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        Özet 

Türk İslam Devletleri’nden günümüze kadar intikal eden toplumsal temel 
problemlerden birisi de Alevilik ve Alevi kesimlere karşı olan olumsuz bakış açısıdır.Nasıl ki, 
Sünni aileler çocuklarını yetiştirirken,Alevilerden uzak tutmaya çalışıyorsa,aynı şekilde Alevi 
aileler de çocuklarının Sünnilerle evlilik yapmalarını uygun görümüyor.Bu sorun yüzyıllardır 
devletlerin;siyasi,sosyal,ekonomik,dini ve kültürel sorunu olmakla kalmamış,iki mezhep 
arasında zaman zaman nefrete dönüşebilecek sonuçlar da doğurmuştur.Bana göre sorunun 
esası,Aleviler’in kendilerini anlatabilecek kadar donanımlı yetişememeleri ve Sünniler’in de 
Aleviler’e karşı kesin net bir çizgi ile ön yargı takınmalarıdır.Bu önyargı gereğince Sünniler, 
Aleviler’i dinsizlikle itam ederken,Aleviler de Sünniler’i,yezitlikle itam etmekten geri 
kalmamışlardır.Neticede her Sünni’nin,dini bütün bir Müslüman olması beklenemeyeceği 
gibi,her  Alevi’nin de dini bütün olması beklenemez.Tıpkı her Alevi’nin has Kızılbaş olması 
beklenemeyeceği gibi,her Sünni’nin de yezit olması ihtimali söz konusu dahi olamaz!Din ve 
dindarlık,kişinin nefsiyle olan savaşında kendisine karşı olan galibiyeti ve mağlubiyetinden 
başka bir şey değildir.Söz konusu olan kavramların insan ilişkilerine alet edilmesi son derece 
yanlıştır.1Bu çalışmada yer alan Alevilik mezhebi üzerine yerleşmiş olan birtakım kavramların 
kısaca açıklanması,umarım ki bu ön yargıların bir nebzede olsa kırabilir. 
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   Abstract 

Alevism is the biggest problem of Turkish Islamic states for centuries. Alevis and Sunni 
families constantly mutilate each other and their children are affected negatively. In my opinion, 
the real problem is that the flames themselves can not tell and Sunnis must be prejudiced against 
the Alevis. Whereas neither the Alevis nor the Sunnis are perfect. People understand that and 
love each other. There are some basic concepts about Alevism. This article has briefly 
mentioned these concepts. I hope these concepts are understandable in some way and people 
lift prejudices against each other. 
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Giriş 

 

Alevilik Nedir ? 

Alevi; Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan 
bir terimdir.Sözlükte “Ali’ye mensup” anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve 
Aleviyyûn’dur. Hz. Ali soyundan, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Ömer 
ve Abbas vasıtasıyla gelenlere Alevî denilmiştir.2 

Alevilik başka bir ifade ile; Allah,Muhammed ve Ali üçlemesiyle harmanlaşmış, 
temelinde adalet ve insan sevgisi ön planda olan bir yaşam felsefesidir.Bu felsefeyle hareket 
eden Hz.Ali yanlısı kimselere alevi denir.Alevilik bir soy,bir ırk veya bir ulusa ait değildir.Bu 
nedenle İslâm çerçevesi içerisinde her ne kadar ehli beyt mezhepleri olarak adlandırılsa 
da,aleviler bunu bir mezhep olarak sınırlandırmaz ve evrensel boyutta yaşamaya çalışırlar.En 
kısa yorumuyla Alevilik,İslâmdır.Dil,din,ırk ve renk ayırımı gözetmeksizin; eline,beline,diline 
sahip olma ilkelerini şart koşan İslâmi bir inanıştır.3 

Kızılbaş Nedir ?  

Eski dinî inançlarını ve geleneklerini kendilerine has bir İslâmî anlayışla birleştirip 
sürdüren Türkmenler’in bazı bâtınî-Şiî anlayışları benimsemesiyle ortaya çıkan terim, böyle bir 
dinî ve sosyal yapıya mensup kişi veya topluluk.Kızılbaş adı, X. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i 
kabul etmeye başlayan ve bu yeni dini önceki birtakım inanç ve gelenekleriyle kendilerine has 
biçimde bağdaştıran konar göçer Türkmen oymakları için değişik coğrafya ve dönemlerde 
kullanılan çok sayıdaki isimlerden biridir.4  

Kelime anlamı olarak,kızıl taç giyen anlamındadır.Aleviliğin alt zümresi ya da bir kolu 
değil,alevilerin ta kendisidir.Her ne kadar ötekileştirilmek için söylense de kendilerine kızılbaş 
denilmesi,bir alevi için gurur vericidir.Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre, Erdebil’e 
yerleşerek orada bir tekke kuran ve Şeyh-i Türk olarak anılan Şeyh Safiyiddün Erdebili’nin 
torunlarından Şeyh Haydar zamanında ortaya çıkmış bir kavramdır.İslâm öncesi Türk 
kültüründe Oğuz Türkleri (Türkmenler) arasında yaygın olarak kullanılan kırmızı börkü, 
Erdebil müritlerinin de kullanmaya devam etmeleri üzerine Kızılbaş kavramı ortaya çıkmış ve 
yayılmıştır.Safevi Devleti’nin de kurmuş olan Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın müritleri, 
eski Türkmen geleneklerine uyarak başlarına kırmızı sarık sarıyorlardı.O zaman, ilk Safevilerin 
kırmızı bir serpuş giyen taraftarlarım adlandırmada kullanılan ve başlangıçta siyasî bir ad olan 
bu deyim, ilk Safevilerin dini propagandaları sonucu, temelde On iki İmam inancına bağlı kalan 
Türkmen zümrelere verilen ad olmuştur.5 

Nitekim Pir Sultan şöyle demektedir: 

“Gidi Yezit,bize Kızılbaş demiş 

 Meğer Şah’ı sevdi dese yeridir. 
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 Yetmiş iki millet sevmedi Şah’ı 

 Biz severiz Şah-ı Merdan Ali’dir.”  

Zamanla Kızılbaşlık ismi,kitleler tarafından benimsendi ve bir iftihar vesilesi olarak 
kullanılmaya başlandı.6 

  

Bektâşî ve Bektâşîlîk Nedir? 

Bektaşîlîk; XIII. yüzyılda Kalenderîlîk içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın 
sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikatın 
adıdır.Bektaşî ise, bu tarikatın mensuplarına verilen isimdir.Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşundaki 
rolü dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca nüfuzunu koruyan Bektaşîlîk, gerek 
oynadığı siyasî roller ve arz ettiği farklı dinî inanç ve telakkileri birleştirici yapı, gerekse 
devletin XVI. yüzyıldan itibaren resmen tanıdığı tek gayri Sünnî yani heterodoks bir tarikat 
olması sebebiyle en çok ilgi çeken ve en çok araştırılan tarikat olmuştur.7 

Alevi zümrelerde Bektaşî; Hacı Bektaşi Veli’nin sohbetlerini takip ederek,onun yolunu 
tutan kimselere denir. Hacı Bektaş-ı Veli adına kurulan,Hz.Ali ve 12 İmamlar’ı rehber alarak 
Anadolu ve Balkanlarda yayılma göstererek,günümüzde de varlğını sürdüren tarikat ve 
örgütlenme biçimine “Bektaşilik” denir. Bunu kurumlaştıran Balım Sultan’dır. 

Bektaşîlik, öbür mistik Müslüman tarikatleıe benzetilemez. Gerçelde, her şeyden önce 
Bektaşîlik, bir halk dini, daha doğrusu, göçebe halkların dinidir. Yani, Bektaşîlik, özünde, doğa 
güçlerine, bitkilerin ve mevsimlerin dönüşümlülüğüne bağlı, göçebe bir cemiyetin inançlarının 
ayırıcı niteliklerini taşır. Zaman kavrayışı, çağdaş cemiyetlerde olduğu gibi, doğrusal ve 
ilerleyen bir zaman kavrayışı değil, dönen bir zaman kavrayışıdır. Gün, gecenin; baharın 
yeniden gelişi, kış boyu bitkilerin ölüşünün; yaşam, ölümün yerini alır. Bu, Ebedî Dönüş 
Çemberi’dir.8 

Alevilik- Bektâşîlîk Nedir? 

Alevilik ve Bektaşilik tarihsel süreç içerisinde temel felsefesi aynı olan,fakat zamanla 
farklı eğilimlerde kurumsallaşan kavramlardır.Özünde alevi-bektaşi demek,bektaşi de alevi 
demektir.Bunlar tıpkı et ve tırnak gibi bu felsefenin ayrılmaz iki can damarıdır.Bektaşi ve 
Alevilerin birçok ortak yönü bulunmasına rağmen,temel farklılık;Alevilikte soydan gelen ve 
belli bir ocağın temsilcisi olan dedelik kurumudur.Bektaşiler ise soya dayanmadan,süreçle belli 
aşamalardan seçilerek gelen babalardan oluşmaktadır.Bektaşi denilen bu tarikatın hak yolda 
olan mensupları zamanla azaldı, boşalan tekkeleri  Fadlullah-ı Hurufi'nin (1340-1393) 
talebeleri doldurdu. Bugün bektaşi deyince iki çeşit Bektaşilik anlaşılır: Birincisi, hakiki doğru 
bektaşi olup, Hacı Bektaş-ı Veli'nin gösterdiği hak yolda giden Müslümanlardır. 
İkincisi ise,sahte bektaşilerdir. Bunlar bozuk yolda olan hurufiler olup "batıla" ismi ile 
anılırlar. 

Fadlullah-ı Hurûfi öldürülünce,dokuz yardımcısı kaçtı. Bunlardan Aliyyül-a’lâ adında bir 
kimse, Anadoluya gelerek bir Bektâşî tekkesinde Câvidân’ı gizlice yaymaya ve câhilleri 
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aldatmaya başladı. “Hacı Bektâş-ı Velî’nin yolu budur.” dedi. Hacı Bektâş-ı Velî’in yolundan 
ayrılmayan hakîkî Bektâşîler, bunlardan tamamen ayrıldılar. Hurûfîler haramlara helâl, nefsin 
arzu ettiği kötü arzulara, serbesttir dediği için, bu yol bozuk ruhlu insanlar arasında çabuk 
yayıldı.Bektâşî tarîkatı adı altında saklanan Hurûfîlere göre, namazı bir kere kılmak, orucu bir 
kere tutmak, guslü de ömründe bir kere almak farzdır. Gusül edip vücudunuzu hırpalamayın, 
derler.Bektaşilik Ehli sünnetten ayrıldıktan sonra, İslam inancından tamamen uzaklaşarak; 
Şaman, Şii, Budist, Maniheist, Zerdüşt, Hıristiyanlık gibi dini yapılanmaları da içine alan bir 
inanç haline gelmiştir. 

 

Alevilikte Yol-Erkân 

Oruç : Islahı nefistir.Oruçlu olan kimse;yalnızca yeme-içme bakımında değil,oruç 
süresince yalan söylemeyecek,dedikodu yapmayacak,kalp kırmayacaktır.Aksi halde Allah’ın 
rızasını kazanamaz. Orucun Önemi. Kur’ân-ı Kerîm’de önceki toplumlara da orucun farz 
kılındığına dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hükümleri açıklanırken “ittikā” fiili kullanılmış, 
oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet anlamına geldiği ifade 
edilmiştir.9 Buna istinaden orucun kaç gün tutulması gerektiği tartışmalarına şu ayet son verir: 

 Ramazan ayı için Bakara suresi 185.ayette “ sizden bu ayı idrak eden,onda oruç tutsun “ der.” 

Bilinçli aleviler bunu da tutarlar ancak Kadir gecesi önünde ve arkasında olarak 3 gün 
tutarlar.Zilhicce ayının onu,kurban bayramının birinci günü oluyor.Aleviler Kurban 
Bayramının birinci gününden itibaren yirmi gün sayarlar ve yirmi birinci günü oruçlu olarak 
uyanırlar.İşte o yirmi birinci gün Muharrem ayının birinci günüdür.On iki İmamlar aşkına 12 
gün oruç tutulur.13.gün pişirilen aşure ile oruçlar açılır.İlaveten muharrem orucuna başlamadan 
3 gün önce Kerbela’da şehit olan Hz.Hüseyin’in amcasının oğlu olan Müslim bin Akil ile 
beraberindeki 7 ve 9 yaşlarında olan oğulları Muhammed ve İbrahim için 3 gün boyunca 
Masum-u Pak orucu tutulur.Alevilerde bir de 14 Masum-u paklar vardır.Bunlarda Kerbela’da 
şehit olan küçük çocuklardır.Her biri erginliğin altı yaşlarda olduğundan masum ve pak olarak 
adlandırılmışlardır.10 

Peki Muharrem’de Matem Niçin ve Nasıl Tutulur? 

Matem; Farsçadan gelen bir kelimedir.Türkçede karşılığı çok sevdiğin birini,değerli bir 
varlığı,bizi ve toplumumuzu derinden sarsan olaylarda tuttuğumuz yasın ta kendisidir. 
Muharrem ayı geldiğinde aleviler,ehlibeyte orada yapılan zulmü kendilerine yapılmış gibi 
hisseder ve kendilerini matem ayı süresince eğlenceden ve dünyevi zevklerden uzak tutmaya 
çalışırlar.12 İmamların her biri için oruç tutulur.Alevi bayanları 1 günde Hz.Fatıma için oruç 
tutarlar.Böylece 3 günü de masum-u pak,olmak üzere totalde 15 gün oruç tutarlar. Orucun 
tutulmaya başlandığı ilk zamanlardaki adetler günümüze kadar süre gelmiştir. Bedenen ve 
ruhen sağlıklı olan bir birey 15 gün boyunca su içmeden,iştahlarını kabartacak et ve etli 
yiyeceklerden uzak dururlar.Yaşadıkları ortamı elverişli olan erkekler 15 gün sakal bıyık 
kesmezler,düğün-nişan vb törenler yapılmaz,olanlarada katınılmaz.Olanağı olduğu süresince 

                                                           

9 İbrahim Kâfi Dönmez, “İslâm’da Oruç”, DİA, 2007, c.33, s.417 
10 Tur, Erkânname, s.517-519 . *Seyit Derviş Tur’da tıpkı Seyit Haktan gibi soyu Hz.Hüseyin’e dayanan bir 
alevi dedesidir.Almanya’da yaşamına devam etmektedir.Kendileri Baba Mansur Ocağı mensubudur.Önce 
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tutmuş Aleviliği yaşatmak için çabalamaya başlamıştır. 



geçirilen günler ibadetli ve dualarla geçirilir.Dışarıda olma mecburiyeti olanlar,eğlenceli 
ortamlarda bulunmazlar.Oruçta duşa girilmez diye bir kaide yoktur. Zira temizlik imandan gelir 
felsefesi ile oruçluyken de,oruç durumu dışındayken de hareket edilir.  

Günümüzde iş hayatı ve okul hayatından ötürü her gününü toplum içerisinde geçiren 
aleviler tuttukları yası dışarı belli etmezler.Sorulmadıkça ve mecbur kalınmadıkça niyetli 
olduklarını söylemezler. Aleviler oruç tutarken sahura kalkmazlar.Gün batımından sonra oruç 
açılır,gece 00.00’dan sonra yeme içme durumu son bulur.Ertesi gün gün batımına kadar bir şey 
yiyilip,içilmez.Oruç açarken  çeşit çeşit yiyecekler hazırlanarak bolluk içerisinde bir sofra 
kurulmaz.Sevilen gıdalardan uzak durulur.Âdeta perhizlik durumu yaşanır.Oruç açılırken niyet 
edilir,önce oruç akabinde sofra duaları ile beraber oruç açılır.Cem evlerinde 12 gün boyunca 
dedeler aracılığı ile dualar ve mersiyeler okunur.Bazı hadis kaynaklarında Muharrem ayında 
oruç tutmanın faziletlerine dair hadisler aktarılmıştır.Ancak Aleviler,bu orucu tutmanın 
gerekçelerini Hz.Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesine bağlarlar.Bu nedenle daha çok matem 
havasındadır. 

“Düştü Hüseyn atından sahra-ı Kerbelâ’ya 

 Cebrail var haber ver sultan-ı Enbiyâ’ya.”11 

 

Alevi inancına göre Hz.Hüseyin suya değil,su Hz.Hüseyin’e hasret kalmıştır.Bu nedenle 
dileyen canlar gerek Muharrem ayında ve gerekse Hızır ayı içerisinde tuttukları orucu su ile 
açarlar.Hızır orucuyla ilgili rivayet odur ki;  

Hz. Ali ve Hz.Fatıma,oğulları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'in hastalıktan şifa bulmaları 
için Allah’a üç gün dua etmişler ve çocukları şifayı bulunca,şükran niyetiyle üç gün oruca 
niyetlenmişlerdi.Birinci gün oruç açacakları sırada kapıya aç bir yoksul gelmişti onlardan 
yemek istedi.O gün yiyeceklerini ona verdiler,kendileride su ile oruç açtılar.İkinci gün yine tam 
oruç açacakları sırada bir yetim geldi,yiyecek istedi.O günün yiyeceğini de ona verdiler.Üçüncü 
gün oldu ve bu defa kapıya gelen bir tutsağın perişan hali için,son oruç günün yiyecekleri de o 
tutsağa verildi.Büylece üç gün üst üste aç kalmışlar,fakat buna rağmen oruç adaklarını 
yerine getirmişlerdi.İşte bunu üzerine Kur'an'ın İnsan Suresindeki 8.ayet gelmişti ki, şöyledir:  

"Allah sevgisi için yoksula,yetime ve esire yemek yedirirlerdi."  
 

Oruç Açma Duası: 

 “Bismi Şah,Allah Allah! Ey yüce Allahım! Bize bu Muharrem orucunu Kerbela 
matemini tutmayı nasip ettiğin için sana hamdü senalar olsun.Peygamberine salât ve selam 
olsun.Kerbela şehitlerinin ruhları ilahi nurun ile şad olsun.Yezid’e ve soyuna lânet olsun. Bütün 
şehitlerin,Erenlerin,evliyaların yüzü suyu hürmetine tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri 
dergahı izzetinle kabul eyle.Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya Hüseyin! Selamullah ya 
Kerbela’da susuz şehit düşen şühedalar!Bismi Şah Allah Allah diyelim,hak lokması 
yiyelim.Gerçeğe Hüü…” 12 
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Aleviler;yoksul,yetim,esir kıyafetinde üç gün üst üste gelenin Hızır Nebi olduğuna;Hızır 
orucunun bu nedenle tutulduğuna inanırlar ve her yıl Hızır orucu  13-14-15 Şubat günleri 
tutulur. 

  

Hızır kimdir ve Hıdrellez ne anlama geliyor?  

Hızır,  zor durumda kalanların, son çareleri tükenenlerin çağırdıkları, medet diledikleri 
erendir.İnanca göre Hızır ölümsüzlük suyu (Abı hayat) içmişti. Zaman zaman dünyaya gelerek, 
darda olanların yardımına koşar ve doğaya yeniden can verir. Sonuç  olarak; Hacı Bektaşı 
Veli’nin Vilayetnamesinde anılan Hızır, Aleviler için zor günün, dar günün dostudur. Hızıra 
Şükran manasında 3 günlük oruç tutuluyor. İnanan kalpler için Hızır her yerde ve her zaman 
için hazır-nazırdır.  

İbadette zorlama,Tanrıya borçlanma,yapılamayan ibadetin kazası gibi tanımlamalar 
alevi inancında yoktur.Her şey nefsinle olan mücadelende savunmandır.Ben değil,biz kavramı 
vardır.Ben egonun sesidir.Ego nefsindir,nefsinden şeytanın ta kendisidir.Bne yaptım,ben 
inandım,ben başardım,vb gibi cümleler alevilerce kullanılmamaya çalışılır.Ben diyen bir insan 
şeytani yanına nefsine yenik düşmeye meyilli insandır.Egosuna yenilenler dünyanın geçici 
nimetlerinden haz alırlar.Hakk aşkına erişmeye hiçbir zaman nail olamazlar.Bu nedenle hatalar 
da biz’dir.Doğrular ve başarılar da bireysel değil,bizdir. 

“Allah Allah desem,kalksam yürüsem 

Acep şu dağları aşamam m’ola? 

Boz atlı Hızır’ı yoldaş eylesem 

Varıp efendime varamam m’ola? ”13 

Namaz: Salat Arapça bir kavramdır.Farçada karşılığı namazdır.Türkçede ise,Allah’ 
yalvarıp yakarmaktır.Kur’anda; salat,rükû,secde ve tenzihle ilgili olarak 150’den fazla ayet 
vardır.Ancak,Kuranda namazın eda edilmesiyle ilgili  kesinleşmiş bir zaman ve saat yoktur. 
Alevi felsefesi gereğince seven Allah,sevilen ise,kuldur.Namaz kılma belirli bir vakit ile 
sınırlandırılamaz.Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında basılan Kuran-ı Kerim ve Türkçe 
mealine göre; “Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl,sabah 
vaktide namaz kıl.Zira sabah namazı görülmesi gerekli bir namazdır.Yine bir Türk felsefecisi 
ve dinler tarihi araştırmacısı olan İzmirli İsmail Hakkı ve Mehmet Akif’in yakın arkadaşı olan 
aynı zamanda kurtuluş savaşı yıllarında ilk TBMM’de milletvekili olan Balıkesirli Hasan Basri 
Çantay da Diyanet’i destekler görüşler sunmuş ve uzun zaman namazın vakitleri ve Kuran da 
namazın yeriyle ilgili çalışmalar yapmışlar ve Türkiyedeki ilk Kuran meali çalışmalarından 
birini gerçekleştirmiştir.İsra suresi 78.Ayette “ Güneşin batışından gecenin karanlıklarında 
namaza hakim ol.Seherde de Kuran oku,seherde okunan kur’an şahitlidir.Ahzap suresi 41 ve 
42.ayetler de Allahı çok anın ve ona sabah akşam teşbih edin diyor.”Kuranda  bu ve benzeri 
çok ayet vardır.Ancak zaman dilimi olarak sabah ve akşamın dışında belirtilen bir saat 
yoktur.Aleviler de bu bilinçle seher vakti kılına namaza önem verilir.Alevi inancına 
göre,gecenin 3/1 inde ibadet edilmelidir.Ancak dinde ve ibadette zorlama değil,hoşgörü esas 

                                                           

13 Özdemir, Aleviliğin Yazılmayan Tarihi, s.257 



alındığı için dileyen canlar,gönüllerinin Hakk’ı arzuladığı saatte diledikleri gibi ibadet 
edebilirler.Alevilerin kabesi de,kıblesi de insandır.14 

 

Cem ibadeti nedir? 

Cem; toplama,topluluk,bir araya getirmedir.Cem evi; kadın-erkek,zengin-fakir ve cahil-
okumuş ayrımının olmadığı eşitlik meydanıdır.Topluca ibadet edilen kutsal mekândır.Ceme 
gitmek isteyen aileler boy abdesti alıp,yeni yıkanmış elbiselerini giyip giderler.Cem evine giden 
kadın ve kız herkes “bacı” olarak bilinir.Kadın ve kızlar dar ve açık kıyafetler ve pantolon ile 
cem evine girmemelidirler.Uygun olan uzun ve bol etek,uzun kollu ve mahrem yerleri 
kapatacak uzunlukta olan gömlek,kazak vs giymeliler.Başlarını saç telleri görünmeyecek 
şekilde yazma veya eşarplar ile kapatmalılar.Çıplak ayak ile değil,çoraplar ile mekâna 
girmeliler.Bu yaradana saygının bir gereğidir ve namazda bu şekilde kılınmalıdır.Yine erkekler 
de; dar pantolon ve tişörtler ile ceme giremezler.Rahat oturacakları bir pantolon,temiz çoraplar 
ve gösterişsiz gömlek ve kazaklar giyerek gelmelilerdir.Cemde herkes bacı-kardeştir. 15 

   Semah nedir?  

Semah, Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Semahı  kadınlar ve 
erkekler döner.Semah sırasında deyişler bağlama eşliğinde okunur. 

Duvâz-ı İmam / Deyiş nedir?  

Duaz, Duazdeh'in kısaltılmış halidir. Duazdeh,Farsça olup on iki anlamına 
gelmektedir. Duaz, cem ayinlerinde söylenen ve On İki İmamların adlarının geçtiği deyişlerdir. 
Bu deyişlerde Hz. Peygamber ve Hacı Bektaş Veli gibi uluların adları gecmektedir.Duazlar, 
Aleviliği çağrıştıran türkü, nefes ve deyiş gibi her tür melodinin ortak adı olarak da kabul edilir. 

Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; Cem de 
bulunanların ayni zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cem de bulunanlar 
bir birlerinden razı olmak zorundalar. Cem de bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki 
kişinin dargınlıkları  giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem'e başlanmaz. Alevilerin 
toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir dede´nin gözetiminde önderliğinde yerine 
getirilir.Peki “dede” nedir ve görevleri nelerdir ? 

Dedelik nedir, Dedenin görevleri nelerdir?  

Dede, Alevi toplumunun inançsal önderidir. Dedelik ise kendine has yapısı bulunan bir 
kurumdur. Her Alevinin bir dedesi vardır. Her dedenin de bir dedesi (mürşidi) vardır. Talibin 
davranışlarından (inanç anlamında) dede sorumludur. Dede talipleri eğiten, yol 
gösterendir. Dede taliplerin bütün düşünsel, manevi sorunlarına çözüm, sorularına cevap 
getiren kişidir. 

  

Herkes Dede olabilir mi?  

                                                           

14 *Seyit Haktan Çelik ile her dem muhabbet. 
15 Tur, Erkânname, s.547  



İsteyen herkes dede olamaz. Öz manasıyla dede olmak için “Evladı  Resul”olmak 
gerekiyor. Yani soyunun Hz. Muhammed ve Hz. Ali´den olması  gerekiyor.Bu kimselere 
“Seyit” deniliyor.Alevi inancında eğer bir bölgede Evladı Resulden bir dede yoksa ve durum 
zamanla yolun bozulmasına sebebiyet verecekse durum değişiyor. Bu manada gerekli bilgi 
birikimine, yolun edebine, ahlakına uygun olan bir kişi dergah´tan icazet almak şartıyla dedelik 
yapabilir. Nitekim tarihte böylesi durumlar çok olmuştur. Evladı Resulden olmayan yahut 
kuşaklar ötesi soyu  bir çok kişi dergahtan gerekli eğitimi aldıktan sonra dedelik 
yapabilmişlerdir. Günümüzde bu durum  tam tersidir.Seyitlerin sayısı oldukça az iken,dede 
olarak boy gösterenlerin sayısı artmıştır ve yolda bozulmalar baş göstermeye başlamıştır. 

Derviş nedir? 

Farsça bir kelime olan derviş, esas itibariyle "muhtaç, fakir" anlamlarına gelir. 
Tasavvufta ise,bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid’dir.Sûfiyâne bir hayat yaşayan kişidir. 
Dervişler,bağımsızdır.Bu nedenle talipleri yani müritleri olamaz.Onlar inziva hayatının büyük 
bir bölümünü perhiz ve ibadet ile geçirirken,dedeler sorumlusu oldukları müritlerini ehlibeyt 
sevgisi ile donatmak ve onları hayat boyu rehberleri olarak Hakk aşkına yöneltmekle 
yükümlüdürler.Dervişlik ve dedelik kurumu birbirinden çok farklı ve bağımsızdır. 

On İki Hizmet nedir?  

On İki Hizmet, Cem ibadeti sırasında görevli on iki kişinin yerine getirdiği hizmetin 
adıdır.Toplu ibadete başlamadan önce gerçekleştirilir. Sembolize ettiği hizmetlerin derin 
felsefi, toplumsal, inançsal boyutları vardır. On İki Hizmette dede,rehber,gözcü,süpürgeci ve 
zakir gibi hizmetliler vardır.Tasavvuf dininde bunların her birinin çok daha kutsal batîni 
anlamları vardır.16 

Musahip nedir? 

Evli olan iki çiftin,bir pir huzurunda ikrar vererek hyol kardeşi olmalarıdır.Maddi ve 
manevi yardımlaşma ve her koşulda birbirlerinin sigortası olmaları durumudur.Musahiplik 
Muhammed Mustafa’nın Ali’yel Murtaza’nın yoludur.Yola erkana girip irşat olmak için evvela 
bvir musahip tutmak gereklidir.Evli olan iki çiftin pir huzurunda ikrar vererek yol kardeşi 
olmalarına “musahiplik” denir.Musahip olan çiftler birbirlerini iyi tanımalılardır.Her daim 
birbirlerinin yardımına koşmaya hazır olmamlılardır.Yani birbirlerinin sigortası olmak 
durumundadırlar.Musahip kardeşi,kan kardeşinden öte gelmelidir.17 

Mürebbi candır.Müsahip cesettir.Can cesetten çıksa hâke(toprağa) düşer.Meşrep 
ikrardır.Muhabbet imandır.Mürşit dindir.Yani bir sûfinin müsahibi olmazsa cesedi 
olmaz.Mürebbisi olmazsa canı olmaz.Meşrebi olmazsa ikrarı olmaz ve muhabbeti olmazsa 
imanı olmaz.18 

Dört Kapı  Kırk Makam nedir?  

Dört kapı  kırk makam şeklinde ilkeleşen ve insanı "insanı  kamil" olmaya götüren 
ilkeleri Hünkâr Hacı  Bektaşı Veli tespit etmiştir. Bu ilkeler aşama aşama olup insanı  olgunluğa 
götürür. Ulu Hünkâr Hacı Bektaşı Veli bunları  şöyle özetlemiştir: "Kul, Tanrıya kırk makamda 

                                                           

16 Tur, Erkânname, s.554 
17 Tur, Erkânname, s.639 
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erer, ulaşır, dost olur.” Bu makamların onu Şeriat içinde, onu Tarikat içinde, onu Marifet içinde 
ve onu da Hakikat içindedir." Sıradan bir insan bu dört kapı ve bu dört kapıya bağlı kırk 
makamdan geçerek, ruhunu ve benliğini ergin hale getirerek Kamil insan olur. Kamil insan da 
ilâhi sırra erişendir.   

Şeriat: Tarikatın kapısıdır.Bir kimse de şeriat şart olmazsa tarikata giremez.19 Şeriat 
kapısının makamları şunlardır: 

1.İman etmek 

2.İlim öğrenmek 

3.İbadet etmek 

4.Haramdan uzaklaşmak 

5.Ailesine faydalı olmak 

6.Çevreye zarar vermemek 

7.Peygamberin emirlerine uymak 

8.Şefkatli olmak 

9.Temiz olmak 

10.Yaramaz işlerden sakınmak 20 

 

Tarikat: Talip olana vaciptir ki,erenler nazarına gelip doğru rah ile şahit olalar.Ondan 
tarikai mürşit eline niyaz edip tariki eline ala “Destur şah” deyip dura…21 Tarikat kapısının 
makamları şunlardır: 

1.Tövbe etmek 

2.Mürşidin öğütlerine uymak 

3.Temiz giyinmek 

4.İyilik yolunda savaşmak 

5.Hizmet etmeyi sevmek 

6.Haksızlıktan korkmak 

7.Ümitsizliğe düşmemek 

8.İbret almak 

9.Nimet dağıtmak 

10.Özünü fakir görmek  
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Marifet kapısının makamları: 

1.Edepli olmak 

2.Bencillik ve kinden uzak olmak 

3.Perhizkârlık 

4.Sabır ve kanaat 

5.Haya 

6.Cömertlik 

7.İlim 

8.Hoşgörü 

9.Özünü bilmek 

10.Ariflik 

 

Hakikat Kapısının makamları: 

1.Alçakgönüllü olmak 

2.Kimsenin ayıbını görmemek 

3.Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek 

4.Allahın her yarattığını sevmek 

5.Tüm insanlığı bir görmek 

6.Birliğe yönelmek ve yöneltmek 

7.Gerçeği gizlememek 

8.Manayı bilmek 

9.Tanrısal sırrı öğrenmek 

10.Tanrısal varlığa ulaşmak  

 Alevilerde “Dört kapı,kırk makam” olarak bilinen bu ilkeler,insanın kâmil olma 
yolunda aştığı merhaleleri ifade eder. 

 Eğer sorarlarsa Şeriat nedir? 

 Cevap ver ki;”Resulullah’ın sözü”dür. 

 Tarikat Nedir,diye sorsalar? 

 De ki;”Resulullah’ın fiili’dir”. 

 Marifet ve Hakikat nedir? 



         De ki;”Resulullah’ın hali’dir. 22 

   

Alevilikte Sayısal Değerler: 

 Üçler: Hazreti Allah,Hz.Muhammed ve Hz.Ali’dir. 

 Beşler: Hz.Muhammed,Hz.Ali,Hz.Fatıma,Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’dir  

 Yediler (Yedi Ulu Ozan):.Alevi tarihine deyişleriyle, şiirleriyle yön vermiş, Alevi inancına 
bağlılıklarını  yaşamlarıyla kanıtlamış olan yedi ulu ozan şunlardır:   

1. Şah Hatayi 

2. Pir Sultan Abdal 

3. Kul Himmet 

4. Yemeni 

5. Virani 

6. Fuzuli 

7. Seyit Nesimi  

Bu ozanların listesini kimin yaptığı bilinmiyor.Bu nedenle bazıları bu listeden Virani’yi 
çıkartıp,yerine Kaygusuz Abdal’ı koymaktadırlar.23 

  Bu yedi ulu ozana Aleviliği teorileştirenler de diyebiliriz. Bu ozanlar Alevilik felsefesini 
en iyi şekilde dile getirmişlerdir. Bu ozanların şiirleri, söyledikleri sözler Aleviler için adeta 
kanun sayılmıştır. Cemlerde en çok bu ozanların deyişleri çalınır, şiirleri okunur. Bu ozanların 
şiirleri ve deyişleri günümüzde de popülerdir.  

On İkiler: Soyu Hz.Muhammed’e dayanan 12 imamlardır. İsimleri sırası ile şöyledir: 

1.Hz. Ali 

 
2.Hz. Hasan 

 
3.Hz. Hüseyin 

 
4.Hz. Zeynel Abidin 

 
5.Hz. Muhammed Bakır 

                                                           

22 Özdemir, Aleviliğin Yazılmayan Tarihi, s.237-238 
23 Ünsal Öztürk, Damlanın İçindeki Gerçek Aleviler’in Büyük Sırrı, Yurt-Kitap Yay., Ankara 2013, 7.Baskı, 
s.294 



 
6.Hz. Cafer'i Sadık 

 
7.Hz. Musa Kazım 

 
8.Hz. Ali Rıza 

 
9.Hz. Muhammed Taki 

 
10.Hz. Ali Naki 

 
11.Hz. Hasan Askeri 

 
12.Hz.Muhammed Mehdi 

 

On Dört Masum-u Pak kimlerdir?   

Henüz  çocuk yaşta iken zalimce katledilen on dört çocuğun adıdır. On dört Masum Pak, 
arılığın, masumluğun, saflığın sembolüdürler.On dört Masum Pak, Ehlibeyt ve On iki 
İmamlar’ın evlatlarıdırlar.   

 

On Yedi Kemerbestler kimlerdir?  

On yedi Kemerbest; Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye, Ehlibeyt’e bağlı kırklar meclisinin 
üyeleri arasında bulunan, Hz. Ali tarafından kemerleri bağlanmış olan on yedi önderdir. 

Kırklar kimlerdir ? 

İnanca göre diğer insanlardan farklı ama kim oldukları bilinmeyen Allah dostu erenler 
vardır. Bunlara "Gayb Erenler" de deniliyor. Kırklarında hepsinin kimler oldukları bilinmiyor. 
Ama Cem ibadetine kaynaklık ettikleri de  söylenir ve çok fazla rivayete örnek teşkil 
etmişlerdir.Ancak,haklarında kesin ve kayda değer bilgiler bulunmamaktadır. 

 

Cami ile Cem Evi Arasındaki Farklar 

-Cami şeriat evidir.Cem evi Alevi ve Bektâşî ibadet yeridir. 

-Camiye gündüz girilir.Cem evine gece ve gündüz girilir. 

-Cami şeriata tabi iken,cem evi tasavvufi inancın birlik meydanıdır. 

-Cami gündüz açık,gece kapalıdır.Cem evi ise,gece gündüz her daim açıktır.24 

                                                           

24 Tur, Erkânname, s.543 



 

Aleviler ile Sünniler Arasındaki Farklar 

-Sünnilerde 5 vakit namaz kılınır.Aleviler de sabah namazı makbul olandır. 

-Sünniler namaz kılarken kıbleye dönerler,aleviler de kıble yoktur.Onların kabesi de,kıblesi de 
insandır.Bu nedenle gönüllerinin Tanrıyı arzuladıkları her yön ve her an onlar için ibadet 
saatidir.Bunun için ezana bağlı kalmazlar. 

-Sünniler ezanla beraber oruçlarını açarlar,aleviler gün batımını bekler ve ezana göre açmazlar. 

-Sünniler ramazanı 30 gün,aleviler ise son 3 gün tutarlar. 

-Sünniler namaz kılarken rüku ve kıyam gibi namazın gerekliliklerini sırası ile yerine 
getirirler.Aleviler ise ibadetin ritüelleşmesine karşı çıkarak,şekilden bağımsız gönüllerince 
namaz kılarlar.Takdir edersiniz ki,bir Hanefi ile bir şafiinin kılış şekillerinde dahi farklılıklar 
var.Biri çorap giyer,diğer giymez gibi. 

-Sünnilerin toplu ibadethanesi cami,alevilerin cem evidir.Camiye kadınlar erkeklerle beraber 
giremez,ama cem evinde cinsiyet farkı gözetilmeden toplu ibadet yapılır. 

-Sünniler de tutulmayan oruç ve kılınamayan namaz için “kaza”gibi sonradan telafisi edilecek 
ibadetler vardır.Alevilerde Allah’a borçlanma yoktur ilkesiyle ibadet yaradan için değil,kişinin 
nefsiyle olan savaşı için yapılır ve dolayısıyla kaçırılan ibadetin telafisi gibi yani “kaza” gibi 
bir tanımlama yoktur. 

 

Aleviler ile Sünniler Arasındaki Benzerlikler 

-Her ikisinde de kadınlar ve erkekler mahrem bölgeleri kapanacak şekilde giyinir ve o şekilde 
ibadet ederler. 

-Her ikisinde de Allah ve Resulüne inanılır ve yaradanın huzuruna bir müslüman gibi çıkmak 
için yaşanmaya çalışılır. 

-Her ikisinde de namaz,oruç,secde,günah ve sevap gibi kavramlar hayatın bir parçasıdır. 

-Her ikisinde de bir yol önderine bağlanma,bir bilirkişi ile yürüme geleneği 
vardır.Cemaat,tarikat,imam,dede,pir,şıh,gavs …gibi 

 

      Sonuç: 

Asırlardır devam eden kardeş kavgasının önlenebilmesi için insanların birbirlerinin 
Allah’ın birer lütfu olarak bakmaları gerekmektedir.”Bu bizden ya da Bu bizden değil” bakış 
açısı’nın bilhassa bizim toplumumuza zarardan başka bir getirisi yoktur.Bu konuda evvela ilim 
irfan sahibi kimselerin ve nice koltuk sahiplerinin üzerlerine düşen hassas görevi yerine 
getirmeleri son derece önemlidir.Yeterince kan kaybına uğramış olan insanlarımız üzerinde 
yönetici kimliklerin birleştirici rol üstlenmeleri icap etmektedir.Aksi halde millet olarak ayakta 
kalmamız ve Türk’e yaraşır başarılar elde ederek,zorluklara bir bütün olarak göğüs germemiz 
mümkün değildir! 
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