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        Özet 

 Hz.Ali’nin şehit edilmesinden sonra onun soyundan gelen insanlar için Alevî kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır.Arapça da Alevi demek, “Ali’ye ait,Ali’ye mensup” anlamına 
gelmektedir.1 Günümüzde Kızılbaş olarak bahsedilen ve bazı kesimlerce acımasız eleştirilere 
maruz kalan Alevilerin tarihine ışık tutmak,gerek kaynakların yetersizliğinden ve gerekse var 
olanların tarafsızlığını koruyamamış olmasından ötürü pek mümkün olmamaktadır. 

Öte yandan Alevilik bir mezhep olmaktan ziyade bir felsefedir. Nasıl ki felsefede 
cevaplardan çok soru sormak önemli ise, Alevilikte de olduğu gibi kabullenmek yerine, 
sorgulayıp mantığa oturtturma esası vardır.Onların yaşam felsefesini anlatmak ise ne geçmişte 
çok başarılı olmuştur, ne de günümüzde başarıya ulaşmaktadır. İnsanlarımız araştırıp okumaya 
üşendiklerinden dolayı yargılamayı tercih ediyorlar.Üstelik karşıdakini  tanıma fırsatı dahi 
vermeden… Bu çalışma Beytullah’ın, Allah’ın evi olarak Alevi inancında da insanın gönlü 
olduğunu ve büyük İslâm dini karşısında bir damla olarak insanın varlığını nasıl devam 
ettirdiğinden, bilhassa “iman-ikrar,kıble-kâbe” kavramlarının Alevi yaşamındaki yerinden 
bahsetmeye çalışmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Alevilik,Beytullah,iman,ikrar,kıble,kâbe 

 

Abstract 

The Alevism concept was used for his supporters after he was martyred. Alevism is the 
Arabic origin.Today, Alevis is criticized in a brutal way. It is very difficult to investigate the 
history of Alevis. Because their resources are inadequate. On the other hand, it is not a sect of 
Alevism and It is a philosophical way of life. They live by questioning. People judge without 
reading so they don’t understand the Alevis.In this article, Beytullah means God's house. In the 
Alevis, a man is a heart. Islam is a great sea. In the Alevis, there is a drop of water in this 
cryosphere.  
When we were talking about it, we talked about the place in the Alevi life of the concept of 
faith. 
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Giriş 

Beytullah, “Allah’ın evi, Kâbe” demektir.Alevi inancında kâbe dediğimiz,insanın gönlü 
anlamına gelmektedir.Derin felsefî anlamlar ile yüklü olan alevi inancı,onların ibadet 
ritüellerine de etki etmeyi başarmış ve herkesin somut gözlükler ile bakarak anlayamayacağı 
bir yaşam tarzına bürünmüştür.Bakara Suresi ayet 149: “Her nerden yola çıkarsan,yüzünü 
Mescid-i Harâm semtine çevir.Şüphesiz bu rabbinden bir haktır.”buyurulur.2Bu nedenle 
Sünnilik inancında ibadet edilirken,Allah’ın evi olan Kâbe’yi esas almak önceliklidir. 
Alevilikte ise, Allah’ı kimine göre dört duvar arasına sıkıştırmamak ve insanın gönlünde 
aramak,arayıp da bulmak gereklidir.Burada anlatılmak istenilen aslında İnsan-ı Kâmil olamasa 
dahi,her insanın Yüce Allah’ın en güzel yansıması sonucunda dünyaya zuhur ettiği ve 
yaratılışın en nurlu parçası olan güzel gönüllerde Rabbimiz’in her daim var olacağı vurgusudur. 

 

Vücudun seyrinde yoktur la mekân 

Varlığı mevcuttur cümlesi bir kan 

Mevcut azada olan bir katre kan  

Akıyor rahmeti nur deryasına  

                                            … 

İllâ mekânında ezeli varmış 

Yapılan vücuda emriyle gelmiş 

Hakk’ın varlığını bir olup görmüş 

Güruh-u Naci’de bak mayasına 

                                                          … 

 Kızılbaş Alevi inancındaki anlayışa göre,eğer bugün yedi doğal organımızla kendimiz 
de dahil olmak üzere bir Varlık’ı ya da Evren’i dolduran sonsuz Varlık’ı algılayabiliyorsak, 
mutlaka bu Varlık’ın bir başlangıcının olduğunu gösterir.İşte o başlangıç ise hiçliğe değil, 
“Var” olmaya delâlettir.3 İslâm inancında nasıl ki ölüm tabiri zaman zaman bir sonun başlangıcı 
olarak tarif ediliyorsa,Alevilikte ki var olma dediğimiz de sonsuzlukta can bulma ve özünde 
ilahi aşka kavuşma arzusu olarak tarif edilir.Beytullah,Allah’ın evi iken,içindeki bir damla da 
insanın gönlüdür.Rabbine her daim inanma isteği ve inancının ta kendisidir.Hepimiz evrende 
olup biten ve mükemmel bir düzenle işleyen yaratılış serüvenimizi çözememiş iken,aslında bir 
deryada küçük bir damla olarak kalabiliyoruz.Bu nedenle Beytullah’ta bir damla olma arzusu 
ile yanıyoruz. 
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       Alevilikte İman 

İmam Cafer-i Sadık buyurur ki: “Her âkil ve bâliğ olana lazımdır ki bu cihana 
geldim,insan sulbünden âdem oldum,elhamdü-lillâh deyüp İman ve İslâm’ı öğrenip Allah Teâlâ 
hazretlerinin birliğine ve Resûl aleyhisselâmın haklığına inanmak farz-ı ayn’dır.4 İman 
kavramı,Arapça kökenlidir ve bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma 
anlamlarına gelmektedir.İmam Muhammed Bakır’dan rivayet edilen bir hadiste,”iman”ın 
“sevgi ve nefret”ten ibaret olduğu belirtilmiştir.5 Alevilik bir mezhep olmaktan ziyade felsefi 
bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu nedenle de alevi inançlarını yaşamak ve 
yaşatmak için,alevi anne-babadan gelme zorunluluğu yoktur.Bu görüşü savunan pek çok 
Anadolu Alevisi, sünni anne-babadan doğan bir kimsenin de kendi hür iradesi ve akıl yolu ile 
Alevilik inancını dilediği gibi yaşayarak Hakk aşkına ermesinin mümkün olabileceğini 
belirtmişlerdir.Söz konusu olan iman insanın fıtratı gereğince zorunludur.İster Tanrı’ya olsun, 
ister Allah’a,ister se Ateş’e… Hiçbir şeye inanmadığını iddia eden insanlar dahi hiçbir şey 
derken tarif ettikleri şeylere dahi farkında olmadan inanmaktadırlar.Bu insanın doğasının bir 
gereğidir. 

Alevilere göre,kendini seven insan herkesi sever ve sevgi rahmetinde Rabbine tapar. 
Kendisiyle barışık olmayan bir insan ise,herkese kusur arar ve aradıkça sevgi rahmetinden 
kopar.Alevi inancına göre,insan bir can olarak değer vermeyi başaramadıktan sonra kılınan 
namazlarında,tutulan oruçların da hak katında geçerliliği yoktur.Zor olan insanları olduğu gibi 
kabul ederek sevmektir.Hakk’ta aşık olmanın gereği budur.Bu yüzden Alevilikte iman 
dediğimiz tabir,yalnızca Allah’a,kutsal kitaplara ya da meleklerine vs.inanmak ile sınırlı 
değildir.Gönülden iman edemedikten sonra dilde ikrar etmenin de hiçbir ehemmiyeti yoktur. 
Bir alevi anne-babadan gelmek kuşkusuz anlamsız değildir.Sizin,köken itibariyle aidiyetinizi 
göstermesi bakımından önemlidir.Ancak sizin ne dininiz,ne milletiniz,ne kültürünüz,ne de 
diliniz genetik ve biyolojik bir olay değildir.6Bu edimler,insanın sonradan bulunduğu çevreden 
aldığı izlenimler ile şekillenir.Bu nedenle sünni aileden yetişen fakat alevi yaşam felsefesinden 
etkilenen bir kimsede imanı anlama biçimine göre yorumlayabilir ve inandığı gibi yaşama 
hakkına da elbette ki nail olabilir.Buyruktada belirtildiği gibi iman kavramı sevgi ne nefreti 
barındırır.Sevgi insanın kendisi meleğidir.Nefreti de insanın şeytanı yine kendisidir. 

 

 Alevilikte İkrar 

İkrar tabiri kavram olarak;saklamayarak söyleme ve gizlemeyerek açıklama gibi 
anlamlara gelmektedir.Kalben iman edilenin dil ile de ikrar edilmesi gerekmektedir.Aleviliğin 
özü buna dayanır.Ancak ne yazık ki,tarih boyunca gerek siyasi,sosyal,dini ve ekonomik 
kaynaklı bazı sıkıntılar yüzünden Türkmen Alevileri ,Türklüklerini açık bir dille ifade 
ederken,alevi kimliklerini gizlemek zorunda kalmışlardır.Zaman zaman mecbur kalınmış 
olmakla birlikte,günümüzde hala bazı alevilerin Aleviliğin özünü kavrayamamış olmalarından 
ötürü bu sorun devam etmektedir.”Aslını inkâr eden bizden değildir,haramzadedir”. Bu 
cümleden hareketle yılların hezimetine ve yaşanmışlıkların yorgunluğuna sahip olan alevi 
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ailelerin çocuklarını yetiştirirken,ötekileştirilme korkusundan dolayı onları kimlik gizleme 
çabasına ittikleri bilinen en acı gerçeklerden sadece birisidir.Aslını inkâr edip,günü birlik 
yaşama arzusunu kurtaran alevilerin de kendi inançlarına göre ikrarları anlamsızdır,boştur. 
İman ve ikrarın tam olarak örtüşebilmesi için,alevi bireylerin de tutarlı bir yaşam sürmeleri icap 
etmektedir. 

 

Meclisimiz mahşerimiz 

Mürşitdir peygamberimiz 

Her gün sorar hesabımız 

Yarına hesap koymayız7 

                                

Alevi inancında cem yürütülürken,pir dua verir.İnancın en önemli gereklerinden birisi 
bir rehbere yani bir pire bağlanmaktır.Mürşid-Mürid ilişkisi olarak daha rahat anlaşılabileceğini 
umduğum bu durum alevilerde dede-talip ilişkisi olarak adlandırılmaktadır.Bir dedeye 
gönülden bağlanıp,onları rehber olarak kabul etmeniz için ikrar etmeniz gerekmektedir.Yani 
kalbin ve dilin birliğini tasdik etmiş olmanız gerekmektedir. 

Bir örnek olarak ikrar duası: 

Pir ikrar duasını okurken,talip de beraberinde okumalıdır. 

Bismi Şah Allah Allah; Ey yüce Allah’ım! Bundan sonra senin için,peygamberim için, 
Ali’yel Murtaza için,Ehle Beyt ve onların soyların 12 İmamlar için,yaptığım tevella,teber 
raya,şeksiz şüphesiz bağlı kalacağıma ikrar ediyorum.Şahidim sen ol ya Rabbim! Bilerek veya 
bilmeyerek elimle,dilimle,belimle yaptığım günahlarıma tövbe istiğfar ediyorum.Bir daha 
yapmamak için nefsimi sen ıslah et ya Rabbim!Elime,dilime,belime sahip olmak için kötü 
nefsime fırsat verme ya Rabbim!İnsanlığa zararlı olan bütün yanlışlıklardan sakınacağıma ikrar 
ediyorum.Sen şahidim ve yardımcım ol ya Rabbim!..8 

 

Alevilikte Kıble 

Kıble anlam olarak; Müslümanların namaz kılmaya başlarken yönelmeleri gereken 
Allah’ın mekânının yönü ve Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kâbe’nin olduğu yön 
olarak tabir edilir.Alevi ibadet esaslarında önemli bir yere sahip olan namaza evvela iman ve 
beraberinde tasdiklenmiş ikrar ile başlanır.Fakat ehl-i sünnet mezheplerinden farklı olarak 
seccadeyi kıbleye yönelerek serme zorunluluğu söz konusu değildir.Alevilerde kâbe dediğimiz 
insanın gönlüdür.Orada insanın nefsiyle olan savaşındaki galibiyetlerin meyvesi söz 
konusudur.Namaz kılarken onun ahlakî boyutunu yaşamak lazımdır.Namaz secdeye 
inmektir.Seyir içinde seyir etmektir.O ruhaniyeti ve gönül yolculuğunu yaşamaktır.9 
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Bakara Suresi ayet 144:“Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu 
görüyoruz.Seni hoşnut olacağın kıbleye elbet çevireceğiz.Artık yüzünü Mescid-i Harâm 
semtine çevir.Bulunduğunuz yerde yüzünüzü o yöne çevirin.Doğrusu kitap verenler, bunun 
Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler.”Bu ayet gereğince Sünni şeriatında ibadete 
durulurken,Allah’ın evi olduğuna inandıkları Kâbe’ye yönünü çevirirler.Elbette ki Aleviler de 
Hz.İbrahim’in makamına kuşkusuz inanırlar ve saygı duyarlar.Kâbe Mekke’de, 
Hz.Muhammed’in türbesi ve makamı da Medine’dir.Anadolu Alevileri tek başına ibadete 
durdukları zaman,Hz.Muhammed’e ve Ehli Beyte besledikleri muhabbet ve sevgilerinden 
dolayı yönlerini Mekke ve Medine’ye çevirirler.Fakat esas işin aslına geldiğimiz zaman, 
Kur’an-ı Kerim’in ve Bakara Suresi’nin 115.ayeti:“Doğu’da,Batı’da Allah’ındır.Nereye 
dönerseniz dönün,Allah’a dönmüş olursunuz.Allah her yeri kaplar ve her şeyi bilir.”diyor. 10 
Bu inanıştan hareketle aleviler kıbleyi insanın gönlündeki iman aşkında ararlar.Bu nedenle de 
her insan bir can olarak görür ve Rabbinin yansıması olarak kabul edip severler.Alevi inancına 
göre çirkin insan yoktur.Nefsine uyarak çirkinleşen insan söz konusudur. 

 

Yok ise kalbinde muhabbet sevgi 

Yıkıktır gönlünde hakkın evi 

Özünden haberi olmayan divi 

Salıver yabana yorulsun gitsin 11 

  

   Alevilikte Kâbe 

 Kâbe; Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan ve Müslümanların hacı olabilmek 
için belli kurallara uyarak tavaf etmeleri gereken kutsal yapının adıdır.İslâm inancında önemli 
bir yere sahip olan kâbenin bulunduğu yön de,ibadetlerin merkezi ve pek çok mezhebin namaz 
kılarken yüzlerini döndükleri yöndür.Alevi inancında kâbe; bir mekân,bir yön olmaktan ziyade 
insanın gönlünün ibadeti arzuladığı yön,yerdir.Kişi Allah için ibadet etmez. İbadetler insanların 
nefsini terbiye etmek için aracıdırlar.Zîrâ,alemlerin rabbinin de insanların yaptığı ibadete 
ihtiyacı yoktur.Bu nedenle aleviler ister evde olsun,ister dışarıda istedikleri yönü rablerine 
ulaşmada aracı olarak kullanırlar.İbadet ederken zaman ve mekân sınırlamasından bağımsız 
olarak,yalnız Hakk Aşkı ile dolmaya çalışırlar.O an temiz buldukları ve abdestleri gereğince 
uygun gördükleri yer-yön neresi ise,orası ibadet etmek için engel tanımazdır. 

  

           Pir Sultanum eydür şad olup,güldü 

 Kâbe-i şeriften bir nida geldi 

 Hakkın emri dört kitap indi 

 Okuyan Muhammed yazan Ali’dir! 12 
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Sonuç 

Alevi inanç biçimleri asırlardır tartışılmış ve asılarca da tartışılmaya devam edecektir. 
Kimilerine göre Şamanist inancın etkisiyle kavrulmasından ötürü hiçe sayılması gereken bir 
kültür iken,kimilerine göre zengin ritüelleri ve sevgi temalı bakış açılarından dolayı pek çok 
alimi aydınlatacak bir kültür birikimidir.Neticede alevilerin geçmişi ile ilgili kaynaklar oldukça 
kısıtlıdır.İnanışlarını anlatan kaynaklar da daha çok sözlü kaynaklardan beslenmektedir.Alevi 
kaynaklarını genel kaynaklar ve özel kaynaklar olarak ikiye ayırabiliriz: 

Genel kaynaklar; Kur’ân-ı Kerim ve Ehl-i Beyt. Özel kaynaklar; Alevî Edebiyatı, 
Hüsniye,Buyruklar (Bilhassa günümüzde pek çok alevinin yaygın olarak okumayı tercih ettiği 
ve esas aldıkları İmam Caferi Sadık Buyruğu), Risaleler,Şecereler ( Alevi dedelerinin,bilhassa 
Hz.Hüseyin’in soyundan gelen Seyitler’in soyağacını gösteren kitap-kitapçıklardır.) ve 
Osmanlıca Arşiv Belgelerinden de yararlanılarak hazırlanan Tarih Kitapları’dır. 

Alevilerin her biri kendilerini Beytullah’ta bir damla olarak adlandırırlar.İslâm inancı 
kocaman bir deryadır.Bu derya uğruna her insanın taşıdığı inancı ve yaptığı ibadeti onları 
denizin dalgalarına ulaştırmadaki en önemli araçtır.Bu bilinçe alevi gençlerinin daha fazla 
okuyup,araştırmaları icap etmektedir.Kendi tarihlerini,kültürlerini öğrencikleri ile yaşadıklarını 
harmanlayarak kaleme dökmeleri ve kendilerinden sonraki nesillere bırakmaları gerekmektedir. 

 

Eğer Ârif isen öz gözle,öz et 

Tasdik âşık isen harfini gözet 

Hulleni giy bağla bendini düzet 

Anlayı gör muhabbetin selini 13 

 

Alevi yetişkinlerin de aslarını gizlemeden yaşamaları ve yaşatmaları gerekmektedir. 
Evvela kendileri yaşam tarzlarını benimsemeleri ve bu zengin kültürün bir mirasını oldukları 
için övünmelidirler.Alevi olmanın gerektirdiklerini kavrayarak daha bilinçli yaşamalı ve daha 
çok okuyup yazmaları gerekmektedir.Sözlü mirasa sahip çıkarken yazılı kültürlerini de 
zenginleştirmek uğruna çaba sarf etmelilerdir.Aksi halde Beytullah’ta bir damla olamazlar! 

 

 “Dürüst kazan,ye,yedir bir gönülü de ele getir. 

  Bir gönülün ziyareti de,yüz Kâbe’den yeğrektir…” 14 

 

                                                           

13 Vaktidolu, Cafer-i Sadık Buyruğu, s.261 
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