sayesinde daha bilinçli kulla-
nır. İnanç ve ibadet konusunda başkalarının istismarına kapılmak-
sızın kendi kararını özgürce verebilecek bir bilince sahip olur. 

289 Din eğitim ve öğretiminin gerekliliği ile ilgili geniş bilgi için bkz: Tezcan, Eğitim 
Sosyolojisine Giriş, s. 135; Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi 
Yayınları, Ankara 1995, s. 86; Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi, Diyanet 
Yayınları, Ankara 1985, s. 25; Betrand Russell, İnsanlığın Geleceği, Terc. İlhami 
Kaya, 2. Baskı, Divan Yayınları, İstanbul 1993, s. 8–9; Necati Öner, Felsefe Yolunda 
Düşünceler, İstanbul 1995, s. 193–195; Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, 7. Baskı, 
Remzi Kitabevi, İstanbul 1996, s. 95; Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 3. 
Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara 2005, s. 92; Hüseyin Yılmaz, “Çağdaş Dünyada 
Din Öğretimi ve Kırgızistan’la Karşılaştırılması”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 
12, Sayı: 1, Sivas 2008, s. 93–102.

290 Bkz: Eflatun, Devlet, Çev: S. Eyüboğlu-H. Ali Cingöz, İstanbul 1958, s. 5; Tosun, Din 
Eğitimi Bilimine Giriş, s. 95, 102.

291 Sözleşmenin tam metni için bkz: S. Hayri Bolay-Mümtaz’er Türköne, Din Eğitimi 
Raporu, Ankara 1995, s. 189–191.
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3. Doğru dini bilgileri batıl inanç ve hurafelerden ayırt edebilecek 
bir bakış açısı ancak sağlıklı bir din eğitimiyle kazanılabilir. 

4. Din ile bilimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğu-
nu, dinin bilimsel araştırmaya önem verdiğini ve bazı metafizik 
konuları din eğitimi alan bireyler daha kolay kavrayabilir. 

5. Din eğitimi alarak toplumun kültürünü değerlendirebilme yete-
neği kazanan bireyler, kültür içerisinde düzeltilmesi ya da geliş-
tirilmesi gereken alanları daha kolay fark edebilir.

6. Din eğitimiyle İslâm’ın Alevilik, Sünnilik ve daha başka adlarla 
anılan yorumlarını öğrenen bireyler, dini düşünce farklılığının 
neden ve sonuçlarını saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendi-
rebilecek bir bakış açısına sahip olur. “Ben kimim? İnancım ve 
kimliğim nedir? Alevilik ya da Sünnilik din midir, mezhep midir, 
tarikat mıdır yoksa kültür müdür? Alevilikle Sünnilik arasında 
ne gibi farklılıklar vardır?” şeklindeki sorulara cevap bulabilmek 
için din eğitimine ihtiyaç vardır. 

B.	ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	AÇISINDAN	YAYGIN	DİN	
EĞİTİMİ

Yaygın din eğitimi, örgün eğitim kurumları dışında halkı din konusunda 
aydınlatmak, onları batıl inanç ve hurafelerden arındırmak, dinin kardeş-
lik, özveri, hoşgörü gibi ilkelerini bireylere kazandırmak ve dinin gerek-
lerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesini öğretmek üzere değişik 
mekânlarda yapılan etkinliklere denir.292 Yaygın din eğitimi yoluyla yaşı, 
bilgi düzeyi, öğrenme isteği, dini altyapısı, kültürel aidiyeti, cinsiyeti ve 
daha başka özellikleri bakımından birbirinden farklı birey ve gruplardan 
oluşan önemli bir kitleye eğitim verilmektedir. 

Yaygın din eğitimi, okullarda gerçekleştirilen örgün eğitim gibi önemli 
ve fonksiyoneldir. İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren çocuk, genç ve ye-
tişkin bireyler dini bilgileri yaygın din eğitimi yoluyla öğrenmiştir. Yaygın 
din eğitiminin amacı, bireyleri dini ve ahlâki konularda bilgilendirmek, 
dinin uygulama boyutunun usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi-

292 Bkz: Abdullah Nişancı, “Milli Eğitim Sistemi İçerisinde Yaygın Din Eğitimi”, 
Milli Eğitim ve Din Eğitimi, Ankara 1981, s. 128–129. Ahmet Koç, “Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Yaygın Din Eğitimi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, 
İstanbul 2001, s. 149.



126 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

ne yardımcı olmak ve toplumu din konusunda aydınlatmaktır. ‘Beşikten 
mezara kadar eğitim’ hedefine ancak yaygın eğitimle ulaşılabilir. Kısacası 
yaygın din eğitimi, geniş halk kitlelerinin dini konularda bilinçlenmesini 
sağlayan önemli bir imkândır. 

Alevi-Sünni diyaloguna katkısı açısından yaygın din eğitimi kurum-
larını aile, camiler, Kur’an kursları, cem evleri ve kitle iletişim araçları 
şeklinde özetlemek mümkündür. 

1.	 Aile	ve	Alevi-Sünni	Diyalogu

Toplumun en küçük birimi ve en önemli yapıtaşı olan aile, insan ilişki-
lerinin başlayıp geliştiği, sosyal hayatla ilgili temel dini, ahlâki ve kültürel 
değerlerin öğrenildiği önemli bir kurumdur. Ailede öğrenilen temel bilgi 
ve davranış kalıpları toplumsal ilişkilere de yansımaktadır. Çünkü aile ile 
toplum arasında çift yönlü bir iletişim söz konusudur. Aile ilişkileri top-
lumsal davranışların seyrini ve kültürel değerleri etkilediği gibi, toplumun 
kültürü de aile ilişkilerini etkilemektedir. 

Bireyin eğitimi öncelikle ailede başlar. Çocuğun kişiliğinin temel özel-
likleri aile ortamında ilk beş yıl içerisinde şekillenmekte ve bu dönemde 
öğrenilen bilgi ve davranışların izi ileriki yaşlarda da devam edecektir.

Aile ortamında büyüyen çocuğun söz ve davranışları, başlangıçta me-
kaniktir. Daha sonra ailede kazanılan duygu ve davranışlar bu mekanik-
liği manevi değerler manzumesine dönüştürmektedir. Ailede konuşulan 
sözler, komşuluk ilişkileri, onun ruh dünyasında derin izler bırakmakta-
dır. Eğer aile çocuğa iyi örnek olursa çocukta sevgi, saygı, hoşgörü, iyilik 
ve yardımlaşma gibi duygular daha kolay gelişmektedir. Aynı apartmanı, 
aynı mahalleyi, aynı iş yerini ve aynı eğitim kurumunu paylaştığı in-
sanlara karşı bir yabancı gibi davranmaz. Savaşta düşmana karşı omuz 
omuza mücadele edilerek kazanılan başarıyı barış sürecinde de korumayı 
öğrenir.

2.	 Camiler	ve	Alevi-Sünni	Diyalogu

Hz. Peygamber döneminden günümüze Müslümanların hayatında 
önemli bir yere sahip olan camiler, toplumun her kesiminden, her yaş ve 
seviyeden insanları bir araya getiren, onları Allah’a kulluk bilinci ile kay-
naştıran önemli bir kurumdur. 
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Hz. Peygamber İslâm’ın kurumsallaşmasına camiden başlamış, hicretten 
hemen sonra inşa ettiği camiyi din, ilim ve kültür merkezi haline getirmiştir. 
İletişim imkânlarının henüz gelişmediği dönemlerde camilerde gerçekleştiri-
len eğitim, İslâm medeniyetinin gelişiminde önemli rol oynamıştır.293 

Camilerin en temel işlevi, toplumda adalet, iyilik, sevgi, kardeşlik, yar-
dımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesidir. İbadet ve eği-
tim sırasında herkesin aynı safta omuz omuza bir arada bulunmasının bir 
amacı da, yüzeysel ayrılıkları birlikteliğe engel görmeyecek bir diyalog 
kültürünü toplumda geliştirmektir. Camilerde yapılan vaazlarda ve okunan 
hutbelerde cemaat bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı uyarılmakta, birlik ve 
beraberliğin önemi vurgulanmaktadır. 

Günümüzde Alevi toplumun camilere Sünni toplum kadar ilgi gösterme-
mesinin en önemli nedeni, geçmişte yaşanan bazı siyasal olaylardır. Öyleyse 
günümüz Müslümanlarına düşen görev geçmişin yaralarını kaşımak değil, 
camiyi İslâm kardeşliğinin merkezi olarak görmektir. Çünkü bu merkezin 
ilk örneği olan Medine Mescidinin projesi bizzat Hz. Peygamber tarafından 
çizilmiş, duvar taşları ise Hz. Ali ve arkadaşları tarafından örülmüştür. 

Camilerde yapılan vaazların, okunan hutbelerin ve diğer eğitim faali-
yetlerinin etkinliği tartışılmazdır. Camilerin sahip olduğu bu önemli imkân 
Alevi-Sünni diyalogunu geliştirip güçlendirme yönünde değerlendirilebi-
lir. Cami görevlileri, Alevi vakıf ve dernekleriyle ortak programlar yapma-
lı, dini gün ve gecelerde, sevinçli ve üzüntülü hallerde aile ziyaretleri dü-
zenleyerek geçmişin ayrımcı kültürünün açtığı yaralar tedavi edilmelidir. 

3.	 Kur’an	Kursları	ve	Alevi-Sünni	Diyalogu

Kur’an kursları, Kur’an-ı Kerim’in ve temel dini bilgilerin öğretildiği 
yaygın din eğitimi kurumlarındandır. Kur’an-ı Kerim’i öğrenme ihtiyacın-
dan doğan bu kursların amacı, isteyenlere Kur’an okuma becerisi kazan-
dırmak, ayetlerin anlamını kavratmak, Hz. Peygamber’in hayatını ve ör-
nek ahlâkını tanıtmak, bir Müslümanın günlük hayatıyla ilgili dini bilgileri 
öğretmek şeklinde özetlenebilir. 

293 Bkz: Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, Terc. Salih Tuğ, İstanbul, 
1972, s. 203; Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul, 1983, s. 25–
28; Mahir İz, Din ve Cemiyet, İstanbul, 1990, s. 118; Hüseyin Yılmaz, Camilerin 
Eğitim Fonksiyonu, DEM Yayınları, İstanbul 2005.
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Kur’an kursları programının açıklamalar kısmında; “Dini bilgilerin 
milli birlik ve beraberliği sağlayıcı; karşılıklı sevgi, saygı, kardeşlik, arka-
daşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici; vatan, millet, bayrak, sancak, şe-
hitlik ve gazilik gibi yüce kavramları sevdirici ve benimsetici bir tarzda ve-
rilmesine özen gösterilecektir.” denilmektedir. Buradaki ifadeler, toplumda 
barış ve diyalog kültürünün gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Kur’an-ı Kerim, bütün Müslümanların inandığı ilahi bir kitap olmasına 
rağmen, Alevi kesimin Kur’an kurslarına gitme konusunda Sünniler kadar 
istekli olmadığı da bir gerçektir. Alevilerin camilere ve Kur’an kurslarına 
mesafeli duruşu yanında, Sünni din görevlilerinin Alevi kesimle yeterince 
diyalog kurmaması da bu sonuçta etkili olmaktadır.

Bazı yörelerde Kur’an kurslarına devam eden Alevi çocukların ayrım-
cılığa tabi tutulduğu yönünde söylentiler vardır. Özellikle Aleviliğin İslâm 
dışı bir inanç gibi algılandığı yörelerde bu tür söylentileri doğru çıkartacak 
tutum ve davranışlardan söz edilmektedir. Din görevlilerinin bu konuda 
hassas olması ve bu tür yaklaşımların yanlışlığı konusunda hem öğrenci-
leri hem de toplumu aydınlatması gerekir. Çünkü öğretiminden söz edi-
len Kur’an-ı Kerim, Alevi-Sünni her Müslümanın ortak kitabıdır. Öyleyse 
Kur’an kurslarında isteyen herkese Kur’an ve dini bilgiler öğretilmek du-
rumundadır.

Kur’an kurslarına Alevilerin gerekli ilgiyi göstermesi için karşılık-
lı iletişim bağları güçlendirilmeli ve kurs programına Alevilikle ilgili 
konular eklenmelidir. Aleviliğin doğuşu ve gelişimi ile ilgili bazı özet 
bilgiler yanında, temel inanç ve ibadetleri tanıtıcı muhtevaya da yer ve-
rilebilir. Yine kurs programında hem Alevi ve hem de Sünni kesimin de-
ğer verdiği Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Mevlâna ve Yunus 
Emre gibi önemli şahsiyetlerin birlik ve beraberliği vurgulayan fikirleri 
öğretilebilir. 

Kur’an kurslarında gerçekleştirilen eğitim sürecinde dindeki ayrışma-
nın nedenlerini tarihsel bilgiler ışığında kısaca açıklamada yarar vardır. 
Böylece öğrenciler Alevilik-Sünnilik şeklindeki ayrılığın dinden değil de 
siyasal ve kültürel nedenlerden kaynaklandığını öğrenecektir. Özetle bu 
kurslarda sadece Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretilmesi ile 
yetinilmemeli, öğrencilere sosyal hayatla ilgili geniş bir bakış açısı da ka-
zandırılmalıdır. 
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4.	 Cem	Evleri	ve	Alevi-Sünni	Diyalogu

Geçmiş dönemlerde Alevi toplum inanç, kültür ve ahlâk değerlerini 
dergâh, tekke, zaviye ve köy odasında öğrenirdi. Belirli aralıklarla köye 
gelen ve posta oturup cem ayinini yürüten dede nefes söyleyip telkinde 
bulunur, cem sonrası sohbetlerde cemaatten gelen sorulara cevap verirdi. 
Bu kurumlarda saz çalıp deyiş söyleyen dedeler ve aşıklar, Alevi-Bektaşi 
inancının sözlü kütüphanesi gibi işlev görürdü. 3 Mart 1924’te tekke ve za-
viyelerin kapatılmasından sonra Alevi toplumun inancını nasıl öğreneceği 
önemli bir sorun haline geldi. İşte şehirleşmeyle birlikte gündeme gelen 
kent Aleviliğinin en temel kurumu günümüzde cem evidir. Alevi toplumun 
inanç ve kültür hizmetleri cem evinde yürütülmektedir. 

Günümüzde cem evinde gerçekleştirilen etkinlikler şu şekilde özetle-
nebilir:

a. İnanç hizmetleri: Dede ve hoca gibi görevlilerin önderliğinde 
cem yapılıp dua edilmesi, cenaze hizmetlerinin yürütülmesi, kur-
ban kesilip lokma dağıtılması. 

b. Kültür hizmetleri: Saz ve müzik kursları, kütüphane hizmetleri, 
türbe ve diğer inanç merkezlerine düzenlenen gezi, seminer ve 
konferans programları.

c. Eğitim hizmetleri: Bilgisayar, yabancı dil, el sanatları ve üniver-
siteye hazırlık kursları.

d. Sosyal yardım hizmetleri: Halka yönelik ücretsiz sağlık kontrolleri, 
ilaç dağıtımı, kan bağışı, hayırseverlerin nakdi ve ayni yardımları-
nın ihtiyaç sahiplerine dağıtımı ve öğrencilere burs verilmesi.294

Cem evleriyle ilgili sorunları camilerle kıyaslayarak gündeme getirme-
nin çözümü zorlaştıracağı bilinmelidir. Her ne kadar iki kurum arasında 
isim ve işlev açısından benzerlik bulunsa da, cami ile cem evi birbirinden 
farklıdır. Bu gerçeği görmezden gelmek ve bu iki kurumu birbirinin alter-
natifi gibi değerlendirmek doğru değildir. Çünkü pek çok insan ibadet ve 
din eğitimi amacıyla camiye gittiği gibi cem evine de gitmektedir.

Cem evlerinde bir çeşit ahlâk eğitimi verilmektedir. Önceleri tekkenin 
giriş kısmında herkesin rahatlıkla görebileceği “Edeb Ya Hû” yazısının bu-
lunduğu levha şimdi cem evlerinde asılıdır. “Edeb” kelimesi Arap alfabesi-

294 Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 154.
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nin ‘Elif’, ‘Dal’ ve ‘Be’ harflerinden meydana gelir. Bu üç harf üç kelimeye 
dönüştürülür. Bunlar ‘el’, ‘dil’ ve ‘bel’ kelimeleridir. Alevilik-Bektaşilik 
eğitiminin temelini oluşturan “eline, diline ve beline sahip olma” ilkesi, 
bireysel ve sosyal hayatın düzenli yürümesi açısından son derece önemli 
öğütler içermektedir.295 Bu üç ilkenin içerdiği anlamı şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

Eline sahip olmak: Elinle haram işleme, elinle koymadığın bir şeyi 
alma, elinle kimseye bir kötülük etme, kimsenin malını çalma, kimsenin 
canını yakma, kimseyi dövme, kısacası elinle yapacağın bütün işlerde öl-
çülü ol. 

Diline sahip olmak: Gözünle gördüğün her şeyi söyleme; olur ki yanlış 
görmüş olursun. Doğruyu da görmüş olsan, mümkündür ki onu söylemekle 
bir fitneye sebep olabilirsin. Ayrıca dedikodu yapma, fitne ve fesada ka-
tılma, yalan söyleme. Kısaca bu ilke, söz ile yapılacak eylemlerde ölçülü 
olmayı ifade etmektedir.

Beline sahip olmak: İnsanın nefsine sahip olarak zina yapmaması ve 
her türlü cinsel kışkırtmalara karşı kendini kontrol etmesi demektir.296

Alevi-Bektaşi eğitiminin temelini oluşturan bu ilkeler, Hz. Peygam-
ber’in; “Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende olduğu kim-
sedir.”297 hadisinde vurgulanan ahlâk kurallarıyla birebir örtüştüğü söyle-
nebilir.

Alevi yerleşim birimlerinde cem ayini yakın zamana kadar evlerde ya-
pılırdı. Köyleri gezerek Alevi toplumun din eğitimi ihtiyacını karşılamaya 
çalışan dedelik kurumu, şehirlere göçle birlikte önemini yitirmiş ve gü-
nümüz Alevilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır. 
Ancak bu ihtiyacın bir şekilde karşılanması gerektiğini düşünen Aleviler, 
sayıda vakıf ve dernek aracılığıyla mahalle ve köylere cem evi yapılarak 
genç neslin buralarda Alevilik değerleriyle tanışıp kaynaşmasına çalışıl-
maktadır. 

295 Bkz: Sezgin, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, s. 191.
296 Sezgin, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, s. 191–192; Kaya, Alevilik’te Din Kültürü ve 

Ahlâk Bilgisi, s. 191. 
297 Buhâri, İman 8.
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5.	 Kitle	İletişim	Araçları	ve	Alevi-Sünni	Diyalogu

Kitle iletişim araçlarının sosyal ilişkiler üzerindeki etkinliği tartışılmaz-
dır. Bu araçlar, topluma bilgi aktarmanın yanında, bireyler arasında ortak 
duyguların, ideallerin ve değerlerin gelişimini de sağlamaktadır. 

Başta televizyon olmak üzere, sinema, gazete, dergi, kitap, radyo ve 
internet gibi iletişim araçları, büyüğünden küçüğüne bütün toplum birey-
lerini etkilemekte, söz konusu araçlar vasıtasıyla işlenen temaların izleri 
sosyal ilişkilerin seyrini değiştirmektedir.

Çocuk ve gençlerin Alevi-Sünni farklılığı ile ilgili bazı tv programla-
rından etkilenerek farklı inanç grubundaki arkadaşlarından uzak durduğu 
bilinmektedir. Yine bazı internet sitelerinde Alevi-Sünni farklılığını istis-
mar eden, karşılıklı kin, nefret ve hatta şiddet duygularını körükleyen, iki 
kesim arasında şüphe, güvensizlik ve düşmanlık uyandırmaya çalışan ya-
zılara yer verildiği görülmektedir.

Kitle iletişim araçları toplumda ayrışma, kutuplaşma, farklı olana karşı kin 
ve nefret duyma gibi olumsuzluklara neden olan programlardan uzak durma-
lı, bunun yerine inanç ve düşünce farklılığını sosyal hayatın bir realitesi ve 
ülke kültürünün bir zenginliği olduğu temasına ağırlık vermelidir. Alevi-Sün-
ni diyalogunu güçlendirmeye yönelik açık oturum programları, film ve dizi-
ler, köşe yazıları ve internet yayınları ile toplum bilgilendirilebilir.

C.	ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	AÇISINDAN	ÖRGÜN	DİN	
EĞİTİMİ

1.	 Örgün	Din	Eğitimi	ve	Alevi-Sünni	Diyalogu

Örgün din eğitimi, belli yaş ve seviyedeki bireylerin okul ortamında bir 
plân ve programa göre dini bilgilerle eğitilmesi demektir. Çocukların dü-
şünce bakımından gelişip olgunlaşmasında aileden sonra en önemli kurum 
okuldur. Okulda öğrencilere ihtiyaç duyulan güvenilir bilgiler uzmanları 
tarafından öğretilmektedir. 

Örgün din eğitiminin aile eğitimini destekleyici ve varsa yanlışlıkları 
düzeltici nitelikte olması önemlidir. Okulda gerçekleştirilen din eğitimi, 
çocuğun daha önce ailede ve çevrede öğrendiği dini bilgileri tamamen yok 
sayıp kendine göre bir din anlayışını bireylere dayatma biçiminde olma-
malıdır. Bunun yerine bireyin ihtiyacı ve toplumun beklentisi göz önünde 
bulundurularak uzlaşmacı bir eğitim anlayışı benimsenmelidir.
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Okulda uygulanacak din öğretimi programı, ülkedeki farklı inanç kesim-
lerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmalı ve bu program müm-
kün olduğu kadar genel konularla sınırlı tutulmalıdır. Yani din dersi prog-
ramının mezhepler üstü bir yaklaşımla, her Müslümanın kendisinden bir 
şeyler bulabileceği ortak konular esas alınarak hazırlanmasında yarar vardır. 
Toplumda sadece belli bir inanç kesimi dikkate alınarak hazırlanan din dersi 
programının bir arada yaşama kültürünün gelişmesine katkı sağlaması zor-
dur. Öyleyse, aynı toplumda bir arada yaşayan bireylerin inandığı değerler 
hakkında doğru bilgi sahibi olmasına okul ortamında imkân sağlanmalıdır. 

2.	 Din	Kültürü	ve	Ahlâk	Bilgisi	(DKAB)	Dersleri	ve	Alevi-Sünni	
Diyalogu

1982 Anayasasının 24. maddesi gereğince Din Kültürü ve Ahlâk Bilgi-
si, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer 
almaktadır. Bu ders, son hazırlanan programa göre ilkokulun 4. sınıfında, 
ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında haftada ikişer saat okutulmaktadır. Bu 
dersin dışında din eğitimi, yetişkinlerin kendi isteğiyle küçüklerin de yasal 
temsilcisinin tercihiyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilmektedir. 

Tarihsel geçmişimiz, toplumun dini ve sosyo-kültürel yapısı, eğitim po-
litikası ve İslâm dininin orijinalliği göz önünde bulundurularak ülkemizde 
DKAB dersi mezhepler üstü298 yaklaşımla okutulmaktadır. Bu yaklaşımda 
dini bilgi ve değerlerin, her hangi bir mezhebin din anlayışına ve yoru-
muna  bağlı kalmaksızın299 birleştirici ve betimleyici bir tarzda işlenmesi 

298 Mezhepler üstü yaklaşımda eğitime konu edilen din ya da mezhebi sevdirip 
benimsetme amacı güdülmez. Ancak teoride böyle ifade edilen bu yaklaşımı esas 
alan pek çok ülkede din dersleri, ülkenin ya da bölgenin özelliğine göre, çoğunluğun 
mensup olduğu din ya da mezhep ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Cemal Tosun, “Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Alevilik”,  Türk Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şubat 
2005, s. 39; Kutlu, Alevilik–Bektaşilik Yazıları, s. 99.

299 Herhangi bir mezhebin görüşleri esas alınarak gerçekleştirilen din öğretimine 
mezhebe dayalı (confessionel) din öğretimi denir. Bu yaklaşımda, öğrencilerin 
genelinin inandığı din ya da mezhep ile ilgili konuların derste işlenmesi, söz konusu 
din veya mezhebin sevdirilip benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Bu tür dersler, Katolik 
din dersi, Protestan din dersi, İslâm din dersi ve Yahudi din dersi şeklinde ilgili dinin 
veya mezhebin adı ile anılmaktadır. Din dersinin programı ilgili din ya da mezhebin 
temsilcileri tarafından hazırlanmakta, ders o din ya da mezhebe mensup öğretmenler 
tarafından okutulmakta ve yalnızca o din ya da mezhepten olan öğrenciler derse 
katılmaktadır. Mezhebe dayalı yaklaşımla programa konulan din dersinde başka 
din ve mezheplere de yer verilebilir. Ancak bu din ve mezheplerin, asıl dersin adını 
oluşturan din veya mezhebin bakış açısıyla eğitim öğretim yaptığı bilinmektedir. 
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öngörülmektedir. Yani derste işlenen konuların ortak paydalar olmasına 
özen gösterilmekte, ancak mezhepler ve farklı yorumlar da yok sayılma-
maktadır. Böylece öğrencilerin değişik yorumları tanıyıp hoşgörü kültürü-
ne sahip olması hedeflenmektedir. Din ve vicdan özgürlüğü ilkesi gereği 
DKAB dersinde öğrencilere dindarlık telkin edilmemekte, daha çok toplu-
mun inancını tanıtıcı bilgiler verilmektedir.

2018 yılında hazırlanan programda DKAB dersinin vizyonu; “Dinin 
hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden, milli, manevi ve ahlâki de-
ğerleri benimseyen, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış 
bireyler yetiştirmek” ifadesiyle belirtilmektedir. Programın uygulanması-
na ilişkin ilkeler kısmında; “Gerek farklı din ve inançların gerekse İslâm 
düşüncesinde ortaya çıkan yorumların öğretiminde olgusal bir yaklaşım 
benimsenir; bu bağlamda dinler, inançlar ve İslâm düşüncesinde yer alan 
yorumlar, kendi metinleri, kaynakları ve kabulleri esas alınarak öğretime 
konu edilir. (…) Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünü zedeleyici yaklaşım, 
tutum ve davranışlardan uzak durulur. Bu bağlamda öğrenciler dini duygu 
ve düşüncelerini açıklamaya, bilgi ve kültür sahibi oldukları dini pratikleri 
yerine getirmeye zorlanamaz.”300 ifadelerine yer verilmektedir.

DKAB dersinin 7. sınıfında okutulan “İslâm Düşüncesinde Yorumlar” 
başlıklı ünitede farklı dini yorumlar öğrencilerin kavrama düzeyine göre 
ele alınmakta, Alevilik-Bektaşilik başlığı altında ocak kültürü, musahiplik, 
cem evi, cem erkânı ve gülbânk (dua) konuları ana hatlarıyla işlenmekte-
dir.301 Yine bu dersin 9-12. sınıflar için hazırlanan öğretim programında 
adalet, doğruluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 
vatanseverlik ve yardımseverlik gibi evrensel değerlere de yer verilmekte-
dir.302 10. sınıfın “İslâm Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar” 
başlığını taşıyan 5. ünitesinde ve 12. sınıfın “İslâm Düşüncesinde Tasav-
vufi Yorumlar” isimli 3. ünitesinde Aleviliğin genel özellikleriyle işlendiği 
görülmektedir. Bu ünitelerde dini yorum farklılığının nedenleri, tarihsel 
süreci ve günümüze yansıması gibi konular nesnel ve tasviri bir şekilde 

300 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (İlkokul 4, Ortaokul 5-8. Sınıflar) Öğretim 
Programı, MEB Yayınları, Ankara 2018, s. 9.

301 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (İlkokul 4, Ortaokul 5-8. Sınıflar) Öğretim 
Programı, MEB Yayınları, Ankara 2018, s. 35.

302 Bkz: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (Ortaöğretim 9-12. Sınıflar) Öğretim 
Programı, MEB Yayınları, Ankara 2018, s. 3, 8-9.
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ele alınmaktadır. Söz konusu ünitelerde dini yorumların zaman içerisinde 
sosyal ve kültürel şartlara göre oluşmuş bir düşünce zenginliği olduğu vur-
gulanmaktadır. Tasavvufi yorumlar başlığı altında Alevilik ve Bektaşiliğin 
oluşum süreci anlatılmakta, cem evi, cem, musahiplik, on iki hizmet, se-
mah, gülbânk, Hızır ve Muharrem orucu gibi kavramlar açıklanmaktadır.303 

Mevcut DKAB programının 4. sınıftan 12. sınıfa kadar okutulan ünite 
konuları incelendiğinde, derste İslâm’la ilgili herhangi bir dini yorumun 
değil, daha ziyade genel İslâm konularının mezhepler üstü bir yaklaşımla 
işlendiği öngörülmektedir. Yine bu derste İslâm’ın temel özellikleri, gü-
zel ahlâk, Hz. Muhammed’in hayatı ve örnekliği, din ve temizlik, Allah 
inancı, namaz, oruç, hac, zekât ve sadaka ibadeti, nezaket kuralları, ki-
tap, peygamber, melek, kader ve ahiret inancı, temel değerlerimiz, zararlı 
alışkanlıklar, İslâm düşüncesinde yorumlar, Kur’an-ı Kerim ve özellikleri, 
gençlik ve değerler, gönül coğrafyamız, bilgi ve inanç, din ve hayat, İslâm 
ve bilim, Yahudilik ve Hıristiyanlık, Hint ve Çin dinleri, Anadolu’da İslâm 
gibi konular işlenmektedir.304

DKAB dersinin programı önyargısız olarak incelendiğinde; dersin 
amaçlarının, temel ilkelerinin ve ünite konularının, Alevi-Sünni ayrımı-
na gidilmeksizin, her Müslümanın ihtiyaç duyduğu temel dini bilgilerden 
oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle dersin Alevi Sünni diyaloguna katkı 
sağladığı söylenebilir. Bazı Alevi grupların DKAB dersiyle ilgili güven 
sorunu karşılıklı iletişimle giderildiğinde, bu dersin gruplar arası birlik, 
beraberlik ve diyalog açısından katkısı daha iyi anlaşılacaktır. 

Bazı Alevi grupların DKAB dersi ile ilgili eleştirileri doğal karşılanma-
lı, derse karşı olma nedenleri araştırılmalı, haklı gerekçeleri üzerinde du-
rulmalı ve bu dersin mezhepler üstü bir ders olduğu gerekçeleriyle birlikte 
anlatılmalıdır. Bu dersle ilgili tartışmalar, ideolojik yaklaşımlardan uzak, 
ülke gerçekleri, yasal hükümler, dinin özelliği ve toplum bireylerinin ihti-
yacı göz önünde bulundurularak iyi niyetle sürdürülmelidir. 

303 Bkz: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (Ortaöğretim 9-12. Sınıflar) Öğretim 
Programı, s. 13-14, 24, 32.

304 Bkz: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (İlkokul 4, Ortaokul 5-8. Sınıflar) Öğretim 
Programı; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (Ortaöğretim 9-12. Sınıflar) Öğretim 
Programı.
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3.	 Alevilerin	Din	Kültürü	ve	Ahlâk	Bilgisi	Dersleriyle	İlgili	
Görüşleri

Alevilikle ilgili “İslâm içerisinde bir mezhep”, “orjinal bir kültür”, “pek 
çok inancın karışımından oluşan heteredoks bir inanç”, “Anadolu’ya özgü 
otantik bir inanç”, “kendine has özellikleri olan orijinal bir din” gibi farklı 
algılama ve tanımlamaların yapıldığı daha önce de belirtilmişti. Alevilerin 
zorunlu DKAB dersine yaklaşımı, Aleviliğe yüklenen anlamlara göre de-
ğişmektedir. 

Alevilerin DKAB dersi ile ilgili görüşleri üç maddede özetlenebilir.
1. “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi okullardan kaldırılmalıdır” gö-

rüşü: DKAB dersi okul programlarına ilk konulduğunda, Müslüman olan 
ya da olmayan ayrımı yapılmaksızın her öğrenci için zorunluydu. Daha 
sonraları iki aşamada gerçekleşen değişiklikle bu ders sadece Müslüman 
öğrenciler için zorunlu hale getirildi. Başka bir dinden olduğunu belge-
leyen öğrenci, okul idaresine dilekçe verdiğinde DKAB dersinden muaf 
tutulmaktadır.

Mezhepler üstü yaklaşım din hakkında objektif bilgi edinmeyi öngör-
düğü ve bireye dindarlık telkin etmediği için bu ders din ve vicdan öz-
gürlüğüne aykırı görülmemiştir. Buna rağmen DKAB dersinin okullardan 
kaldırılması gerektiği görüşü, bazı Alevi yazar ve dernek yöneticileri ta-
rafından sık sık dile getirilmektedir. Bu derste ağırlıklı olarak Sünniliğin 
öğretildiğini düşünülerek, Alevi çocukların aileden aldığı bilgilerle okulda 
öğrendiği bilgiler arasında bocaladığı ifade edilmektedir.305

Aleviliği klasik İslâm yorumunun dışında Anadolu’ya özgü otantik bir 
öğreti ya da orijinal bir inanç kabul edenler, devletin herhangi bir inancı 
öğretme zorunluluğu bulunmadığını ve DKAB dersinin lâiklik ilkesiyle 
bağdaşmadığını düşünmektedir. Örneğin Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
ği’nin web sitesinde konuyla ilgili şu görüşler yer almaktadır: “1982 Ana-
yasası’nın 24. maddesi ile getirilen DKAB dersi, Alevi çocukları asimile 
etmenin bir aracıdır. Devletin din eğitimi verme gibi bir yükümlülüğü ol-
mamalıdır... Bu ders, din kültürünü, dinler tarihini, din sosyolojisini öğ-
retmekten çıkartılıp uygulamalı Hanefi öğretisine dönüştürülmüştür... Hı-
ristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrenciler din derslerinde bazı 

305 Bkz: Yaman, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, s. 159; Süleyman Yağız, Alevi Aydınları Alevi 
Dedeleri, Utku Yayınları, İstanbul 1994, s. 19-vd. 
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konulardan muaf tutulurken, bu muafiyet Alevi çocuklarından esirgenmiş-
tir. Alevi çocuklar, inanç, kültür ve felsefelerine ilişkin teorik ve pratik eği-
timlerini önce ailelerinden sonra da dedelerinden zaten almaktadır. Cem 
evleri de böyle bir hizmet vermektedir. Bu durum, Alevi gençler ile Sünni 
gençleri hiç de karşı karşıya getirmemektedir.”306

DKAB dersi ile ilgili bir eleştiri de, programı Sünni uzmanlarca hazır-
lanan bu dersin Sünni öğretmenler tarafından okutulmasına yöneliktir. Ge-
nellikle derslere Sünni öğretmenlerin girdiği bir gerçektir. Ancak bu dersi 
okutmak için Sünni olma şartı yoktur. Nitekim az sayıda da olsa Alevi 
DKAB dersi öğretmeni vardır. Yasalar bu dersin öğretmeni olabilmek için 
ilgili fakülteden mezun olmayı yeterli görmektedir. İster Alevi isterse Sün-
ni olsun, ilahiyat fakültesini bitirip pedagojik formasyon sahibi olan herkes 
bu dersin öğretmeni olabilir. 

DKAB dersi ile ilgili eleştirilere bakıldığında, bu dersin gerekliliğinin 
ve mezhepler üstü özelliğinin toplumun bütün kesimlerine yeterince an-
latılamadığı ve Alevi öğrenci ve velilerin bu derse güveninin tam olarak 
sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 

Okullarda DKAB dersinin zorunlu olarak okutulmasını istemeyen bir 
Alevi vatandaş konuyla ilgili şikâyetini önce iç hukuk mekanizmaları-
na ulaştırmış, sonuç alamayınca da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurmuştur. Ocak 2008’de sonuca bağlanan karara göre, davacı şah-
sın çocuğuna zorunlu din eğitimini aldırmama talebi haklı bulunmuştur. 
Mahkemenin konuyu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din ve vicdan 
özgürlüğü ile ilgili 9. maddesi çerçevesinde incelediği belirtilmiştir. Bu 
maddede; “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, 
din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça 
veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini 
veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din veya inancını açıkla-
ma özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın 
veya ahlâkın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için 
demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir…” 
ifadelerine yer verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, mahkeme kararını 
dikkate alarak DKAB ders kitaplarındaki Alevilik-Bektaşilik ile ilgili ko-
nuları yeniden yazılmasını sağlamıştır. 

306 http//www.pirsultan.org. 08.10.2009.
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Alevilerin kendi çocuklarının DKAB dersinden muaf tutulmasını iste-
meleri doğal karşılanabilir. Ancak “Bu ders programdan tamamen kaldı-
rılsın ve Sünni çocuklara da okutulmasın!” şeklindeki bir anlayış, Alevi 
grupların kendi din özgürlüğünü genişletme çabası değil, başkasının inan-
ma ve inandığı dini öğrenme özgürlüğünü kısıtlama girişimi anlamına ge-
lir. Oysa düşünce özgürlüğü, bireye düşündüğünü açıklama hakkı tanıya-
bilir ancak başkasının hakkını kısıtlama yetkisi vermez. 

2. “DKAB dersi seçmeli olmalıdır” görüşü: Bazı Aleviler, DKAB der-
sinin seçmeli hale getirilerek isteyenin bu dersi alabilmesinin bir hak ol-
duğunu düşünmektedir. Bu görüşe göre Alevi çocuklar bu dersten muaf 
tutulmalı, dersin zorunluluğu devam edecekse, ders içerisinde Alevilikle 
ilgili konular yeterince işlenmelidir.

DKAB dersinin seçmeli olmasından kaynaklanacak sorunlar bir yana, 
bu dersin zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen Aleviler tarafından dersin 
programı ve kitapları incelenmeli, varsa teklifler dile getirilmelidir. İyi ni-
yetle dile getirilen eleştiri ve teklifler değerlendirildikten sonra gerekirse 
programda bazı ekleme ve çıkarmalar yapılabilir. 

3. “DKAB dersinde Aleviliğe de yer verilmeli ve bu dersin zorunlulu-
ğu devam etmelidir” düşüncesi: Aleviliği İslâm’ın özü veya bir alt birimi 
olarak kabul eden Aleviler arasında DKAB dersinde Aleviliğin de öğretil-
mesini, hatta Aleviliğin öğretildiği imam-hatip benzeri okulların açılması-
nı isteyen gruplar da vardır. Örneğin DKAB ders programında Alevilikle 
ilgili bilgilerin artırılması, Ehl-i Beyt Vakfı ve Anadolu İnanç Önderleri 
Derneği tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.307

Türkiye’de ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu olarak okutulan 
DKAB dersinin Alevilerin önemli bir kesimi tarafından eleştirildiği bilinen 
bir gerçektir. Eleştiriler, dersin içeriğinin sadece Sünnilik ile ilgili bilgileri 
içermesi, öğretmenlerin Sünni inanç ve kültürle yetişmesi, dersin işlenişinde 
öğrencilere yanlı bilgiler verilmesi, bazı öğretmenlerin Alevilik konusunda 
yeterli bilgi birikimine sahip olmaması, Alevi kökenli öğrencilere karşı ön-
yargıyla yaklaşılması, onların sorularına tatmin edici cevapların verilmeme-
si, zorla dua ve sure ezberletilmesi gibi görüşler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

307 Bkz: Pehlivan, Aleviler ve Diyanet, s. 47; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 138; Recep 
Kılıç, “Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Güncel Meseleleri Hakkında”, Türk 
Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şubat 2005, s. 33. 
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DKAB dersinin niteliği ve Aleviliğin bu ders içerisinde öğretimi ile il-
gili tartışmaların daha ziyade önyargı ve asimilasyon kuşkusu ekseninde 
devam ettiği görülmektedir. Alevilerin pek çoğu, DKAB dersi adı altında 
kendilerine Sünniliğin dayatıldığını düşünmektedir. Öyleyse tartışılması 
gereken konu, DKAB dersinin zorunlu olup olmaması değil, ders prog-
ramında hangi bilgilerin, kim tarafından, nerede, ne zaman, ne ölçüde ve 
hangi yöntemlerle öğretileceğidir. 

4.	 Alevilerin	Alternatif	Din	Dersi	Talepleri

Alevilerin bir kısmı devlet okullarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
dersinin okutulmasını olumlu bulurken, büyük çoğunluğu, bu dersin okul 
programlarından kaldırılması gerektiğini düşünmektedir. DKAB dersinin 
Sünnilik merkezli işlendiği iddiası, Alevilerin bu derse olumsuz bakmasın-
da en önemli etkendir. Ancak mevcut DKAB dersine karşı olmanın Alevi-
lerin din eğitimi sorununu çözmediği de bir gerçektir. 

Türkiye’de devlet okullarında Alevilik adı altında bir din dersinin yer 
alması hem tekke ve zaviyelerin kapatılmasını öngören kanuna hem de 
Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birliği) Kanunu’na aykırı bulunmaktadır. Çünkü 
bu konudaki resmi görüş, Aleviliğin daha çok tarikat ya da İslâmiçi bir 
kültür olduğu yönündedir. Dolayısıyla Aleviliğin ayrı bir din gibi devlet 
okullarında okutulması mevcut yasalara aykırı görülmektedir. Bu durumun 
farkında olan ancak çocuklarına din eğitiminin verilmesini de isteyen bazı 
Alevi çevrelerin programı Alevilikle ilgili bilgiler açısından zenginleştiri-
len DKAB dersine olumlu baktığı anlaşılmaktadır.

Devlet okullarında sadece Aleviliğin öğretildiği bir din dersinin yasala-
ra aykırı olması nedeniyle, bazı Alevi vakıf ve dernekleri bu konudaki pro-
jelerini Avrupa’da gerçekleştirmeyi denemişlerdir. Devlet okullarında Ale-
viliğin okutulması ile ilgili ilk somut adım Almanya’da atılmıştır. Çünkü 
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yasalarına göre din derslerinin devlet/
eyalet okullarında normal bir ders statüsünde okutulması öngörülmektedir. 
Amaç, muhteva, program ve kitaplarının Alevi dernekler tarafından hazır-
landığı Alevilik Din Dersi, 2002 yılında Berlin’de, 2006’da Baden-Würt-
temberg’de, 2008 yılında da Kuzey Ren-Westfalya, Hessen ve Bavyera 
eyaletlerinde uygulanmaya başlamıştır. 

Almanya’nın bazı eyaletlerinde okutulan Alevilik din dersi programın-
da “İnanç”, “İbadet”, “Mistik-Ahlâk”, “Toplum-Cemaat”, “Dini Gün ve 
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Geceler” ve “Diğer Dinler” ana başlıklarına yer verilmiştir. İnanç ünite-
sinde “Allah”, “Hz. Muhammed”, “Hak-Muhammed-Ali”, “Ehl-i Beyt”, 
“On İki İmam”, “Kitaplar”, “Kader ve Ahiret” gibi konular işlenmektedir. 
İbadet ünitesinde “Cem, “Hac”, “Kurban”, “Namaz” ve “Oruç” konuları-
na değinilmektedir. Mistik-Ahlâk ünitesinde “Tasavvufi Süreç ve Ahlâk”; 
Toplum-Cemaat ünitesinde “Ben ve Ailem”, “Ben ve Değerlerim”, “Top-
lumsal Kurallar-Cemaat”; Dini Gün ve Geceler ünitesinde “Ali-Nevruz”, 
“Kerbelâ-Aşure ve Hıdırellez”; Diğer Dinler ünitesinde ise “Birlikte Ya-
şama”, “Kutlama ve Ritüeller”, “Ortaklıklar ve Farklılıklar” ve “Kutsal 
Kitaplar” konularına yer verilmektedir.308

Almanya’daki uygulamayı örnek alarak Türkiye’de Aleviliğin devlet 
okullarında okutulmasını isteyen bazı Alevi çevreler tarafından ilk ve orta-
öğretimde uygulanmak üzere hazırlanan bir müfredat önerilmiştir. 1996 yı-
lında Şakir Keçeli ve Aziz Yalçın başkanlığında bir grup tarafından Alevi-
lik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi adında bir ders kitabı 
hazırlanmıştır.309 Konular işlenirken ders kitabı özelliğiyle bağdaşmayan 
bazı suçlayıcı ifadelere ve hatalı bilgilere yer verildiği söylenebilir. Örne-
ğin kitabın önsözünde; “Bu kitap, devleti Alevi-Bektaşi inancını ve farklı-
lıkları kabullenmeye zorlamayı hedeflemektedir. Başka bir deyişle, kitabın 
amacı, suçluyu suçüstü yakalamaya çalışmaktadır.”310 şeklindeki ifadele-
rin ders kitabı üslubuyla bağdaşmadığı söylenebilir. MEB Talim Terbiye 
Kurulu uzmanları tarafından incelenen bu kitabın derste okutulması uygun 
görülmemiştir. 

Alevi öğrencilerin dini öğrenmesine yönelik hazırlanan bir diğer ders 
kitabı da Alevilik Eğitimi Ders Notları adını taşımaktadır. Esat Korkmaz 
tarafından hazırlanan bu kitap Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu tara-
fından yayınlanmıştır.311 Oldukça ideolojik bir üslupla yazılan kitabın 

308 Geniş bilgi için bkz: Cemal Tosun ve H. Kader Zengin, “Almanya’daki Alevilik Din 
Dersi Programları, (1.-4. Sınıflar) Üzerine Bir İçerik Analizi”, Dini Araştırmalar 
Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009, s. 345–383.

309 Bkz: Şakir Keçeli ve Diğerleri, Alevilik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi, Ardıç Yayınları, Ankara 1996.

310 Kitaptaki bilgi hataları için bkz: Keçeli vd., Alevilik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi, s. 9-10, 69-70, 79-87. Bu kitapla ilgili bir değerlendirme için bkz: 
Onat, “Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri ve Diyanet”, s. 15-
17.

311 Esat Korkmaz, Alevilik Ders Notları, Fransa 1999.
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girişinde Anadolu Aleviliğinin İslâm’dan bağımsız felsefi bir din olduğu 
söylenmektedir.312 

Alevi çocukların dini bilgileri öğrenmesine imkân hazırlamak amacıyla 
Özgür Savaşçı tarafından başka bir müfredat önerilmiştir. Bektaşiliğin te-
mel öğretilerinden esinlenerek hazırlanan bu müfredatta Aleviliğin temel 
kavramları, dört kapı kırk makam, Alevilikte imamet ve velayet, dedelik, 
cem ayini, on iki hizmet, edep erkân, musahiplik, düşkünlük, zahir ve ba-
tın, mezhep, meşrep, tarikat ve yol, kırklar meclisi, miraç olayı, vahdet-i 
vücut ve Tanrı-evren ilişkisi gibi konulara yer verilmiştir.313

Önerilen müfredat incelendiğinde, Aleviliğin temel konu başlıkları-
na genel hatlarıyla yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu önerideki konuların 
önemli bir kısmının programı yeniden düzenlenen DKAB dersinde de yer 
aldığı görülmektedir.

Türk eğitim felsefesinin temeli, tevhidi tedrisat kanununa dayanmaktadır. 
Eğitim programlarının tek merkezden planlanıp yürütülmesini esas alan bu 
kanunun amacı eğitimde birliği sağlamaktır.314 Öyleyse, toplumun din eğiti-
mi talebi karşılanırken eğitim sisteminin bu özelliği göz ardı edilmemelidir.

5.	 Yükseköğretimde	Alevilik	Öğretimi

Yükseköğrenimde din öğretimi ilahiyat fakültelerinde yapılmaktadır. 
Bu fakültelerin programında Alevilikle ilgili bilgiler sınırlı düzeyde yer 
almaktadır. İlâhiyat fakültelerinde İslâm Tarihi, Kelâm, Mezhepler Tarihi 
ve Tasavvuf Tarihi derslerinde Alevilikten de bahsedilmektedir. 

Toplumun geneli dikkate alındığında, Alevilerin Sünniliği, Sünnilerin de 
Aleviliği doğru olarak bilmesi bir yana, ne Alevilerin Aleviliği ne de Sünni-
lerin Sünniliği yeterince bildiği söylenemez. Bu konudaki bilgi eksikliği ne-
deniyle aradaki inanç ayrımının tarihsel ve sosyolojik temelleri konusunda 
genellikle hurafe türü anlatımlar etkili olmaya devam etmektedir. Yükseköğ-
retim kurumlarının bu sorunu tartışıp çözüm üretmesi son derece önemlidir.

312 Kitapla ilgili değerlendirme için bkz: Onat, “Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi Dersleri ve Diyanet”, s. 17.

313 Bkz: Özgür Savaşçı, “Alevi-Bektaşi İnancının Günümüzde Öğretilmesi (Müfredat’ 
Önerisi)”, Alevilik, (Ed: İsmail Engin, Havva Engin), Kitap Yayınevi, İstanbul 2004, 
s. 495–496. 

314 Bkz: Cemal Tosun, “Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimine Genel Bir Bakış”, 
Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yayınları, Ankara 1996, s. 99.
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İlâhiyat fakülteleri ile Alevi vakıf ve derneklerinin birlikte bazı bilimsel 
ve kültürel programlar düzenlemesinde yarar vardır. Böylece Alevi-Sünni 
diyalogu konusunda topluma örnek olunabilir. Örneğin Cumhuriyet Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından düzenlenen bazı etkinlikler, diyalog 
kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalardan sayılabilir. Bu fakülte ile 
Sivas CEM Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum, panel ve 
konferans gibi etkinlikler, Sivas’ta Alevi-Sünni diyaloguna önemli ölçüde 
katkı sağlamaktadır. 

1998 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat fakültesinin or-
ganizasyonuyla düzenlenen panele bir ilahiyat hocası ve iki Alevi dedesi 
konuşmacı olarak katılmıştı. Alevi konuşmacı Murtaza Şirin Dede’nin ko-
nuşmaya başlarken söylediği; “Bir Alevi dedesinin ilahiyat fakültesinde 
konuşması tarihte bir ilktir” şeklindeki sözleri, salonda oldukça duygusal 
bir atmosferin oluşmasına neden olmuştur. Yine aynı fakülte tarafından 
Mayıs 2010’da Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu düzenlenmiş, yurt içi 
ve yurtdışından gelen Şii, Alevi ve Sünni konuşmacılar tarafından Ker-
belâ’da yaşanan facianın bütün Müslümanları derinden yaraladığı vur-
gulanmıştır. Fakülte kütüphanesinde “Alevilik Kitaplığı” bölümü oluştu-
rulmuş ve böylece konuya ilgi duyanların bilimsel araştırma yapmasına 
kolaylık sağlanmıştır. 

Bazı üniversitelerde Alevilikle ilgili bilimsel toplantılar düzenlenmek-
tedir. Örneğin ilki 2005 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Bektaşilik-Alevilik 
Sempozyumu” daha sonra değişik zamanlarda tekrarlanmış ve dördüncüsü 
2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bek-
taş Veli Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi bünyesinde Alevilik-Bektaşiliği araştırıp incelemeye yönelik 
araştırma merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler aracılığıyla düzenlenen 
toplantılar yanında pek çok üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve dok-
tora tezlerinin, yazılan bilimsel kitap ve makalelerin Alevi-Sünni diyalogu-
nun bilimsel temelini güçlendireceği söylenebilir. Bu çalışmaların artarak 
devam etmesi, zaman içerisinde toplumda diyalog kültürünün gelişmesine 
önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 

Yükseköğretimde ele alınmasına ihtiyaç duyulan konulardan biri de, 
Alevi topluma rehberlik edecek dedelerin eğitimi sorunudur. Osmanlı dö-
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neminde tekke ve dergâhlarda eğitim gördükten sonra icazetnamesini alan 
dedeler öğrendiği adap ve erkân ile Alevi topluma din hizmeti sunuyordu. 
Günümüzde Alevi toplum böyle bir imkândan yoksundur. O nedenle Alevi 
kesimin din hizmetleri ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusu düşünülme-
lidir.

D.	DİYANET’İN	ALEVİLERE	VE	SÜNNİLERE	YÖNELİK	
DİN	HİZMETLERİ

İslâm’ın başlangıcında din hizmetleri, diğer sosyal ve kültürel hizmet-
lerle birlikte Hz. Peygamber’in organizesinde yürütülüyordu. Daha son-
ra yeni kurumların oluşması, sosyal bir zorunluluk haline geldi. Osmanlı 
devletinde Şeyhülislâmlığın sorumluluğunda bulunan din hizmetlerinin 
Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesi 
kararlaştırıldı. Kısacası İslâm’da ruhani bir lider olmadığı için Müslüman 
topluma yönelik din hizmetleri devletin kadrolu din hizmetleri personeli 
tarafından yürütülmektedir.

Diyanet, bireylerin dini konularda doğru bilgilendirilmesi ve toplumun 
din hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir teşkilattır.315 Cumhu-
riyetin ilk yıllarında mezhep ve tarikatların devlet bünyesinde özel olarak 
temsil edilmesi uygun görülmediği için diyanet, mezhepler ve tarikatlar 
üstü bir özellikte yapılandırılmıştır. Anayasanın 136. maddesinde; “Genel 
idare içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrul-
tusunda, bütün siyasal görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe 
dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen gö-
revleri yerine getirir.” denilerek bu kurumun bütün Müslümanları kuşatıcı 
özelliğine dikkat çekilmiştir. Buna göre Aleviler, istemeleri halinde diya-
netin bütün hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ancak hukuki statüsü, 
örgütlenme biçimi ve görev yapan kadroların niteliği göz önünde bulun-
durulduğunda, ülkemizdeki bütün dini grupların diyanetten aynı şekilde 
hizmet aldığını söylemek zordur. Bu kurumun daha çok Sünnilere hatta 
Sünniliğin Hanefilik koluna mensup toplum kesimlerine hizmet ettiği dü-
şüncesiyle Alevilerin pek çoğu diyanete karşı mesafeli durmaktadır. Ale-
vilerin diyanet görevlileriyle yeterince iletişim halinde olmadığı diyanet 

315 Bkz: Sönmez Kutlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslâmiçi Dini Gruplarla (Mezhep 
ve Tarikatlar) İlişkileri”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 
33, Ankara 2009, s. 108. 
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yetkilileri tarafından da kabul edilmektedir. Ancak aradaki iletişim eksikli-
ğinin sorumluluğunu bir kesime yüklemek doğru değildir. 

Alevilere yönelik din hizmeti eksikliğini gidermek amacıyla diyane-
tin son yıllarda önemli çalışmalar başlattığı görülmektedir. Diyanet İşle-
ri Başkanlığı tarafından neşredilen Diyanet Dergisi’nin Ocak 1992 sayısı 
“Alevilik” dosyası şeklinde hazırlanmış, dergide bazı Alevi dede ve kanaat 
önderlerinin görüşlerine yer verilmiştir. Bu yöndeki tekliflerin yer aldığı 
yazılar derlenmiş ve kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur.316 

Alevi-Bektaşi klasiklerinden on beş eser, metni ve sadeleştirilmiş Türk-
çesi ile diyanet tarafından yayınlanmıştır. Ancak çeşitli kurum ve şahıs kü-
tüphanelerinde, dedelerin evlerinde daha birçok eser ve belge aynı şekilde 
yayınlanmayı beklemektedir. Bu eserlerin de topluma kazandırılmasında 
fayda vardır. 

Diyanetin Alevilere yönelik hizmetleri sadece yayınlarla sınırlı değil-
dir. Genel merkez ve taşra teşkilatları tarafından düzenlenen sempozyum, 
panel ve konferanslarda Alevilik konusu işlenmekte ve böylece toplum 
aydınlatılmaktadır. Yine istek gelmesi halinde Diyanet bazı Alevi köylere 
cami yapılmasına önayak olmakta ve köylülere din hizmeti sunmaktadır. 
Ancak bu yöndeki çalışmaları Alevileri Sünnileştirme projesinin bir par-
çası olarak değerlendirenler de yok değildir.317 Özellikle 1980 ihtilalinden 
sonra Tunceli başta olmak üzere bazı Alevi yerleşim bölgelerine halktan ta-
lep gelmeksizin cami yapılması, dönemin yöneticilerinin dayatması olarak 
değerlendirilmiştir. Köylere cami yapımını destekleyen Aleviler de vardır. 

Son yıllarda Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde il ve ilçe müftülük-
leri ile Alevi-Bektaşi vakıf ve dernekleri tarafından ortak programlar dü-
zenlenmektedir. Alevilik-Bektaşilik kültürünün camilerde sunulan hutbe ve 
vaazlarda, resmi yayın organlarında geçmişe göre daha fazla işlendiği görül-
mektedir. Hz. Ali’nin hayatı ve İslâm’daki yeri, Muharrem ayının ve bu ayda 
oruç tutmanın fazileti, Aşûra, Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ faciası, 
Alevi-Sünni kardeşliği gibi konular hutbe ve vaazlarda işlenmektedir. 

Diyanet’in Alevilere yönelik hizmetleri yanında, bu kurumun Aleviliğe 
bakışına da değinmek gerekir. Yapılan açıklamalarda diyanetin Alevileri 
Müslüman olarak gördüğü ve kendini Müslüman sayan Alevilerle diyanet 

316 Bkz: Pehlivan, Aleviler ve Diyanet, s. 1–150.
317 Bkz: Kutluay Erdoğan, Alevi-Bektaşi Gerçeği, Alfa Yayınları, İstanbul 200, s. 135.
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arasında bir temsil sorunu yaşanmadığı belirtilmektedir. Türkiye’de isteyen 
herkese imkânlar ölçüsünde din hizmeti sunulduğu, başvurulması halinde 
Alevi yerleşim birimlerine cami yapıldığı, bu camilere kadrolu görevli 
atandığı ve bu görevlilerin cenaze defni, mevlit, hatim, sünnet gibi dini/
kültürel nitelikli alanlarda Alevilere hizmet ettiği dile getirilmektedir.318 

Diyanet, cem evlerinin statüsü başta olmak üzere değişik konularla il-
gili 3 Şubat 2005 tarihinde bir basın açıklaması yayınlamıştır. Diyanetin 
Aleviliğe bakışını yansıtan bu açıklamada şu ifadeler yer almaktadır: 

“Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu günden beri üstlendiği kamu hiz-
metini lâiklik ilkesi doğrultusunda vatandaşlık esasına göre yerine getir-
mekte, bunun için mezhep, meşrep, tarikat, Alevi, Sünni ve benzeri hiçbir 
ayırım yapmadan Müslümanlık üst kimliği altında herkesi içine alacak bir 
şekilde, sağlıklı ve bilimsel bilgi ışığında yasaların kendisine verdiği görevi 
sürdürmektedir. Diğer bir anlatımla Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ve va-
tandaşlık esasına göre yapılanan ve hizmet sunan bir kamu kurumu olduğu 
için İslâmiçi oluşum ve grupların hepsine aralarında bir değerlendirme ve 
karşılaştırma yapmaksızın eşit mesafede durmaya ve bütün vatandaşlarımı-
za İslâm dini konusunda sağlıklı ve istikrarlı, toplumsal birlik ve bütünlüğü 
sağlayıcı bir hizmet sunmaya özen göstermektedir. (…) Başkanlığımız kül-
türel kimliğimizin önemli bir parçası olan ve ülkemizin sosyal, kültürel ve 
tarihi yapısının oluşumunda vazgeçilmez bir yere sahip bulunan Alevilik, 
Bektaşilik gibi inanç gruplarını İslâmiçi oluşumlar ve İslâm’ın tarihi süreçte 
ortaya çıkmış zenginlikleri olarak gördüğünü, Başkanlığın Sünni bir kurum 
ve kuruluş olmadığını çeşitli vesilelerle sıkça beyan etmiştir ve etmektedir. 
Aynı anlayışın devamı olarak Başkanlığımız, cem evlerini de özgün, kültürel 
ve mistik kimliği ve misyonu bulunan ve korunması gereken bir zenginlik 
olarak görmektedir. Ancak böyle bir bakış açısı cem evlerini caminin alter-
natifi ve muadili bir ibadethane olarak görmeyi haklı kılmaz. Cem evleri-
nin camilerin muadili bir ibadethane olup olmadığı meselesi, Aleviliğin İs-
lâm’dan ayrı, başlı başına bir din olup olmadığıyla ilgili bir meseledir. İslâm 
dininin ibadethanesi camidir. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın Kur’an’dan 
başka bir kutsal kitabı ve Hz. Muhammed’den gayri bir peygamberi olmadı-
ğı için Alevilik, ayrıntıda nasıl tanımlanırsa tanımlansın, İslâmiçi bir inanç 

318 Bkz: “Necdet Subaşı ile Alevilik Üzerine Söyleşi”, Dini Araştırmalar Dergisi, 
Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009, s. 138–139.
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ve dini anlayıştır. Alevilik-Bektaşilik öğretisinin kurucu ve saygın şahsiyet-
lerinin yazılı eserlerinde, nefeslerinde ve şiirlerinde bu böyle ifade edildiği 
gibi tarihsel realite de bunu göstermektedir. Bu nedenle cem evleri, İslâm’ın 
on dört yüzyıllık teori ve pratiğinde hiçbir zaman camilerin alternatifi ve 
muadili olmamıştır. (…) Bir dinin mabediyle o dine dair ilmi, ahlâki, kültürel 
ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekânları birbirine karıştırmamak 
gerekir. Alevilik, İslâm kültürünün bütününden ayrışan değil, onu tamamla-
yan bir unsurudur. Alevi-Bektaşi kültür ve geleneğinde dergâh, tekke, zaviye 
ve niyaz evi olarak tanımlanan bugünkü cem evlerinin ısrarla cami, kilise 
ve sinagog gibi birer mabet olarak gösterilmeye çalışılması tarihi tecrübeye 
ve bilimsel gerçeklere aykırıdır. Daha da önemlisi böyle bir yaklaşım milli 
birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden bir ayrıştırmaya da zemin hazırlayıcı 
mahiyette bir girişimdir.”319 

Bu açıklamada özetle diyanetin, Alevi-Sünni ayrımı gözetmeden toplu-
mun tamamına hizmet sunan bir kurum olduğu vurgulanmaktadır. Ancak 
diyanetin Alevilere yönelik çalışmalarını artırarak sürdürmesinde yarar 
vardır. Merkezde başlatılan yoğun çalışmaların taşra teşkilatlarına da ya-
yılması gerekir. Müftülükler Alevi-Bektaşi vatandaşların dini ihtiyaçlarıyla 
yakından ilgilenmeli ve onlarla diyalog kurup istişare ederek beklentilerini 
karşılamaya çalışmalıdır. Vaaz, hutbe ve diğer eğitim etkinliklerinde Ale-
vilerin öğrenmek istediği konulara daha fazla yer verilebilir. Talep gelmesi 
halinde din görevlileri cem evlerinde Kur’an öğretimi hizmeti sunabilir. 
Yine nevruz, aşure ve Alevilerce kutsal sayılan diğer gün ve gecelerde or-
tak programlar düzenlenebilir. Mealli Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, 
Hz. Peygamber’in seçme hadisleri,  Ahmet Yesevi Divanı, Hacı Bektaş 
Veli’nin Makalâtı, Buyruk, Hz. Ali’nin hayatını ele alan kitaplar bir set 
halinde okuyucuya dağıtılabilir. 

Alevi yerleşim birimlerinde hizmet veren müftü, vaiz, Kur’an kursu 
öğreticisi ve imam-hatip gibi din görevlileri hizmet içi eğitim kurslarıyla 
bilgilendirilmelidir. Nitekim Alevi yerleşim yerlerinde görev yapan perso-
nele yönelik uzman akademisyenlerin katılımıyla zaman zaman seminer 
düzenlendiği bilinmektedir. Bu gibi seminerlerin artarak devam etmesinde 
yarar vardır. Görevlilere yönelik seminerde  Alevilik-Bektaşiliğin yazılı 

319 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru–355.aspx, 
26.11.2010.
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kaynakları, tarihsel gelişimi, bugünkü toplumsal yapısı ve halkla ilişkiler 
konularına ağırlık verilebilir.

Diyanetin Sünnilere yönelik din hizmetlerine gelince; bu konuda faz-
la detaya girmek gerekmeyebilir. Çünkü Sünni kesim, genellikle diyane-
tin sunduğu bütün hizmetlerden yararlanmaktadır. Bu hizmetleri kısaca; 
“cami hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, kurban organizasyonları, cena-
ze yıkama ve defin işleri, mevlit programı, dini kitap yayını, camilerde ve 
kuran kurslarında Kur’an ve dini bilgiler öğretimi, sempozyum, panel ve 
konferans gibi bilimsel toplantılar, televizyonlarda yayınlanan dini konuş-
malar ve dini filmler, yurt dışı hizmetleri, dini gün ve gecelerde düzenlenen 
anma programları” şeklinde özetlemek mümkündür. 

Sünnilerin geneli diyanetin yukarıda özetlenen hizmetlerini yeterli gö-
rürken, sunulan hizmetin kalitesinden memnun olmayan ve diyanetin mev-
cut yapısının değişmesi gerektiğini ifade eden Sünniler de yok değildir. 
Ancak eleştiriler daha çok bireysel düzeyde kalmakta ve Sünni toplumun 
geneline yansımamaktadır. 

E.	ALEVİLERİN	VE	SÜNNİLERİN	DİYANETE	BAKIŞI

1.	 Alevilerin	Diyanet’e	Bakışı

Alevilerin diyanetle ilgili görüş ve beklentileri konusunda fikir birliğin-
den söz etmek mümkün değildir. Alevi vakıf, dernek ve dergâhların her biri 
diyanetin yapısı ve hizmet anlayışı ile ilgili farklı görüşlere sahiptir. 

Alevilerin genelinin Diyanete karşı ilgisiz bir tutum sergilediği söyle-
nebilir. Ancak son yıllarda bu ilgisizliğin karşıt bir tepkiye ya da bazı öne-
rilere dönüştüğü görülmektedir. 

Alevi toplumun diyanet konusundaki görüşlerini üç temel başlık altında 
incelemek mümkündür:

1. ‘Diyanet tamamen kaldırılmalıdır’ görüşü: Günümüz Alevi 
grupların büyük çoğunluğu, diyanetin mevcut yapısını devletin 
lâiklik ilkesine aykırı gördüğü için bu teşkilatın tamamen ortadan 
kaldırılması gerektiğini düşünmektedir.

 Diyanetin kaldırılması gerektiğini dile getiren Pir Sultan Abdal 
Derneği başkanlarından Murtaza Demir bir yazısında; diyanete 
devlet bütçesinden büyük paralar tahsis edildiğini, devletin ana-
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yasaya göre lâik, uygulamada ise anti-lâik olduğunu söylemek-
tedir. Yazının devamında; “Toplum olarak ülkemize, kendimize, 
çocuklarımıza, barışa ve geleceğimize sahip çıkacaksak Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın tamamen kaldırılmasını daha bir kararlılık-
la savunmalıyız.”320 denilmektedir. Adı geçen derneğin Ankara 
şubesi başkanı Veli San, diyanetin sadece Sünni-Hanefi kesimine 
hizmet verdiğini ve lâik demokratik cumhuriyette böyle bir kuru-
mun yer alamayacağını ifade etmektedir.321 

 Hacı Bektaş-ı Veli Derneği de diyanetin kaldırılması gerektiğini 
savunan kuruluşlar arasındadır. Dernek başkanı Mustafa Salman-
pakoğlu bir yazısında, diyanetin belli bir inancı halka dayatarak 
kuruluş amacından saptığını, özellikle 1950’den sonra sözde de-
mokrasiye geçişle birlikte siyasete alet edildiğini, dolayısıyla bu 
örgütün aşamalı olarak kapatılıp yerine sadece denetim amacıyla 
her inanç grubunun büyüklüğü oranında temsil edildiği yeni bir 
kuruma ihtiyaç duyulduğunu söylemektedir.322 

 Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın Çelebiler veya Ulusoylar denilen 
koluna mensup Veliyyettin Ulusoy da konuyla ilgili düşüncesini 
şu sözlerle açıklamaktadır: “Alevilerin diyanetle hiçbir ilişkisi 
yoktur. Devletin kurduğu ve Sünniliği resmi din olarak benim-
seyen bir kuruluştur. Bence her dini inanış kendi cemaatini ku-
rup onu finanse etmelidir. Devlet desteğinin diyanetten çekilmesi 
gerekir. Her cemaat kendi sorununu kendi içerisinde çözmeli ve 
devlet hakem sadece olmalıdır.”323

 İstanbul’da faaliyet gösteren Semah Kültür Vakfı’nın kurucu 
genel sekreteri Cafer Özer, diyanetin mutlaka kaldırılması ge-
rektiğini, Alevilerin bu kurumda temsil edilmesinin hem kendi 
gelenek ve inançlarıyla hem de lâiklikle bağdaşmadığını, böyle 
bir yola girmenin Alevi inancını yozlaştıracağını söylemekte-
dir.324 Şahkulu Sultan Dergâhı ve Karaca Ahmet Sultan Dergâhı 

320 Bkz: Murtaza Demir, “Dinsel Görevlerimizi Helal Edilmiş Paralarla mı Yapıyoruz?”, 
Nefes Dergisi, c. 3, Sayı: 26, Aralık 1995, s. 21–23; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 131.

321 Yağız, Alevi Aydınları Alevi Dedeleri, s. 98; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 131.
322 Mustafa Selmanpakoğlu, “Diyanet ve Aleviler”, Nefes Dergisi, c. 3, Sayı: 19, Mayıs 

1995, s. 44.
323 Şener, “Yaşayan Alevilik”, s. 51; Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, s. 74.
324 Pehlivan, Aleviler ve Diyanet, s. 41. 
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 yetkilileri de benzer gerekçelerle diyanetin kaldırılmasını isteyen 
gruplar arasında yer almaktadır.325

 Diyanetin Sünnilere hizmet veren statükocu bir kurum olduğu-
nu iddia eden İştar Tarhanlı konuyla ilgili şunları söylemektedir: 
“Sünniliğin din ve mezhep bakımından çoğunluğu oluşturması, 
devletin diğer mezheplerle ilgilenmemesi için yeterli bir sebep 
değildir. Zira lâik devlette din ve mezhep açısından çoğunluk 
veya azınlık olamaz. Devletin bütün din ve mezheplere karşı ta-
rafsız olması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Alevi nüfusun 
dinsel ve mezhepsel inancından habersiz görünerek Alevi köyle-
rinde cami yaptırması, devletin bu halka yönelik bir tür baskısı-
dır. Oysa anayasal koruma altındaki inanç özgürlüğü, her bire-
yin kendi ibadetlerini uygulayabilmelerine olanak sağlar…”326 

 Bu görüşte olan Alevilerin itirazını, “diyanetin mevcut yapısı-
nın lâiklik ilkesiyle çeliştiği, kurumun hizmetlerinden sadece 
Sünni kesimin yararlandığı, kurum içerisinde görev yapan Alevi 
personel sayısının yok denecek kadar az olduğu, diyanete genel 
bütçeden pay ayrılmasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı, Alevi 
dedelerin devlet desteğinden yararlanamadığı, cem evlerinin in-
şasına, elektrik, su gibi giderlerine devletin destek sağlamadığı” 
şeklinde özetlemek mümkündür. 

 1990 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı M. Sait Yazıcıoğ-
lu diyanetin tamamen kaldırılması gerektiğini düşünenlerin ileri 
sürdüğü argümanlara şu sözlerle cevap vermiştir:

 “Diyanet İşleri Başkanlığı, belirli bir mezhebe mensup Müslü-
manların dini ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla değil, ister 
Sünni olsun ister Alevi olsun, bütün Müslümanlara dini hizmet 
sunmak için kurulmuştur. İslâm dininin itikat, ibadet ve ahlâkla 
ilgili esasları bellidir. Hangi mezhepten olursa olsun, bütün Müs-
lümanların son ilahi kitabı olarak Kur’an-ı Kerim ortadadır. Ka-
nunların Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği görev, Kur’an’ın 
hükümleri doğrultusunda toplumu din konusunda aydınlatmak, 
böylelikle dini ve milli birliği sağlamaktır.”327

325 Bkz: Hamit Baldemir, Din ve Alevilik Üzerine, İstanbul 1994, s. 206–207; Kutlu, 
Alevilik-Bektaşilik Yazıları, s. 74.

326 İştar Tarhanlı, “Müslüman Toplum ‘Lâik’ Devlet”, Türkiye’de Diyanet İşleri 
Başkanlığı, AFA Yayınları, İstanbul 1993, s. 181.

327 Kutlu, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, s. 79.
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 Yukarıdaki görüşler değerlendirildiğinde, diyanetin tarafsızlığı-
nın uygulamaya yeterince yansımadığı ve Alevi kesimin bu ku-
ruma yakın durmadığı görülmektedir.

2. ‘Diyanet yeniden yapılandırılmalıdır’ görüşü: Diyanetin kaldı-
rılması gerektiği düşüncesine katılmayan, aksine bu kurumun ye-
niden yapılandırılarak devam etmesi gerektiğini düşünen Alevi 
gruplar vardır. Bu görüşü dile getirenlere göre, diyanette Aleviler 
bir başkan yardımcılığı makamıyla ya da bir dede ile temsil edil-
meli ve aynı şekilde il ve ilçe müftülüklerinde Alevi kesimi tem-
sil eden bir birim bulunmalıdır.328 Bu görüşteki Aleviler, diyanet 
bütçesinden nüfus yoğunluğu oranında kendilerine pay ayrılma-
sını ve başkanlığın özerk bir yapıya kavuşturularak İslâm inanç 
gruplarının her birinin temsil edilmesini istemektedir.329

 Diyanetin yeniden yapılandırılmasının gerektiğini düşünenlerin 
başında Cem Vakfı gelmektedir. Bu vakfın yayın organı olan 
Cem Dergisi’nde yer alan “Cem’in Diyanet Bildirisi” başlıklı 
yazıda, diyanet teşkilatının hizmet anlayışının Alevi geleneği ve 
lâik devlet anlayışıyla bağdaştığını kabul etmenin zor olduğu, 
teşkilatın, yasaların yüklediği görevleri tarafsız olarak ifade etti-
ğinin söylenemeyeceği, dolayısıyla bu teşkilatta temsil edilmeyi 
istemenin anlamlı olamayacağı belirtilmektedir.330 

 Cem Vakfı’nın genel başkanı İzzettin Doğan, günümüz şartların-
da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’deki tüm inanç grupla-
rının yoğunluğunu yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılması 
gerektiği görüşündedir. O’na göre gerek İslâmi kesim gerekse 
Hıristiyan, Musevi ve diğer inanç grupları, diyanet içerisinde 
yoğunluğu oranında ve biri diğerinin üstünde olmadan özerk bi-
çimde yer almalı, sevgi, saygı ve kardeşlik içinde bir çatı altında 
bulunmalıdır.331 

3. ‘Diyanetin mevcut yapısı korunmalıdır’ görüşü: Alevilerin ge-
nelinin diyanetin mevcut haliyle devamını istemediği bilinmek-

328 Bkz: Şener, “Yaşayan Alevilik”, s. 111; “Necdet Subaşı ile Alevilik Üzerine Söyleşi”, 
s. 139.

329 Recep Kılıç, “2010’lu Yıllarda Alevilik: Sorun, Beklenti ve Gerçekler”, Dini 
Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Dosyası, c. 12, Sayı: 33, Ocak-Nisan 2009, s. 13.

330 Bkz: “Cem’in Diyanet Bildirisi”, Cem Dergisi, c. 1, Sayı: 8, Ocak 1992, s. 10; Üzüm, 
Günümüz Aleviliği, s. 132–133.

331 Yağız, Alevi Aydınları Alevi Dedeleri, s. 36; Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 133.
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tedir. Ancak diyanetin mezhepler üstü bir kurum olduğu, dola-
yısıyla Alevilerin bu kurum tarafından dışlanmadığı ve isteyen 
Alevilerin kurumun hizmetlerinden yararlanabildiği görüşünde 
olan çok sayıda kişi ve grubun olduğu da bir gerçektir.332 Çünkü 
Anadolu’nun pek çok yöresinde Alevi toplumun nikâh, cenaze, 
hatim ve mevlit gibi din hizmetleri diyanet görevlileri tarafından 
yerine getirilmektedir. Az sayıda da olsa bazı Aleviler cuma, bay-
ram ve vakit namazlarını camide kılmakta, diyanetin hac ve umre 
hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

 Diyanetle Aleviler arasındaki temsil sorununun diyalog yoluyla 
çözüme kavuşturulması ve diyanetin mezhepler üstü özelliğinin 
güçlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Ancak diyanetin mezhep-
ler üstü özelliği farklı gruplar yok sayılarak değil; onlara kurum 
içerisinde temsil hakkı verilerek yerine getirilmelidir.

2.	 Sünnilerin	Diyanet’e	Bakışı

Sünnilerin genelinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısından ve sunu-
lan din hizmetlerinin niteliğinden önemli ölçüde memnun olduğu söyle-
nebilir. Bazı çevreler istisna tutulursa, Sünnilerin diyanet konusunda ciddi 
bir sorunla karşılaşmadığı anlaşılmaktadır. Diyanetin hizmetlerini beğen-
meyen Sünni kesimler ise kurumun yapısından çok, sunulan hizmetin ka-
litesini eleştirmektedir. Diyanetin özerk bir yapıya kavuşması gerektiği 
yönünde entelektüel çevreler tarafından dile getirilen görüşler toplumda 
fazla destek görmemektedir. 

Diyanetin Sünni kesim tarafından olumlu karşılanmasında sunulan din 
hizmetlerinin Sünni İslâm geleneğine uygunluğunun, çalışan personelin 
neredeyse tamamının Sünni kökenli olmasının ve bu kurumun faaliyetle-
rinin cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yasal bir zeminde devam etme-
sinin rolü büyüktür. 

332 Bkz: Üzüm, Günümüz Aleviliği, s. 134.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm toplumunda değişik dini 
gruplar ortaya çıkmıştır. Müslümanlar arasındaki gruplaşmanın birçok 
nedeni vardır. Yaşanılan bölgenin coğrafi yapısı, kendileriyle komşuluk 
yapılan milletlerle kurulan ilişkiler, İslâm öncesi inanç ve kültürün izleri, 
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar arasında yaşanan siyasi 
tartışmalar, iç savaşlar, dinin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. 
Peygamber’in Sünnetini anlama konusundaki yorum farklılığı gibi husus-
lar gruplaşmada etkili olmuştur. 

Ülkemizde Alevilik-Sünnilik olarak bilinen dini grupları, tarih içerisin-
de Müslümanlar arasında yaşanan sosyal, siyasal ve kültürel ayrışmanın 
ülkemize yansıyan bir örneği olarak değerlendirmek mümkündür. Başlan-
gıçta Şia ve Ehl-i Sünnet olarak beliren farklılığın zamanla Anadolu’ya 
Alevi-Sünni ayrılığı şeklinde yansıdığı görülmektedir. Önceleri siyasal 
bir özellik taşıyan Alevi Sünni kavramlarının, zaman içerisinde dinsel bir 
kimliğe dönüştüğü görülmektedir. Buna göre Alevilik ve Sünnilik alt dini 
ekol, Müslümanlık ise İslâm dinine inanan bütün grupları kuşatıcı bir üst 
kimliktir. Dolayısıyla Aleviliği Müslümanlık dışında farklı bir inanç olarak 
göstermek, tarihsel ve bilimsel gerçeklerden yoksun bir iddiadan ibarettir.

Tarihsel süreç içerisinde sosyal, siyasal ve kültürel nedenlere bağlı ola-
rak oluşmuş Alevilik, Sünnilik ya da başka adlarla anılan yorumları İslâm 
ile birebir özdeşleştirmek doğru değildir. Bu yorumların her biri İslâm’ın 
sosyo-kültürel ikliminde ortaya çıkmakla birlikte insan ürünüdür. İlahi de-
ğil de insani nitelik taşıyan oluşumları dinin bizzat kendisi gibi algılamak, 
İslâm’ın orijinalliğine ve Müslümanların birliğine zarar verebilir. Bu ne-
denle Şiilik, Mutezililik, Haricilik, Sünnilik ve Alevilik gibi grup isimleri-
ni birer sosyolojik ve kültürel kimlik olarak değerlendirmek daha isabetli 
olacaktır. 

Aynı inanç temeline dayalı Alevilik ve Sünniliğin ortak yönlerinin zaman 
içerisinde gölgelendiği, farklılıkların ise abartıldığı görülmektedir. Yüzyıllar-
dır bir arada yaşayan Aleviler ile Sünniler arasında en azından dindaş olmanın 
gerektirdiği güven ve samimiyetin yeterince sağlanamamış olması, üzerin-
de düşünülmesi gereken önemli bir sorundur. İşte diyalogun amacı, Alevi ve 
Sünnilerin inanç ve değerlerinin doğru olup olmadığını tartışmak değil; her 
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iki kesimi olduğu gibi kabul ederek farklılıkları bir arada yaşamaya engel 
görmeyecek barış ve diyalog kültürünün toplumda gelişmesini sağlamaktır.

Alevilerle Sünniler arasında diyalog kültürünü geliştirmenin önünde 
pek çok engel bulunabilir. Bilgisizlik, siyasal istismar, iç ve dış kaynaklı 
kışkırtmalar, karşılıklı güven sorunu ve ötekileştirme eğilimi bu engeller-
den bazılarıdır. Söz konusu engelleri aşmanın ve tarihten beri süregelen 
önyargılarla baş etmenin en etkili yolu eğitimdir. 

Alevilerle Sünniler arasında diyalog kültürünün gelişip güçlenmesine 
yönelik öneriler şu şekilde sıralanabilir:

1. Aleviler ile Sünniler arasındaki kutuplaşmanın en önemli nede-
ni, tarihte yaşanan bazı siyasal olayların gündemde tutulmasıdır. 
Türklerin İslâm’ı tanımasından yüzyıllar öncesinde yaşanan ve o 
dönemde her iki kesimin seyircisi bile olmadığı olayları bugün 
tartışmanın karşılıklı güven sorunu oluşturduğu bilinmelidir. 

2. Alevi ve Sünni kesim birbirini önyargıyla değil, olduğu gibi ta-
nımaya çalışmalıdır. Özellikle yeni nesil, sosyal ilişkilerin soğuk 
atmosferinden beslenen nefret kültüründen uzak tutulmalı; top-
lumda sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygusunu güçlendir-
meye özen gösterilmelidir. Bu konuda başta anne babalara, eği-
timcilere, aydınlara, toplum önderlerine, din görevlilerine, Alevi 
Sünni vakıf ve dernek mensuplarına, siyasetçilere ve medya yet-
kililerine büyük sorumluluk düşmektedir. 

3. Eğitim programları düzenlenirken ülkenin dini ve kültürel çok-
sesliliğini göz önünde bulundurulmalıdır. İslâm genel konuları 
yanında Aleviliğin de işlendiği DKAB dersinde önyargıları azal-
tıcı muhtevaya ağırlık verilmelidir. 

4. DKAB dersinin mezhepler üstü özelliği topluma iyi anlatılmalı-
dır. Ancak Alevilerin önemli bir kesiminin bu dersle ilgili eleş-
tirileri de doğal karşılanmalıdır. Özellikle bu dersin okullardan 
kaldırılması halinde bireylerin doğru dini bilgileri nereden, nasıl 
ve kimden öğreneceği sorusu göz ardı edilmemelidir.

5. DKAB derslerini yetersiz bulan Alevi ve Sünniler için din eğiti-
mi cami, Kur’an kursu ve cem evi gibi yaygın eğitim kurumla-
rında verilmelidir. 

6. Alevi toplum üzerinde son derece etkili olan dedelerin eğitimi 
için projeler geliştirilmelidir. 
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7. İbadet mekânları ile ilgili taleplerin karşılanmasında temel insan 
hakları, din ve vicdan özgürlüğü, anayasanın eşitlik ilkesi göz 
önünde bulundurulmalı, camilerin sahip olduğu imkânların aynı-
sı cem evlerine de sağlanmalıdır.

8. Diyanet teşkilatı, ülkemiz şartları dikkate alınarak yeniden yapı-
landırılmalı ve bu yapı içerisinde Alevilik de temsil edilmelidir. 
Alevi toplumun din hizmetleri, diyanette en azından genel müdür 
düzeyindeki bir yetkili tarafından koordine edilmelidir.

9. Alevilik konusunda doğru bilgi ve anlayış sahibi olabilmek için 
yazılı kaynaklardan yararlanmak son derece önemlidir. Alevi-
liğin temel kaynakları, Hz. Ali ve On İki İmamla ilgili eserler 
günümüz Türkçesi ile sadeleştirilerek toplumun istifadesine su-
nulmalıdır. 

10. Alevi-Sünni bütün Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik 
duygusunu güçlendirecek ana kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğu 
bilinmelidir. 

11. Sosyal hayatın doğal akışı içerisinde gerçekleşen insan ilişkile-
ri, Alevi-Sünni kaynaşmasının en aktif yönünü oluşturmaktadır. 
Öyleyse komşuluk, arkadaşlık, misafirlik ve iş ortaklığı gibi sos-
yal ilişkiler önemsenmelidir. 

12. Devlet kademesinde görev ve sorumluluk paylaşımında ay-
rımcılıktan uzak durulmalı, resmi görevler için yapılan atamalar 
aidiyete göre değil, adalet ve liyakat ilkeleri gözetilerek yapılma-
lıdır.

13. İnanç özgürlüğü ile ilgili sorunların çözümü konusunda pansu-
man tedbirler yerine kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

14. Aleviler Sünnilerin, Sünniler de Alevilerin sorunlarına duyarlı 
olmalıdır. 

15. Karşılıklı iletişimin vazgeçilmez ilkeleri arasında yer alan öz-
gürlük, adalet, saygı, hoşgörü ve empati gibi değerlerin toplum 
kültürüne dönüşmesi için gayret gösterilmelidir. 
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Son	Söz
Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Her türlü ayrımcılığın 

üstesinden gelip diyalogun da ötesine geçerek bir arada kardeşçe barış içe-
risinde yaşayalım. Yunus’un diliyle:

Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 155

KAYNAKÇA

Abdal, Kaygusuz, Dilgüşâ, Haz: Abdurrahman Güzel, TDV Yayınları, Ankara 
2009.

Abdulbaki, Muhammed Fuâd, Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerim, 
Dâru’l-Fikr, Beyrut 1987.

Açıkel, Yusuf, Kur’an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt, Nobel Yayınları, Ankara 
2009.

Akpınar, Ali, “Hz. Peygamber’in Âlinden Olmak”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, 
Sayı: 50, Mayıs-Haziran 2003.

Algül, Hüseyin, Kerbelâ, Ensar Yayınları, İstanbul 2009. 

Algül, Rıza, Aleviliğin Sosyal Mücadeledeki Yeri, İstanbul 1956.

Argun, S. N., Bektaşi- Kızılbaş-Alevi Şairleri ve Nefesleri, İstanbul 1956.

Arslan, Mehmet ve Mehtap Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri, Tunceli Üniversite-
si Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Grafiker Yayınları, 
Ankara 2009.

Arslanoğlu, İbrahim, “Türkiye’de Alevi-Sünni Farklılığı ve Sorunlar”, 2. Ulusla-
rarası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, c. 1, 
Ankara 2007.

Arvas, S. Emin, “Osmanlı’da Ehl-i Beyt Sevgisi”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 171, 
Mart 2005. 

Aşıkoğlu, Nevzat Y., “Hoşgörü ve Tolerans Kavramı Üzerine”, MEB Din Öğretimi 
Dergisi, Sayı: 39, Ankara 1993, (35-44).

Atalay, Adil Ali, İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, İstanbul 1996.

Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul, 1983. 

Ay, Göktan, “Halk Kültürü Açısından Alevilik-Bektaşilik”, 2. Uluslararası Türk 
Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, c. 1, Ankara 2007. 

Ayan, Hüseyin, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1990.

Aydın, Ayhan, “İzzettin Doğan İle Söyleşi I”, Cem Dergisi, c. 5, Sayı: 54, Kasım 
1995.

Aydın, Birol, “Cem Evinde Kur’an Kursu”, Zaman Gazetesi, 07.08.1996.

Ayhan, Halis, Din Eğitimi ve Öğretimi, Diyanet Yayınları, Ankara 1985. 

Ayverdi, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2006.

Bakır, Ebuzer Gıffari, Sakka/Bir Alevi Köyü İmamının Hatıraları, 3. Baskı, Tanık 
Yayınları, Ankara 2008.



156 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

Bakır, Mahmut Riyat, Tasavvufi Bir Kavram Olarak Cem, Alternatif Yayınları, 
Ankara 2003.

Baldemir, Hamit, Din ve Alevilik Üzerine, İstanbul 1994.

Baltacıoğlu, İ. Hakkı, Terbiye ve İman, İstanbul 1912.

Başgil, Ali Fuat, Din ve Lâiklik, 6. Baskı, Yağmur Yayınları, İstanbul 1991. 

Bayraklı, Bayraktar, “İslâm ve Millet Kavramı”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 2, MÜİF Din Eğitimi Anabilim Dalı Yayınları, İstanbul 1995. 

Bayzan, Ali Rıza, Misyoner Örgütlerin Kürt ve Alevi Operasyonu, IQ Kültür Sanat 
Yayınları, İstanbul 2008.

Bender, Cemşid, 12 İmam ve Alevilik, İstanbul 1993.

Bilgin, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara 1995.

Bilgin, Beyza, “İslâm ve Hoşgörü”, Diyanet İlmi Dergi, c. 34, Sayı:1, Ocak-Şubat-
Mart 1998.

Bilgiseven, Amiran Kurtkan, Türkiye’de Milli Birliği Bozan Ayrılık (Alevi-Sünni 
Ayrılığı), Türk Dünyası Araştırmaları Yayınları, İstanbul 1991.

Birdoğan, Nejat, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, İstanbul 1990.

Birdoğan, Nejat, Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı, Mozaik Yayınları, İstanbul 
1995.

Bolay, Süleyman Hayri ve Mümtaz’er Türköne, Din Eğitimi Raporu, Ankara 1995.

Bolay, Süleyman Hayri, “Alevilik Felsefi Bir din midir?”, Dini Araştırmalar Der-
gisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009.

Bozkurt, Fuat, Buyruk, İstanbul 1982. 

Bozkurt, Fuat, Aleviliğin Toplumsal Boyutları, Yön Yayınları, İstanbul 1990.

Bozkuş, Metin, Sivas Yöresinde Alevilik, Sivas 2000. 

Buhâri, Muhammed b. İsmail, Edebü’l-Müfred, Beyrut 1990.

Bulaç, Ali, “İlerleme Raporu ve Azınlıklar”, Zaman Gazetesi, 06 Şubat 2005.

Bûti, M. Said Ramazan, Fıkhu’s-Sire, Gonca Yayınları, İstanbul 1987.

Buyrukçu, Ramazan, “Türkiye’de Yaygın Din Eğitiminin Geleceği”, Türkiye’de 
Din Eğitimi ve Öğretimi (İzmir 4–6 Aralık 1998 Sempozyumu), Türk 
Yurdu Yayınları, Ankara 1999. 

“Cem’in Diyanet Bildirisi”, Cem Dergisi, c. 1, Sayı: 8, Ocak 1992.

Cilesun, Ali Haydar, Alevilik Bir Sır Değildir, İstanbul 1995.

Coşkun, İbrahim, “İmamiyye Şia’sında Ehl-i Beyt Sevgisinin Ezoterik (Bâtıni) 
İnançlara Dönüşümü”, Marife Dergisi, c. 4, Sayı: 3, Konya 2004.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 157

Çakır, Ruşen, “Politik ‘Alevilik’ İle Politik ‘Sünnilik’; Benzerlikler ve Zıtlıklar”, 
Alevi Kimliği, Ed: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, 2. Baskı, İstan-
bul 2003. 

Çamuroğlu, Reha, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, İstanbul 1992. 

Çamuroğlu, Reha, Değişen Koşullarda Alevilik, Doğan Kitapçılık Yayınları, İs-
tanbul 2000.

Çamuroğlu, Reha, “Türkiye’de Alevi Uyanışı”, Alevi Kimliği, Ed: T. Olsson, E. 
Özdalga, C. Raudvere, 2. Baskı, İstanbul 2003. 

Çelikcan, Hüseyin, “Alevilik ve Sünniliğin Tarihçesi”, Günümüzde Alevilik ve 
Bektaşilik (Panel: 22.02.1992), Diyanet Yayınları, Ankara 1995. 

Dehlevi, Abdulaziz, Muhtasaru’t Tuhfeti’l-İsnâ Aşeriyye, İstanbul 1976.

Demir, Murtaza, “Dinsel Görevlerimizi Helal Edilmiş Paralarla mı Yapıyoruz?”, 
Nefes Dergisi, c. 3, Sayı: 26, Aralık 1995. 

Demircan, Adnan, “Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Kerbelâ Olayına Yaklaşımları”, Çe-
şitli Yönleriyle Kerbelâ, c. 3, Sivas 2010.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (İlkokul 4, Ortaokul 5-8. Sınıflar) Öğretim 
Programı, MEB Yayınları, Ankara 2018.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (Ortaöğretim 9-12. Sınıflar) Öğretim Progra-
mı, MEB Yayınları, Ankara 2018.

Doğan, İsa, Türklük ve Alevilik, Samsun 1988.

Düzel, Neşe, “Alevilik İslâmiyet’in İçinde Değil”, Radikal Gazetesi, 10.10.2005. 

Ebü’l-Vefâ, es-Seyyid, Menâkıbnâme, haz. Dursun Gümüşoğlu, Can Yayınları, 
İstanbul 2006.

Eflatun, Devlet, Çev: S. Eyüboğlu-H. Ali Cingöz, İstanbul 1958.

Erdebilli Şeşh Safi ve Buyruğu, (Nşr: Mehmet Yaman), İstanbul 1994.

Erdem, Umut, “Alevilik Tartışması”, Hürriyet Gazetesi, 01.10.2004.

Erdoğan, Kutluay, Alevi-Bektaşi Gerçeği, Alfa Yayınları, İstanbul 200. 

Engin, İsmail, “Aleviliğin/Alevilerin ‘İdeolojileştirilmesi, Marjinalleştirilmesi’ 
Çabalarına Bir Örnek: Radikal Bir Alevi Kadro Hareketi ve Dergisi 
‘Kızıl Yol’”, Alevilik, (Ed: İsmail Engin, Havva Engin), Kitap Yayıne-
vi, İstanbul 2004. 

Engin, İsmail, “Aleviliğin Muhtevası Boşaltılıyor”, Radikal Gazetesi, 7 Temmuz 
2007.

Ergun, Sadettin Nüzhet, Hatayi Divanı, 2. Baskı, Maarif Kitaphanesi, İstanbul tsz. 

Erol, Metin, Türkiye’de Ötekileştirme Eğilimleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayın-
ları, Sivas 2008.



158 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

Eşari, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail, el-Luma, Daru Lübnan, Beyrut 1988. 

Eşari, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail, Makalâtu’l-İslâmiyyin, İstanbul 1928.

Fazlurrahman, Ebu’l-Fadl, Tarih Boyunca İslâmi Metodoloji Sorunu, Çev: S. Ak-
demir, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1995. 

Fığlalı, Ethem Ruhi, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, 8. Baskı, Selçuk Yayın-
ları, Ankara 1996. 

Fığlalı, Ethem Ruhi, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, Selçuk Yayınları, Ankara 
1990.

Fığlalı, Ethem Ruhi, “Anahatlarıyla Alevilik”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik 
(Panel: 22.02.1992), Diyanet Yayınları, Ankara 1995.

Fığlalı, Ethem Ruhi, “Alevilik ve Heterodoksi”, Türk Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şu-
bat 2005.

Gemalmaz, Mehmet Semih, Temel Belgelerde İnsan Hakları, İnsan Hakları Der-
neği Yayınları, İstanbul 1996.

Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, MEB Yayınları, İstanbul 1970. 

Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998.

Güner, Ahmet, “Bektaşilik”, Genç Erenler Dergisi, Sayı: 35, Ankara 1998.

Gürsoy, İdris, Genç Erenler, Sayı: 7, Nisan 1996.

Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, 7. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996. 

Güzel, Abdurrahman, Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi, Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, Ankara 1999. 

Hamidullah, Muhammed, Hz. Peygamber’in Savaşları, Terc. Salih Tuğ, İstanbul, 
1972.

Hanefi, Hasan, “Ehl-i Sünnet Kurtuluşa Eren Fırka mı?”, Tarihte ve Günümüzde 
Ehl-i Sünnet, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006.

Heyet, Alevi Dedeleri, Kur’an-ı Hakim ve Öztürkçe Meali, Ayyıldız Yayınları, An-
kara 1995.

http://www.abkyol.nl/alevilik/aleviliknedir/index.html, 10.05.2009.

http://www.aleviforum.com/showthread.php?t=29589, 01.09.2010. 

http://www.aleviİslâmdinhizmetleri.org, 01.09.2010.

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru–355.aspx

http://sites.google.com/site/ozenturk/alevilik, 01.09.2010.

http://www.hubyar.org/v2/viewpage.php?page_id=1, 10.01.2010. 

http://www.karacaahmet.com/inside.asp?kategori=1&link_id=36&alt_id=1, 
03.09.2010.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 159

http://www.kitap.antoloji.com/alevilik-kitabi/, 24.09.2008.

http//www.pirsultan.org. 08.10.2009. 

Hz. Ali, Nehcu’l Belâğa, Çev: Adnan Demircan, Kitapyurdu Yayınları, İstanbul 
2006.

İbn Aşûr, Muhammed Tahir, İslâm Hukuk Felsefesi, Terc. Vecdi Akyüz, Mehmet 
Erdoğan, 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul 1996.

İbn Esir, İzzeddin, el-Kâmil fi’t-Tarih, Terc. Ahmet Ağırakça, Bahar Yayınları, İs-
tanbul 1986.

İbn Kesir, Ebu’l Fidâ İsmail, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Beyrut 1980.

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim, el-İmame ve’s-Siyase, Kahire 
1967.

İbn Manzur, Cemaleddin Muhammed, Lisânu’ul-Arab, Daru’l-Marife, Beyrut 
1963. 

İbn Teymiyye, Muhammed, Minhacu’s-Sünne, Tah: Muhammed Reşad Salim, Da-
ru’l-Kitabi’l-İslâmi, Ysz. 1986.

İsfehâni, Rağıp, el-Müfredât Elfâzu’l-Kur’ân, Daru’l-Kalem, Beyrut 1992.

İsmail, Said, Hakikatü’l-Hılâf Beyne Ulemâi-ş-Şia ve Cumhûri Ulemâi’l-Müsli-
min, Carbondale 1983. 

İsmailefendioğlu, Mehmet Besim, “Şah İsmail Hatai Şiirlerinde Tarikat ve Ahlâki 
Değerler Eğitimi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 
12, Sayı: 33, Ankara 2009.

İz, Mahir, Din ve Cemiyet, İstanbul, 1990.

Kaleli, Lütfü, Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, İstanbul 1995. 

Kaplan, Doğan, Erkânnâme 1, TDV Yayınları, Ankara 2007.

Karakaya, Hasan, “Alevilerden Yanlış Adrese Cevap”, Genç Erenler Dergisi, Yıl: 
3, Sayı: 35, Ağustos 1998. 

Karaman, Hayreddin ve Bekir Topaloğlu, Kamus-u Cedid, İstanbul 1980.

Karatepe, Şükrü, “İnsan Haklarının İlâhi Temelleri”, Doğu ve Batı’da İnsan Hak-
ları, TDV Yayınları, Ankara 1996.

Kaya, Ali, Alevilik’te Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Can Yayınları, İstanbul 2006.

Kaya, Haydar, Bektaşi İlmihali, Manisa 1989.

Kaya, Haydar, Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâdı ve Edebiyatı, İstanbul 1993. 

Kaygusuz, İsmail, Alevilikte Dâr, Alev Yayınları, İstanbul 1995.

Keçeli, Şakir ve Diğerleri, Alevilik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bil-
gisi, Ardıç Yayınları, Ankara 1996. 



160 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

“Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve İnanç Ritüelle-
rini Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, I. 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri (22–24 Ekim 
1998), Ankara 1999.

Keskin, Yahya Mustafa, Kırsal Kesim Aleviliği, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2004. 

Kılıç, Recep, Recep Kılıç, “Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Güncel Meseleleri 
Hakkında”, Türk Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şubat 2005. 

Kılıç, Recep, “2010’lu Yıllarda Alevilik: Sorun, Beklenti ve Gerçekler”, Dini 
Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Dosyası, c. 12, Sayı: 33, Ocak-Ni-
san 2009.

Kılıç, Ünal, Yezid b. Muaviye, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2001, s. 209–292.

Kızılgöz, Mehmet, Anadolu Aleviliğinde Yargı ve Sorgu Cemi, Ankara 1997. 

Kızılgöz, Mehmet, Gülbânk (Alevilikte Dua), Ankara 1997.

Koca, Şevki, Melâmi-Bektaşi Metaforunda İrşad Paradigması Mürg-i Dil, Naze-
nin Yayınları, İstanbul 1999.

Kocadağ, Burhan, Alevi-Bektaşi Tarihi, 3. Baskı, Can Yayınları, İstanbul 1998. 

Koç, Ahmet, “Diyânet İşleri Başkanlığı ve Yaygın Din Eğitimi”, Din Eğitimi Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 8, İstanbul 2001. 

Koç, Ali, “Alevilik ve Sünnilik”, Genç Erenler Dergisi, c. 3, Sayı: 35, Ağustos 
1998.

Koç, Şinasi, Gerçek İslâm Dini, Ankara 1989. 

Korkmaz, Esat, Alevilik Ders Notları, Fransa 1999.

Korkmaz, Esat, Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitapları Yayın-
ları, İstanbul 2005. 

Köksal, M. Asım, İslâm Tarihi, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, Ankara 1984.

Kutlu, Sönmez, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. 

Kutlu, Sönmez, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslâmiçi Dini Gruplarla (Mezhep ve 
Tarikatlar) İlişkileri”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, 
c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009.

Küçük, Abdurrahman, “Misyonerlik ve Türkiye”, Türkiye’de Misyonerlik Faali-
yetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996.

Mahçupyan, Etyen, “Alevilere Azınlık Yolu”, Zaman Gazetesi, 14 Şubat 2005. 

Makdisi, Muhammed b. Ahmed el-Beşşâri, Ahsenü’t-Tekâsim fi Ma’rifeti’l-Ekâ-
lim, (Thk: M. J. De Goeje), 2. Bskı, Brill, Leiden 1906.

Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İstanbul 1983.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 161

Melikoff, İrene, Uyur İdik Uyardılar, Çev: T. Alptekin, Cem Yayınları, İstanbul 
1994. 

Melikoff, İrene, “Bektaşilik/Kızılbaşlık: Tarihsel Bölünme ve Sonuçları”, Alevi 
Kimliği, Ed: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere, Çev: Bilge Kurt To-
run, Hayati Torun, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003. 

Münâcât-ı Mûsâ Aleyhi’s-Selâm (Yazma Eser), H. 1176, Âşık Hasan Topal Özel 
Kütüphanesi, vr. 57b-60b. 

“Necdet Subaşı ile Alevilik Üzerine Söyleşi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik 
Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009.

Nedvi, Ebu’l-Hasan, Hz. Ali el-Murtazâ, Risale Yayınları, Terc. Yusuf Karaca, 2. 
Baskı, İstanbul 1995.

Nişancı, Abdullah, “Milli Eğitim Sistemi İçerisinde Yaygın Din Eğitimi”, Milli 
Eğitim ve Din Eğitimi, Ankara 1981.

Noyan, Bedri, Bektaşilik Alevilik Nedir? Ankara 1987.

Ocak, Ahmet Yaşar, “Alevilik Bektaşilik Hakkında Son Yayınlar Üzerinde Genel 
Bir Bakış ve Bazı Düşünceler”, Tarih ve Toplum I-II, c. 16, Sayı: 91–92, 
İstanbul 1991.

Ocak, Ahmet Yaşar, Babailer İsyanı, Dergâh Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1996.

Ocak, Ahmet Yaşar, “Alevi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul tsz.

Onat, Hasan, “Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri ve Diya-
net”, Türk Yurdu, c. 25, Sayı: 210, Şubat 2005. 

Orhan, Muharrem Naci, “Aleviliğin Esasları Usul ve Ahkâmı II”, Cem Dergisi, c. 
1, Sayı: 2, Temmuz 1991. 

Orhan, Muharrem Naci, “Aleviliğin Esasları Usul ve Ahkâmı V”, Cem Dergisi, c. 
1, Sayı: 5, Ekim 1991.

Oytan, M. Tevfik, Bektaşiliğin İç Yüzü, İstanbul 1979. 

Öner, Necati, Felsefe Yolunda Düşünceler, İstanbul 1995.

Öz, Baki, Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları, İstanbul 1992.

Öz, Mustafa, “Ehl-i Beyt” Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul tsz.

Özcan, Ferit, “Alevi Köyünde Cami Sevinci”, Genç Erenler, c. 1, Sayı: 5, Şubat 
1996.

Özcan, Hüseyin, Fatiha Tefsiri Hacı Bektaş Veli, Horasan Yayınları, İstanbul 2008. 

Özdağ, Muzaffer, Millet Bütünlüğümüz Vatan Bütünlüğümüz Soydaş Toplumlar-
dan Kürtler, Kayseri 1992.

Özmen, İsmail, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, An-
kara 1998. 



162 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

Öztoprak, Halil, Kur’an’da Hikmet Tarihte Hakikat, Ankara 1959.

Öztürk, Mustafa, Şii ve Sünni Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı, Marife Der-
gisi, c. 4, Sayı: 3, Konya 2004. 

Öztürk, Mustafa, “Aleviliğin/Alevilerin Kur’an Tasavvuru”, Dem Dergi (Alevilik 
Özel Sayısı), Sayı: 6, Mart-Ağustos 2009.

Selmanpakoğlu, Mustafa, “Diyanet ve Aleviler”, Nefes Dergisi, c. 3, Sayı: 19, 
Mayıs 1995.

Pehlivan, Battal, Aleviler ve Diyanet, 3. Baskı, Pencere Yayınları, İstanbul 1995. 

Pehlivan, Battal, Alevi-Bektaşi Düşüncesine Göre Allah, İstanbul 1995. 

Pezdevi, Ebû Yusuf Muhammed, Ehl-i Sünnet Akaidi, Çev: Şerafeddin Gölcük, 2. 
Basım, İstanbul 1988.

Piroğlu, Hüseyin, “Alevi-Sunni Kardeşliği”, Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik 
(Panel: 22.02.1992), Diyanet Yayınları, Ankara 1995. 

Razi, Fahreddin, Kitabu’l-Erbain fi Usûli’d-Din, Kahire 1986. 

Refik, Ahmet, Onaltıncı Asırda Rafizilik ve Bektaşilik, İstanbul 1932.

Robert, Jacques, Batı’da Din Devlet İlişkileri Fransa Örneği, Terc. İzzet Er, İz 
Yayınları, İstanbul 1998.

Rudge, John, “İngiliz Din Eğitiminde Kişilik Gelişimi ve dini Topluluklar”, Ulus-
lararası Din Eğitimi Sempozyumu (20–21 Kasım 1997), Terc. Abdullah 
Şahin, AÜİF ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Ankara 1997. 

Russel, Bertrand, İnsanlığın Geleceği, Terc. İlhami Kaya, 2. Baskı, Divan Yayın-
ları, İstanbul 1993.

Sabûni, Nureddin, Maturidiyye Akaidi, 3. Baskı, Terc. Bekir Topaloğlu, Pars Ya-
yıncılık, İstanbul 1978. 

Sadık, İmam Cafer, Buyruk, (Nşr: Adil Ali Atalay), İstanbul 1996.

Sarıcık, Murat, Kavram ve Misyon Olarak Ehl-i Beyt, İstanbul 1997.

Sarıtaş, Süleyman, “Alevilerin dini İnanış ve Geleneklerine Göre Yaşam Tarzları”, 
Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik (Panel:22.02.1992), Diyanet Yayın-
ları, Ankara 1995. 

Savaşçı, Özgür, “Alevi-Bektaşi İnancının Günümüzde Öğretilmesi (Müfredat’ 
Önerisi)”, Alevilik, (Ed: İ. Engin, H. Engin), Kitap Yayınevi, İstanbul 
2004.

Schüler, Harald, Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşehrilik Alevilik, 
Çev: Yılmaz Tombul, İstanbul 1999.

Selçuk, Sami, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, 2. Baskı, Yeni Türkiye Ya-
yınları, Ankara 1999.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 163

Sezgin, Abdulkadir, “Aleviler Hakkında Söylentiler”, Günümüzde Alevilik ve Bek-
taşilik (Panel: 22.02.1992), Diyanet Yayınları, Ankara 1995. 

Sezgin, Abdulkadir, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1990.

Sofuoğlu, Cemal ve Avni İlhan, Alevilik-Bektaşilik Tartışmaları, TDV Yayınlar, 
Ankara 1997. 

Sucu, Ayşe, “Kur’an Kursları’nda Din Eğitimi ve Öğretimi”, Türkiye’de Din Eği-
timi ve Öğretimi (İzmir 4–6 Aralık 1998 Sempozyumu), Türk Yurdu Ya-
yınları, Ankara 1999.

Sübhani, Cafer, İlâhiyyât, Kum 1990.

Şahin, Abdullah, “Kişilik Gelişimi ve Din Eğitimi”, İslâmiyât, c. 1, Sayı: 2, An-
kara 1998.

Şehristani, Muhammed b. Abdilkerim, el-Milel ve’n-Nihal, Nşr: Muhammed Sey-
yid Geylani, Beyrut 1975.

Şener, Cemal, Alevilik Olayı, 19. Baskı, Ant Yayınları, İstanbul 1995.

Şener, Cemal, Yaşayan Alevilik, İstanbul 1993. 

Taftazani, Sadüddin Mesud b. Ömer, Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiyye, İstanbul 1897. 

Taplamacıoğlu, Mehmet, Din Sosyolojisi, AÜİF Yayınları, Ankara 1975.

Tarhanlı, İştar, “Müslüman Toplum ‘Lâik’ Devlet”, Türkiye’de Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, AFA Yayınları, İstanbul 1993.

TC Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İlköğretim DKAB Der-
si Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yayınları, Ankara 2007.

Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara 1981.

Tosun, Cemal, “Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimine Genel Bir Bakış”, Tartışı-
lan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yayınları, Ankara 1996.

Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 3. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara 
2005. 

Tosun, Cemal, “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Alevilik”,  Türk Yurdu, 
c. 25, Sayı: 210, Şubat 2005.

Tosun, Cemal ve H. Kader Zengin, “Almanya’daki Alevilik Din Dersi Programla-
rı, (1.-4. Sınıflar) Üzerine Bir İçerik Analizi”, Dini Araştırmalar Dergi-
si, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, Ankara 2009.

Topal, Seyid Ali, Celalzâde Salih Çelebi’nin Tarih-i Sultan Süleyman Adlı Eseri, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Ankara 2008.

Tuğcu, Hüseyin, “Alevilik Bir Meşreptir”, Köprü Dergisi, Sayı: 62, İstanbul 1998.



164 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ

Tur, Seyit Derviş, Erkânnâme, Can Yayınları, İstanbul 2002.

Tümer, Günay ve Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, 3. Baskı, Ocak Yayınları, 
Ankara 1993.

Türkdoğan, Orhan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, İstanbul 1995.

Türkdoğan, Orhan, “Alevi-Bektaşilerde Statü ve Rol Dağılımı”, Türk Yurdu, Şu-
bat 2005. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul tsz. 

Uçar, Ramazan, Alevi-Bektaşi Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal 
Musa Tekkesi Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.

Uluçay, Ömer, Alevilikte Dua, Gözde Yayınevi, Adana 1996.

Uluçay, Ömer, Alevilikte Toplu İbadet Cem Erkânı, Adana 1993.

Uludağ, Süleyman, “Aleviyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul tsz. 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1982. 

Uzunyaylalı, M. Talat, Siyasal Alevilik, Beka Yayınları, İstanbul 1999.

Üçer, Cenksu, “Alevi Telakkide Hz. Muhammed”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
c. 14, Sayı: 1, Sivas 2010. 

Üçer, Cenksu, “Alevilik: Yapılar, Grupların Temel Özellikleri ve Bazı Mülahaza-
lar”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, 
Ankara 2009.

Ünlü, İhsan, Ehl-i Beyt Ocağı Alevilik, Popüler Yayınları, İstanbul 2008.

Üzüm, İlyas, Günümüz Aleviliği, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi Yayınları, İs-
tanbul 1997.

Üzüm, İlyas, “Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilikte Hz. Muhammed Tasavvu-
ru”, Dini Araştırmalar Dergisi, Alevilik Özel Sayısı, c. 12, Sayı: 33, 
Ankara 2009.

Vahidi, Esbabu’n-Nüzûl, Beyrut 1991. 

Velâyetnâme, Haz: Hamiye Duran, TDV Yayınları, Ankara 2007. 

Veli, Hacı Bektaş, Makalât ve Müslümanlık, (Terc. Mehmet Yaman, Nşr: Esat Co-
şan), Ankara 1994. 

Veli, Hacı Bektaş, Makâlât, Haz: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk, TDV 
Yayınları, Ankara 2007.

Wakamatsu, Hiroki, “Batı’daki Alevi İncelemeleri: Oryantalizm ve Dinlerarası 
Diyalog”, İslâmi Araştırmalar, c. 20, Sayı: 2, Ankara 2007.



ALEVİ-SÜNNİ	DİYALOGU	-	Teolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	Bir	Değerlendirme | 165

Watt, W. Montgomery, İslâm Düşüncesininin Teşekkül Devri, Çev: Ethem Ruhi 
Fığlalı, Ankara 1981.

Weber, Max, Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, Terc. Zeynep Aruoba, İstan-
bul 1985.

Yağız, Süleyman, Alevi Aydınları Alevi Dedeleri, Utku Yayınları, İstanbul 1994.

Yaman, Ali, Kızılbaş Alevi Ocakları, Elips Yayınları, Ankara, 2006.

Yaman, Ali, Alevilik Kızılbaşlık Tarihi, Noktakitap Yayınları, İstanbul 2007. 

Yaman, Mehmet, Alevilik, İstanbul 1993. 

Yaman, Mehmet, Erdebilli Şeyh Safi ve Buyruğu, İstanbul 1994.

Yaman, Mehmet, Alevilik İnanç Edeb Erkân, Garip Dede Türbesi Derneği Yayın-
ları, İstanbul 2001.

Yapıcı, Asım, “İçimizdeki Öteki: Kimlik ve Önyargı Kıskacında Sünni-Alevi İliş-
kileri”, Dem Dergi, (Alevilik Özel Sayısı), Sayı: 6, Mart-Ağustos 2009.

Yıldırım, Ali, “Alevilerin Siyasal Yönelimleri”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evre-
ninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, c. 1, Ankara 2007.

Yıldız, Harun, Anadolu Aleviliği: Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme, Araş-
tırma Yayınları, Ankara 2004. 

Yıldız, Harun, “Alevi-Bektaşi Geleneğinde Ayin-i Cem”, I. Kırşehir Kültür Araş-
tırmaları Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Ya-
yınları, Kırşehir-2004.

Yıldız, Harun, “Alevilerde Dedelik Kurumu”, Alevilik, Ed: İ. Engin, H. Engin, 
Kitap Yayınevi, İstanbul 2004.

Yıldız, Harun, “Alevi/Bektaşi Geleneğinde Musahiplik”, Uluslararası Bektaşilik 
ve Alevilik Sempozyumu I, 28–30 Ekim 2005, Isparta 2005.

Yılmaz, Hacı, “Ahmet Sırrı Dedebaba’nın Bektaşi Tarikatı”, Hacı Bektaş Veli 
Dergisi, Sayı: 10, Ankara 1999.

Yılmaz, Hüseyin, Camilerin Eğitim Fonksiyonu, DEM Yayınları, İstanbul 2005.

Yılmaz, Hüseyin, “Çağdaş Dünyada Din Öğretimi ve Kırgızistan’la Karşılaştırıl-
ması”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 12, Sayı: 1, Sivas 2008. 

Yılmaz, Hüseyin, “Müslümanlar Arasında Ayrılığın ya da Birlikteliğin Odağında 
Kerbelâ”, Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, c. 3, Sivas 2010.

Yumul, Arusyak, “İnançların Buluştuğu Kent: İstanbul”, Kültürler Arası Diyalog 
Sempozyumu (7–8 Mart 1998), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1998.

Zelyut, Rıza, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul 1992.



166 | Prof.	Dr.	Hüseyin	YILMAZ


