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1Murat Cem DEMİR2

ÖZET

Alevi-Bekta i inanç sistemi, ya andığı 

toplumsal mekânı ve ili kileri düzenlerken 

bazı kuralları kendine referans almı tır. 

İnanç eksenli bu kurallar, kamu gücü ile 

desteklenen yazılı pozitif hukuk kuralları 

değildir. Bu kurallar ahlak, örf, adet, gele-

nek ve göreneklerin inanç ile harmanlandığı 

kurallar silsilesidir. Bu kuralların ya andığı 

sosyo-kültürel mekâna dâhil olmasıyla, ki i 

için bağlayıcılık da ba lar. Pratikte eklektik 

doğasından dolayı coğrafi  çe itlilik gösterse 

de, barındırdığı inançsal kodlar ya ayan bu 

hukukun mü terek bazı uygulamaları dile 

getirmesini mümkün kılmaktadır. Bu ma-

1 Alevilerde hukuk sorunu tartı ılırken bazı adlandır-
malar yapılır. Bu adlandırmaların bir kısmı yapanın 
fantezi dünyasına aittir ve gerçeklik olduğundan daha 
farklı vurgulanıp önemsenmi tir. Oysa antropolojik 
olarak benzer toplumlarda, benzer süreçleri görebili-
riz. Kanımızca, Alevi halk mahkemeleri (Metin,1995), 
(Güzel,2004) gibi adlandırmalar, gerçekliğin ideolojik 
kurgusuna i aret eder.  

2 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, Sosyoloji Bölümü. 
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ABSTRACT

Alevi-Bektashi belief system takes some 

rules and norms as references while arrang-

ing social space and relations. These faith-

basedrules are not codifi ed positive law 

codes that are promoted by public power. 

They are a wide range of rules that har-

vested moralities, customs, traditions and 

conventions with faith. With entering a so-

cio-cultural space in which such rules are 

dominant an individual at the same time 

has to bind to them. Though this living juris-

prudence showed in practice a geographic 

diversity due to its eclectic nature, the be-

lief codes that it contains facilitate to utter 

common practices. This article will attempt 

to set forth the common traits of Alevi-Bek-

tashi legal system.

Key Words: Alevi, Law, Sociology of 

Justice, Dar, Excommunication.

ALEVİ-BEKTA İ HUKUK SİSTEMİ1

ALEVI-BEKTASHI LEGAL SYSTEM



230

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

GİRİ

Alevi-Bekta i inanç sistemi ve bu sistem 

etrafında kümelenen ta ıyıcılar, Osmanlı 

İmparatorluğu ve Cumhuriyet’in ilk dönem-

lerine kadar basitten karma ığa toplumsal 

sorunlarını -özelde adli- çözmede çoğunluk-

la geleneksel kurumlarını devreye sokmu -

lardır. Teolojik3 muhtevadan beslenen bu 

kurumlar, güçlü inançsal kodlarla bireyleri 

kendine bağlamı , davranı larını kontrol 

etmi , sistem dı ı davranı lara ise yaptırım 

uygulamı tır. Dar adını verdiğimiz, Alevi 

hukuk kurumu sembolist ve koyu mistik 

doğasına ait buyruk ve yaptırımlarının bir-

çoğunu ulus devlet sistemi ve hukukunun 

yerle mesi ile modern hukuka devretmi tir. 

Ayrıca modernle me ve kırdan kente göç 

kapalı sistem içerisinde örgütlenen cemaa-

tin parçalanmasına, sosyal ağların gev eme-

sine ve dönü mesine neden olmu tur. So-

nuçta, geleneksel hukukun ya am bulduğu 

sosyal gerçeklik yerini kentin katı -norma-

3 Alevi teolojisine ait temel özellikler, biraz problem-

li olsa da Ocak (2002: 247) tarafından u ekilde sıra-
lanmı tır: 1- Alevilik, diğer itikadı İslam mezhepleri 
gibi, teolojik tartı maların ve fi kir ayrılıklarının ürü-
nü bir mezhep değil, tamamıyla sosyo-ekonomik ve 
siyasi artların tabii seyriyle olu an bir Müslümanlık 
tarzı olduğundan, teolojisi de i aret edilen tartı ma-
lar sonunda olu mu  bir teoloji değildir. 2- Alevilik 
teolojisi, senkretik bir teolojidir; yani Orta Asya’dan 
Balkanlar’a, X. yüzyıldan zamanımıza kadar uzanan 
çok geni  bir zaman ve mekan boyutunda, bütün bu 
mekanların inanç ve kültürlerinden izler ala ala, tabii 
olarak kendiliğinden geli mi  bağda tırmacı (senkre-
tik) bir teolojidir. 3- Alevilik teolojisi, i lenmi , kitabi, 
sistematik bir teoloji olmayıp, mitolojik ve ifahi bir 
teolojidir. 4- Belki hepsinden de önemlisi, Alevilik 

teolojisi, açık ve net kavramlar kullanmayan, sembo-
list ve koyu mistik bir teolojidir.

tif- gerçekliğine bırakmı tır. Yalnız burada 

önemle belirtilmesi gereken ey deği imin 

tek düze olmadığıdır. Geleneksel hukukun 

direndiği, geri çekildiği hatta bazı alanlarda 

formel sistemin ötesine geçtiğini bile söyle-

yebiliriz. 2007 yılında Kırıkkale’nin bir kö-

yünde vuku bulan ve benimde faillerini ta-

nıdığım bir olay buna örnektir. Dar’a konu 

olan mesele Sünni-Alevi evliliğiydi. Alevi 

bir kızın Sünni bir erkekle evlendirilmesi 

cemaatin tepkisini çekmi ti ve kızın babası 

bu olaydan dolayı sorgulanmı tı. Ancak, bu 

makale oldukça önemli olan bu deği im di-

namiklerine değinmeyecektir. Belki ileride 

bu konu ile ili kili yapılması dü ünülen bir 

çalı maya eksik referans olabilir. Bu makale 

daha çok Alevi hukukuna ait kavram setle-

rini açıklamaya ve doğasını çözümlemeye 

çalı acaktır. Bu konu ile ilgili sınırlı sayıda 

kaynak ve görü me notları bu çalı manın 

dayanak noktalarıdır.

Sosyal Gerçeklik Olarak Hukuk

“Hukukçular hala hukukun tanımını 

aramaktadırlar” derken, Kant,meslek er-

baplarının yanında felsefecilerin, siyaset 

bilimcilerin, antropologların ve sosyologla-

rında tartı maya müdahil olacaklarını hiç 

dü ünmemi ti. Mesela, adalet ve hukukun 

kaynağı sorununu daha çok felsefeciler, 

uygulamayı ise daha çok politik fi gürler ve 

siyaset bilimciler tartı mı tır. Meslek erba-

bı ise hukuku daha çok dogmatik-pozitif 

esaslarla ele almı , kapalı bir sistem olarak 

dü ünmü  ve kanun maddelerine indirge-

mi tir. Olanın tercih edildiği, olması gere-

kenin göz ardı edildiği bu sistemde, kuralın 
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getirdiği düzenleme emredici kiplikte ileri 

sürülür ve alternatifl er çoğunlukla yok sa-

yılır. Onlara göre gerçeklik yasa maddeleri 

ile sınırlandırılmı  ve maddeler devlet otori-

tesi ile e le tirilmi tir. Hukuk sosyolojisi ise 

Durkheim tonlaması ile hukuku sosyal bir 

olgu, hukuk kuralını ise bir sosyal kontrol 

aracı olarak kavrar. Kısaca, hukuk sosyolo-

jisini “… hukuku… toplumsal ya amın hem 

ürünü hem de düzenleyicisi olarak ele alan, 

doğu , geli im ve deği imini etkileyen top-

lumsal etkenlerle kar ılıklı ili ki ve etkile-

imini sosyolojik yöntemlerle inceleyen bir 

bilim dalıdır” (Gürkan, 1999: 46), eklinde 

tanımlayabiliriz. Hukuk sosyolojisi toplum-

sala vurgu yapar ve bütün repertuarını ora-

dan çıkartır. Çünkü orada bizim ürünümüz 

olup bize rağmen davranı larımızı kont-

rol eden kurallar vardır. Durkheim bütün 

bunları toplumsal olgu kavramı içerisinde 

değerlendirir ve hukuku da bu çerçevede 

algılar. Hukuk da diğer toplumsal baskı 

mekanizmaları gibi zorlayıcı gücü ile bireyi 

denetime almaya çalı ır. Durkheim’in hu-

kuk kurallarının özelliklerini betimlerken 

zikrettiği cümleler bu anlamda oldukça ma-

nidardır. 

“Hukuk kurallarını ihlal etmeye kalkar-

sam, bu hukuk kuralları, benim bu eylemi-

min gerçekle mesine engel olmaya dönük 

mekanizmayı i letmeye çalı ır. Fakat hukuk 

kurallarını ihlal etmeye dönük eylemim en-

gellenmemi  ve çoktan gerçekle mi  ise, bu 

kurallar, eylemimin toplumsal etkilerini yok 

etmeye veya eylemim ile hukuki kurallar 

arasındaki çeli kiyi yok edip eylemimi hu-

kuka uygunluk alanının içine çekmeye çalı-

ırlar. Eğer bu mümkün değilse yani eylem 

ve davranı ım ba ka türlü düzeltilmeyecek 

durumdaysa, hukuk kuralları eylemimi ce-

zalandırmak yönündeki mekanizmaları ha-

yata geçirir.” (Durkheim, 2003: 50).

Durkheim özelinde hukuk sosyolojisi 

ile me gul olan ki iler sosyal kontrol kavra-

mını vurgulamı , yazılı normların yanı sıra, 

örfi , geleneksel, dinsel ve ya ayan kuralları 

da önemsemi lerdir. Hukuk sosyologları, 

gelenek içerisinde varlığını sürdüren norm-

ların geçerliliğini, yazılı normlarla girdiği 

ili kiyi ve bu ili ki sonucu deği en, uyum 

sağlayan, yok olan, direnen ve/veya çatı-

an hallerini önemli bir inceleme nesnesi4 

4 Çünkü , legal zeminde formel ile enformel hukuk 
alanları arasında sava  sürmektedir. Bu sava ta for-
mel biçim kazanıyor görünse bile geleneğin bu sava ı 
tamamen kaybetmediğini görmekteyiz. Mesela bazı 
durumlarda formel hukuk ile birlikte enformel alanın 
kendi doğasını da ikili bir sistem olarak dayattığı gö-
rülmü tür. Sömürge toplumlarda gözlenen çoklu sis-
tem buna örnektir ve teoride kar ılığı Legal Pluralism 
(yasal çoğulculuktur). Bu çerçevede Roberts’in (1979) 
batı hukuk sistemi ile İslami, geleneksel, enformel ve 
normatif kuralların birlikteliğini amalgam olarak ni-
telemesi manidardır. Bazı durumlarda ise enformel 
alanın bir çok kuralının moderniteye yenik dü tüğü 
ve savunmasız kaldığı gözlenirken bazı kurallarının 
ise olmaz ise olmaz bir gerçeklik olarak varlığını sür-
dürdüğü hatta imam nikahı gibi legalin ötesine geçip 
daha belirginle tiği gözlenmi tir. Alevi hukuku siste-
minde benzer modernle tirici evrime tanık olmakta-
yız. Alevi hukuk sisteminin sahip olduğu kategorilerin 
çoğu u an geçersizdir. Dar ve görgü cemi u an çok 
az yapılmaktadır. Kentle me, modernle me, merkezi 
devlet ve asimilasyon Alevi toplumsal konumunu en 
çok zorda bırakan kertelerdir. Bugün Aleviler çok az 
sayıda ve çok az alanda hukuksal kategorilerini kul-
lanmaktadır. Kırsal alanda yoğun olarak kullandığı 
birçok hukuksal mekanizmayı u an modern hukuka 
devretmi tirler. 
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yapmı lardır. Hukuk sosyolojisi açısından 

Alevilik de enformel hukuk sistemi (Infor-

mal legal systems) içerisinde değerlendiri-

lir. İnanç etrafında örgütlenen topluluğun 

mevcudiyetini sürdürmek için yürürlüğe 

koyduğu buyruk ve yaptırımları içeren en-

formelkontrol biçimleri Alevi hukukunun 

önemli parçalarıdır. 

Alevi Hukuk Sisteminin Genel 

Karakteristikleri

Alevi hukuk sisteminin genel özellikle-

rini anlatırken kabaca, daha çok pozitif hu-

kukta dile gelen kategorileri kullanabiliriz. 

Bunlardan biri bağlayıcılıktır. Bir toplumun 

üyesi olan bireylerin o toplumda geçerli olan 

normlara tabi olması, hakları ve yükümlü-

lüklerini bilmesidir. Bir diğer kategori ise 

mevzuattır. Mevzuat5 “pozitif hukuku olu -

turan hukuk kuralları, yasa, yasa gücün-

deki kararname, tüzük ve yönetmeliklerde 

yer alan kurallardır.” (Gözübüyük, 1993: 5). 

Alevi hukukunun mevzuatı ise Alevilerin 

davranı larını yöneten kural ve ilkelerdir. 

Bu çalı mada ele alacağımız son kategori ise 

içinde yargılama ve cezalandırma pratikle-

rini barındıran uygulamadır.

1. Kuralların Bağlayıcılığı (İkrar-

Yola Girme)

Bireyin, Alevi toplumunun üyesi olabil-

mesi için bir sözle meye boyun eğmesi Ale-

5 Mevzuat adı verilen kurallar yazılı hukuk normla-
rıdır ve bunların örf-adet hukukunda yeri yoktur. Biz 
sadece bu kavramı Alevi hukuk sistemini anla ılır 
kılmak (benzetme) amacı ile kullandık. Yoksa hukuk 
literatüründe böyle bir kullanıma yer yoktur.

vi kültürel kodlarınca yola girmesi yani ik-

rar6 vermesi (yola girmek için bireyin verdi-

ği söz) gerekir. İkrar (tasdik-kabul); bireyin 

belli bir ya a geldiğinde; ba ka bir deyi le 

hem fi zyolojik hem de zihinsel anlamda ol-

gunla tığı (bireylerin davranı larını kontrol 

edip, sorumluluklarını alabilmesi) anda7ger-

çekle ir. İkrarile normların geçerliliği ba lar, 

birey cezai ve hukuki sorumluluk altına gi-

rip (bağlayıcılık) hukuksal özne konumuna 

yükselir. “Eğer bir Alevi can ikrar vermemi -

se, görgüden geçmemi se o i lediği suçtan 

ötürü dü kün sayılmaz. Çünkü görgüden 

geçenler Mansur darında, Hak didarında, 

erenler meydanında, yemin içerler. Yemin-

lerini bozup kötü yola saparlarsa dü kün 

durumuna dü erler.” (Rençber, 2010).

İkrar verme, söz/and içme, ikrar ce-

minde alınır. Talipler açısından metanetli 

bir süreç olan ikrarı, kabaca öylece resme-

debiliriz. Öncelikle yola girmek, erkanla8 

tanı mak isteyen talip, dileğini bir rehbere 

açar. Rehber, ona yol ile ilgili gerekli bilgi-

leri verir; yola nasıl gireceğini anlatır. Ön-

sosyalle me a amasından sonra rehber du-

6 Alevi bir anne babadan doğmak Alevi olmak için ön 
ko ul olsa bile yeterli değildir. Dinsel aidiyet tam ola-
rak ikrar ile gerçekle ir.

7 Mitolojik anlatı, uygulamadan biraz daha farklıdır. 
Anlatıda; çocuk denecek ya ta rehberin (İmam Hz. 
Ali) mür idin (Hz Muhammed) peygamberliğine 
inanmasına vurgu yapılır. Burada biz, fi ziksel olgun-
la madan ziyade zihinsel olgunla manın öne çıktığını 
görmekteyiz. 

8 Esat Korkmaz (1994), lügatinde erkan maddesini, 
tarikat ulularının koyduğu ve tarikatın yasası duru-
munda olan ilkeler, kurallar, törenler bütünü olarak 
tanımlar. 
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rumu pirile payla ır. Benzer ekilde pir de 

yola girmek isteyen bireye ikrar vermenin 

sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bir-

çok kez anlatır ve uyarır. Belli bir süre can 

beklenip gözlenir, gerekli ko ulları sağladı-

ğına kanaat getirilirse ikrara çağrılır. Bilin-

diği gibi Alevi erkanının gerektirdiği bütün 

i lemler cemde vuku bulur. İkrar vererek 

yola girmek isteyen birey, çocukların, küs-

künlerin ve dü künlerin giremediği ikrar 

cemine katılır. “İkrar verme yılda bir kez 

yapılan Ayin-i Cem töreninde olur. Yılda 

bir gelip töreni yöneten dedeye9 söz veri-

lir. İkrar veren tarikata giri ini kutlamak ve 

sözünü yerine getireceğini bildirmek için 

kurban keser. Bu kurbana “ikrar kurbanı” 

denilir.” (Koç, 2008:29). İkrar süreci ayrıca 

birçok ritüele de konu olmaktadır. Ancak 

bunların bazıları içerdikleri anlam bakımın-

dan diğerlerine göre daha ba attır. Mesela, 

9 Dedenin otoritesi mutlak değil, payla ılarak güç-
lenen bir özellik gösterir. Mesela, pir ikrar sürecinin 
hiçbir a amasında tek ba ına karar verici değildir. 
Erkanda bulunanların hepsi eğer o canı kabul etmez 
ise talip yola giremez. Topluluğun bir üyesi olamaz. 
Aktörlerin dilsel performansına ait örneklere bakarak 
bunu daha iyi anlayabiliriz. Mesela, rehberin dedi-
ği “Hü tarikat erenleri, eriattan tarikata, tarikattan 
marifete, marifetten sırrı hakikate bir çift/koç kur-
ban getiriyorum, yolumuza, erkanımıza, tarikatımıza 
dahil olmasını kabul eder misiniz?” (Yıldırım, 2000: 
19) sorusu; aynı ekilde pirin cemde bulunan ki ilere 
yönelttiği “Ayin-i cem karde leri! Bunlar hak huzuru-
na, pir divanına geliyorlar. Yolumuza girmeye heves 
etmi ler. Buyruğunun, erkânının, tarikatının hepsinin 
yükümlülüklerini yüklenmeyi temin ediyorlar. Buyu-
run bu canları kabul eder misiniz?” (Yıldırım, 2000: 
20) sorusu ve cemaatin muhtemelen vereceği “Bizim 
huyumuzla huylanır, yolumuzla yollanırlarsa biz on-
ları karde  kabul ederiz.” (Yıldırım, 2000: 20) cevabı.

metaforik düzeyde, yola girecek bireylerin 

ip bağlanarak rehber tarafından pirin önü-

ne getirilmesi buna iyi bir örnek te kil eder. 

Bu örneğin içinde ta ıdığı muhtemel örtük 

anlam kanımızca talibin, denetleyicilik gücü 

yüksek bir toplumsal sözle meye ve nefsini 

tırpanlayan bir toplumsal ili kiler sistemine 

gireceğine dair ipucudur. Bunu destekleyen 

bir ba ka kanıtta daikrar töreninde bele bağ-

lanan yünden örülmetîğ-bend10 denilen ku-

ağa üç düğüm vurulmasıdır. Düğümlerin 

hem dinsel hem de toplumsal anlamı vardır. 

Dinsel olarak, üçlere (Allah-Muhammed-

Ali), toplumsal olarak da, kurallara (eline-

beline-diline sahip ol) vurgu yapar. Simge-

nin gücü, toplumsal kategoriler ile dinsel 

kategorilerin e le mesi sonucu artmı tır.

Özetle, ikrar11 verilinceye kadar bireyle-

10 Tîğ-bend yola giren can için tığlanmı  olan nasip 
kurbanının yününden eğrilmek suretiyle meydana 
getirilen iplerle örülür. 12 kat iplik gruplara ayrılarak 
bir tür saç örgüsü eklinde örülür. Genellikle 2 metre 
uzunluğunda, serçe parmak kalınlığında, uzunca bir 
ip eklindedir (Temren, 2009: 45).

11 İkrar bir kabul olduğu kadar arınma pratiğidir de, 
Hıristiyanlardaki vaftiz gibi Aleviler de ikrar sürecin-
de geçmi in bütün olumsuzluğunu üzerlerinden atar-
lar. Bu arınma ve yeniden doğma süreci tövbe ile ba -
lar. Noyan (1999: 368) bu süreci öyle anlatır : “Daha 
önce i lenmi  olan suçlar Kur’an’daki tövbe ayetlerine 
dayanılarak hiç i lenmemi  gibi sayılırdı. O anda ye-
niden doğmu  gibi olunurdu. Tövbe ettikten sonra, 
uyarıcının (mür idin) ona yapacağı (telkinler) yani 
vereceği öğütler içinde hareket etmeye ikrar verir, söz 
verir, and içerdi. Artık bu, ahlaki ve hukuki kuralla-
ra saygı gösterecek, (Bu yol güçtür, ate ten gömlektir  
giyilmez, demirden lebledir çiğnenmez, kıldan ince 
köprüdür geçilmez, kılıçtan keskindir dayanılmaz, 
demirden yaydır çekilmez, gelme, gelme! Dönme, 
dönme!... Gelenin malı, dönenin canı) denilmi tir”.
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rin hukuki sorumlulukları yoktur. Bağlayı-

cılık ikrar gerçekle tikten sonra ba lamı tır. 

Birey, ikrar ile dinsel ve toplumsal boyutları 

güçlü bir anlamlandırma sistemine eklenmi  

ve kâmil insan12 olma sürecine girmi tir. Bu 

süreçte yapacağı en küçük hata yaptırımları 

da beraberinde getirir. Kapıların rahat açıl-

ması, makamların kolay geçilmesi, ikrarda 

bireyin verdiği sözü tutması ile mümkün-

dür.

2. Alevi Hukuk Kuralları 

(Mevzuatı)

Alevi ve Bekta ilerin davranı larını dü-

zenleyen kuralların birçoğu yöresel farklılık-

lar gösterse de bazıları Alevilerin tüm ya am 

alanlarında ilke eklinde varlığını devam et-

tirmi tir. Bu ilkelerin çoğu sembolik olarak 

güçlü bağlantılara sahiptir. Bireylere olmaz 

ise olmazları dayatır ve içinde; sayı gibi, sır 

gibi, edep-ahlak gibi inançla harmanlanmı  

güçlü öğeler vardır. Burada, bu kurallar hi-

yerar ik bir dizge eklinde sunulmayacak, 

temel bazı normlar açıklanacaktır.

“Eline, beline, diline hakim ol” belki 

de bu kurallardan en sık duyulanıdır. Bir 

Alevinin mutlaka uymak zorunda olduğu 

kuraldır. Kutsal üçleme eklinde kendini or-

taya koyan bu kural, bireyin otokontrolünü 

12 “İnsan-ı kamil” Alevilerde hedeftir. Be inci İmam 
Muhammed Bakır, kamil insanın üç özellik ta ıdığını 
belirtir. Bunlar: 

a-)  Din hususunda görü  ve bilgi sahibi olmak.

 b-)  Hadise ve felaketlere kar ı sabırlı olmak.

c-) Hayatında ve ya ayı ında tedbirli olmak (Hame-
dani, 1986: 132).

sağlama ve davranı larına rehber olma gibi 

i levleri üstlenir. Bu kuralın ihlali birçok 

sapma ve suç türünün ortaya çıkmasına yol 

açacaktır. Kuralın üç ögesini detaylıca ince-

lersek:

“Eline sahip olmak: Elinle koymadığını 

alma (hırsızlık yapma), elini kendinden güç-

süze kaldırma, ellerin iyiliğe hizmet etsin, el 

al el ver, el emeği, alın teri, el ele el Hakk’a, 

gibi anlamları içerir. Her fenalık insanoğlu-

nun elinden geldiğine göre, ele sahip olmak 

ko ulunun ne kadar önemli olduğu anla ı-

lır. Diline sahip olmak: Görüp duyup bilme-

diğini (yalan) söyleme, bildiğini ehlinden 

esirgeme, tatlı dilli muhabbetli ol gibi birçok 

anlamları içerir. Dil de el kadar önemlidir. 

İnsan diliyle ba kalarının gönlünü kırabil-

mekte ve yalan söyleyebilmektedir. Dile 

sahip olmak da bu açıdan çok önemlidir.

Beline sahip olmak: Egoist, bencil duygulara 

hakim olmayı, her türlü ili kinin gönül rıza-

sı ve sevgiye dayanmasını, her önüne gelene 

eğilme(me), dik durma gibi anlamları içerir. 

Bel’e sahip olmak insanın hayvani duygula-

rını (engeller).” (DABF, 2008: 15).

Bir diğer önemli kural ise “dört kapı, 

kırk makam”dır. Dile geldiği yer olarak 

Ahmet Yesevi ve Hacı Bekta  Veli’ye atfe-

dilen eserler gösterilmektedir. İçinde kırk 

makamın bulunduğu dört kapı Yıldız (2002) 

tarafından u ekilde özetlenmi tir: “ ‘ eri-

at’ kapısı, her canın (uyuması zorunlu olan 

kuralları) içermektedir. ‘Tarikat’ kapısı eğit-

meyi ve öğrenmeyi yeğler. ‘Marifet’ kapısı 

iç hesapla mayı yani eriat kapısı olan özle, 
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tarikat kapısı olan tedrisatın birle iminde 

olu an yeni durumu, hakikat kapısına var-

dığımızda, bu iç hesapla manın zorunlu 

sonucu, diğer bir deyi le varılan sonucunu 

göstermektedir. eriat asıl, tarikat tali (isteğe 

bağlı), marifet analiz; hakikat ise tortu yani 

sentezdir.” Her kapıda bulunan on makam 

ile nefsin törpülenmesi kastedilir. Törpüle-

nen nefsin ise cemaat üyelerine ve ba kaları-

na zarar verme potansiyeli azalmı tır.

Bir diğer tamamlayıcı kural ise üç sün-

net yedi farzdır. Ankara Çubuk yerle ke-

sinde mesken tutan Cibali Ocağı’na bağlı 

dedeler, kendileri ile yapılan mülakatta, üç 

sünnet ve yedi farzı tamamlayıcı kurallar 

olarak tanımlamı lardır. Üç sünnet ve yedi 

farzdan kastedilen:

“Üç Sünnet: 1. Kelime-i ehadeti dilin-

den dü ürmemek. 2. Dü manlık, kin ve bu-

ğuz tutup kimseye dü manlık beslememek, 

kendi nefsine dilediğini halka da dilemek. 

3. Münaka a edip, gönül kırmamak, gıybet 

etmemek, kimseye iftira etmemek. 

Yedi Farz: 1. Sır saklamak. 2. Birlikte 

oturmak ve Hak kelamı dinlemek. 3. Hak-

kına ve yeminine sadık kalmak, bir günaha 

tövbe etmek, özür dilemek ve yalan söyle-

meyip, yalan yere yemin etmemek. 4. Edep-

li (ahlaklı) olmak. 5. Yolun kurallarına uyup 

riayet etmek. 6. Mür it, pir, rehber haklarını 

vermek. 7. Musahip olmak ve gönülleri bir-

lemek.” (Arslanoğlu, 1999: 120).

Bunlara ilave edebileceğimiz ba ka ku-

rallarda vardır ancak yukarıdaki kurallar bir 

Alevinin toplumsal ili kilerde kendine refe-

rans alması gereken olmaz ise olmazlarıdır. 

İçerik bakımından bu kurallar, çok yönlü 

olması hasebi ile birçok toplumsal olaya uy-

gulanabilir. Bu kuralların, birey tarafından 

göz ardı edildiği, çiğnendiği gözlenirse bi-

rey geleneksel hukuk kurumunun yaptırım-

ları ile kar ıla acaktır.

3. Uygulama (Alevilerde Yargılama 

ve Cezalandırma Pratikleri)

Alevi yargılama pratiklerini anlatan 

külliyat yazılı ve sözlü metinlerdir. Alevi 

hukuk sistemini anlama açısından, uygula-

yıcıları ve/veya cemaat üyeleri tarafından 

aktarılan anlatılar oldukça zengin ögeler 

barındırır. Bu çalı ma esnasında bu ki ilere 

ula ılmaya çalı ılmı ; ama onların bilgileri 

derlenip bu çalı maya dâhil edilmemi tir. 

Ancak metinlere konu olan anlatılara ba-

kılmı tır. Bu anlatılardan çıkartabileceği-

miz en önemli sonuç her olayın tekilliğine 

vurgu yapıldığı, farklı tür olayların farklı 

biçimlerde değerlendirildiği ve geni  bir ce-

zalandırma muhtevasına sahip olduğudur. 

Alevi klasiklerinde de-örneğin eyh Sâfi  

Buyruğu (2003), Kitâb-ı Dar (2007), Makâlât 

(1990)- görgü ve hükümler ile ilgili benzer 

öğeler gözlenmi tir. Benim gördüğüm ge-

nellikle hem anlatıya dayalı, hem de klasik 

eserler arasında tutarlılığın olmasıdır. Oysa, 

Alevilik söz konusu olduğunda genellikle 

kaynaklar arası tutarsızlığa, sözlü geleneğin 

üstünlüğüne ve eserlerin orijinal olmadığı 

tezine vurgu yapılır.
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Yargılamanın olabilmesi, sorunların çö-

zülebilmesi için önceden cemaatin bu konu 

hakkında tartı ması ve görgü cemi için ka-

rar kılması gerekir. Aleviler yoğun geçen 

yaz ayından sonra güzün sonu özellikle de 

kı ın içinde, geçmi  bir yılın muhasebesini 

yapmak için görgü kararı alırlar. Bu kara-

rı uygulamadan önce görgüye girmeyecek 

basit meseleler halledilir, küskünler barı -

tırılır, helalle meler yapılır. Böylece görgü-

ye her sorun değil de acil ve cemaattin bü-

tünlüğünü tehlikeye sokan meseleler girer. 

Görgüye karar alınması ile ilgili güzel bir ör-

nek Metin’in (1995: 35) kitabında, köylülerin 

dilinden öyle anlatılır:

“Doslar, canlar… Çoh ükür ekinimizi 

bi dik, harmanımızı galdırdıh, toprah ne 

verdiyse onu çıharıp evimize goyduh. Da-

varların, malların, alafl arını tamamladıh. 

Gı a gazasız belasız girdik. Tüm ihtiyaçla-

rımızı gar ıhladık. Bir eksiimiz galdı, o da 

yolumuzun yerine getirilmesi. Bilirsiniz her 

gı  görgü ve cem yaparıh. Bugün de burada 

buna garar vermek için toplandıh. ”

Eğer köyde pir mevcut ise dede köyün 

sorunlarına hakim olduğu için görgü hazır-

lığı daha kolay gerçekle ir. Ama köyde dede 

yok ise köy bağlı bulunduğu ocağın dedesi-

ni görgü için getirir, dede ba  sağlığı, hasta, 

göz aydınlığı gibi ziyaretleri yapıp, köyün 

görevlendirdiği tarafsız bir gözlemciden, 

köyün sorunlarını etrafl ıca dinler. Ön bilgi 

sahibi olur. Bütün hazırlıklar tamamlanıp 

eksiklikler giderildikten sonra görgü ba lar. 

Bu süreçte dar meydanına ilk çıkan dededir.  

Cemaatin kendisine yönelik varsa ele tirisi-

ni duymak, yaptığı bir kusuru gidermek ve 

rızalık almak için dara çıkar. Bununla ilgili 

güzel bir örnek “Bir Ses Böler Geceyi” adlı ro-

manda Ümit (2004: 24) tarafından u ekil-

de verilmi tir: “Yüzüm yerde özüm darda, 

erenler huzurunda, Hak-Muhammed-Ali 

divanında canım kurban, tenim tercüman, 

benden gücenmi  canlar varsa gelip söylesin, 

hakkı olan hakkını istesin, zira bu meydan, 

Muhammed-Ali meydanıdır. Hü dost.”

Dar (Dar-ı Mansur) kelimesi Hallac-ı 

Mansur’un asıldığı direk anlamını ta ıyan, 

aynı zamanda yolla ilgili törenlerin yapıldı-

ğı meydanın orta yeridir. Dede, yargılana-

cakları meydana çağırdıktan sonra unları 

söyler:

“Allah Allah! Eli yerde, yüz gökte (Eli 

er’de, yüzü yerde), özü dar-ı mansurda; 

Hak-Muhammed-Ali yolunda, erenler mey-

danı, pir divanında, canı kurban, teni tercü-

man, on iki imam ve on dört masum-u pak 

efendilerimizin dostlarına dost, dü manla-

rına dü man olmak kavliyle Hak erenlerin 

nasihatını kabul, muktedasıyla amel etmek 

üzere yalın ayak, yüzü üzere sürünerek gel-

mi , ayn-i cem erenlerinin izn-i icazetiyle 

Muhammed Ali yoluna, Seyyid Muhammed 

Hünkar Hacı Bekta  Veli, tarik-i nazenine 

dahil olmak üzere koç kuzulu kurbanlarıy-

la gelmi ler. Hakk’ı görmü , rah-ı Hak bil-

mi , Nesimi gibi yüzülüp, Mansur gibi ası-

lıp, Fazlı gibi borçtan halas olmak dilerler. 

Himmet-i pir niyaz ederler. Allah Allah!...

Eyvallah!...” (Karaka , 2003: 232).
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Burada önemli olan husus dar meyda-

nına ki inin tek ba ına gelmemesidir. Reh-

berleri önlerinde, yol arkada ları (musahip) 

yanlarında, e leri arkalarında bulunur.. Bu, 

güçlü toplumsal denetimin meydana yan-

sımasıdır. Eğer ortada bir suç varsa ona 

tanık olup engelleme durumunda olan, kı-

saca bundan sorumlu olan ba ka ki ilerde 

vardır. Ba ta rehberi olmak üzere herkesin 

bu kötü neticede payı vardır. Bireylerin dar 

meydanındaki konumlanı ı bunu örnek-

ler niteliktedir. Musahiplerden büyük sağ-

da küçük ise solda, her ikisinin de omuzu 

birbirine değer vaziyettedir. Dedeye cephe 

vaziyetinde duran bu taliplerin ayakları da 

mühürlüdür. Ayak mühürlemekten anla ı-

lan ,“sağ ayak ba  parmağının sol ayak ba -

parmağı üzerine, elleri dizlere veya çapraz 

olarak omuzlara koyarak ve ba ı hafi fçe öne 

eğerek niyaz vaziyetinde” (Gün en, 2007: 

32) ayakta durmalarıdır.

Darda boy veren sanıkların dinlenip,13 

i lemi  oldukları suçları kabul veya red-

detmelerine bakılarak görgünün seyri or-

taya çıkar. Burada her a amada cemaat ve 

ikayetçi(ler) aktiftir. Eğer, sanığın anlat-

tıkları topluluk tarafından kabul görür ise 

dava dü er. Eğer suçunu kabul eder, zararı-

13 Bunun güzel bir örneği Kitab-ı Dar sayfa 26’da ölen 
bir ki iye istinaden verilmi tir. “Destur pirim! Yüzüm 
yerde, özüm darda, Hak-Muhammed-Ali divanında, 
erenlerin dar-ı mansurunda canım kurban, tenim ter-
cüman, bu fakirden alacağı olan, incinmi , gönlü kı-
rılmı  karde  varsa, dile gelsin, hakkını istesin. Burası 
Hak meydanıdır. Herkesin hakkı herkese teslim edi-
lir. Razılık alınır. Hakkıma, yoluma bağlıyım. Allah, 
eyvallah...”

nı tanzim edeceğine söz verir ise af dilenir, 

rızalık alınır. Yani, hem mağdurun hem de 

cemaatin sanığı i lediği suçtan dolayı af-

fetmesi gerekir çünkü Alevilerde suç hem 

topluma, hem de bireye kar ı i lenmi tir. 

Yoksa sanık dü kün ilan edilir ve bir daha 

topluma kabul edilmez. Eğer sanık suçunu 

kabul etmez veya dilemi  olduğu af toplu-

luk nezdinde kabul görmez ise yine dü kün 

ilan edilerek cemaatin dı ına itilir. Dü kün-

lük bireyin toplumsal dı lanmaya (süresi 

kısa veya ömür boyu olabilir) maruz kaldığı 

ağır bir cezadır ve cezanın gerekçesi bireyin 

yoldan çıkmasıdır.

Alevilikte dü künlüğe konu olan suçlar, 

üç grupta değerlendirilir. Cezanın iddeti 

de i lenmi  olan suçun derecesi ile örtü ür. 

Suçlar büyük (günah-ı kebair), orta (günah-ı 

metevassıt) ve küçük (günah-ısagair) olmak 

üzere üç grupta toplanmı tır. Noyan (1999: 

378) bu suçları öyle özetlemi tir:

“Talibin yol içinde olanı ilgisi olma-

yanlarla konu ması, mür idi ve rehberin-

den izinsiz bir i  yapması, halktan ki iler 

tarafından söz i itmesi küçük günahlardan 

sayılır… Bir suç i leyip halkın gözüne değ-

se, halk içinde eksik bir yol göstermi  olsa, 

yabancı ki iye el kaldırmı , bir kimseye ki-

bir, kin ve garaz etmi , eliyle koymadığını 

almı , gözüyle görmediğini fa  etmi , bir 

kimseye zarar vermi  olsa bunlar ve ben-

zeri suçlar “Günah-ı metavassıt” orta dere-

ce suçlardandır… Mür idinden destursuz 

gizlenmi  olsa, rehberinden, keza musahip 

karde inden izinsiz bir i  etmi  olsa, müsa-
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hibinin evine, malına zarar verici olup onları 

örtücü, koruyucu olmasa, musahibin evine 

eli uzunluk etmi , yol sırrını açmı , mür it 

gözünden dü mü , musahibinin gönlünü 

kırmı , yola gelip dönmü  ve tekrar mey-

dana gelmi  olsa bunlar büyük suçlardan 

sayılır.”

Ki i hangi suçu i lerse i lesin sitem sü-

rülüp, dü künün mürüvvet ( efkat) dileme-

si beklenir. İ lediği suça göre de ceza verilir. 

Para cezası, sopa vurma (tarik çalma), köz 

üstünde yürütme bu cezalardan bazılarıdır. 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yapılan bir 

ara tırmada Tankut (2000, 96) bazı ceza tür-

lerinden bahseder. Bunlar;

“1. Suçlu bir ağaca bağlanarak yüzüne 

pekmez sürmek, bu suretle sineklerin, arıla-

rın iğneleri ile i kencelendirmek.

2. Suçlunun boynuna ağır bir ta  bağla-

mak.

3. Bütün köy halkının teker teker dizini 

öpüp af dilemek.

4. Eğer zengin ise aynı zamanda davar 

kırımı yaparak obaya ziyafet vermek.” 

Suç ve buna isnat edilen ceza türleri id-

det ve biçim açısından, hem yöresel düzey-

de hem de Alevi ve Bekta iler arasında bir 

çe itlilik gösterebilir. Ayrıca bu uygulama-

ların çok az bir kısmı uana sirayet etmi tir. 

Modernle me, göç, asimilasyon ve ulus dev-

letin merkezi hukuk pratiği bunun ba lıca 

nedenleridir.

SONUÇ

Bu çalı ma, yüzyıllardan beri varlığını 

sürdüren, son 50 yılda ise performansının 

büyük bir kısmını modern hukuk aygıtına 

devreden, uygulamaları ve etkinliği sembo-

lik kalan dar mefhumuna değinmi tir. De-

ğini, Alevi hukuk sisteminin analizinde üç 

ögeden yararlanmı tır. Bunlar; bağlayıcılık, 

kurallar ve uygulamalardır. Bu üç ögede bü-

tün farklı unsurları (gelenek, görenek, adet 

vb.) görebiliriz. Ama bu unsurlar içinde 

ba at olan inançtır. Ögelerin hepsinde, Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Ehl-i beyt vetarihin 

önemli ki ilikleri (Hallac-ı Mansur, Nesimi, 

Hacı Bekta  Veli vb.) farklı bağlamlarda yer 

alır. Bu çalı ma zengin içeriğine rağmen ek-

sik bir özetleme giri imidir. Bundan dolayı 

birçok noktayı dı arıda bırakmı , bazı hata-

ları barındırmı  olabilir. Bo lukların doldu-

rulması, hataların düzeltilmesi ileride yapıl-

ması dü ünülen çalı malara kalmı tır.
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