
TARiH - KÜLTÜR - SiYASET DERGiSi

9 SEMAH

Reya Heqi/Alevilik felsefesi, hukuk ve  
dişiler/kadınlar 
DILŞA DENİZ

Alevi kadınlarının eşit olduğu efsa-
nesi çökeli epey oldu. Ancak yine de 
Alevilik ve kadın ilişkisi pek çok dinin 
aksine pozıtıf anlamda farklılıklar taşı-
maktadır. Aleviliğin kadına bakış açısı 
ile Alevi kadınlarının erkekegemen 
kültürdeki konumları aynı şey değil-
dir. Yani inanç olarak Alevilik esas özü 
ile kadın ya da erkek arasında bir ay-
rıma işaret etmezken, Alevi kadınlar 
toplumsal yaşamın içinde ikincil ko-
numda olup, ayrımcılık ve şiddete ma-
ruz kalmaktadırlar. Bu ise inancın erkek 
egemen bir kültürel baskıya maruz kal-
ması anlamına gelir.

Yapısal olarak Cemde pir makamı, 
pir, rawyer ve murşidlik makamlarının 
erkek egemen soy aktarımı ile devamın-
dan, günlük hayatta Alevi topluluklar-
da kadının bulunduğu konumda onun 
ikincilliğine yapısal bir forma bindiril-
diğini görüyoruz. Oysa inancın ritüel 
formunda, Alevi metinleri olan duaz, 
deşlerde ne kadın ne de erkek olarak 
cinsiyet haline atıf yapılmamaktadır. 
Çok az bir miktarda daha yakın dönem-
lerde özellikle Safevi propagandaları ile 
destekli, Şah Hatayi ve sonrasında Mu-
hammed, Ali, Hasan ve Hüseyin vurgu-
ları yer alır ki belirttiğim gibi bu İslam’ın 
baskısı/etkisi, Safevi propagandası ve 
bir miktar da Ali ve ailesinin uğradığı 
zülme karşı reaksiyon olarak inancın 
içine yerleşmış durumdadır.  Bu İslami 
temasa zorlanan Ocak yani ata kültü 
kısmında esas olarak kadın izlerinin sil-
indiğini biliyoruz. Oysa inancın ana ze-
mini olan ve gündelik yaşamdaki huku-
ku ve felsefesini sürdüren esas bölüm, 
bu eril bağlantılara daha mesafeli olan 
doğa tapınımı ilişkisinde belirir. 

Genelde Alevilik olarak toparlanan 
tüm inançlarda, özelde de Reya Heqi 
yani Kürt Aleviliğinin en önemli ka-
rakteri olan doğacı tapınım ilişkisinde, 
doğanın dişil özellikleri nedeniyle pek 
çok kadın izine rastlamak hala müm-
kündür. Bu nedenle Alevilik adı altında 
sadece ocak ve cem ritüelini dikkate al-
anlar, bu inancın en önemli kısmı olan 
doğa ile ilşkisini dışarıda bırakmakt-
adırlar kasıtlı ya da kasıtsız olarak. Oysa 

inancın yaşadığı alanlara bakıldığında 
içinde yaşadıkları kutsal coğrafya ile 
temasları inancın en temel kısmını 
oluşturmaktadır. Dersim’de örneğin, 
en merkezi sembol olan Dızgun’un kız-
kardeşleri bunun göstergesi olarak ele 
alınabilirler. 

Zel ve Karsni diye iki dağın zirveleri 
Dızgun’un kızkardeşleri olarak geçer. 
Bu ikisinin haricinde kendi mekanınd-
aki mağarasıyla adeta bağrına bastığı 
kızkardeşi Xaskar vardır. Kemeru Dız-
gun/Kevıre Dızgune de Kıl Köyü girişin-

de ilk ziyaret yeri onun adına geçen ve 
halk arasında Kaniya Xaskare/Henia 
Xaskare olarak bilinen küçük bir mağa-
radır. Bu mağaranın en önemli özelliği 
içindeki minik bir su sızıntısıdır. Bu ka-
dar yüksek bir rakımda ve bu kadar cılız 
bir su sızıntısının olması gerçekten de 
mucizevi bir olaydır.

Keza Dersim’de Ana Fatme denilen 
sodalı su kaynağı da yine bu bölgedeki 
kadın ve kutsiyet ilişkisinin su üzerin-

den kurulduğu başka bir semboldür. 
Büyük bir ihtimalle yeraltı sularının 
tanrıçası Anahiti’den devam ettirilen 
ve bir ses benzerliği ile yaşatılan başka 
bir kadın izi olarak inanç içindeki yerini 
korumaktadır. Bunların haricinde özel 
bir Kürt Alevi coğrafyası olan Dersim’in 
bana göre en önemli kadın ve inanç 
ilişkisi Bedro Dağı hikayesi üzerinden 
kurulabilir. Öykü kısaca şöyledir:

“Eskiden Bask adında, iki oğlu beş 
kızı olan bir kral vardır. O zamanlar er-
kekler rüştlerini ispat etmeleri gerek-
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mektedir. Yetişkin hale gelen Bask’ın iki 
oğlunun da bunu yapmaları gerekiyor.  
İki kardeş bir gün Mirler Yaylası’na ava 
çıkarlar. Eli boş dönen kardeşler bir 
süre sonra, Bedro yamacında, Mıle 
Çeşmesi’nde su içen bir ana geyik ve 
yavrusunu aynı anda attıkları birer okla 
vururlar. Böylece avcılıkta ilk avlarını 
vurarak kendilerini ispat etmiş olurlar 
ama aslında bir yasayı ihlal etmişlerdir. 
Çünkü su içmekte olan anne ve yavru 
geyiği hedef almışlardır. Yavru geyik 
ölmüş anne ise yaralı ve ölmek üzere-
dir. Çok sevinen iki kardeş, avlarını al-
mak üzere geyiklere yaklaşırken anne 
geyik, daha çok küçük olan yavrusu-
na kıydıkları için onlara beddua eder. 
Babalarının kral, kendilerinin de kral 
olacaklarını hatırlatarak yılanın bile su 
içen canlıya dokunmadığını hatırlatır. 
Onlara taş olmaları için beddua eder. 
Bunu söyleyip ölen anne geyikten he-
men sonra Bedro Dağından bir uğultu 
kopar ve her yandan sular fışkırır. Bu 
kargaşa esnasında kardeşlerin kılıçları 
birbirinin kolunu, başını koparırlar. 
Düşen başlar öldürülen geyiğin yanına 
düşer. Bu arada sulardan dipsiz bir göl 
oluşur ve bu kardeşler gölün dibinde 
kalırlar. Kardeşlerinin durumunu öğre-
nen kızkardeşleri ise onların yardımına 
koşarlar. Bedro Dağına gelince bir toz 
bulutu kopar, kızkardeşleri içine alır ve 
kaybolurlar. Daha sonra kızkardeşler-
den biri Kımsor tepesinde, biri Balık ile 
Maskan arasında, biri Melkıs altındaki 
Tırsuku’da, biri de kopan başı almaya 
giderken Mıle çeşmesinin yanında 
taşlaşır. Görülmeyen beşinci kız ise ko-
pan kolu yakalamaya çalışırken, kol ile 
birlikte erkek kardeşlerinin bulunduğu 
gölün dibine düşer (Deniz, 2012).

Bu metin esas olarak Reya Heqi 
inancının en temel hukuksal form-
larından birini ihtiva eder: yaşamın 
kutsiyeti. Yani bir anlamda günümüz 

evrensel insan hakları hukukunun en 
temel maddesi olan yaşama hakkı bu 
metinde çoklu anlamlarda kodlanmış 
olarak karşımıza çıkarır. Metninde veril-
diği haliyle esas konu, yavru sahibi olan 
herhangi bir dişiye saldırının kabul edil-
mez olarak ilandır. Bu saldırı, akabinde 
inanılmaz bir cezalandırma hikayesine 
dönüşür. Bu temelde yaşama kıyıla-

mayacağı mesajını doğal ve kutsal bir 
“yasa” olarak ilan ederken, anne, yavru 
ve su üçlünün kesişim kümesini yaşam 
olarak kodlar.

Metinde yavru sahibi bir dişinin öl-
dürmesi temel bir yasak konusu olarak 
işlenirken, bunun su içerken yapmayı 
daha büyük bir ihlal olarak kodlayan 
bir hukuk tarif edilmektedir. Bunun an-
lamı, temel yaşam haklarından biri ola-
rak Dersim’de küçük yavrusu olan hiç-
bir canlıya dokunulamayacağı gibi bir 
söylem belirmektedir. Çünkü annenin 
ölümü demek aynı zamanda yavrunun 
da ölümü anlamına geldiğinden, böyle 
bir durumda, o canlının kendi soyunu 
sürdürmesi, toplamda da türünü sür-
dürmesi mümkün olmayacaktır. Bu 
anlamıyla bu yasa, bu gün türleri yok 
olmakla karşı karşıya olan canlılara yö-
nelik uygulanan yasanın dayandığı te-

mele kaynaklık etmektedir ki bu sanırım 
emperyal/kolonyal amaçlarla yok edi-
len ancak büyük mücadelelerle tekrar 
metinlere girmeye başlayan dünyanın 
en temel yasası olarak yaşam hakkını, 
özellikle de soyunu devam ettirme 
hakkının bu inancın denetimindeki 
bölgedeki varlığına işaret eder. Bunun 
tercümesi, inancın kapsamındaki bu to-
praklarda, yaşam hakkının kendi doğal 
hukuku içinde ve bugün modern insan 
hakları anlayışından daha ileri bir dü-
zeyde varlık bulduğudur. Dolayısıyla da 
sadece bir türü değil, tüm canlıları bu 
koruma şemsiyesinin içine alarak daha 
kapsayıcı bir düzeyde uygulandığını 
net bir şekilde çıkardığımız bir hukuksal 
pratiğe işaret eder.

Burada yasanın kurulma biçiminin 
en önemli ve ayırt edici özelliği dişiye 
olan yaklaşımın bir hukuka bağlan-
masıdır kuşkusuz. Bununla dişi dokun-
ulmaz olarak kodlanmaktadır. Sadece 
yavru sahibi olmanın ötesinde, toplu-
mun devamlılığındaki asli rolünün de 
önemli içerik olarak kodlandığı, anne 
olarak temsil edilen dişinin, hem türün 
devamı hem de o devmalılığı sağlay-
an bakım ve koruma gibi önemli baş-
ka özelliklerindeki asli rolünün altı 
çizilmektedir. Buradan çıkardığımız 
dişiye yani kadına dokunulmazlık, 
esas anlamıyla Reya Heqi inancının 
kapsamındaki coğrafyada pratik izleri 
halen devam eden bir uygulama ol-
duğudur. Tam da bu kapsamda ilişkisini 
kurabileceğimiz başka bir pratikle yani 
Kürt Alevi bölgelerinde kadınların ser-
bestçe dolaşımının anlamı sanırım bu 
hukuksal algı ile anlamlı bir korelasyon 
oluşturmaktadır.  Buralarda –yakın ta-
rihlerdeki askeri hareketlilik haricinde- 
kadınların hareketi yani seyahat olana-
kları kendi lokal ortamı içinde herhangi 
bir saldırı riski taşımadan vardır. Hatta 
erkekler için güvenli olmayan bölge-

Dişinin yavrusunu yani 
yeni hayatı devam 

ettirme gibi zorunlu 
ve kutsal çabası, erilin 

iktidar için bir rekabete 
konu edilerek temsil 
edilmesi, keyfi olarak 
öldürme edimi daha 
eleştiriyel ve kabul 

edilmez bir eylem olarak 
tanımlanmasının bir 

sonucudur. 
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lerde bile. Kan davası, husumet gibi 
durumlarda dahi hasım aile ya da aşi-
retin kadınları da bu dokunulmazlık 
kapsamındadırlar ve hiç bir suretle 
kendilerine dokunulmaz. Hele çocuklu 
kadınlarda bu vurgu daha da keskin 
bir hal alır. Dolayısıyla buradan yukarı-
da bahsettiğimiz temel yasanın Reya 
Heqi’nin hem kadimliğine hem de bu 
kadim inancın yasalarının toplum ta-
rafından binlerce yıllık bir tarih içinde 
nasıl özenle hayatın içine aktararak uy-
gulandığına da işaret eder.

Reya Heqi inancının temel me-
tinlerinden biri olarak ele alacağımız 
yukarıdaki mitik öyküde, suyun kut-
siyetinin kökenindeki hukuku da anlay-
abilmek mümkün. Metinden net olarak 
suya yaklaşım da temel bir yasa olarak 
kurulduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekil-
de bunun bir yasa olarak işletildiğini 
başta Dersim olmak üzere Kürt Aleviliği 
yani Reya Heqi içindeki kullanım biçi-
minden, özellikle hikayede de temel 
bir söylem olan, su üzerinde hiçbir can-
lıya dokunulmayacağı ilkesi üzerinden 
kuşaktan kuşağa aktarılan ve günlük 
hayat içinde sık işitilen başka temel bir 
yasa karşımıza çıkar. Bu yasa kapsamın-
da su, temel bir yaşam malzemesi ola-
rak kolektif, yani tüm canlıların ortak 
kullanım hakkına sahip olduğu kutsal 
bir maddedir. Reya Heqi/Alevi inan-
cında suyun kutsiyetinin temelindeki 
felsefi zemin aslında yaşamın kutsiyeti 
olarak belirmektedir bu haliyle.  

Öyküdeki gibi bu yasa işletilirken, 
yasayı ihlal edenler de bu kutsal mad-
denin gücüyle cezalandırılmaktadırlar. 
Bu nedenle de aynı kutsal madde anne 
geyiğin bedduasının hemen akabinde 
ortaya cezalandırıcı bir güç olarak çık-
maktadır. Yaşamı devam ettiren mad-
de, doğal bir yasa olan yaşama dokun-
ulmazlığını ihlal edenleri cezalandıran 
kutsal mucizevi bir güce dönüşebil-

mektedir. Yani doğa, yasalarını ihlal 
edenleri bu doğal kudreti kullanarak 
cezalandırmaktadır. Burada kutsal 
gizil kudret, bir dişinin yani annenin 
çağrısıyla harekete geçen, dolayısıyla 
da dişinin bu gizil kudretin korumasın-
da olduğuna işaret eden başka bir an-
lam katmanı olarak belirmektedir. 

Bu mitte dolaysıyla da inancın ana 

ekseninde dişil ve erile biçilen roller 
de önemli özellikler barındırmaktadır. 
Kolaylıkla anlaşılacağı üzere dişilik 
hayatın kaynağı olarak kurulmaktadır. 
Ancak erillik bir iktidar ilişkisi ve dolay-
ısıyla da avcılık üzerinden kendini ıspat 

etme eylemi olarak tanımlanmaktadır. 
Yani dişilin kurulum biçiminin tam tersi 
bir istikamette. Dişinin yavrusunu yani 
yeni hayatı devam ettirme gibi zorun-
lu ve kutsal çabası, erilin iktidar için bir 
rekabete konu edilerek temsil edilmesi, 
keyfi olarak öldürme edimi daha eleşti-
riyel ve kabul edilmez bir eylem olarak 
tanımlanmasının bir sonucudur. Do-
layısıyla avcılık ve eril gücün buradaki 
eşleştirilmesi, keyfi olarak doğadaki 
canlılara kıyım biçiminde ve ceza-
landırılması gereken ağır bir suç olarak 
kodlanmaktadır. Dolayısıyla günümü-
ze kadar uygulanan av yasağının te-
melindeki felsefe ve hukuku buradan 
net olarak görmek mümkündür. Der-
sim’de açlık çekilen dönemlerde dahi 
bir iki hayvanın dışında hiçbir canlı 
avlanmamaktadır. Bilindiği üzere bu 
coğrafyanın yaşam koşulları gereği si-
lah kullanımı da oldukça yaygın bir du-
rum olmakla birlikte bu silahlar keyfi öl-
dürme eyleminde kullanılmamışlardır. 
Özellikle doğadaki canlılara karşı an-
cak ve ancak savunma pozisyonunda 
kullanımları hoşgörülmektedir. Bu da 
yukarıdaki metinde işlenen hukuki ve 
felsefi derinliğe çok uygun bir pratiğe 
denk düşmektedir. 

Keyfi öldürme edimi, mitten de an-
laşılacağı üzere başka hiçbir zeminde 
savunulmamaktadır. Hatta inanç içinda 
dokunulmaz kılınan kadınlar, bu yasayı 
ihlale göz yummaları halinde dahi af-
fedilmemiş olduklarını görüyoruz. Ör-
neğin burada erilin yaşama kıymadaki 
keyfiliğine destek sunan kızkardeşler 
bu nedenle cezalandırılmaktadır. Bura-
dan kızkardeşlik hukukunun da ihal 
edildiğini ve bunu da taşlatırma gibi 
en ağır bir cezaya tabi tutulmasıyla an-
layabiliyoruz. Kızkardeşlik hukukunun 
erkek kardeşi ve onun keyfi öldürme 
edimi içindeki iktidarını değil, hayatın 
devamlılığı için analık hukukunu ko-

kızkardeşliğin Dersim 
inanç panteonunda 
önemli bir konum 

olarak karşımıza çıkması 
bu arkaik zeminle 

daha da anlamlı hale 
gelmektedir. Dızgun’un 
kızkardeşleri –yani, Zêl, 
Karsni ve Xaskar- olarak 

kutsal mekanlarını 
korumalarını, inanç 

içindeki bu kızkardeşlik 
hukukunun önemli bir 
karşılığı olarak görmek 
gerekir. Kızkardeşliğin 
öncel toplumlardaki 
varlığı, anayanlı bir 

toplumsal sisteme işaret 
olarak kabul gördüğünü 
biliyoruz. Buradan yola 

çıkarak bölgede bir 
dönem etkili olan ana 
yanlı bir soy ilişkisinin 
varlığına dair bir izlek 

olarak olarak görmemiz 
gerekir. 
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ruyup kollamalarını gerektirdiğine işa-
ret eden bir söylem geliştirilmektedir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi kız-
kardeşliğin Dersim inanç panteonunda 
önemli bir konum olarak karşımıza çık-
ması bu arkaik zeminle daha da anlamlı 
hale gelmektedir. Dızgun’un kızkardeş-
leri –yani, Zêl, Karsni ve Xaskar- olarak 
kutsal mekanlarını korumalarını, inanç 
içindeki bu kızkardeşlik hukukunun 
önemli bir karşılığı olarak görmek gere-
kir. Kızkardeşliğin öncel toplumlardaki 
varlığı, anayanlı bir toplumsal siste-
me işaret olarak kabul gördüğünü bi-
liyoruz. Buradan yola çıkarak bölgede 
bir dönem etkili olan ana yanlı bir soy 
ilişkisinin varlığına dair bir izlek olarak 
olarak görmemiz gerekir. Mitte de soy 
ilişkisinde kız kardeşlerin anayanlı bir 
hukukun çiğnenmesinin altı çizilmekte-
dir. Kızkardeşliğin hukuku, dişilere yük-
lenmiş görünen hayatı devam ettirme 
rolüyle sınırlı değil, aynı zamanda onun 
hukukunu hangi koşullar altında olur-
sa olsun korumayı da bir görev olarak 
yüklediği bu bağlamdan açıktır. Dolay-
ısıyla mitteki kızkardeşlerin en ağır ceza 
olan taşlaştırmaya maruz bırakılmaları, 
doğanın yasasını ihlal eden eril gücün 
keyfiliğinin hoş görülemeyeceği şeklin-
de okunmalıdır.  Buna göre doğanın 
yasası olan yaşamın kutsiyeti, kardeşlik 
hukukundan önce gelmektedir. Gücü-
nü keyfi olarak yaşama kast ile sınayan 
bir anlayışa destek olmak, akrabalık 
üzerinden adaletin temsiline engel ol-
mak, büyük bir suç olarak kodlanmakta 
ve bunun için ayrıca cezalandırılmakt-
adır. Bu nedenle sadece yasayı ihlal 
eden değil, bu ihlalde onları hoş gören 
ya da akrabalık ve diğer nedenlerle on-
lara destek olmaya çalışanlara da ciddi 
bir yaptırım uygulanacağı gibi bir so-
nuca varılmaktadır.  

Bu durumda Kürt Reya Heqi in-
ancının hukukunda en önemli yasa-

klardan biri olan keyfi öldürme edimi, 
önemli bir dayanak bulur. İnanç için-
de insan öldürme yasaklanırken ama 
aynı zamanda da keyfi öldürme edimi 
olan avcılığın da yasaklanmasıyla bu 
yasak tüm canlıları kapsam içine alır. 
Bu nedenle hem mitte hem de günlük 
hayatta açık bir biçimde avcılık, yaşamı 

hedef alan, doğaya ve kutsal yaşama 
aykırı bir edim olarak kabul edilmekte 
ve ona karşı bir pozisyon alınmaktadır. 
Dolayısıyla öyküdeki haliyle avcılık 
yaşama kast eden, istenmeyen, bir tür 
eril kendini ispat etme biçimi olarak 
eleştirilmektedir. Doğanın ve hayatın 
dengesine ve devamına kastı nedeniy-

le, yaşama ve yaşamın kutsiyetine karşı 
bir akit olarak işaret edilirken, aynı za-
manda en temel ve kolektif madde ola-
rak su başında yapılmasını daha ağır bir 
suç olarak işaretlemektedir. 

İşlenen suçun -anne ve yavru 
geyiğin öldürülmesi- kutsal coğrafya 
olan Bedro Dağında gerçekleştirilmesi 
de kutsal coğrafya yönelik bir saldırı ola-
rak ayrıca ağır bir edim olarak kodlan-
maktadır. Bu, Dersim’de “kutsal mekan-
ların başında hiç bir suç işlenmeyeceği” 
inancına önemli bir destek yaratmakt-
adır. Bu durumda kutsal mekanların 
başında -ki su başları her daim kutsiye-
tin kapsamındadır- suç işlemek daha 
ağır bir suçtur. Bu nedenle de Reya Heqi 
inancı, bulunduğu coğrafyayı bir bütün 
olarak kutsiyet kapsamına alan uzamsal 
felsefeyi izler. Bu haliyle neredeyse tüm 
coğrafyasını kutsal hukuki bir denetime 
tabi tutar. Ve bu uzamsal alanda suç 
işlenmesini yasaklar. Bu ise bir yandan 
inançla ilişkisini kurarken öte yandan 
önemli toplumsal normları da üzerine 
bina eder. Yani hem inanç, hem hukuk 
hem de hukuku besleyen felsefesini de 
bu coğrafyanın üzerine yerleştirir.

Bu nedenlede Reya heqi/Alevilik 
mensuplarının çevreleriyle ilişkileri 
diğer dinlerden farklılık taşır. Bu an-
lamıyla çevrelerindeki tüm doğayı bir 
mabede dönüştürürken, kendi topra-
klarından çıkarılmaları esas olarak ken-
di mabetlerine el konması anlamına 
gelir. Tam da bu nedenle Türkiye’de 
Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları böl-
gelere biopolitik nedenlerle saldırılar 
yapılmasının anlamı daha da berra-
klaşır. Amaç onların elinden ibadet me-
kanlarını almaktır. Dersim’de barajlar, 
Maraş’taki kamplar, malatya’da kapılara 
atılan kırmızı çarpılar ve diğer bir yığın 
şey Reya Heqi/Alevileri kendi kutsal 
coğrafyalarından çıkarmak, dolayısıyla 
inaçlarından koparmak anlamına gelen 

Öneri olarak 
Cemevlerinden öte 

doğal kutsal mekanlarla 
ilişkilenme, inancı 

onlar üzerinden devam 
ettirme önemli koruyucu 

bir çaba olacaktır. Bu 
çerçevede dağa taşa 
tapma endişesini bir 
yana bırakıp, insan 

eliyle tanrıya ev yapma 
gibi absürt bir çabayı 

sorgulamak önemlidir.  
İnsan eliyle yapılmış 
tanrı evlerindense 

tanrı eliyle yaratılmış 
dağlar, taşlar, nehirler ve 
ağaçların daha anlamlı 

olduğu; buralarda 
inandığımız kudretle 

temasa geçmenin 
daha yüksek bir mantık 

içerdiğini savunmak 
daha kolay ve anlamlıdır. 
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sistemli ve bilinçli uygulanan bir strate-
jidir. Çünkü gündelik hayatta cem/pir/
raywerden öte, temas ettikleri ziyaret 
inancı üzerinden daha yoğun bir inanç 
pratiği vardır. İşte bu, inancın ana iba-
det mekanlarından koparılmaları bir 
anlamda diğer dinlerin mabetlerinin 
yıkılması ile eşdeğerdir ve uluslararsı 
insan hukukuna göre de inanç özgür-
lüğü adına önemli bir suçtur. 

Girişte de değindiğimiz gibi Rêya 
Heqi ya da şimdi Aleviliğin içinde tanım-
lanan inancın ana merkezlerinden biri 
hatta en önemlisi doğa ile ilişkisi olarak 
belirmektedir. Bu ilişki kutsal yasanın 
kapsamında doğa ve insanın birbirine 
saygı göstererek ortak bir yaşamın sür-
dürülmesi olarak belirmektedir. Burada 
ana eksenlerden biri dişil, yani yaşamın 
devamı için temel bir kesim olan dişilik 
olarak kodlanmaktadır. Dişilere dolay-
ısıyla kadınlara bu kapsamda azami bir 
dokunulmazlık zırhı sağlanıyor. Reya 
Heqi inancında kadınların aile dışında 
kimse tarafından dokunulamayacak bir 
biçimde özgürce seyahat etmelerini de 
inancın bu felsefik içeriğine borçlu ol-
duğumuzu buradan çıkarabiliriz. 

Yukarıda girişte de belirttiğimiz 
üzere Reya Heqi/ Alevilikte inancın 
kendisinden değil, ancak zaman için-
de inancın felsefesinin erkekegemen 
kültürün güçlenmesi ile aşınmasından 
kaynaklı kadınların ikincil bir konuma 
itildiğini söylemek mümkün. Özellikle 
son yıllarda kadim felsefesinin mo-
notheist dinlerin bilgilerinin saldırısı 
altında geriye çekilmesiyle hızla doğacı 
olan köklerinden koparılmaktadır. Bu 
eril ilerleyiş inancın içinde ciddi enfek-
te bir hal ortaya çıkarmaktadır. Bu en-
fekte hal özellikle kendi kutsal ortam-
larından kopan, hızla Islam’ın bilgisinin 
denetimine sokan koşulların çok büyük 
bir etkisi vardır kuşkusuz. 

Bu durum yazın alanında da hız-

la ilerlemektedir. Alevilik/Reya Heqi 
çalışanlar inancın bu doğa ile ilişkisini 
kasıtlı ve sistemli bir şekilde es geç-
mektedirler. Bu hem inancın kendisine 
hem felsefesine ve hem de tarihine dair 
bilgisizlikleri nedeniyle, en önemlisi de 
semitik din algısıyla, onun bakış açısıy-
la düşünmelerinden kaynaklı arızalı bir 
durumdan kaynaklanmaktadır. Bu ise 
haliyle inancın içinde daha büyük ha-
sarlara yol açmaktadır. Bu hasarın en 
büyüğü kadınların ve elbette doğanın 
alayhine seyreden daha kapitalist ve 
tüketici bir bakış açısıdır.  İnanca dair bu 
bilgisizlik veya Islam karşısında savun-
ma pozisyonuna geçip onun bilgisiyle 
kendini savunma zaafı, bu derin hukuk 
ve felsefe inancını içeriden aşındırmak-
ta, zayıflatmaktadır. Pek çoğu onun 
doğa ve doğa tapınımına dair köken-
lerini, başkaları “puta tapıyor” gibi bir 
endişe ile ya değiştirerek ya da es geçe-
rek, ama her durumda bilinçli şekilde 
ihmal ederek hızla hegemonik dinlerin 
bakış açılarıyla yeniden yorumlamakt-
adırlar. Bu ise bu inancı tehdit eden en 
büyük tehlikedir. 

Bölgede inancın içinden yetişen 
herkes, buradaki inancın son yıllarda 
yazılı müdahalerle başka bir biçimde 
yansıtılmasının oradaki inançla çok ayrı 
olduğunun farkındadır. Ocak sistemi, 
bölgenin bir zamanlar otonomisini yö-
neten ve bu nedenle merkezi otoritenin 
hedefinde iken, bugün bir şekilde inan-
ca yönelik baskılama ve asimilasyon sü-
reçlerine payanda yapılacak bir formda 
kullanılmaktadır. Bu anlamıyla içeriden 
yönelmiş ciddi bir tehdittir. Bu tehdit 
kapsamında Aleviliğin yatay ilişkilen-
me süreçleri hızla dikey kariyer süreç-
lerine dönüştürülmekte ve bununla 
inancın altına tabir yerinde ise dinamit 
olarak yerleştirilmektedir. Öneri olarak 
Cemevlerinden öte doğal kutsal mek-
anlarla ilişkilenme, inancı onlar üzerin-

den devam ettirme önemli koruyucu 
bir çaba olacaktır. Bu çerçevede dağa 
taşa tapma endişesini bir yana bırakıp, 
insan eliyle tanrıya ev yapma gibi ab-
sürt bir çabayı sorgulamak önemlidir.  
İnsan eliyle yapılmış tanrı evlerinden-
se tanrı eliyle yaratılmış dağlar, taşlar, 
nehirler ve ağaçların daha anlamlı ol-
duğu; buralarda inandığımız kudret-
le temasa geçmenin daha yüksek bir 
mantık içerdiğini savunmak daha kolay 
ve anlamlıdır. 

Bu biçimiyle dişiye, kadına, doğaya, 
çevreye, insana daha yakın ve dolay-
ısıyla daha insancıl ve barışçıl olan bir 
inancı yaşatmamız mümkün olacaktır.  
Kadınların yitirdikleri tüm hakları da bu 
felsefe ve hukukunu doğru okuyup uy-
guladığımız zaman yerine konacağın-
dan kuşkumuz olmasın.
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