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 Bir uyumsuzluk durumunda “Batý”ya özgü olan “Batýlý olmayan”a dayatýlýr,
 “Batýlý”nýn “Batýlý olmayan” gelenekten-kültürden yararlanmasý önlenmiþ olur.
Bir de olaya tersinden bakalým. Bu “model”e köktenci bir tepki gösterdiðimizde þu
olumsuzluklar ortaya çýkacaktýr:
 “Batýlý olmayan”, “Batýlý”ya zorla kabul ettirilmeye çalýþýlacak,
 “Batýlý olmayan”, “Batýlý” gelenek-kültürden yararlanamayacaktýr.
Her iki durumda da “kaybeden” tüm dünya olacaktýr.
“Batýlý” anlamda insan haklarýndan söz edebilmek için “üç katmanlý” bir yapý zorunludur:
a) Bireyler,
b) Devletler ve
c) Devlet topluluklarýyla devletlerin kurduðu örgütler.
Bu “katmanlý yapý”da ve “insan haklarý” temelinde, haklar ve yükümlülükler (ödevler),
bir “mal-model” olarak düþünülür. Ýster birey, ister devlet, isterse devletler topluluðu
“temelli” olsun “mal-modeller ben merkezli”dir. Burada insan haklarýna ölçü oluþturan
“etik” hesaplaþma þu özdeyiþe dayanýr: “Baþkalarýnýn nasýl davranmasýný istiyorsan, sen de
onlara öyle davran”.
Açýktýr ki “Batýlý” varsayýmda dünya “üç” parçaya ayrýlýr:
 Batý ya da Batý’da bulunan bir merkez,
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Batý tarihi “eþittir” evrensel tarih; Batý kültürü “eþittir” evrensel kültür düþüncesi, yalnýzca
Batýlýlar tarafýndan deðil, Doðulular tarafýndan da savunulmaktadýr: “Modernleþme” adý
verilen bu geliþme, bir “model” olarak “kafalara kazýnmýþ” durumdadýr.
Ama diðer taraftan biliyoruz ki “evrensel” terimi “Batý ‘artý’ Batýlý olmayan”dýr: Olaya
“Batýlý olmayan”ý dýþlayarak baktýðýmýzda “yakýcý” sonuçlar ortaya çýkar:
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 Batý’dan ne gelirse “almak” isteyen bir çevre ve
 Ýkinci sýnýf Batýlý olmayý yadsýyan bir çevre.
Bu “üçlü çevre” yapýsý, “üç” düþünce üretir:
 Merkez Batý ya da Batý’da bir “yer”dir,
 Batý için iyi olan dünya için iyidir ve
 Batý dýþý kötüdür; kötü, belayý Batý için tehlikeli bir duruma sokar; bu nedenle ortadan
kaldýrýlmasý gerekir.
Devlet ya da devletler topluluðu “merkezli”, üç katmanlý, üç çevreli ve üç düþünceli
“evrensel” yapýda “insan haklarý”, birey merkezli, dikey eðilimli “medeni haklar ve ödevler” ile “tepe merkezli”, haklarýn yukarýdan aþaðýya aktýðý, ödevlerin aþaðýdan yukarýya
eðilimli yerine getirildiði “siyasal haklara” dayanýr. Böylesi bir yapýda “Batýlý” anlamda
“insan haklarý” kavgasý, rekabete dayalý bir sistem içinde, “dikeyliði” ve Ortaçað sonrasý
bireyciliðini, yani kapitalist bireyciliði-aþkýn tanrý bireyciliðini “birleþtirir”. Bu “birleþme”nin saðlanmasýyla:
(Devamý Sayfa 2’de.)

Baþtarafý 1.Sayfada

Emperyalist “Ters Dönüþüm”

“NOT: Eti Sizin, Kemiði Benim Efendim!..
Tabii Tam ‘Sünnet’ Hariç...”
Fikret Otyam
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Haklar ve ödevler etiði “dikey” bir eðilim
içerisine girer; etik, insani dertler açýsýndan
deðil, “tepe”nin, yani Amerika’nýn aya da Avrupa ülkelerinin kaygýlarý açýsýndan ifade
edilir.
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Evrensel ve bölgesel devlet örgütleri giderek artan bir “yasallýk” kazanýr, yani “devlet
üstünde devlet” konumuna yükselir; merkezi
bir dünya toplumu yaratýlýr.
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Bireyler “dikey yapý” içinde “ben merkezli
düðümler” olarak yalnýzlaþýr ve yabancýlaþýr.Giderek kendini yiyirir; anasýný-babasýnýatasýný yitirir.kendi amacýndan baþka bir þeyi
izleyemeyen bir kimlik durumuna gelir.

Bu güzelim, ýþýklý derginin, yani Serçeþme’nin (3) geçen sayýsýndaki yazýmýn altýnda, yukarýdaki
not vardý.
Kimi can okurlar telefonla sordulardý bu ne demek diye.. Elbette yerden göðe haklýlar, sevindim, bana açýklama olanaðý verdiler.
Alevi Bektaþi Kuruluþlarý Birliði Federasyonu Genel Baþkaný Sayýn Ali Doðan, bir tartýþma
nedeniyle Aleviliðin Ýslam’ýn bir mezhebi deðil, dinlerden etkilenen bir yaþam biçimi olduðunu
söylemiþti de kimileri en seviyesiz/saygýsýz biçimde ayaða kalkmýþlardý, bu yaþam biçiminin
temelinde yatan “hoþgörü”yü de çiðneyerek, üzülmüþtüm bundan.
Bakýn, yaþamda hoþa gelmeyen þeylerin/olaylarýn çýkmasý/bulunmasý elbette olacaktý. Bunlarýn
eski deyimle “izalesi”, yani sözlüðe göre “yoketme, giderme”si seviyle/saygýyla/hoþgörüyle
tartýþarak olmalý deðil mi? Oysa tartýþmada bu anlayýþýn yanýndan bile geçilmemiþ, deðil bir bilim
adamýna, okumaktan yoksun býrakýlmýþ birisine bile yakýþmayan “saldýrýlar”, sözler olmuþtu.
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“Kapitalist insan haklarý” ile aþkýn tanrý
merkezli “dinsel insan haklarý” örtüþür, yani Tanrý’dan gelen haklar ve Tanrý’ya karþý bireyin yerine getirdiði yükümlülüklerle yaratýlan “dikey aþkýn etik” emperyalist yapýya eklemlenir.
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Kapitalist insan haklarý insanlarý “mal-model” olarak algýlayýp “medeni ve siyasal”
haklar temelinde birey olarak “düðümlerken”,
aþkýn tanrý, insanlara kendisine ulaþabilmek
için “bireysel ruhlar” baðýþlar ve birey olarak
onlarý “düðümler”.
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Kapitalist ilkeyle aþkýn ilke “örtüþür”; aþkýn ilke eskiden Tanrý iken þimdi Uluslararasý Para Fonu (IMF), Birleþmiþ Milletler
(BM), vb. olur.
Demek ki Batýlý anlamda insan haklarý kavgasý, insan haklarý dizisi ile devlet ya da devletler topluluðu arasýnda yaþanan, ancak sýnýf
insanýnýn, topluluk insanýnýn ya da etnik insanýn “kesin kurtuluþu”na hizmet etmeden ilerleyen bir “süreç” yaratýr. Bu süreçte aþkýn tanrýnýn “gazabý”nýn yerine “küresel siyasal ve
medeni haklar” karþýlýðýnda “küresel zoru”
uygulama hakkýný elde eden Batý’nýn “nükleer
silahý”nýn “caydýrýcýlýðý” geçer. Aþkýn Tanrý’nýn “korkak” kullarý þimdi Batý’nýn “uysal
rehineleri” olan dünya vatandaþlarý olup çýkar.
Eskiden Tanrý haklar verip yükümlülükler
istiyor; yerine getirilmeyen yükümlülüklerin
cezasýný “öbür dünya”ya erteliyordu. Þimdi ise
Batý haklar veriyor, yükümlülükler istiyor; yerine getirilmeyen yükümlülüklerin cezasýný bu
dünyada veriyor: Ýnsan haklarý “daðý”nýn
“tepe”sine yerleþiyor, giderek “aþkýn Tanrý”
kimliðine bürünüyor; kitle imha silahlarý sayesinde “katliamlara” karar verebiliyor.
Batýlý anlamda insan haklarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý artan biçimde “bütün öðeleri ayný
yapýda ve ayný nitelikte” bir dünya kültürü
yaratacak, seçenek yapý ve kültürleri yok edecek biçimde geniþliyor. Sonuç olarak bu, Batý
uygarlýðýnýn da yayýlmasý anlamýna geliyor ve
bunun böyle olmasý bir ölçüde “planlanmýþ”
gözüküyor. Demek ki temelde, “Batý” denen
tek bir uygarlýktan alýnan ve tek bir “göndericisi” olan “evrensel insan haklarý” kavramý,
“zorla rýza saðlamak” için kurulmuþ BM Güvenlik Konseyi, IMF, Dünya Bankasý vb.
örgütlerle birlikte, dünyanýn geri kalan coðrafyalarýnda yaþayan insanlarýn “isyanlarýnýn”
önünde en büyük “engel” olarak beliriyor.
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Kýrýn…
Üzüntüden, diyelim çýlgýna dönün/yüreðiniz öfkeyle kabarsýn/hop oturun hop kalkýn/ iyice dellenin
cam kýrýn/çerçeve masa neyim kýrýn/bardak çanak kýrýn ama asla ama asla yürek kýrmayýn/gönül
kýrmayýn, onarýmý zordur. Hem nasýl zor...
Geçen ayki yazýmý bu anlayýþ içinde yazdým, yürek kýrmamaya özen gösterdim, gönül kýrmaktan elden gelende sakýndým...
Serçeþme, þu elinizde tuttuðunuz ýþýk dergisi ne Esat Korkmaz canýn, ne Ahmet Koçak’ýn,
Mehmet Turan’ýn ve imzasý olanlarýn deðildir; Alevi/Bektaþi kültürünün/bu kültürün asli sahiplerinindir.
Yazýmý tekrar tekrar gözden geçirdim, akýl ve hoþgörü süzgecinden geçirdim; yerden göðe haklýlýðýma inanmama karþýn acaba dedim kimilerini kýnarken cam/çerçeve, masa, sandalye yerine
yürek/gönül kýrmýþ olabilir miyim?
Yazýnýn en altýna bir not düþtüm:
“Eti sizin, kemiði benim efendim.. Tabii tam ‘sünnet’ hariç”
Her þey apaçýk ortada, moda deniliyor ya “þeffaflýk”, her þey þeffaf/gizli kapaklý bir þey yok.
Þu câným dergiyi binbir zorlukla çýkaran/yaþatmaya çalýþan Ýstanbul’daki canlara diyorum ki; bu
yazýyý alýn, istediðiniz gibi kullanýn ama tastamam yani “sünnet hariç”!
Ol Ýstanbul denilen yerde, Caðaloðlu Yokuþu’ndaki iþyerinde olanlar sizin usunuza/deneylerinize güveniyorum, ola ki tepkimin ayarýný kaçýrmýþýmdýr, uygun olmayan/uygun düþmeyen
yürek ve gönül kýran nokta varsa pirinç ayýklar gibi ayýklayýn, ama tastamam da yok etmeyin.
Bu karþýlýklý güvendir/inandýr anhasý minhasý…
Evet, o notun anhasý minhasý da budur. Yazýmý öyle sevmiþler ki o notu bile “sünnet” etmeyip
yazýmýn içine almýþlar, onlara teþekkür borçluyum...

Duygulu Bir Gece
Ayýp deðildir söylemesi, geçen 19 Aralýk 2004’de 79 yaþýna basýverdim. Koca gökçadýrlý iyi
eylerse bu yýl 80 oluvereceðim! Baþta benim “kaþýk düþmaný” Filiz Otyam, Akdeniz Basýn Vakfý
ve Antalya Kültür Sanat Vakfý ve kimi sevenlerim 10 Ocak Gazeteciler Bayramý’nda, 79 yaþýnda
hâlâ çalýþan, bu çalýþmasýný da 55 yýldýr sürdüren, resim alanýnda da 60 yýlýný tekmilleyen bu can
için bir “Onur Gecesi” düzenlediler, Atatürk kültür Merkezi Perge Salonu’nda.. Zaar, hazret ola ki
seksenini bulamaz, ol nedenle ona bir þenlik yapalým demiþler ve yaptýlar da! Toplaþýldý, kimi dostlar gazeteciliðimi, ressamlýðýmý, dostluðumu, edebiyatçý yanýmý, fotoðrafçýlýðýmý anlatýp durdular.
Tüm bunlara bir teþekkür konuþmasý da bana düþtü, yaþamýmýn hesabýný verdim. Biraz da uzun
süren bu hesap vermenin bazý bölümlerini burada sizinle paylaþýyorum:
“Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ilk hocam, hocalarýn hocasý Çallý Ýbrahim idi
ve beni çok severdi, atölyedeki havlu her zaman pis olduðundan bana iþaret edince musluða
koþardým, çünkü ellerini benim her daim temiz atölye gömleðimle kurulardý. Bir gün baktým
aðzýnda diþ yok, hayretle sordum:
‘Hocam aðzýnýzda diþ yok nasýl yemek yiyorsunuz?’
Hoca kulaðýma eðilip yanýtladý:
‘Evlat rakýya diþ istemez!’
Kim ne demiþse yanlýþ demiþ, hocanýn dediðini tut, gittiði yoldan gitme diye bir þeyler. Hayýr
gittiði yoldan gidiyorum, dediðini de tutuyorum hepsinin! Kutsal kitabýmý seviyorum,
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Alevi/Bektaþi canlara takýlýrým. ‘Ey canlar’, derim ‘sizler de Kuran’ýn en çok Nahl Süresi 67.
ayetini seviyorsunuz benim gibi.’ Bunu Prof. Dr. Yaþar Nuri Öztürk þöyle çevirmiþ dilimize:
‘..Hurmalýklarýn meyvelerinden, üzümlerinden de sarhoþ edici bir içecek ve güzel bir rýzk elde
edersiniz. Ýþte bunda aklýný iþleten bir topluluk için kesin bir mucize vardýr.’
Ýþte o topluluðun aklýný iþleten bir bireyi olarak sevgili Peygamber Efendimiz’in buyruðunu hiç
þaþmadan atmýþ yýldýr yerine getiriyor, o mucizeyi en sadýk biçimde ayakta tutuyorum çok
þükür.”
Daha sonra sözün sonuna geldim, iþte aynan þöyle:
“Evet can dostlar bu vefa gecesinin anasý Filiz Otyam’a, Akdeniz Basýn Vakfý adýna her iþe
koþan gazeteci Bülent Ecevit’e, Antalya Kültür Vakfý adýna her yardýmý severek yaþama
geçiren Erol Ýþbilir’e, gece için ilgisini Fazýl Say ile gittiði Bakü’den sürdüren Kadir Dursun
Prodakþýna hay dilimi eþek arýsý soka, yazýlarý ve konuþmalarýyla canýma can katan dostlarým
Vecihi Timiroðlu, Metin Demirtaþ, Ünal Ersözlü, Dursun Gündoðdu, Merter Oral, Abdullah
Tekin, kadim dostum Hikmet Öcal, Abdullah Nihat Yýlmaz, Nejat Birdoðan, Ahmet Say,
sinevizyonu hazýrlayan Temel Tacal’a, çekimleriyle geceyi saklanacak hale getiren Best Ajans
dostlarým Celal ve Fikret Vecel kardeþlerime ve çalýþanlarýna, kuþ olup Ýstanbul’dan geceye
konan, konuþurken tekleyen, çalýp söylerken Turna avazlý olan canlarýn caný Hüseyin Turan’a,
en sevdiðim Barak havalarýný avazlayarak zurna ve davulla yaþatan Adýyamanlý Mehmet
Bayram ve Mehmet Eþoðluna ve elbette varlýklarýnýzla geceye onur veren siz dostlara/ canlara
bir teþekkür yeterm’ola, yetmez.
Biliyorum, ama bir niyazým/dileðim var sizlerden, derlediðim þu Barak türküsündeki sözlere
kulak verin önce:
‘Kaftan Kafa hükmederdi bir zaman
Davut oðlu Süleyman öldü
Omzuyla Kaf daðýný kaldýran
Hamza ile Kahraman pehlivan öldü
Hani ya bu benim bu benim diyenler
Milyonunan altýnlarý sayanlar
Hiç görülmez adam eti yiyenler
Koca devler öldü Þahmaran öldü
Kalsa bu dünya Muhammede kalýrdý
Can satýn alýnsaydý Nemrut alýrdý
Çýkmayan canlara Derman bulurdu
Hekimler hekimi Lokman da öldü.’
Yani açýkçasý dünyaya kazýk çakmak diye bir þey yok, ol nedenle Hakk’a yürüyende bedende
iþe yarayan ne varsa ne kaldýysa onlar alýnýp bir güzel daðýtýla, kalan kýsmýn temelini attýðým
Antalya Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Cem ve Kültür Evi’ne götürüle.
1977 yýlýnda Hekimhan Daðlarý’nda Cürek’te çoðunluðunun Alevi canlarýn oluþturduðu ve 336
gün süren dayatmada birlikte olduðum can bir ozan Hüseyin Gazi Metin ki þimdi dededir,
manevi oðlum Mahzuni Þerif’e yaptýðý “Tastamam Türkçe” o görevi bana da yapa ve bir güzel
yuyup yýkaya. Ya da Burdurlu baþka bir güzel dede, cemlerde Nazým Hikmet’ten, Ahmet
Arif’ten, Neruda’dan dizeler okuyan, nikahýnda Filiz ile birlikte tanýðý olduðumuz Mehmet
Turan dede ayný iþi yapa ve halk ozaný Deryoklar’ýn deyiþinde olduðu gibi, “türkülerle gömün
beni”! Nahl Suresi 67. ayetini de bir güzel yerine getirin/ gülün/ eðlenin/gözlerime bakýn o
zaman kapalý olduðunu göreceksiniz.
Saðlýcakla kalýnýz/eyvallah canlar, eyvallah dostlar.”
Millet ayaða kalktý, salon inledi, yerin dibine geçtim, kaçsan kaçacak yer yok, solonun sahnesindeyim.
O arada vefalý dostum, can adam Hüseyin Turan sazýyla çýkýp geldi yanýma, üçledik sarýlýp; “Ya
Allah..Ya Muhammet.. Ya Ali..” Öte elinde ne vardý bilir misiniz, 70’lik bir Yeni Raký!
Ve o dostlarýn dostu Hüseyin Turan dost, Adýyamanlý zurnacýya en sevdiðim bir Barak havasý
avazladý, çaldý. Sonra barak havalarýný sürüp geldi. Unutmayacaðým, hasta hasta kuþ olup Ýstanbul’dan uçup gelen ve Perge salonuna konup bu caný öksüz koymayan Hüseyin Turan’ýn vefasýný.
Buyrun deme dediler, meðer Nahl Süresi 67’yi bilmeyen ne çokmuþ ve öðrenince nasýl da yerine getirdiler davul zurna eþliðinde halaylar çekerek ve demlenerek...
Üç yüz-dört yüz can, bir can oluverdiler o gece, 67 sayesinde de...
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ATÝLLA ÖZKIRIMLI
1942-2005
Edebiyat eleþtirmeni ve incelemeci-araþtýrmacý yazar ve þair, insan gibi insan, Atilla
Özkýrýmlý’yi geçtiðimiz günlerde yitirdik.
Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Özkýrýmlý, düzene muhalif her aydýn gibi baský dönemlerinde çile
çekti. 12 Mart 1971 sonrasýnda Hacettepe
Üniversitesi’ndeki görevinden atýldý, Cumhuriyet gazetesinde düzeltmenlik yapmak
zorunda kaldý. 12 Eylül’de Mimar Sinan
Üniversitesi’nden YÖK’ü protesto ederek
ayrýldý. Daha sonra üniversitelerde Türkçe
ve edebiyat dersleri verdi. Yoðun emek
isteyen bu kadar çok ve önemli yapýtý hazýrlarken, bir yandan da ekmek parasýný
çalýþarak kazandý.
Yazýlarý adý duyulmuþ tüm edebiyat,
kültür, sanat dergilerinde yer aldý. Özeni ve
çalýþkanlýðý ile ünlü Özkýrýmlý’nýn Türk
edebiyatý ve yazarlarý üzerine kaynak yapýt
niteliðindeki çalýþmalarýnýn deðeri giderek
daha çok anlaþýlacaktýr. Dört ciltlik “Türk
Edebiyatý Ansiklopedisi”, iki ciltlik “Türk
Edebiyat Tarihi” gibi çalýþmalarý okunmasý
gereken yapýtlar olarak kalacak.
Her Alevi-Bektaþi için Atilla Özkýrýmlý, “Toplumsal Bir Baþkaldýrýnýn Ýdeolojisi:
Alevilik-Bektaþilik” adlý yapýtý ile mutlaka
okunmasý ve hayýrla yadedilmesi gereken
bir er kiþidir.
Anýsý önünde saygýyla eðiliriz.

Duyuru
Genel Yayýn Yönetmenimiz
Esat Korkmaz’ý
Cuma akþamlarý
saat 20:00-21:00
arasýnda
YAÞAM RADYO’da
(87.5 FM)
“Dört Kapý” programýnda
dinleyebilirsiniz.
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ÞAMANIN DÜNYASI
Bölüm II
Esat Korkmaz
Þamanizm, Kuzey ve Orta Asya topluluklarýnýn tanrýlar, ruhlar ve insanlar arasýnda iliþkiler kurma amaçlý, kendisini önceleyen totemist inançlar, ata, hayvan ve doða tapýmlarýyla bir bütün oluþturan dinsel-büyüsel
inanç ve uygulamalardan oluþan bir evren tasarýmýdýr. Þamanizm’in, erken dönem kan topluluklarýnda, özellikle Türkler’de görülen atalar tapýmý, doða tapýmý ve gök tapýmýyla birlikte “görülmesi” nedeniyle bu topluluklara sonradan girdiðini savlayan araþtýrmacýlar da az deðildir. Bunun yanýnda, Þamanizm’in IV-V. yy.’dan önce Orta Asya’da bilinmediðini ileri süren araþtýrmacýlar da vardýr. Kimi kaynaklar Þamanizm’in
“Güney”den gelmiþ olabileceðini belirtmekle birlikte bunu genel kabul
görecek kanýtlara baðlayabilmiþ deðillerdir. Veri alýnan tarihleri önceleyen Sibirya kaya resimlerinde Þamanist “esintilerin” görülmesi, konunun araþtýrmaya-incelemeye muhtaç olduðunu gösterir. Kimbilir belki de
“Doðu”dan, “Güney”den ve “Batý”dan gelen “etkilerin”, erken dönem
inanç/tasarým sisteminin, yani “Eski Türk Ýnançlarý”nýn temelini oluþturan atalar/doða ve gök tapýmýyla harmanlanmasý sonucu Þamanizm, Orta Asya kan topluluklarýnýn “özgün” bir inanç sistemi olarak doðdu. Yani hiçbir yerden gelmedi. Biruni’nin, þeriatlar meydana gelmeden önce
ve Buddha ortaya çýkmadan önce Yeryüzü’nün doðusunda yaþayan insanlar Þamanist idiler, saptamasý bunu doðrular gibidir.
Þamanizm, “doðaya benzeme” eðilimli, bu “eðilim” sürecinde üretilen “varoluþ tasarýmý” belirleyici bir yaklaþým/inançtýr. “Aþkýn özneler”
ve “aþkýn kimlikler,” bu tasarýmla dünyalaþýr.
“Ufalanan bir taþ”la simgelenen “ölü doða” ile “kýpýrdayan bir et”le
simgelenen “diri doða”da bir “doðasal eylem” vardýr. “Eylem”in dýþa vurumu “varlýða geliþ” olarak algýlanýr ki doðasal olaylarý yaratan doðasal
“dönüþüm”ün-”deðiþim”in açýklanmasýndan baþka bir þey deðildir bu.
Evren denilen þey, bu “eylem” ve bu eylemin “ürünü”dür; yani, “doðasal doðum” sonucu beliren somutluk durumundaki “maddeler”in toplamýdýr. Tersinden söylersek, “hareket eden madde” dýþýnda bir varlýk yoktur.
“Diri ve ölü doða”da þimdi yaþanan olaylar, gelecekteki olaylarý belirler. Bu belirleniþ, doðanýn “eðilimi”ne göredir ve eðilim sürecinde eylemli durumda bulunan maddelerin toplamý evreni oluþturur.
“Ruh”un, “can”ýn belli, kesin ve öznel “eðilimleri” vardýr: Evrensel
bir “ruh”un, “can”ýn ürünü olan bu eðilimler, nesnelerin de genel geçerlik taþýyan eðilimleridir. Doðasal doðumla dönüþen/deðiþen doðayý örneklersek; “tohumdaki aðaç olma eðilimi ile aðaçtaki tohum olma eðilimi”nin “örtüþtüðünü,” yani “ayný” eðilime baðlý olduðunu görürüz.
Nesneler eylemli nesnel varlýklarýyla hayvan doðasý söz konusuysa
hayvanlar hem bedenleri, hem de bedenlerinin “düþünceleri”yle doðanýn
bu eðiliminin “içinde” kalýrlar; insan ise “farklýlýk” gösterir: Beden ve
Bedenin kimi iþlevleriyle doðasal eðilimin içinde olmasýna karþýn, “bedeninin düþüncesi,” bedenin, ötesinde doðanýn “bilgeliði”yle buluþabilir
ya da onunla çeliþkiye düþer. Ya “bilinçsizlik” olarak algýlanan “doðanýn
bilgeliði”yle buluþur, “bilinçsizliði” sona erdirip “bilinçlilik” yaratýr ya
da bunun tersi gerçekleþir, bedenin/doðanýn “bilgeliði”yle buluþamaz, bilinçsizlik bilinçliliðe dönüþtürülemez, “doðaya benzeme eðilimi”nin dýþýna çýkýlýr ve yeni bir “bilinçsizlik” yaratýlýr. Böylesi bir durumda doðadan “farklý” bir kültür varlýðý olarak insanýn “doðmasý” olanaklý deðildir.
Demek ki, “doðanýn aklý” olarak algýladýðýmýz ve kendini ifade edemediði için “bilinçsizlik” olarak tanýmladýðýmýz durum, tüm nesnel süreç
ve bütün yaþam belirtilerinde bulunan bir “ilke”dir; bu baðlamda “bilinçsizlik”, evrensel ruh/can ya da akýldýr, yani Tanrý’dýr.
Varlýðýn temel kurucu “ilkesi” olan “bilinçsizlik”, ruhsal yaþamýn her
alanýnda bulunur; içgüdü, sevgi, aþk, utanma ya da sezgi gibi. “Bilinçsizlik” olgularýnýn kavranmasý, bilinçsizliði sona erdirirken “bilinçsizliðin
isteði” olarak algýlanan ve “varlýklarýn özünde bulunan doðal gerekim”
olarak tanýmlanan “eðilim,” insan bedeninin düþüncesinin katkýlarýyla
“ölü ve diri doðanýn eylemli düþüncesi” durumuna yükselir ve “düþüncede görünüþe” taþýnarak “eylem”le dünyalaþýr.
Tasarým gereði “doða” kendiliðinden “iyi” ya da “kötü” deðildir: Daha doðrusu, “eylemsiz evrensel ruh/can” çeliþkisizdir. Çeliþkinin oluþmasýyla yani “karþýtlarýn” varlýðýyla “eylem” baþlar; “eylem”le görünüþe ta-
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þýnýr ya da “gizil nesnellik” durumunda kalýr. Ýnsan, bedeninin “özgür”
düþüncesiyle bu karþýtlýklarý kavrar; onlarý “iyi,” “kötü,” “ýþýk,” “karanlýk” vb. biçimde niteler.

Þaman Giysisi
Sibirya þamanlarýnýn sahip olmak zorunda olduðu kutlu eþyalar þunlar dýr:
a) Üzerinde hayvan–ata, bitki–ata ya da nesne–ata‘yý
temsil eden iþlemeler ve daire
biçimli madeni tokalar bulunan hýrka;
b) Kendi iç ýþýðýyla görebilmek için ten gözünü kapatmakta kullandýðý maske;
c) Göðüs üzerine gelecek þekilde takýlan, demir ya da bakýr simgesel eþya ve
d) Baþlýk.
Genelde þaman giysisi þu
parçalardan oluþur:
a) Cübbe ya da hýrkaya benzer üstlük;
b) Serpuþ ya da baþlýk;
c) Göðüslük;
d) Eldiven ve
e) Yüksek ökçeli ayakkabý.
Þaman elbisesi, onun yardýmcý malzemelerinden biridir;
onun esrik yoluculuðunda biçim
deðiþtirme yeteneðini simgeler.
Baðlýsý olduðu topluluða göre
manyak, kumu, ereni ya da
oyun tangasa adlarýný alan elbise, þamanýn hizmet ettiði ruhun
isteðine göre hazýrlanýr. Elbisenin yapýlmasý emrini alan þaman, çevresinden yardým ister.
Malzemeler hazýrlandýktan sonra kadýnlar tarafýndan dikilir; sonra manyak takdis etme töreni adý verilen bir törenle ruhlarýn incelemesine sunulur.
Araþtýrmalar en eski þaman giysilerinin hayvan þekilli olduðunu gösterir: Bunu giyen þaman hem kendi atasýný canlandýrmýþ olur, hem de o
hayvanýn biçimine girebileceðini göstermiþ olur.
Giysinin aksesuarlarý olarak baþlýk, çizme, ayakkabý ya da mask,
maske vardýr. Kimi kez baþa sarýlan bir kumaþ parçasý giysi yerine geçer.
Þaman giysileri genellikle deriden, düðmesiz ve önü açýk olarak dikilir: Kýþýn gömlek üzerine, yazýn çýplak beden üzerine giyilir. Deri kemer
ya da kuþak kullanýlýr. Giysi üzerinde kuþ þekilleri, yeraltý canavarýnýn
resmi vb. vardýr. Gizil durumdaki nesnel âlemi, insanlarýn canýný görebilmesini saðlayan ayna, Güneþ’i ya da Ay’ý temsil eden kimi kez þamanýn
yeraltýna girerken kullandýðý deliði algýlatan rozet ya da daire biçimli
nesneler giysiye iliþtirilir. Giysinin üzerinde ve þamanýn omuzunda dayanýklýlýðýný ve gücünü simgeleyen bir demir zingir bulunur. Giysi üzerine
serpiþtirilmiþ demir nesneler, kötü ruhlarýn saldýrýlarýna karþý kalkan görevini görür.
Kimi þaman giysilerine koruyucu hayvanýn ruhlarýný simgeleyen deri, tüy ya da pençeler asýlabilir; kollarýna ya da göðüs kýsmýna, mistik
parçalanmayla yeniden diriliþi simgeleyen kol ve kaburga kemiklerini
anýmsatan iþaretler dikilir.
Altay þaman giysilerinde Yutpa adý verilen yeraltý canavarýný simgeleyen kordelalar; Ülgen’in ya da Erlik’in çocuklarýný temsil eder çýngý-

Sayý 7

raklar ya da kuklalar yer alabilir. Giysinin üzerine kötü ruhlarý kaçýrmak
için ok–yay gibi demir silahlar iþlenebilir. Kimi kez yeraltý seyahatinde
yardýmcý hayvanlar olan martý, kuðu gibi kuþlarý temsil eden figürler yer
alýr. Ayrýca kimi topluluk þaman giysilerinde ayý, köpek gibi hayvanlarýn
tasvirleri; þamanýn hizmetinde olduðunun kanýtý olarak boynuna halka
geçirilmiþ kartal figürleri yer alýr.
Kimi topluluk þamanlarýnýn giysisini kahverengi, yeþil ya da mavi
kumaþtan yapýlmýþ baþbandý denen baþlýklar tamamlar. Baþlýklarýn üst
kýsmýna çoðunlukla hayvan–ana olarak algýlanan kartal tüyleri yerleþtirilir. Baþlýðýn alt kenarýnda örülmüþ þeritler sarkar. Baþbantlar üzerinde
kaþlar, gözler, burun, aðýz, kulaklar gibi organlarý simgeleyen iþlemeler
bulunur. Kimi bölgelerde baþlýða kurt aðzý ve burnu iþlenir.

Þaman Davulu
Þaman davulu da týpký þaman giysisi gibi ya þamanýn hizmetinde bulunduðu ruhun isteði üzerine ya da ata ruhlarýndan gelen bir ilham üzerine yapýlýr. Hiçbir þaman kendi isteði ve arzusuyla davul yaptýrmaz.
Þaman davulu gökyüzüne yükselme, yeraltýna inme törenlerinin; tanrýya, ruhlara kurban sunma, evi kötü ruhlardan temizleme ya da ölünün
ruhunu ölüler dünyasýna götürme törenlerinin vazgeçilmez aracýdýr: Þamanlar bu törenler sýrasýnda davulu aracýlýðýyla ruhlarla iliþkiye girer,
onlarý yakalar ya da toplar, gerektiðinde kötü ruhlarý korkutur.
Ayrýca sesi, ses ritmi aracýlýðýyla ayinin gidiþini yönlendirir; heyecan
kaynaðý olarak kullanýr. Kimi durumlarda davul, þamanýn bineðidir, yani
atýdýr. Þaman yolculuða çýkýnca davul at, tokmak kamçý; sulardan geçerken davul kayýk, tokmak kürek; göðe çýkarken kanatlý at ya da kuþ olur.
Davulun yapýldýðý malzemede önemlidir: Genellikle davulun kasnaðý
kutsal dünya aðacýný simgeleyen kayýn ya da sedir aðacýndan yapýlýr.
Hangi aðaçtan yapýlýrsa yapýlsýn bu iþ için kullanýlacak aðacýn, insan
eli deðmemiþ ya da herhangi bir hayvanca kirletilmemiþ olmasý gerekir.
Kimi topluluklarda üzerine yýldýrým düþmüþ, yani Yýldýrým Tanrýsý‘nýn
gücüyle temizlenmiþ bir aðaç kesilir.
Davulun derisi geliþigüzel bir hayvandan alýnmazdý; az da olsa tay ya
da at derisi kullanýlmakla birlikte daha çok geyik ya da daðkeçisi derisi
kullanýlýrdý. Kimi kez deri seçiminde þamanýn koruyucu ruhu olan hayvanýn rolü olurdu.
Yeni davul yapýldýktan sonra tütsülenerek kutsanýr ve kötü ruhlardan
arýndýrýlýr: Üstüne kýmýz ya da raký saçýsý yapýlýr.
Þaman adayý þamanlýða davet edildiðinde toplulukla birlikte ormana
gider. Burada þaman ayin düzenler. Üç gün içinde davul yapýlýr; üzerine
simgesel anlamý olan resimler çizilir.
Sonra þaman adayý hazýrlanan davulu, toplumun koruyucu ruhu olan
Muz Tað’a (Buz Dað) sunar. Dað davulu inceler ve onun ömrünü saptar.
Ardýndan, sýrasýyla Ülgen’in annesi ya da karýsý kabul edilen Tazý Kan’a
sunar. Aradan üç gün geçtikten sonra bu kez ayný davul Erlik’e sunulur;
Erlik inceler, adayýn davulla kaç yýllýk þamanlýk yapacaðýný ve kaç kez
kurban sunacaðýný saptar.
Davulun derisi yýprandýðýnda geliþigüzel atýlmaz; ormanda bir aðacýn
dalýna asýlarak terkedilir. Þaman ölürse davulu parçalanarak baþýndaki
aðaca asýlýr; çünkü davul, þamanýn kendisini temsil eder.
Deri davulun önyüzünü gergin biçimde kaplar; simgesel resimler daha çok buradadýr.
Boþ olan arka yüzde, þamanýn bir eliyle davulu tutabileceði bir sap
vardýr. Genellikle davulu iki eþit parçaya ayýran bu sap eezi adýyla anýlýr
ve kabaca insan biçimlidir; göðüs üzerinden geçirilen ve kiriþ adý verilen
demir çubuk ise kollarýný oluþturur. Kol olarak algýlanan kiriþe asýlan ve
kungru adý verilen çýngýraklar, þamanýn aþamasýný ya da koruyucu ruhlarýnýn sayýsýný gösterir.
Yaklaþýk daire biçimli olan Darkhat davulunda, beþ, kimi kez yedi
aðaç ya da iki baþlý bir kemik davul kasnaðýnýn arka kýsmýna aðaç çivilerle tutturulmuþ durumdadýr. Bunlar baþ kýsmýndan at kýlý, geyik kiriþi
ya da pamuklu þeritle baðlanmýþtýr.
Erkek ya da diþi geyik derisi davulun önyüzünü kaplar. Arka yüzde
sapýn yukarýsýnda ve aþaðýsýnda ikiþer oyuk bulunur: Bunlarýn üzeri
omurga kemiði adý verilen bitkisel ya da geometrik süslemelerle kaplýdýr. Üç demir parçayla sapýn üst kýsmýna tutturulmuþ demir çembere kurban kurdelesi adý verilen þerit parçalarý asýlýdýr. Ayrýca aðaçtan yapýlmýþ
bir sopa karþýdan karþýya geçecek biçimde yerleþtirilmiþ ve gem demiri
adý verilen atnalý biçiminde bir demir þerit omuz altýna yerleþtirilmiþtir.
Yakut davulu ise daha çok beyzi biçimindedir.
Davul yüzeyindeki resimlerin yapýmýnda, ezilerek toz durumuna getirilmiþ yumuþak taþlardan elde edilen boyalar kullanýlýr.
Altay tasarýmlarýnda davulun yüzeyi kozmik âlemi yansýtýr: Çoðunlukla yüzey yatay ve dikey bir hatla bölünür. Yatay hat kiriþtir; üzerinde
þerit ya da çýngýrak olduðu düþünülen resimler vardýr. Dikey hat eksendir;
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dünya Aðacýný simgeler; ya da eezi’dir, kaba bir insan tasarýmýný
verir.
Kiriþin üst kýsmý Göktanrý’nýn
ülkesi gökyüzünü simgeler: Davulun üst tarafýnda ve eksenin saðýnda Ay, solunda Güneþ yer alýr.
Hemen hemen her yanýnda, serpilmiþ durumda yýldýzlar vardýr.
Kimi davullarda Ay ve Güneþ’in iki yanýnda iki daire bulunur: Biri tan vaktini, diðeri Güneþ’in batýþýný simgeler.
Davulun aþaðý kýsmýnda eksenin iki tarafýndan çýkan iç içe
yaylar biçiminde gökkuþaðýný ya
da kutsal daðlarý simgeleyen þekiller vardýr.
Yine davulun aþaðý kýsmýnda
bir dünya aðacý tasviri, þamanýn
kendisini, tözünü ya da kurbanýný
simgeleyen hayvan tasvirleri ya
da baydara tasviri bulunur. Kimi
davullarda Ülgen’in kýzlarýný
simgeleyen resimler vardýr.
Topluluktan topluluða simgeler türü deðiþmekle birlikte anlatýlmak istenen öz aynýdýr.
Davulun tokmaðý kakum, samur ya da tavþan ayaðý derisiyle
kaplanýr; böylece sesin boðuk
çýkmasý saðlanmýþ olur. Deðiþik adlarla anýlmakla birlikte tokmak genel
olarak kamçý diye bilinir. Altay davul tokmaklarýnda tokmaðýn baþ kýsmý deriyle kaplanýr ve ayrýca üç ya da dokuz halkayla süslenir.
Kimi Altay topluluklarýnda davul yapýmý, simgelerle, resim ve nesnelerle donanýmý tamamlandýktan sonra bir törende davul canlandýrýlýr:
Canlandýrma töreninde, þaman hayvan–atasýnýn yaþamýný anlatmaya baþlar; bu sýrada davul, yardýmcý ruhlarla ilgi kurar; yani can kazanýr.
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ÝMAM CAFER SADIK’IN BÝLÝMSEL KÝÞÝLÝÐÝ VE CABÝR ÝBN HAYYAN

Ýmam Cafer Sadýk ve Bilim

(*)

Ýsmail Kaygusuz

1. Bilgin ve Kuramcý Cafer Sadýk
Altýncý Ýmam Cafer Sadýk (699/702-765) çaðýnýn koþullarýnda ayný
zamanda bir bilimadamý ve bilimsel kiþiliðe sahip bir kimseydi. Modern
kimyanýn babasý olarak tanýnan Cabir Ýbn Hayyan’ýn (721-815)
yazýlarýnda “Akýl madeni” ve “Üstadým-ustam” diye sýk sýk gönderme
yaptýðý hocasý Cafer Sadýk tarafýndan Medine’ye toplanmýþ araç ve
gereçlerle çalýþtýðýna dikkat çekebiliriz.
Rönesans aydýnlarý Cabir bin Hayyan’ýn yazdýðý risalelerden yararlandýlar. Bunlar Latince, Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dillerine çevrildi. Arap simyacýlýðýnýn babasý olarak dünyaca ün yaptý. Filistin asýllý
Ýsmail ve Lois el-Faruki’ye göre,
“[Cabir], Cafer Sadýk’ýn isteklerine yanýt olarak ateþe dayanýklý bir
kaðýt çeþidi ve gece okunabilen mürekkep icat etti. Yine Cafer’in
isteði doðrultusunda öyle bir katký maddesi keþfetti ki demir üzerine
konulduðunda pas yapýyor, fakat kumaþ üzerine sürüldüðü zaman
onu su geçirmez kýlýyordu.”1
Cafer Sadýk’ýn tanýnmýþ sýfatlarý arasýnda “kaþif ül-hakayik” (sýrlarý,
gerçekleri ortaya çýkaran, keþfeden adam) ve muhakik de (gerçeði
araþtýran, araþtýrmacý) bulunmaktadýr. Cafer Sadýk’a bu sýfatlarýn verilmesinin nedeni, onun Arap dünyasýnca bilinmeyen birçok bilimsel
kuramlarý ilk kez haber vermesiydi. Örneðin Cafer Sadýk’ýn þöyle
dediði bilinir:
“Tanrý yedinci gökte soðuk sudan bir gezegen yarattý ve diðer altý
gezegen ise sýcak sudan yaratýlmýþlardýr.”
Bu, Pluto gezegeninin önceden haber verilmesidir. Bu gezegen, 1930
yýlýnda Amerika’da teleskopla çekilen fotoðrafla keþfedildi. Pluto,
Güneþ Sistemi’nde, Güneþ’e en uzak gezegendir; “yedinci gök” deyimi
bu anlamdadýr. Güneþ’ten uzak olmasý nedeniyle ýsýsý çok düþüktür, her
þey donmuþ durumdadýr; “soðuk sudan yaratýlmýþ” deyimi bu anlamadýr.
Ýslam öncesi Arap astronomisinde yalnýz beþ gezegen bilinirdi. Ýmam
Cafer Sadýk zamanýnda (750 ile 900 yýllarý arasýnda) eski Yunan biliminin eserleri Arapça’ya çevrilmeye baþlandý. Arap astronomlar bilinenlere
Zühal’i (Satürn) ekleyerek altý gezegen teorisini kabul etti. Venüs
(Zühre), Merkür (Utarit) ve Ay (Kamer) “aþaðý gezegenler”; Satürn
(Zühal), Jüpiter (Müþteri) ve Mars (Merih) “yukarý gezegenler” olarak
adlandýrýldý. Gözlem aracý teleskop çok sonra icat edildiði halde,
Pluto’nun varlýðýný ilk kez haber verme baþarýsý Cafer Sadýk’a aittir.
Cafer Sadýk, Suriyeli bir yýldýz biliciye “Sakine’nýn ýþýðý
Zühre’nýnkinden ne kadar azdýr?” diye sormuþ. O da yanýt yerine,
“Tanrýya yemin ederim ki, þimdiye kadar o gezegenin adýný bile duymadým”, demiþ. Bu geleneksel bilgi, o zaman daha bilinmeyen bir baþka
gezegenin varlýðýný iþaret ediyor. Bu gezegen, 1781 yýlýnda bir Ýngiliz
astronom tarafýndan keþfedilmiþ ve Uranüs adý verilmiþtir. Arapça
Sakine “hareketsizlik” anlamlarýna gelir. Güneþin çevresinde dönüþünü
96 yýlda tamamlayan, yavaþ Uranüs için uygun bir isim. Ayrýca Uranüs
belli belirsiz görünen, “donuk” ya da “sönük gezegen” adýyla da çaðrýlmaktadýr. Cafer Sadýk, Venüs ve Uranüs, yani parlak-hýzlý ve sönükyavaþ hareket eden iki gezegen hakkýnda konuþacak kadar bilgilidir.
Cafer Sadýk’ýn, tartýþma ve konuþmalarýnda baþka bilimsel konularla
ilgilenmiþ olduðu bilinmektedir. Örneðin, bir konuþmasýnda þunlarý
söylemiþtir:
“Bir nesneden çýkan görüþ ýþýk ýþýnlarý gözlerimize girer. Sadece bir
kýsmý gözlerimizin içinde yansýyan ýþýnlar, bizden uzakta bulunan bir
nesneyi çok kolay algýlama yeteneðimizin yok olmasýna neden
olurlar. En uzaktaki bir nesnenin ýþýk ýþýnlarýný gözlerimizin içine sokabilecek bir aracýn icadý saðlanýrsa , uzakta bulunan o nesnenin ýþýnlarý tamamýyla gözlerimizin içine girebilir ve biz onu yakýndan görebiliriz. O zaman çölde 2 fersah (2.500 m) uzakta otlayan develer, 54
metre uzaklýkta görülecektir. Bu demektir ki, o develer 50 kere daha
yakýndan görülmüþ olacak.”
Bu, Euklides (Ý.Ö. 330-226) ve Ptolemaios (Ý.S. 90-168) tarafýndan
ortaya atýlan ve gözlerden nesne üzerine yayýldýðý varsayýlan “görme
ýþýnlarý” teorisinin belki ilk düzeltimidir. Cafer Sadýk’ýn bu kuramý, daha
sonra Fatými döneminin ünlü bilgini ve El Hazen olarak tanýnan Ýbn-ül
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Haytam (965-1039) tarafýndan yapýlmýþ birçok deneylerden sonra kabul
edilmiþtir.
Al-Haytam, ay-güneþ tutulmalarý, gök kuþaðý ve gölgeler gibi teorilerle ilgilendi, özellikle ýþýðýn fiziksel karakteri üzerinde yoðunlaþtý. Gözün çeþitli kýsýmlarýný doðru olarak tanýmlayan ve görme sürecinin bilimsel açýklamasýný yapan ilk kiþi odur. Cafer Sadýk’ýn düþüncelerinden
etkilenerek, nesnelerin gözlerden çýkan ýþýk ýþýnlarý aracýlýðýyla göründüðü biçiminde özetlenen görme teorisine karþý çýktý. Bu çalýþmalarý nedeniyle optik biliminin babasý olarak düþünülmektedir. Latinceye çevrilmiþ
olan yapýtý, Batý bilimine, Bacon ve Kepler’in yapýtlarýna etki yaptý.
Ayrýca onun çalýþmalarýnda, fiziksel olgularýn sistematik gözlenmesi
ile olgularýn karþýlýklý baðlantýlarýný dikkate alan inceleme yönteminin
bilimsel bir kuram içinde birleþtirildiði görebilir. Bu, yöntem bilim için
büyük bir hamleydi.
Ýlk Arap kimyacýsý ve üç kimya yapýtý yazdýðý bilinen Halit bin
Yezid’den sonra Cafer Sadýk’ýn adý ikinci Arap kimya bilimcisi olarak
geçmektedir. Ýmam Cafer Sadýk’ýn kimya disiplini üzerinde altý yapýtý
olduðu-bulunduðu bilinir; bunlardan Risala fi’l-Kimiyya günümüze
ulaþmýþtýr.2
Ýmam Cafer Sadýk’ýn Arapça’dan baþka dilleri, en azýndan Farsça’yý
çok iyi bildiðini düþünüyoruz. Optik bilimine iliþkin kuramsal söylemleri, Kimya üzerinde çalýþmalarý, Cabir Ýbn Hayyan gibi kimya bilimcisinin yetiþmesinde büyük katkýsý olmasý ve dinsel inanç felsefelerindeki yetkinliðiyle yaptýðý bâtýni Kuran ve Hadis yorumlarý nedeniyle, onun
eski Mýsýr-Yunan bilim ve felsefesini, Ýslam öncesi Ortadoðu ve Doðu
dinsel inançlarýný Farsça aracýlýðýyla tanýyýp incelediðini söyleyebiliriz.
Unutmayalým ki büyük büyükannesi, yani dedesi Zeynelabidin’in
annesi (Ýmam Hüseyin’in eþi) Þehribanu son Sasani kralý Mazda/Zerdüþt
inançlý III. Yazdegert’in kýzýydý. Ayrýca babasýnýn ve kendisinin öðretmenlerinden Ebul Hattab, baba-oðul al-Kaddah’lar Fars kökenli bilgin
azadlýlardý; yeni-Manikezim inancýndan ve Kuzey Suriye ve Güneydoðu
Anadolu’daki heterodoks Hýristiyan Polikienler arasýndan geliyorlardý.
Bunlarýn dýþýnda El Kolayni’nin (ö.940/41), Musa Kazým’dan Abu
Basir aracýlýðýyla rivayet ettiðine göre “her dilden (ya da bir çok dili)
konuþmak Ýmamlarý halktan ayýran özelliklerden biridir” diyen Musa
Kazým’ýn kendisi de çok iyi Farsça konuþtuðunu Basir’e göstermiþtir.3

2. Bilime Deneysel Yöntemi Sokan
Cabir Ýbn Hayyan
Ortaçað’ýn büyük simyacýsý “Geber”, yani Cabir Ýbn Hayyan, Kimya
biliminin babasý olarak tanýnýr. Ebu Musa Cabir Ýbn Hayyan, Harranlý bir
aktarýn (koku, baharat ve çeþitli karýþýmda doðal ilaçlar yapan-satan kiþi)
oðluydu. 721 yýlýnda doðduðu kabul edilmektedir. Ölümü için 803 ve
815 tarihleri verilmektedir. Onun Kûfe’de hekimlik ve simyacýlýk yaptýðý, daha sonra halife Harun Reþit döneminde Baðdat’ta, Abbasi
sarayýnda bu mesleklerini yürüttüðü biliniyor.
Ýmam Cafer Sadýk’ýn öðrencisidir, yapýtlarýný ve kimyasal buluþlarýný
onun teþvik, öneri ve yardýmlarýyla meydana getirmiþtir. Bazýlarýnýn ileri
sürdüðü gibi Ýbn Hayyan’ýn , Emevi prenslerinden ve o dönemin Arap
bilginlerinden; Halid ibn Yezit’ten ders almýþ olmasý olanak dýþýdýr.
Halid 635 ile 704 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr, Cabir Ýbn Hayyan o öldükten 17 yýl sonra doðmuþtur. Henry Corbin, Cabir Ýbn Hayyan ve yapýtlarý
üzerine þöyle diyor:
“Cabir ibn Hayyan 8. yüzyýlda yaþamýþtý; Ýmam Cafer Sadýk’ýn
öðrencisi ve yaklaþýk üç bin risaleden oluþan muazzam koleksiyonun
yazarýydý… Þii Ýmamlarýnýn bize býraktýðý her þeyin sistemli
olduðunu görmek istiyorsak ya da onlarýn deðerini düþürmek, hiçe
saymak istemiyorsak (ki Þiilik incelemelerinin gecikmiþ olmasý özellikle burada kendini duyumsatýyor) ve Ýsmaililiðin baþlangýçta, Ýmam
Cafer oðlu Ýmam Ýsmail’in çevresinde toplanan yandaþlarý arasýnda
kurumlaþtýðý anýmsanýrsa, o zaman Cabir’in Ýsmaililik ve Ýsmaili
Ýmamý’yla baðlarý onlarýn gerçek ýþýðý altýnda ortaya çýkar. Daha geç
dönemde Caldaki (ö.1342) tarafýndan hazýrlanmýþ büyük simya külliyatýna onun yaþam öyküsü eklenip, Cabir Ýbn Hayyan adýnda bir
simyacýnýn varlýðý; 6. Ýmam Cafer Sadýk’ýn öðrencisi, daha sonra da
8. Ýmam Ali al-Rýza’nýn (ö.818) müridi olduðu ve 200/815 yýlýnda(*)
Horasan’ýn Tus kentinde öldüðü kabul edilmiþse, bunu reddetmenin
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hiçbir kesin nedeni olamaz.. Cabir Ýbn Hayyan ne bir masal ne de bir
destan kahramanýydý, o bir tarihsel kiþilik idi...”4
Cabir’in en büyük katkýsý kimya alanýnda oldu. Simyacýlýða deneysel
incelemeyi soktu. Bu, simyanýn karakterini çaðdaþ kimya ile deðiþtirdi.
22’si simya ve kimyayla ilgili olan yüzü aþkýn risalesi vardýr. Kimya bilimine katkýsý, kristalleþtirme, damýtma, imbikten geçirme, yakarak tuz
haline getirme, arýtma ve buharlaþtýrma gibi bilimsel teknikleri ve bu
amaçla kullanýlan aletleri geliþtirmesidir.
Cabir’in en büyük uygulamalý baþarýsý, ilk kez kendi imbiðinde
hazýrladýðý mineral ve asitlerin keþfi idi. Onun bu alandaki baþarýlarý þunlarý içermektedir: Çeþitli metalleri hazýrlamasý, çeliðin geliþtirilmesi,
kumaþ boyama, deri tabaklama, su geçirmeyen kumaþ cilasý, cam
yapýmýnda manganez dioksit kullanýmý, paslanmayý önleme, yaldýzlý
mürekkep, yaðlarýn, boyalarýn tanýnmasý, vb. Bu pratik çalýþma ve
uðraþlarý esnasýnda, altýný eritmek için aqua regia’yý (sülfürik ve nitrik
asit, yani kezzap ve tuzruhu bileþimi) geliþtirdi. Asitler, özellikle nitrik,
hidroklorik, sitrik ve tartarik asitleri hazýrladý. Deney sistemi üzerinde
vurgu yaptý. O bu temelde, çaðdaþ kimyanýn babasý olarak saygý görmeye hak kazandý. Max Mayerhaff’ýn sözleriyle,
“Avrupa’da kimyanýn geliþimi doðrudan Cabir Ýbn Hayyan’a uzanýr,
yani bu ilerlemede onun izleri sürülebilir.”
Külliyatý çok sayýda kitabý kapsamaktadýr. Kimyadan baþka, týp ve
astronomi gibi bilimlere de katký yaptý. Kimya üzerine kitaplarý Latince
dahil çeþitli Avrupa dillerine çevrildi. Bu çeviriler Avrupa’da birkaç
yüzyýl boyunca ünlü ve modern kimyanýn geliþmesinde etkili oldu.
Ancak onun sadece birkaç kitabý basýlýp yayýmlandý, oysa Arapça olarak
korunmakta olan diðer birçoðunun hâlâ yayýmlanmasý ve yorumlanmasý
gerekiyor.
Sarton’a göre, onun çalýþmasýnýn gerçek deðeri, ancak tüm kitaplarý
basýldýðý ve yayýmlanýp açýklamalarý yapýldýðý zaman anlaþýlacaktýr.
Onun, külliyatýnda belirtilen dinsel görüþleri ve felsefi kavramlarý
eleþtirilmiþtir. Ancak, onlarýn güvenilirliði sorunu bir kenara ayrýlýp,
Cabir’in dine deðil, kimya alanýna koyduðu büyük katký üzerinde durulmalýdýr.
Bununla birlikte, Cabir Ýbn Hayyan’ýn bilimsel kiþiliðini geliþtiren
önemli güdünün inançlarý olduðunu önemsemek gerekir. Onun kimyasal
buluþlarýnda ve deneysel yöntemi kullanmasýnda, babasý Harranlý
Hayyan’dan miras aldýðý Saben-Hermetik inanç öðeleri ve öðretmeni
Ýmam Cafer ve oðlu Ýsmail’in çevresinden kazandýðý bâtýni inanç eðitimi ve bu inancýn tavil kavramýnýn çok büyük payý olmalýdýr, diye
düþünüyoruz. Henry Corbin’in þu saptamalarý önemlidir:
“Tavil’in (kutsal metinlerin bâtýni yorumu) tamamlayýcýsý olan
Ýsmaili Gnos’u (marifet, irfan bilgisi), yeni bir ruhsal doðuþtan
(veladet-i ruhaniye) ayrýlmaz. Metinlerin yorumu, ruhsal yorum
olmadan yapýlmaz. Tavil, denge bilimi olarak yeniden kendini gösterir. Bu görüþ noktasýndan bakýldýðýnda Cabir’in simya yöntemi
sadece tavil’in uygulama halidir; açýðý gizleme, gizli olaný aþýða
çýkarma... Ayrýca ‘harfler bilimi’ Cabir Ýbn Hayyan’da da çok büyük
bir önem arzedecektir.”5
Cabir’in yazýlarýnýn çoðunun Ýmam Cafer risaleleri olduðunu ileri
sürenler de bulunmaktadýr. Örneðin Muhammed Ferid Vecdî þöyle yazmaktadýr:
“Ebu Abdullah Cafer ibn-i Muhammed es-Sadýk’a, konuþmasýndaki
doðruluðundan dolayý ‘Sadýk’ lakabýný vermiþlerdir. O, insanlarýn en
faziletlilerindendi. Onun kimya dalýnda birtakým makaleleri vardýr.
Ýmam Sadýk’ýn öðrencisi Cabir bin Hayyan, Ýmam Sadýk’ýn (a.s)
risalelerini içeren bin sayfalýk bir kitap yazmýþtýr. Bu risaleler beþ yüz
makaleden oluþmaktaydý.”6
Vecdi belirtmemesine raðmen, belli ki bu görüþ Ýbn Hallikan’dan
kaynaklanmaktýr. Hallikan’a göre:
“Cabir Ýbn Hayyan Tarsusludur ve Cafer’in beþ yüz risalesini toplayarak bin yaprak tutan bir kitap yazmýþtýr.”7
“Cabir’in Cafer’den belirli bir ders alma saati vardý. O saatte
Ýmam’ýn yanýna ondan baþkasý giremezdi. Risalelerinin büyük bir
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kýsmýný hocasý Cafer Sadýk adýna yazmýþtýr.”8
David W. Tschanz, “Cabir, Aristoteles’in dört eleman kavramýnda
deðiþiklikler yaptý” diyerek sürdürüyor: “O ayrýca Çinlilerin ‘Filozof
taþý’ ile Mýsýrlýlarýn ‘Yaþam iksiri’ kavramýný bir tek özde-varlýkta
birleþtirmeyi benimsedi. Arap simyacýlarý, dikkatli bir bilimsel tarz
içinde bu evrensel cisimler için onlarýn araþtýrmalarýný üzerlerine
aldýlar.” Bu sözleriyle yazar, Cabir Ýbn Hayyan’ýn Çin ve Mýsýr simyacýlarýný incelemiþ ve kullandýklarý kavramlar ve düþüncelerden
yararlanýp, onlardan bir senteze ulaþtýðýný kabul ediyor. Ayrýca onun
bulduðu deneysel yöntem ve araçlarý, ve keþfettiði asit türleri, birçok
kimyasal bileþim ve alaþýmlarý sayýp döküyor. Ama garip bir
biçimde, Cabir adýna günümüze kalan birkaç bin risaleden, “hiç
olmazsa ikisi ona atfolunabilir” gibi bir yargýya varýyor.9
Bu bilimsel kuþku deðildir, Avrupa merkezci anlayýþtan kaynaklanan
öznelliktir, layýk görememektir; dolayýsýyla Cabir’in zihinsel gücüne, en
az seksen beþ-doksan yýllýk yaþamý boyunca harcadýðý olaðanüstü
emeðine saygýsýzlýktýr.
Cabir Ýbn Hayyan’ýn adýna baðlanan ulaþan kimyaya iliþkin çok sayýda yazmalarýn bir tek kiþiye ait olamayacaðý çok tartýþýlmýþtýr. 1942
yýlýnda bu muazzam elyazmalarý üzerinde çalýþan ve risalelerin geniþ listesini çýkarýp Almanca’ya çeviren Paul Kraus, Cabir Ýbn Hayyan’ýn
masalsý bir kiþilik olduðunu, onun simya yazýlarý külliyatýnýn 9. yüzyýlýn
sonunda bir grup Ýsmaili bilgin tarafýndan yazýlmýþ olduðunu ileri sürdü.
1971 yýlýnda konuyu ele alan, þimdilerde Goethe Üniversitesi, ArapÝslam Araþtýrmalarý Tarihi Enstitüsü’nün müdürü olan Türk asýllý Prof.
Dr. Fuat Sezgin, Kraus’un vardýðý sonuçlarý reddedip, Cabir adýný
taþýyan tüm risalelerin, 8. yüzyýlda yaþamýþ Cabir Ýbn Hayyan adlý bir
tarihsel kiþiliðe ait olabilirliðini tartýþtý. Henry Corbin de zaten ayný yýllarda, onun tarihsel bir kiþilik ve muazzam külliyatýnýn ona ait olduðundan kuþku duyulmasý için bir neden bulunmadýðýný yazmýþtý.
Buna karþýlýk diðer bazý bilginler, yazýlarýn bir kýsmýnýn Cabir Ýbn
Hayyan’ýn tarihsel kiþiliðine ait olduðunu, bir kýsmýnýn ise birkaç yüzyýl
sonra yaþamýþ yazarlar tarafýndan düzenlendiðini ileri sürmektedirler.
Onun adý altýnda günümüze kalan yazýlar ciltler dolusudur, onlarýn bir
çoðu ise gerçekten kýsa risalelerdir. 1942 yýlýnda Paul Kraus tarafýndan
hazýrlanan Cabir’e atfedilen en geniþ liste ve onlardan kalan elyazmalarý,
Prof.Dr. Fuat Sezgin’in geniþ ekleriyle yayýmlandý.10
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tümünü okumak isteyenler bkz.: <www.aleviyol.com/hayyan.htm>
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Tasavvufun Tarihi Geliþimi
Ýsmail Özmen

Tasavvufun Genel Tarihi
Tarihî açýdan baktýðýmýzda, Ýslam tasavvuf akýmý,VII. yüzyýl sonlarýnda
ve VIII. yüzyýl baþlarýnda yaþayan Hasan el-Basrî, Malik bin Dinar,
Rebah bin Emreülkaysî, Fazl el Rakasî, Ebu Ýsmail el-Mulaî, Cabir bin
Hayyan, Kuleyd es Seydavî, Mansur bin Ammar tarafýndan Arabistan’da, özellikle Basra, Kûfe ve Baðdat illerinde yaptýklarý çalýþmalar
sonunda varlýðýný sürdürüp yayýldý. Özellikle IX. yüzylýda tasavvuf akýmý birden hýzlandý, sözü edilen yerlerin dýþýna taþmaya baþladý. Bu aþamada özellikle Zu-n’nun el-Mýsrî ve Ebu Hamza tasavvuf anlayýþýný topluma kabul ettirerek kesinliðe ulaþtýrdýlar.
Bu baðlamda IX. yüzyýl sonlarýnda, özellikle Hallac-ý Mansûr insanla Tanrý ayrýlýðýný ortadan kaldýran, insanla Tanrý’yý bir özde gören düþüncelerini ortaya atarak tasavvufun temel ilkelerini, ana görüþünü açýkladý. Bu arada Bayezidî Bistamî ile tasavvuf, baþta Tanrý olmak bütün
varlýk türlerinin insan özünde görünüþ alanýna çýktýðýný benimseyen bir
anlayýþa yöneldi. Özellikle IX. yüzyýlda Baðdat, Basra, Kûfe ve Mýsýr’da
tasavvuf þeriat karþýsýnda kesin direnme kriterlerine varmýþ bir karþý
düþünce akýmý olarak varlýðýný sürdürmeye baþladý. Hatta X. yüzyýlda
Cüneydî Baðdadî ile daha açýk bir anlam ve içerik kazandý. Bu baðlamda, XI. yüzyýla gelindiðinde tasavvufun Ýran’a açýlýmlarda bulunarak
apayrý bir akým þeklinde kendini göstermeye baþladýðý görülür. Böylece
Ýran ve çevresinde geliþmeye baþlayan tasavvuf, Hallac-ý Mansûr,
Cüneydî Baðdadî, Zu-n’nun el-Mýsrî, ve Bayezîdi Bistamî’nin görüþlerinin yeni bir yorum ve anlayýþla ele alýnýp ileri götürüldüðü görülür.
Bu yeni akýmýn karþýsýnda olan, ortodoks görüþlere sahip Ýmam Gazzalî bile, bir yandan felsefeye, bir yandan dine baðlanan, insan aklýný öteleyerek imaný temel ilke diye ele alan bir görüþle tasavvuf akýmýna yardýmcý oldu. Salt imana dayanan, gerçeðin kaynaðýný imanda arayýp bulduðunu söyleyen Gazzalî’nin bu görüþleri felsefeden çok tasavvufun iþine yarýyordu
Ancak giderek XII. yüzyýlda Senaî ve F. Attar gibi düþünürler daha
önceki dönemlerde yaþayan Hallac-ý Mansûr ve Cüneydî Baðdadî’nin
izinden yürüyerek, bir yandan da eski Ýran inançlarýyla beslenerek Tanrý
ile insan ayýrýmýný büsbütün ortadan kaldýrdýlar ve ancak Tanrý’nýn insanla, insanýn da Tanrý ile varolabileceðini dile getirmek suretiyle her ikisinin de birbirlerinin varlýklarý için gerekli olduklarýný savundular.
Tasavvuf akýmýna XIII. yüzyýlda çok açýk bir yorum getiren Muhiddini el- Arabî (ibni Arabî), Ýbnül Ferîd, Baba Efdal, Mevlânâ Celâleddin
Rûmî, Sadii Þirazî gibi mutasavvýflar tasavvuf akýmýnýn eski hâlini yeni
yorumlarla geliþtirip, þiirlerle bezeyip süslediler. Bunlar içinde özellikle
Senaî ve Attar’ýn izinden giden Celâleddin Rûmî tasavvuf görüþleriyle
tarikat anlayýþýný birleþtirerek düþünceyi eylemle baðdaþtýran bir yol izledi., XIII. yüzyýl ortalarýna deðin süren ve yavaþ yavaþ geliþen tekkeler
ile onlara baðlý kurum ve kuruluþlar, yeni yorum ve görüþlerin etkisiyle
sözü edilen yüzyýlýn ortalarýndan sonra hýzla geliþip çoðaldýlar. Bundan
böyle tasavvuf akýmý, tekkeler aracýlýðýyla anlatýlýp yayýlmaya baþladý.
XIV. yüzyýl baþlarýnda tasavvufun fikir düzeyinde yavaþladýðýný, yeni
soluk ve renkler üretemediðini, eski yorum ve görüþleri yinelemekle,
yalnýz eskilerin ortaya attýðý meseleleri ele almakla, bunlarý kendilerine
göre yorumlamakla yetindiklerini görüp saptýyoruz. Bu baðlamda görülen odur ki; tasavvuf akýmý genellikle Mevlevîlik, Bektaþîlik, Halvetîlik,
Hurufîlik, Rufaîlik, Nakþîbendilik ve onlardan doðan yaklaþýk dörtyüz
kadar tarikatýn ana düþüncelerini ve görüþlerini yansýtan bir akým olarak
günümüze deðin sürüp gitti. Böylece tasavvuf bir tekke öðretisi niteliði
kazamdý.

Tasavvufun Özel Tarihi
Ýslam gizemciliðinin yani tasavvufun geliþim çizgisine, amaç, yapý ve içeriðine þöyle bir göz attýðýmýzda zaman süreci içinde üç önemli aþama geçirdiðini görürüz: a) Asetizm (çileciliðin, zahitliðin, münzeviliðin) ortaya
çýkýþ aþamasý. b) Klasik mistisizm evresi, c) Mistik tekkelerin doðuþu.

Çilecilik Dönemi
Bu dönem, “Tasavvufta kaba zahitlikle baþlamýþ, dünyadan, dünya
iþlerinden el çekmeyi ilke edinmiþ, mescidin karþýsýnda ‘zaviye, rýbat,
dergâh, tekke, astane’ gibi adlarla anýlan, evlenmeyip kendini inandýðý
esaslara adayan kiþilerin oturduklarý, ibadette bulunduklarý yerler kurmuþ, meþru ibadetlerden baþka zikir ve riyazâtý benimsemiþ bir toplum
meydana getirmiþti” (Abdülbaki Gölpýnarlý, Tarih Boyunca Ýslam
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Mezhepleri ve Þiilik s. 360). Bu aþamada mistisizmin, Emevilerle (661749) öne geçen dünya zevklerine baðlýlýða ve yozluða karþý bir tepki
olarak yükseldiðini görürüz. Tasavvufta Emevilerin görkemli, baskýcý,
kan dökücü ve sömürücü, Ýslam yaþam anlayýþýna ters düþen yaþam
biçimine karþý çýkýlarak, sahabenin sadeliði, yalýnlýðý, açýklýðý, içtenliði,
varsýllýða karþý yoksulluk felsefesi savunulur. Bu evreye bir tür “çilecilik” egemendir. En zor dönemdir.
Bu dönemde, sûfizmle Ýslam dini arasýndaki iliþkiyi Hasan el-Basrî
kuruyordu. Hasan el-Basrî, 728’de öldüðünde savunduðu yalýn ilkelerden oluþan mistisizm güçlü bir akým haline gelmiþti. Hasan el-Basrî’nin
çocukken Hz. Ali’nin dizinde oturduðu söylenir. Sûfi tarikatlar soy
kütüklerini Hasan Basrî yoluyla Hz. Ali’ye deðin götürürler. Ýslam mistisizmi, yani tasavvuf ilk dönemlerde kendini halktan soyutladý, “insan
için kalp neyse, Ýslam için mistisizm de odur” diyen Hasan Basrî’nin yolunu izledi, bu anlayýþa göre tasavvuf hem vücudu (Ýslamý) besleyecek,
hem de vücuddan (Ýslamdan) beslenecekti.

Klasik Mistiklik Aþamasý
Bu evrede, çilecilik son bulur, ilâhî aþk öðesinin katkýlarýyla mistisizm
gerçek rayýna oturmaya baþlar. Rabiye el-Adeviyye (ölüm 801) bir kadýn
evliya olarak “Allah aþký” görüþünü mistisizme sokar. Sûfiliðin temel
ülküsü Tanrý’ya kavuþmaktýr, bu da ancak, aþk ile gerçekleþebilir. Ýslam
mistisizminin Þiilikle yakýnlýðý, kaynakta birleþtikleri bazý noktalar
böylece ortaya çýkar. Sünnilikte evliya bile olsa bir kadýnýn böyle roller
oynamasý kabul edilemez, olanaksýz sayýlýr. Öyle ya, dinde imam bile
olamayan kadýnýn böyle ön plana çýkmasý doðru deðildir.
Ýslam mistisizmi bu döneminde, Þiiliðin güçlü ve egemen olduðu
ülkelerde (Ýran, Irak, Mýsýr) azami þekilde bir geliþim çizgisi göstermiþ,
beklenenden daha çok manevi zenginlikler elde etmiþtir.
Elbet de bu evrede tasavvufa karþý çýkanlar da vardý; bu baðlamda,
Ýmam Ca’feri Sadýk tarafýndan üç kez lânetlenen ve Halife Abdülmelik
tarafýndan asýlarak öldürülen Ebu Mansur da bâtýni görüþleri savunuyordu. Abdullah Ravendi de bu görüþleri savunduðu için Kûfe’de 762’de
asýldý. Ýmam Musa Kâzým tarafýndan lânetlenen ve halife tarafýndan
asýlan Muhammed bin Beþir de ayni fikirleri savunuyordu.
Ýslam Sûfizmi, böyle bir döneminde bile eski Hind-Ýran inanç ve
Yunan felsefeleriyle yoðruldu, onlarýn ýþýðý altýnda yolunu arayýp belirledi, ilkelerini koydu. Giderek zaman sürecinde karþýlaþtýðý bozukluklara,
yozlaþmalara, güzel deðer yargýlarýnýn yitirilmelerine karþý kafa tutup
direndi. Hatta bunun için X. yüzyýlda Basra’da “Arilik kardeþleri ve Vefa
dostlarý” adýnda gizli bir örgüt kuruldu. Bu örgütün üyeleri olan
Muhammed Büstî, Zincanî Mihricanî ortak olarak “Rissailü Ihvan’üs Safa” adlý elli iki risaleden oluþan kitabý yazdýlar. Bu kitapta, “yaratýlýþ,
akýl ve duyguyla bilinen þeyler, mantýk, hikmet, müzik, aritmetik, yýldýzlar, yeryüzü ve iklimler” gibi pozitif bilim konularý iþlendi. Ýslam inanýþlarý felsefeye girdi. Böylece “Hukkema Felsefesi” denilen Bâtýnilik, Ýslamiyye tarikatýnýn anlayýþý olmaktan kurtularak tüm sûfilerce benimsenen
bir kimlik ve içerik kazandý. Allah’a mutlak güven, Allah’a yoldaþlýða
hazýrlanmak, ruhun temizlenmesi, nefse mutlak olarak söz geçirmek gibi
konular Iraklý El-Muhasibi (ölüm 857), Baðdat’lý Cüneyd (ölüm 910),
onun þeyhi Sari es Þakati tarafýndan çeþitli yönleriyle ele alýnýp incelendi, iþlendi. Mýsýrlý sûfi Nubian Du An-Nun (ölüm 859) dýþardan öðrenilen bilgiye karþýlýk olarak içsel bilgi (marifet) kavramýný mistisizme
getirip yerleþtirdi. Bu sûfi, ayrýca müzik eþliðinde söylenen dualarda
Allah’ýn övülmesine bile doðayý sokmuþtur (semah). Tasavvuf yeryüzü
ve doða ile baðýný ve baðlantýsýný kesmedi, kendine özgü yöntemlerle,
yeni açýlýmlar sergileyerek sürdürdü.
Bu dönemde yaþayan Hasan el-Basri, Rabiye, Cüneyd inançlarýný herkesin önünde açýklamazlardý. Bestami bu tutuma karþý çýktý. Ýnsanýn doðasý hakkýnda mistik anlayýþa dayalý, bireyle Allah ya da melekler arasýnda doðrudan baðlantý kuran dinsel fikirler (teosofik) Tustari (ölüm 896)
tarafýndan mistisizme eklendi. Tustari Hallac-ý Mansur’un hocasýdýr.
Hallac-ý Mansur (857-922) görüþlerinden dolayý yedi ay sorgulandý.
Baðdat’ta kamçýlanmak, vücudu parçalanmak, daraðacýnda asýlmak, kafasý kesilmek, yakýlmak suretiyle öldürüldü. Mansur, vahdet -i vücut
(varlýk birliði) felsefesini benimsemiþti. Mansur’un mistik açýklamalarý
þu üç konu üzerinde toplanýr:
 Ýlahi varlýðýn beþeri varlýða girmesi,
 Hakikat-i Muhammediyye ile Nur-u Muhammed’in ezeli olup âlemin
yaratýlýþýna araç olduðu,
 Dinlerin birliði ve hepsinin bir tek ilahi kaynaktan geldiði.
Mansur, kendi felsefesini “Ene’l-Hak”(Ben Hakk’ým) deyiþiyle özetlerdi.
Mistisizmde Hak yaratan, halk ise yaratýlandýr. Hak, halký kendi yansýmasý olarak var etmiþtir. Halk da, ilahi aþk sayesinde Hak olur. Mansur bir
þiirinde; “Ben sevdiðimin ta kendisiyim, sevdiðim de bendir. Biz ikimiz bir
bedene hülûl etmiþ iki ruhuz. Sen beni görürsen onu görmüþ olursun, onu
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görürsen ikimizi görürsün” der. Yine bir þiirinde; “Kalbimin gözünde
Allah’ý gördüm, sen kimsin? dedim, sen, diye yanýtladý”. Çaðýna göre bu,
çok ileri, uç ve korkusuz bir cesaretin yapabileceði önemli bir iþtir.
Baþlangýçta, ilk yüzyýllarda, küçük çevreler içinde kalan tasavvuf,
sonraki yüzyýllarda bütün Ýslam ülkelerine yayýldý. Sûfizmin, en büyük
düþmaný olan Sünnilik, baþta sûfizmi sapýklýk olarak nitelendiriyordu.
Sûfizm, tarihsel kökeninde, Þiiliðin ve Bâtýniliðin bir tür mistik
anlatýmýdýr. Sünniliðin aðýr baskýlarý, sûfileri yok etmesi, sûfileri geri
çekilmeye zorlayarak, Sünnilikle zâhirde anlaþmak suretiyle onunla birleþtirici, uyumlu, “özür dileyici” akýmlar üretmesine neden oldu. Giderek
Sünniler içinde de Sünniliði sûfizmle birleþtirmeye uðraþan kesimler
doðdu, bu doðrultuda bazý görüþler üretildi. Ýranlý, Hucvuri’nin yazdýðý
yapýtlar sûfizmin Sünni niteliklerini kanýtlama çabalarýyla doludur.
Sûfiler Sünni saldýrýlara kahramanca direndiler, bu sûfizmi olaðanüstü güçlendirdi. Mansur için Ene’l-Hak derken “kimsenin böyle konuþmaya hakký yoktur” yargýsý yerini “konuþan insan deðildi” görüþüne býraktý.
Bu tutum ve davranýþý Mansur’u, Ýslam’ýn ulularý arasýna yükseltti. “Böylece sûfilik, Ýslam mezheplerini yatayýna kesen bir akým durumuna geldi”.
Ebu Hamid el-Gazali (ölüm 1111) Ihya Ulum ed-Din (Dinsel Bilimlerin Canlanýþý) adlý yapýtýyla giderek güçlenen teosofik akýmlara karþý
Sünni mistisizmini kurdu, geliþtirdi, savundu.
Horasanlý Gazali, “akýllý bir insanýn, dinin reddini gerektiren çok sayýda kanýtýn varlýðýný görmezlikten gelmesi doðru olmaz. Böyle bir kiþi,
mistisizmin boyutunu da anlayamamýþsa, dini reddetme tehlikesiyle karþý
karþýya kalýr” der. Gazali yaklaþýk iki ay dinin geçerliði konusunda kuþkuya düþmüþ, bunalýmlar geçirmiþ ama yine de onu sûfizm kurtarmýþtýr
(Yanlýþtan Kurtarýcý Risalesi). Gazalî, Sünni teoloji ile sûfizm arasýndaki
sentezi gerçekleþtirmiþ, Sünniliði sûfizmle barýþtýrmýþ ve baðdaþtýrmýþ,
teolojinin “kalbin biliminde” kendine bir temel yaratmadýkça gerçeklik
kazanamayacaðýný, kansýz kabuklar gibi kalacaðýný vurgulamýþ, ancak, bu
arada insanýn, Allah’a ermesine iliþkin sûfist görüþü ise reddetmiþtir.
Gazali, Sünni teolojinin Azhari okulunun görüþleriyle, Yunan düþüncesini ve sûfizmi birleþtirmiþtir. Gazali’den hemen sonra Muhiddin Arabi (ölüm 1240) varlýk birliði öðretisini sûfizme egemen kýlmýþtýr. Muhittin Arabi, sûfi yazarlarýn en verimlisidir. Yapýtlarý 150 cilt kadardýr.
Yine Ýslam gizemciliðinde büyük bir önemi ve yeri olan Ýmam Musa
Kâzým, tüm Ýslam topluluðu tarafýndan bir veli olarak saygý gösterilen
mübarek bir zattýr. Maruf el Harki, Davut et Tai, Sakati bu dönemin en
ünlü sûfilerindendir.

Tarikatlar Aþamasý
XIII. yüzyýl sûfizmin altýn çaðýdýr. Ýbni Arabi’nin etkisiyle sûfizmin büyük
çoðunluðu yeniden ana gövdeye dönmüþ, Þiiliðin düþsel görüþleri altýnda
birleþmiþlerdir. Bu aþamada Hindistan’da sûfiler Hindu mistisizmine
yakýnlaþmýþlar. Monisizme varan biçimde ilahi birliði vurgulamýþlardýr.
Ancak bu görüþler ortodoks Sünniliðin kabul edemeyeceði görüþlerdir. Ýbn
Teymiye (ölüm 1328) Hanbeli ekolü mensubu bir düþünür olarak,
Gazali’den sonraki tasavvuf alanýnda oluþan tüm geliþmeleri reddetmiþtir.
Teymiye’nin görüþleri 400 yýl sonra Vakkasiler tarafýndan benimsenmiþtir.
“Varlýðýn birliði” akýmýnýn monistik eðilimlerine karþý, XIV. yüzyýlda kurulan mistik Nakþibendilik tarikatý, “görüþün birliði”(Vahdet-es
suhut) görüþünü Ýslam’a getirmiþtir. Bu görüþe göre, birlik nesnel olarak
var olmayan dindarýn düþüncesinde ortaya çýkan subjektif bir oluþumdur.
Bu görüþün önde gelen temsilcisi Ahmet Sirhindi’dir (ölümü: 1624).
Kutsallýk savaþçýsýdýr, þaþýrtýcý biçimde cüretkârdýr. Kendisini tüm evrenin Allah tarafýndan atanmýþ efendisi olarak kabul etmiþtir. “Yaratan ve
kul” olarak karakterize ettiði Allah’la insan arasýnda herhangi bir birleþme olabileceðini reddeder.
XVIII. ve XIX. yüzyýlda Ýslam dünyasý “arýnmaya” ve tutuculuða
yöneldi. Arabistan’da ortaya çýkan Vakkasiler, yaþayan ve ölmüþ evliyalarý ziyareti tapýnma ve dinsizlik sayýyorlardý. Onlara göre tüm Osmanlý
dinsel kurumlarý Ýslam dýþý birer icattý.
Mistikler mesajlarýný yýðýnlara kendi dilleriyle sunduklarý için bölgesel ve ulusal edebiyatýn geliþmesine de büyük katkýlarda bulunuyorlardý.
Aslýnda mistikler olabildiðince deyim ve kavramlarýný Kuran’dan
almaya, kaynaklarýný Kuran’a dayandýrmaya çalýþýyorlardý. Katý bir
zihinsel kavga yoluyla benliklerini temizlemeye, en küçük bir egoistlik
taþýmamaya, “niyetin ve eylemin mutlak temizliði”ne ulaþmaya çalýþýyorlardý. Temel amaçlarý buydu. Gerçekte mistisizme salt aktöre de denebilir. Allah’ýn korku ve üzüntü bilmeyen yakýnlarý olan veli(dost, yakýn
arkadaþ), evliyalar mistisizmin geliþmesinde büyük roller oynadýlar.
Ýslam’da evliyaya, türbeye tapýnma yoktur. Saygý, sevgi vardýr.
Teosofik sûfizm, bir hadise göre, Allah kendi yalnýzlýðý içinde, “ben
gizli bir hazineydim ve bilinmeyi istiyordum” diye özlem çeker evreni ve
dünyayý yaratýr.(Teofani: Allah’ýn fiziksel göstergelerde kendini dýþa vurmasý). Bu anlayýþa göre, dünya ve Allah buz ve su gibidir ya da ahenkli
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bir birlik içinde, birbiri içinde birbirini seyreden, birbirine dönüþen iki
ayna gibidir. Allah gerçektir, evren ve varlýklar onun yansýmasýdýr, görüntüsüdür, deðiþerek süreklilik kazanmýþtýr. Her þeye Tanrý egemendir.
Hiçbir kimse ve þey Tanrý olamaz. Yalnýz O’na her þey yakýnlaþabilir.
Ýslam âleminde Kadirilik, Suhreverdilik, Çiþtilik, Kûbrevilik, Satilia,
Ahmedilik, Daþukilik, Mevlevilik, Bektaþilik, Ticanilýk, Sattarilik vb.
çok sayýda tarikat mistik niteliklidir.
Aslýnda Tanrý yaratýcýlýðý, “yoktan var ediþ” deðil, Tanrý özünden
dýþa taþmadýr, bunun belli aþamalarý, derecesel yansýmalarý vardýr. Bu
aþamalar Tanrý’dan baþlayarak, nesnelerin türlerine göre aþaðý iner. Tüm
nesneler, türlerine, niteliklerine göre sýralandýklarý evrende bir bütün
oluþturur. Ýþte bu bütün Tanrý’dýr. Tanrý ile evren iç içedir, özdeþtir.
Ancak Tanrý deðiþmez, yansýmasý, taþmasý olan varlýklar deðiþir. Varlýk
yaratýlandýr. Tanrý taþan sonsuz bir kaynak, yansýyan sonsuz bir nurdur.
Tanrý istediðini yapar, ancak bir nesnenin yapýsýnda olmayaný
Tanrý’nýn istemeye yetkisi yoktur. Tanrý, yapýda olaný diler. Ýnsan,
Tanrý’ya en yakýn varlýktýr. Tanrý, insanýn özündedir, ona “þahdamarýndan” daha yakýndýr. Sünnilik bunu benimsemez, reddeder. Ýnsan
Tanrýdýr, Tanrý insandýr görüþünün vardýðý yer, doðayla Allah arasýnda
hiç bir ayýrýmýn olmadýðý düþüncesidir ki, bu panteizmin ateizmle
buluþan en geliþmiþ biçiminin anlatým þeklidir. Bir görüþe göre; tüm aþamalar, varlýklar (cisimler) âleminde olur, toplanma oradadýr. “Cisimler
ortadan kalkarsa ne ruhlardan, ne de baþka soyut varlýklardan iz kalýr”
(Þeyh Bedrettin). Doðuþ bir baþlangýç, ölüm ise sona eriþtir. Cennet ve
cehennem, bu dünyadaki iyi ve kötü davranýþlarýn ruhlardaki acý ya da
tatlý izleridir. Tüm dinler, Tanrý birliðine inanmýþ olduklarýna göre, din ve
mezhep ayrýlýklarý saçma ve gereksizdir. Dünya Tanrý’nýndýr. Tanrý’yý da
insan yaratmýþtýr, ona tapýnmayý da insan yapar.Tanrý insanýndýr.
Tanrýsal ya da kutsal varlýkla bütünleþme özlemiyle gizli bir gerçeðe
ya da bilgeliðe ulaþmayý amaçlayan tinsel bir arayýþ biçimi olan gizemcilik, tarihi süreci içinde canlýlýðýný, yankýsýný hiç yitirmedi. Uygulamalarý
aþka, vecde, sezgiye dayanýr, kaynaðýna sevgi ile ulaþýlan sonsuz bir deniz kabul edilir. Din dýþý deneyimlerde bile boyut ve yöntemleri bulunur.
Tanrýsal ya da kutsal varlýklarla birleþmeye giden yolun baþlýca aþamalarý genellikle bedensel tutku ve isteklerden kurtulma, bilincin aydýnlanmasý, kiþinin varlýk ve istencinin tam anlamýyla Tanrý ile bütünleþmesinin saðlanmasý olarak sýralanabilir. Gizemciliðin bütün türlerinde,
insan varlýðýnda fiziksel olmayan bir örneðin var olduðu kabul görür. Bu
öðenin keþfi, görünüþte kaos içinde bulunan bir dünyada insanýn denge
arayýþýnda büyük önem taþýr. Ýnsanýn özüyle özdeþ olan bu öðeden yola
çýkýlarak evrenin, doðanýn özünde öz olan Tanrý’ya ulaþabilir. Ama
gizemciliðin insan benliðini yadsýyan tutumu, aslýnda kiþinin varlýðýný
yadsýmayan ruhsal bir sürecin parçasý olarak karþýmýza çýkar. Bu haliyle
gizemcilik usun, vecdin, doðruluðun, coþkunun, kutsal gerçeklerin
gereklerini bir arada yerine getirebilecek bir nitelik ve yapý sergilerken
enginleþir, derinleþerek kendini bulur.
Gizemciliðin önceden kestirilemeyen, us ve mantýk dýþý bir boyutu
vardýr. Ancak, yalnýz bu yönüyle us dýþý, us karþýtý olduðu, düþünceyi dýþladýðý söylenemez. Gizemcilik, insan ruhuna durmadan iþleyen, kapanmasý tümden olanaksýz bir delik açmýþtýr, üç bin yýldýr iþleyen bir yara da
diyebiliriz buna. Görülüyor ki “haddi zatýnda” mistik düþünce, deðiþik
ve geniþ gerçeklik düzeylerinin kesiþip buluþtuðu çok yönlü bir varlýk
olan insanýn birden çok boyut kazanmasýna, devleþmesine yol açmýþtýr.
Bir baþka söyleyiþle, makro evreni, mikro evrende (insan ruhunda,
beyninde) mikro evreni, makro evrende birleþtirmeyi, karýþtýrarak kaynaþtýrmayý denemiþtir. Baþarý oraný bilinmiyor, ama sonuç olarak, verdiði
nitelikli ürün oraný çok yüksek. Geniþ ve derin perspektifleri insan beynine yerleþtirebilmiþtir. Büyük bir kesimi mutlu kýlmýþtýr.Dindeki aramayý hýzlandýrmýþtýr, çok yönlülük getirmiþtir. Binbir renktir önümüzde
görülen o atlas.
Gizemcilikle imana dayalý dinlerde, karþýlýklý saygý ve kuþku bir aradadýr. Ayrýca Mistisizmin dinle baðlantýlý olmasýna da gerek yoktur. Tüm
dinlerin kurucularý birer mistiktir. Ancak gizemciliðin kurallarýný dinsel
dogmalara uyumlu kýlma olanaðýný her zaman bulamayýz. Bu doðrultuda, hiçbir sitemleþtirme çabasý, mistik arýnma-aydýnlanma-bütünleþme
deneyimini dile getirmeyi, açýklamayý henüz baþaramamýþtýr. Yolun ve
gidiþin neresinde olduðunu söyleyen yok.
Ýslam’ýn mistik boyutu, her insanýn yalýn biçimde aynanýn tozunu,
camýn buðusunu siler gibi kendi varlýðýndaki kiri-pasý sevgiyle, bilinçli
olarak silip arýnmasýný, kendi içinde, öz varlýðýnda, kültüründe, bilincinde derinleþmesini, yeni bakýþ, anlam ve yöntemler kazanmasýný ve böylece saf, temiz müminin gönül adamý olarak mutlak gerçeðe (Tanrý’ya)
ulaþmasýný amaçlayan tasavvuf, bunlarla yeni bir anlatým biçimi kazanarak çeþitli ürünler vermiþtir. Ama gizemcilik bilimsel açýdan ölü deðildir, diri, yeni atýlýmlar içinde, çözüm ve anlatým yollarý arayan bir
dizindir
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Demokrasinin Konusu Olarak Kýzýlbaþ Alevilik
Haþim Kutlu
Türkiye’nin üyeliðe tam kabulü baðlamýnda Avrupa Birliði’nden gelen
ve yerine getirilmesi gereken koþullardan olarak ifade edilen, “Azýnlýk
Haklarý” istemi, bütün kesimlerde, kendine has özelliklerle süregelen
kafa karýþýklýðýný, anlayýþlarýn gerisine gizlenen tutuculuklarý, hatta,
devlet toplumundaki kronik ýrkçýlýkla malul anlayýþlarý açýða çýkardý.
Biz Kýzýlbaþlara gelince; Kýzýlbaþlýðýn her türden spekülasyona açýk
tanýmlarýný þimdilik bir tarafa býrakalým, bizzat Kýzýlbaþlarýn kendisi bile
kendilerinin öz özelliklerini tanýmalarý, henüz Kýzýlbaþ kavramýnýn
kabulünden öte gitmemektedir. Kaldý ki kendi dýþýndakilerin, özellikle
de tekmil devrimci-demokrasi güçlerinin konuya doðru tarzda yaklaþým
göstermelerini beklemek, epeyce zor görünmektedir. Bu nedenle bu
çalýþmamýzda yaygýn nitelemeyle Alevi-Bektaþi kavramýný kullanacaðým
ve bu kesimin de içinde olduðu, bir biçimde kendileri için gündem belirlemek yerine belirlenmiþ gündemlerin peþinden sürüklenerek, söz
konusu kafa karýþýklýðýný onlarýn da nasýl yaþamakta olduklarýný açýða
çýkartmaða çalýþacaðým. Kadim Kýzýlbaþlýðýn da içinde olduðu genel
Alevi hareketi için istenmesi ve yapýlmasý gerekenleri bu baðlamda
belirlemeye çalýþacaðým.
Bunun için daha yazýmýzýn baþýnda, halleþmemize yardýmcý olacak
kimi kavram ve kategorilerin üzerinde duracaðým. Söz konusu kargaþanýn dayandýðý temel yanlýþlýðý açýða çýkartmak bakýmýndan bu kavramlarýn anlaþýlýr olmasý çok önemlidir çünkü.
Mutlaka ve öncelikle açýklýða kavuþturulmasý ve anlaþýlmasý gereken
iki kavram var; “din” ve “inanç”! Bu kavramlarýn bilincine varmak ve
bilinçli bir þekilde kullanmak, Kýzýlbaþlar açýsýndan, Kýzýlbaþlýðýn kendi
baþýna bir yapý mý olduðu yoksa Ýslamiyet’in bir bölüðü mü olduðu tartýþmasýndan daha önemlidir.
Kiþi hak ve özgürlükleri baðlamýnda, bütün burjuva cumhuriyetlerinin Anayasalarýnda olduðu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý’nda da
bu kavramlara yer verilmekte ve sözüm ona “din ve vicdan özgürlüðü”
adý altýnda hükme baðlanmaktadýr. Burada kategorik olarak teolojik deðil
politik baðlamda ve hukuksal bir çerçeve olarak “din” ve “Ýnanç”tan söz
ettiðimizi gözden kaçýrmamalýyýz. Bu baðlamda, din ve inanç nedir, ayrý
ayrý þeyler midir, Alevi-Bektaþilik din midir, inanç mýdýr? sorusunun
yanýtlanmasý birçok bakýmdan burada kaçýnýlmaz olacaktýr.
Burjuva Cumhuriyetlerin Anayasal düzenlerinde hüküm altýna aldýklarý ve adýna “din ve vicdan özgürlü” dedikleri bu konunun ele alýndýðý
yerde, yanýtlanmasý gereken bir baþka politik konu daha bulunmaktadýr.
Þu mahut Avrupa Birliði baðlamýnda gündeme oturtulan “Azýnlýk Haklarý” çerçevesinde de tartýþýlan “Laiklik” kavramý da din ve inanç çerçevesinde açýlýp irdelenmek durumundadýr. Ben de öyle yapacaðým.
Kýzýlbaþ Meydaný’nýn yazarlarýna sunduðu olanaðý ve onun sýnýrlý
konumlanýþýný dikkate alarak bu çalýþmamý mümkün oldukça sýnýrlý tutacaðým. Bu durum, ister istemez beni sýnýrlandýrmaktadýr. Söyleyeceklerimin tamamýný ancak birkaç ayrý yazý olarak ifade ederek, ortaya çýkacak boþluðu giderebilirim diye düþünmekteyim. Okurun da bunu hoþ
görüyle karþýlamasý sýðýnaðýmdýr.

Politik Alanýn Konusu Olarak Din
Avrupa Birliði’nin Türkiye’nin üyelik koþullarýný konuþmak çerçevesinde,
Türk hükümetine gönderdiði görevler paketinde, Alevi-Bektaþileri de içine alan “Azýnlýk haklarý” istemi çýkýnca yer yerinden oynadý. Üstüne
üstlük, buna bir de “Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Komisyonu”nun raporu çýkýp, “devletin dini ve dili olmaz” tespiti eklenince, devlet toplumundan
kaynaklý kronik ýrkçýlýk birden hortlayýverdi. Kuþkusuz, Devlet Toplumu’nun kronikleþen geleneksel anlayýþý bakýmýndan bu anlaþýlýr bir þeydir!
Ancak anlaþýlamayanlar var. Þöyle var: “Azýnlýk” konusunun tarafý
olan Alevi Bektaþiler ve Kürtler önce “biz azýnlýk deðiliz” savrulmasýna
uðradýlar. Ayný anda çokça eleþtirilen “ilkel milliyetçilik” anlayýþýnýn bir
yansýmasý olarak “kurucuyuz” ya da “asli üyeyiz” de demek oldu bu.
Sonra, devlet toplumuyla ayný düzlemde olduklarýný fark edince ilk
söylemlerinden geri adým atmaya baþladýlar. Bu arada Türkiye’nin
baþbakaný devreye girdi ve politik alanýn konusu edilen “Azýnlýk
Haklarý” talebine bir teolog olarak yanýt verdi ama iþin bu yaný es geçildi! Baþbakan; “ben bütün din tarihlerini inceledim, Alevilik diye bir dine
rastlamadým. Eðer Alevilik, Hz. Ali…efendimizi sevmek ise ben en
büyük Aleviyim” dedi.
Eðer din, bir inanç ve vicdan sorunuysa ve kiþiye özel olarak
anlaþýlýyorsa; kim neye inanýyorsa odur! Eðer kendini ayrý bir din ya da
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inanç olarak ifade ediyorsa bir Alevi, ona hüküm verebilecek olan
sadece kendisi olmasý gerekir. Oysa, laik olduðunu söyleyen bir devletin
baþbakaný, kalkýyor, politik alanýn konusu olan bir tartýþmayý teolog
olarak yaptýrým altýna alýyor. Tabi ki negatif olarak, hukuksal bir çerçeve
çizmiþ oluyor; ayný istemde devam edildiði takdirde, arkasýndan nasýl
yaptýrýmýn geleceðinin haberini vermiþ oluyor böylece. Onun, dini
inancýný ve çok aktüel olan þeriatçý kiþiliðini burada tartýþma konusu
etmiyorum. Çünkü, bu söylem, onun bu kiþiliðinin bir ifadesi deðil, kronik devlet aklýnýn bir tekrarýndan ibarettir. Kendini “Laik Cumhuriyet”
yanlýsý gören ve ne olduðu konusunda kavram kargaþasý yaþayan kimi
Alevi Bektaþi çevreleri, baþbakaný, söz konusu kiþiliðiyle tanýmaya pek
heveslidirler ! Ýþin bu yaný bizim konumuz deðildir.
Dinin bir inanç, bir inanma þekli olduðunu ve kiþiye özel olarak ele
alýnmasý gerektiði görüþünün savunucularý, burjuva rasyonalist akýlcýlýðýný savunan Avrupa aydýnlanmasýnýn düþünürleriydi. Bir baþka
anlatýmla, modern burjuva toplumunda, dinler, siyasi bir tutum ve hukuki bir çerçeve olarak “inançtýr” diyerek tanýmlandýlar. Bu yaklaþýma
göre, inanç, politika ile ilgili olmayan, onun alanýna girmeyen,
tamamiyle “kiþiye özel” olmasý gereken, özele ait olan demektir. Bu yaklaþýmýn sonucudur ki inanç olarak tanýmlanan din, hiçbir þekilde politik
bir hareket olarak kendisini ifade etmemesi gerekmektedir. Politik ve
ideolojik olarak benimsenen bu çerçevenin hukuksal ifadesi, doðal
baðlamda inanç olarak tanýmlanan din, kiþinin kendi özel alanýna
indirgenmiþ ve “kiþi neye inanýyorsa odur” baðlamýnda, “din ve vicdan
özgürlüðü” adý altýnda anayasalara konmuþtur.
Dikkat edilirse bu yaklaþým ya da taným, modern burjuva toplumunun bir tanýmýdýr ve tamamiyle politik ve hukuki bir tanýmdýr. Oysa
sosyolojik bir taným bu yaklaþýmý dýþlar. “Ýnanç” kavramý sosyolojik bir
kavram deðildir. Sosyolojik olarak dinler bir inanç olarak tanýmlanamazlar. Çünkü, sosyolojide inanç diye bir kategori yoktur. Ama dinler vardýr
ve sosyolojik olarak dinler, yaygýn olarak anlaþýldýðýnýn tam tersine politik alanýn, yani toplumun devlet olarak þekillenen üst yapýsýnýn tamamýný
kapsar.
Peki dinlerin inanç kavramý içine alýnmasý ve bir inanç olarak tanýmlanmasý ne zaman ve hangi þartlarda gerçekleþti. Tarihsellik anlaþýlmadan burada söylenenler, hak ettiði tartýya vurulamaz.
Bu durumun tarihsel gerçekliðini, yukarda da iþaret edildiði üzere,
Avrupa Aydýnlanmasý sürecinde bulabiliriz. Bugün din diye bilinenler,
yani Hýristiyanlýk, Müslümanlýk, Budacýlýk, Yahudilik vb. dinleri, kapitalizm öncesi toplumlarýn dinleriydiler ve müthiþ yanýlgýlý olarak
sanýldýklarý gibi bu dinler, kiþiye özel anlamýnda inanç deðillerdi. Tam
tersine politik alanýn yani kapitalizm öncesi devletlerin tanýmýný ifade
etmekteydiler. En iyimser yaklaþýmla yapýlan, feodal toplumun bir
“üstyapý kurumu” ya da “ideolojik kurumuydular” gibi tanýmlamalar bile
konunun bu yönünü görememektedirler. Dinler, bir ideolojik üstyapý
kurumu da deðil, devlet olarak form kazanan üst yapýnýn tamamýdýrlar.
Kapitalizmin þafaðýna kadar, bütün bir Ortaçað boyunca, Avrupalý
bâtini, bir baþka deyimle “Ortaklýk Toplumu” ayaklanmalarý,
Hýristiyanlýk olarak þekillenen bütün bir feodal üstyapýyý, yani feodal
devletleri sarstýlar, yaþayamaz hale getirdiler. Aydýnlanma döneminin
burjuvazisi, bu alt üstlüðü sýnýfsal çýkarlarýna koþturdu. Ne zaman ki
devlet denen aygýtý eline geçirdi ve ne zaman ki bu üstyapýyý tümüyle
kendi çýkarlarý doðrultusunda yeniden þekillendirdi, o zaman birlikte
davrandýðý ve benim “Ortaklýk Toplumu” diye tanýmladýðým toplumsal
kategoriyle de ittifak baðlarýný bozdu. Artýk, ona göre eski din, politika
dýþýnda kalmalý ve kiþiye özel bir alan olarak tanýmlanmalýydý. Çünkü, o
artýk kendi dinini egemen kýlmýþtý. Onun dini olan “milli din” ya da “ulus
din” bütün bir üstyapý olarak oturmuþtu. Ýþin esasý bu noktadadýr.
“ümmet din”e karþý “milli” ya da “ulus din”! Din olarak biçimlenmiþ feodal devlete karþý ulus olarak form kazanmýþ burjuva devlet!
Egemen burjuvazinin artýk, kendi dininden önce devlet olarak þekillenen dinine gereksinimi yoktu, ayrýca o devlet onu boðuyordu. O din
hiçbir biçimde kendisini politik bir hareket olarak ortaya koymamalý ve
kiþiye özel olarak kalmalýydý. Din kimliðindeki bütün bir üstyapýsal
form, bu niteliðinden arýndýrýlarak, sadece “Allah ve Kul” iliþkisi
baðlamýna indirildi. Bu da sadece kiþi ve kilise demek oldu. “Dileyen
orada Allah’ýna dilediði kadar þükür edebilir” denmiþ oldu! Laiklik diye
tanýmlanan ideolojik politik ve hukuksal tanýmý, bu noktada ürettiler.
Görülüyor ki ulusçuluk da bir dindir. Modern burjuva toplumunun
dinidir ve onun dýþýnda bir varoluþ yoktur. Üstyapýnýn tamamýdýr. Nasýl
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ki, kapitalizm öncesi dinlerin de dýþýnda bir varoluþ mümkün deðilse.
Ekonomisinden, politiðine, hukukuna, sosyal yaþamýna, edebiyatýna,
sanatýna varýncaya dek bütün bir alaný kapsýyorsa. “Ya ondan olursun ya
da yok olursun” baðlamýnda, kiþinin doðumundan ölümüne, hatta öldükten sonra bile ne olacaðýna dek, bütün bir yaþamý baðlýyorsa; dinin
üstyapý deðil de, “kim neye inanýyorsa odur” kabilinden bir inanç olarak
görülmesine, dahasý, bir “ideolojik kurum” ya da “bir üstyapý kurumu”
olarak görülmesine olanak var mýdýr?
Anlattýklarýmýzýn ýþýðýnda Alevilik-Bektaþilik için de ayný yaklaþýmý
gösterebiliriz. Ben birçok çalýþmamda adýný etmeden açtým, fakat burada, açýkça adýný koyma zorunluluðu duyuyorum. Alevilik de yaygýn
olarak sanýldýðý gibi kiþiye özel anlamýnda bir din ya da inanç deðildir.
Tarihsellik açýsýndan ele alýndýðýnda görülecektir ki, kadim Alevilik de
bir üstyapýdýr. Ortaklýk toplumunun üstyapýsýdýr. Kadýn Ata’dan beri
süregelen bir oluþumdur.
Tarým denildiðinde küçük köylü anlaþýlýr. Küçük köy topluluðu ise
ortaklýða dayanýr. Bu baðlamda, küçük köy topluluklarý, giden yüzyýlýn
baþlarýna dek mir’i gibi kavramlarla ifade edildiler ve yaþadýlar.
Kuþkusuz, bu yapýnýn daha þehirlerin ilk oluþumundan itibaren þehre
taþýnan ayaklarý da vardýr ama konuyu daðýtmamak için o alana girmiyorum. Deðinip geçme bakýmýndan özellikle zanaatkâr ocaklarý böyle
ocaklardýr. Sanayici burjuvalar, bu ocaklardan türemedirler.
Ortaklýk toplumu baðlamýnda esas olarak Alevilik, Anadolu’da ünlü
Babailer ayaklanmasýnýn bütün eklentileriyle birlikte çökertilmesinden,
Mezopotamya’da Kýzýlbaþ Daylem ocaklarýnýn (Alamut merkezli) yýkýlýp daðýtýlmasýndan sonra çökme sürecine girdiler. Kýyým ve sürgünleri
takip eden asimilasyon süreci, birçok birimde egemen dinin(devletin) bir
bileþeni haline geldiler. Ama ortaklýk toplumlarý açýsýndan en karanlýk
süreç, bu baðlamda son beþ asýrlýk süreçtir. Merkezi yapýlar olarak çözülme ve daðýlmanýn, kayýp bir halka olarak tarihe geçmesinin adýdýr bu
süreç. Bu sürece iliþkin tüm tarih araþtýrmalarýnda Aleviler, bütün bir
üstyapý olarak þekillenmiþ olan dinin, yani Ýslamiyet’in, basit bir bileþeni
olarak görülmektedirler. Tarihsel bakýmdan ortaya çýkan bu durum bu
günkü kimlik arayýþlarýnýn da karmaþasýna iþaret eder. Ama geçmeden
bir noktayý burada belirlemek durumundayým. Her türlü olumsuzluða ve
bozulmaya karþýn, Cumhuriyet’ten sonraki 30’lu yýllara dek, batýda
Tahtacý, Çepni gibi Orta Anadolu’da Bektaþi oluþumlarý, Doðu’da daha
özel baðlamda Dersim, ortaklýk toplumlarý kalýntýlarý olarak varlýklarýný
bir biçimde sürdüler.
Güncel Alevilikte bir türlü görülemeyen nedir? Açýktýr ki, görülemeyen bu geçmiþin maddi varlýðýdýr. Artýk ortaklýk toplumu söylendiði
þekliyle yoktur. Onun düþünsel kalýntýlarý vardýr o da yaþamamaktadýr.
Örgütlü gibi görünen ve ona ne kadar denilebilirse, ana gövde olarak
Alevi-Bektaþi hareketi, kendilerine yönelik olarak, hiç duraksama içinde
olmayan baskýya ve kýyýmlara karþý bir tepki hareketidir ve tamamýyla
politiktir. Kendini inanç olarak tanýmlayan kesim, ne yaptýðýný bilen
öncülerinin(pirlerinin) döþediði yoldan ayrýldýðý için adý “Türk-Ýslam”
olan egemen dinin yani devletin basit bir bileþeni olmaya adaydýr. Bu
nedenle bu kesimi Alevi hareketi içine koymuyorum.
Kuþkusuz, politik bir tepki olarak hareket eden geniþ Alevi
örgütlülüðü de dýþtan müdahale ve yönlendirmeleri bu deðerlendirmenin
dýþýnda tutarsak, genelde homojen deðildir. Böyle olduðu için istem ve
eylemleri de bütünlüklü olmamaktadýr. Çünkü, bunlarýn da içinde ezici
çoðunluk, yukardan beri anlatmaða çalýþtýðýmýz çerçevede yanýlgýlý bir
anlayýþla kendilerini inanç olarak tanýmlamaktadýrlar. Hal böyle olunca,
ne denli radikal biçimlere bürünürse bürünsünler, sonuçta egemen olan
dinin yani devletin basit bir bileþeni olmaya adaydýrlar. Ýçlerinde
Kýzýlbaþ Meydaný örneði, kendilerini tarihsel kadim gelenek zeminine
oturtan ve onu güncele, modern bir ortaklýk toplumu olarak evirmek
isteyenler ise azýnlýktadýr. Etkileri büyük olacak mý? Onu þimdiden
kestiremiyoruz. Ama diliyoruz.

Tutarlý Bir Demokrasi Açýsýndan Laiklik
Avrupa Birliði’nden gelen “Azýnlýk Haklarý” çerçevesindeki taleple
baðlantýlý olarak Alevi-Bektaþi örgütlülüðünden gelen hak taleplerinin
yoðunluk ve aktüalite kazanmasý üzerine, Türkiye Cumhuriyeti
Baþbakaný Sayýn Erdoðan’ýn verdiði yanýttan yukarda söz etmiþtik.
Kuþkusuz burada talebin tarafý olan Alevi hareketi, bu talebi ileri sürerken bir kýsmý yukarýdaki açýklamalarýmýzýn aksine dini bir inanç olarak
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tanýmlýyorken “ayrý bir inanç” olduklarýný, bu baðlamda da diðer inanç
karþýsýnda da eþit olmayý ifade ediyorken, yani diðerleriyle eþit haklara
sahip olmayý talep ediyorken, diðer bir kýsmý ise yine ayný þekilde kendilerini bir inanç olarak ifade ediyorlardý. Ama Ýslam’ýn bir mezhebi olarak
ayrýlýklarýný vurgulayarak bunu söylüyorlar ve eþitlik talebinde bulunuyorlardý.
Geleneksel olarak, bütün bir devlet toplumu sorumlularýnýn yaklaþýmýnda olduðu gibi Sayýn Erdoðan da ayný çeliþkili gibi görünen bu
tutumla oynadý. Bununla, politik ve hukuki olarak, “eðer siz Müslüman
iseniz, Ýslamiyet, Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet denen aygýtýn bir
bileþenidir. Siz de bu bileþen içinde yer alarak kalmalýsýnýz. Biz ‘yüzde
doksan dokuz Müslümansýz’ derken bunu ifade etmiþ oluyoruz. Ya bu
çerçeve içinde kalýrsýnýz ya da baþýnýza gelebilecek olanlara razý olursunuz” demiþ oluyordu. “Alevilik olarak teoloji tarihinde bir dine rastlamadým” derken aslýnda bu tehdidi dolayýmlý olarak anlatmýþ oluyordu!
Tabi ki politik ve hukuki bir çerçevenin tartýþýldýðý yerde ona böylesi bir
teolojik cevap vermesi de ayrý bir oynama konusuydu!
Politik ve hukuki bir çerçevenin konuþulduðu yerde, bütün bir AleviBektaþi hareketinin temel sorunu, sosyolojik ve teolojik olarak ayrý bir
din ya da bir dinin mezhebi olduklarýný kanýtlamaya çalýþmak deðildir.
Bu baþka bir platformun sorunudur. Kaldý ki, bilimsel olarak da politik
ve hukuki bir söylemin geçtiði yerde, Aleviliði sosyolojik olarak bir din,
dini de bir inanç olarak ifade etmek, sosyolojik olarak yanlýþtýr. Ayrýca
ayný baðlamda, sosyolojik olarak Aleviliðin bir din olduðunu kanýtlamaya kalkýþmak, din olduðunu kanýtlayamayanlarýn, din olanlarla eþit
olamayacaðýný söylemek olur ki, bu tamý tamýna tuttuðun taþý kendi
ayaðýna düþürmek olur. Devletin akýldaneleri için oynayabilecekleri
oyuncaðý bizzat kendi ellerinizle onlara sunmuþ olursunuz.
Yukarýda da ifade ettim. Politik düzeyde, Alevilik, sosyolojik bir
analize tabi tutulursa, karþýmýza indirgenmeye çalýþýldýðý gibi bir din ya
da ayný çerçevede bir inanç çýkmaz. Karþýmýza, doðrudan doðruya bir
toplumun üstyapýsý yani bir “devlet formu” çýkar. “Ocak” denilen kurum
bu toplumsal kategorinin merkezinde yer alýr ve bu yapýlanmanýn devlet
olmayan devletidir. Bu yaklaþým, sadece Alevilik için deðil bütün dinler
için doðru bir yaklaþýmdýr. Bir farkla, Ocak merkezli Alevilik, bir devlet
olmayan devlettir, diðerleri gerçekten devlet. Biri sýnýfa diðeri sýnýfsýzlýða dayanýr.
Kuþkusuz, bu belirlemeden baðýmsýz olarak Alevilik, bir din olarak
da belirlenebilir ve bu her iki tutum birbirine karýþtýrýlmadan ayrý ayrý
olarak ele alýnmasý lazým gelir ki þimdi birazda bu yönüyle konuya gireceðim.
Konuya girmeden önemli bir noktanýn altýný çizmek istiyorum. Biraz
önce de ifade ettiðimiz gibi politik çerçevede sosyolojik olarak Aleviliði
bir din ya da ayný baðlamda bir dinin mezhebi (Ýslam’ýn) olduðunu kanýtlamaya kalkmak, açýkça din olmayanlarýn veya din olduklarýný kanýtlayamayanlarýn ya da dinsizlerin dinlilerle eþit olamayacaklarýný söylemek
olur ki bu, Alevilerin asla yaklaþmamalarý gereken bir tutumdur.
Peki burada doðru tutum ne olmalýdýr? Alevi- Bektaþi Hareketi, politik ve hukuki düzeyde hak talep ederken, kendisini nasýl ifade etmelidir?
Açýktýr ki, sosyolojinin ve teolojinin konusu olan yanlarýnýn
halleþmesini kendi içlerinde sürdürmelidirler. Bir baþka deyimle,
Alevilik Müslümanlýk mýdýr ya da Müslümanlýðýn bir bölüðü müdür? Ya
da yine ayný baðlamda ayrý bir din midir? Bu halleþmeyi kendi yetkili
organlarýnda sürdürmelidirler. Hak talebi baðlamýnda bir politik konu
olarak Aleviliði ise ayrýca gündeme taþýmalý, Devlet Toplumu katlarýndan gelecek, yukarda verdiðimiz Baþbakan örneði oynamalara da fýrsat
vermemelidirler. Sözünü ettiðimiz ana tema çerçevesinde netleþme tam
da bu noktada olmalýdýr. Her kafadan ayrý bir sesin çýkmamasý bu
zeminde gerçekleþmelidir.
Ýkinci netleþme ise açýktýr ki, ileri sürülecek demokratik hak talebi,
tutarlý bir demokrasi çerçevesinde bütün dinlerin, dillerin, etnisitelerin,
soy veya boylarýn devlet tarafýndan tanýnmasýný deðil, devletin bütün bu
kategoriler karþýsýnda tarafsýz kalmasýný savunmaktýr. Devletin dini, dili,
ulusu, cinsi, etnisi, vb. olmaz demektir bu. Böyle bir yaklaþým, Türkiye
Cumhuriyeti gibi, tarihi boyunca laik olmamýþ, “Türk ve Ýslam” olarak
tanýmlanan eklektik dinini bütün bir devlet olarak þekillendirmiþ, yurttaþ
olmayý, soyla özdeþ kýlmýþ ve bunu da “deðiþtirilemez, deðiþtirilmesi
dahi teklif edilemez” hükümler baðlamýnda Anayasasýna geçirmiþ bir
yapýlanmada, elli kere daha önemlidir.
Devamý 12. Sayfada
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HAÞÝM KUTLU

Ýsyaným Var
Kûn fe kân sýðdýrdýn ol kutsî kitaba
Kabuldür ol kitap ben kitaba sýðmazam
Þer bildim seni varmazam dergâhýna
Þirî yezdan Þah-ý Merdana sýðmazam
Ýndirdiler dört kitabýn yedi semadan
Ebcet okudu âlimler elifi ba’dan
Faþ ettim sýrrýný indirdim arþý aladan
Þer ilahýna “Dâr-ý Mansur” olmazam
Adaletin mülkün ile gelmiþ cihana
Devlet olmuþ zalime yoksul bahane
Bir girift muammadýr mazlum insana
Agâhým bu sýrra sana resul olmazam
Ýsyaný hak bildim þer hükümdar olalý
Yoksul her kapýda mazlum kalalý
Dâr olanýn yolu Mansur’a varalý
Ne seydi saadet kutsi kabe olmazam
Hak verdim þahý Mansur’un iblise
Zul celal adýndýr derler aslý var ise
Ne havra paklar seni ne de kilise
Cami-i cümle þerre mihrab olmazam
Sen kendin bil rahimi rahman sendedir
Þah-ý Merdan-ý Murteza ona bendedir
Vücudun þehri cümle arife Kâbe’dir
Hayali cennete cehennem olmazam
Daylemi’yem der kainatýn aynasý
Nisan-ý aþk ile yuðruldu mayasý
Güzidedir meyli muhabbetin gýdasý
Ol sultana meylim arþýna yar olmazam
18.12.2004/Dortmund

DERVÝÞ BABA

Pençe Vurulur Erkân Çalýnýr
Can erenler kuþkuya düþmüyelim
Hem erkân çalýnýr pençe vurulur
Kavgalaþýp dost dosta küsmüyelim
Hem pençe vurulur erkân çalýnýr
Dede eli Ali'nin pençesidir
Beþ parmaðý Ehli Beyt simgesidir
Erkân ise bu elin asasýdýr
Hem erkân çalýnýr pençe vurulur
Tarik çubuðu da erkân deðneði
Ýfade ediyor hep ayný þeyi
Yol oðluna sitem onun ereði
Hem pençe vurulur erkân çalýnýr
Ýkrar veren talip tarýða düþer
Her yýl tazelenip bu yolda piþer
Ýþte bunun için sitemden geçer
Hem erkân çalýnýr pençe vurulur
“Hal erenler halýdýr” örnek alun
“Yol erenler yoludur” ona uyun
“Ýnen üstad elidir” iyi duyun
Hem pençe vurulur erkân çalýnýr

Baþtarofý11. sayfada

Demokrasinin Konusu Olarak Kýzýlbaþ Alevilik
Avrupalý Aydýnlanmacýnýn, kapitalizm öncesi dini nasýl inanç olarak tanýmladýðýný ve bunu da
anayasal düzeyde nasýl “kiþiye özel” olan diye ifade ettiðini yukarda kabaca ifade etmiþtim. Avrupalý, devrimci barutunu henüz tüketmediði, Ortaçað boyunca, devlet olarak hüküm süren din yapýlanmasýna karþý mücadele etmenin getirdiði sýcaklýkla, kendi ulus dininin karþýsýnda yurttaþlýðý,
soya, boya, dine, dile, etnisiteye göre deðil, bütün bunlarýn kiþiye özel olarak görüldüðü ve
devletin bütün bu kategoriler karþýsýnda eþit mesafede kaldýðý, hiçbirinin diðeri karþýsýnda üstün
olmadýðý ve ayrýcalýklara sahip olmayacaðý bir anayasal yurttaþlýðýn esas alýndýðý, bir politik ve
hukuki çerçeveyi benimsemekteydi. Ne ki, aydýnlanmanýn sýcaklýðý soðudukça ve ulus din kendini bütün alanlara egemen kýldýkça, kendinden önceki dinleri de kendi basit bir bileþeni olarak içine
aldý. Kendinin hem ulusal hem de uluslar arasýlaþmasý yönündeki iktidarýna koþturdu.
Anayasalarýnda, kiþi hak ve özgürlükleri baðlamýnda, anayasa karþýsýnda bütün bu kategorilerin, yani, “din, dil, cins, soy, boy, etnisite” nin eþit olduðu ilkesi yer almasýna karþýn, özgürlük hep
sayfa kenarýnda kaldý. Türkiye Cumhuriyeti’nin oluþumuna öncülük eden Jön Türk aydýnlanmacýlýðý ise batýnýn devrimci döneminin yaklaþýmýna iliþkin kavram ve yaklaþýmlarýný deðil, en gerici özelliklerini taþýdý. Laiklik denilen politik ve hukuki çerçeve de bundan nasibini aldý. Laikliðin
hep adý edildi ama gerçekleþen “Türk-Ýslam” çerçevesi oldu. Batý’nýn “ulus din” olarak form tutan
burjuva cumhuriyetleri, Türkiye de, “ulus din-ümmet din” karýþýmý olarak gerçekleþti. Bunun Türk
ayaðý ýrkçý biçimlere bürünürken Ýslam ayaðý bir mezhebin, Hanefiliðin en geri yorumu (Ýmam-ý
Azam Ýmam Gazali-ayný meþrepten Þeyhülislam Ebussuud) devletin ortaðý haline getirildi.
Þu anda var gibi görülen çeliþki ise geleneksel olarak devlet olan ile, bir baþka deyiþle “TürkÝslam” olan devlet ile, Amerikan emperyalizminin bütün bir Ortadoðu ülkeleri için þekillendirdiði
“Ilýmlý Ýslam” formunun hükümet etmesi arasýndadýr. Amerikan emperyalizminin þahsýnda “ümmet din” Amerikanýn uluslar arasýlaþan dininin bir basit bileþeni olarak Türkiye’de devlet olmak
istiyor. Ama henüz hükümet! Bu çeliþki sanki “Laik-Þeriatçý” çeliþkisi gibi gösteriliyor.

Alevi hareketi, bu zemini doðru okumak durumundadýr.
Teolojik olarak giriþtikleri “Biz Müslümanýz ya da ayrý bir diniz” biçimindeki tartýþmadan çok
daha önemlidir bu zemin. Kavrayacaklarý zemin, “Ben inanç olarak Aleviyim ama siyasi olarak þu
veya bu partiden olurum” þeklindeki anlayýþ örneði, adýný ettiðim çeliþkinin basit bir bileþeni haline
sokacak olan zemin de olmamalýdýr. Alevi hareketi, tarihsel otantik konumlarý bakýmýndan, bir
ortaklýk toplumu yapýsýnýn adýný taþýdýklarýný unutmamalýdýrlar. Onlarý ayrýcalýklý kýlan zemin
budur. Bu gün kendilerini nasýl ifade ederlerse etsinler, kendilerine raðmen gerçeklikleri budur.
Altyapýsý bozulan ve çözülen bu gerçeklik, ancak tutarlý bir demokrasi ve tutarlý bir laiklik
çerçevesinde, daha doðru bir güzergâha kendisini taþýyabilir.
Bunun için de yapacaðý ilk iþ þu veya bu güdümlü yaklaþýmla, Devlet Toplumu’nun ya da hiyerarþik toplumun basit bir bileþeni olmaya kendini aday göstermek yerine, her zaman ifade
ettiðim gibi kendi ayaklarý üzerine, kendisi için durmasýný öðrenmek zorundadýr. Politik ve hukuki anlamda, devletin kendisini tanýmasýný deðil, diðer din, dil, etnisite, soy, boy, cinsi de tanýmamasý gerektiðini savunmaktýr. Bu kategorilerden hiçbirinin diðerinden üstün ve ayrýcalýklý olmayacaðý eþitlik, özgürlük ve kardeþlik koþullarýnýn yaratýlmasýný savunmaktýr.
Bütün bu olgular karþýsýnda devlet, bunlardan birini tanýyýp diðerlerine dirsek çeviremez.
Tutarlý demokrasiler açýsýndan devletin dini, dili, etnisitesi olmaz. Aleviler bütün bu kategorilerin
arasýnda eþitliðin olduðu, kimsenin alanýna kimsenin karýþmadýðý bir Anayasal düzenin
savunucusu olmalýdýrlar. Herkesin Anayasa karþýsýnda eþit konumda olduðu, kimsenin kimseye
hüküm biçmediði bir özgürlük ortamýnýn savunucusu olmalýdýrlar
Kadim Aleviliðin ürettiði “Özgürlük- eþitlik-kardeþlik” ilkesinin onlar için baþkaca bir anlamý
yoktur. Bu þiar sanýldýðý gibi Avrupalý burjuva aydýnlanmacýlarýn þiarý deðil bir ortaklýk toplumu
þiarýdýr ve Anadolu-Mezopotamyalýdýr. Avrupalý bâtýnilerce Avrupa’da güncelleþtirilmiþtir.
Gerçeðe hû!
Okmeydaný Cemevi’nden görev yapan Hubyar ocaðýndan Ýlyas Demirtaþ Dede,
PSAKD Sultanbeyli Þube Baþkaný Sadegül Çavuþ,
ABBF Marmara Bölge Temsilcisi Ali Kenanoðlu,
Sarigazi Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný, Dede Garkýn ocaðýndan
Ergül Þanlý Dede ve Yaðmur ocaðýndan Haydar Dede,
ilerleyen Taþdelen Cemevi inþaatýný incelerken

Hak Muhammed Ali adý anýlýr
Türab olmuþ canýn sýrtý sývanýr
“Ölmeden ölmenin” aný yaþanýr
Hem erkân çalýnýr pençe vurulur
Alevilik gülbahçesi bütündür
Bektaþilik bu bahçenin gülüdür
Der ki Derviþ Baba amaç bellidir
Hem pençe vurulur erkân çalýnýr
30/12/1992
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Sayý 7

SULTANBEYLÝ PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ’NÝN HAKLI MÜCADELESÝNE OMUZ VERELÝM

ÇAÐRÝ
SULTANBEYLI PIR SULTAN ABDAL Derneði Þube Baþkaný Sadegül
Çavuþ, 25 Ocak 2005 günü “Basýna ve Kamuoyuna” yaptýðý açýklamada
þunlarý söyledi:
“Uyum yasalarý diye bilinen ve çeþitli deðiþikliðe iliþkin 4928 Sayýlý
Kanun’un 9. maddesi ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu’nda yer alan ‘cami’ ibaresi ‘ibadet yeri’ olarak deðiþtirilmiþ ve ‘il,
ilçe ve kasabalarda mülki idare amirinin izni alýnmak ve imar mevzuatýna uygun olmak koþuluyla ibadethane yapýlabilir’ ibaresi eklenmiþtir.
Bu yasal ve toplumsal dayanaklarýmýzla beraber, 29/07/2003 tarihinde 1160 imza toplayarak ilçemiz sýnýrlarý içinde yer alan 1325 nolu
parselin derneðimiz adýna ibadethane/cemevi yeri olarak tahsis ve
tescil edilerek imar planýn bu doðrultuda deðiþtirilmesini talep ettik.
29/08/2003 tarihinde Saadet Partili belediye baþkaný Yahya Kararkaya’nýn bize verdiði cevapta ise söz konusu yerin Cemevi’ne ayrýlmasý
mümkün deðil, imar mevzuatýna aykýrý diyerek reddetti.
Belediyeden olumlu bir cevap alamayýnca 10 Mayýs 2003 tarihinde
þube baþkaný adýna alýnan arsayý mahkeme kararýyla tescil ettirerek
tapuyu aldýk. Þube baþkaný Sadegül Çavuþ ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði adýna açýlmýþ olan onlarca davanýn çoðunu da kazandýk.
11/06/2004 tarihinde tekrar imza toplayarak Cemevi yeri talebinde bulunduk. Yeni seçilen AKP’li belediye baþkaný Dr. Alaattin Ersoy tarafýndan 17/06/2004 tarihli cevabýnda, bahsedilen yerin ÝSKÝ Dere Mutlak
Koruma’da kaldýðý bahanesiyle talebimizi yine reddetmiþtir. Oysa bahsedilen yerde devletin okullarý, onlarca cami ve yüzlerce ev var.
Þimdi ise Belediye’nin yandaþlarý tarafýndan sahte evraklar düzenlenerek Cemevimizin yýkýmý için 8 ayrý dava daha açýldý.
Tüm bunlar yetmezmiþ gibi bir de Ocak 2005 tarihinde yeni Islah
Ýmar Planý’na göre Belediye tarafýndan üzerinde Cemevimizin de
bulunduðu arsamýzýn yeri park alaný olarak ayrýldý…
Alevi inanç ve ibadeti ne denli baskýlara maruz kalýrsa kalsýn, yaþayacaktýr ve yaþatýlacaktýr. Bu inancýn Ulu Pirleri buyurmuþtur: ‘Doðru
duvar yýkýlmaz’...”
Þube Baþkaný Sadegül Çavuþ, bu noktaya taþýnýrken 21 Aralýk 2004 tarihinde Sultanbeyli Kaymakamlýðý’na aþaðýdaki gerekçelerle baþvurmuþtu:
“Cemevleri tarafýndan TEDAÞ ve ÝSKÝ bölge müdürlüklerine yapýlan
baþvurularda, cemevlerinin elektrik ve su ücretlerinde ibadet yeri tarifesi uygulanabilmesi için Ýl/Ýlçe müftülüðünden ilgili yerin ibadethane olarak kullanýldýðýna dair yazý getirilmesi istenmektedir. Bu nedenle il ve ilçe müftülüklerinin konuya iliþkin yaklaþýmlarý önem arz
etmektedir.
Bu konuya baðlý olarak, 4982 sayýlý kanun gereðince aþaðýdaki bilgi
ve belgelerin tarafýma bildirilmesi için gereðini arz ederim:
1. Kaymakamlýðýnýza baðlý müftülüklerce cemevleri ibadet yerleri
olaak tanýnmakta mýdýr?
2. Eðer cemevleri ibadet yeri olarak tanýnmamaktaysa, tanýmamanýn
hukuki gerekçeleri ve ölçütleri nelerdir?
3. Cemevlerinin ibadet yeri olarak tanýnmamasýný gerektiren herhangi bir kanun, düzenleyici iþlem, hukuki kural var mýdýr?
4. Ýbadet yerlerinin tespitinde hangi kurum ve kuruluþlarýn bilgisine
baþvurulmaktadýr?
5 Aleviler açýsýndan cemevinin ibadet yeri olarak kabul edilip edilmemesinde, Alevi topluluðunun görüþüne baþvurulmakta mýdýr?
6. Kaymakamlýðýnýz tarafýndan Alevilerin ibadet yeri olarak cemevleri kabul edilmemekteyse, Alevilerin ibadet yeri olarak kabul edi1en
baþka mekânlar var mýdýr?
7. Yukarýdaki sorulara iliþkin Kaymakamlýðýnýzda bulunan tüm bilgi
ve belgelerin tarafýma iletilmesini istemekteyim”
Sadegül’ün baþvurusuna yanýt 4/01/2005 tarihinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan geldi: Diyanet Ýþleri Baþkan Vekili Doç. Dr. Mehmet Gör-
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mez’in imzasýný taþýyan yanýt, Devlet’in Aleviliðe nasýl baktýðýnýn kanýtý
olabilecek çarpýcý tümceler içeriyor.
Alevi-Bektaþi canlarýn “ders” almasý ve Sultanbeyli Pir Sultan Abdal
Derneði’nin haklý mücadelesine omuz vermesi dileðiyle bu yanýtý tam
metin yayýmlýyoruz:

T.C.
Baþbakanlýk
Diyanet iþleri Baþkanlýðý
Sayý: B.02.1.DÝB.0.12.00.01/015-38
Konu: Cemevleri.

11/01/2005

Ýstanbul Valiliðine

(Müftülük)
Ýlgi: 29/12/2004 tarih ve B.02.1.DÝB.4.34.00/240-10366 sayýlý yazý
eki, Sadegül Çavuþ’a ait 21 Aralýk 2004 tarihli dilekçe.
633 sayýlý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda
Kanun’un 1. Maddesinde Baþkanlýðýmýzýn görevleri; “Ýslam Dininin
inançlarý, ibadet ve ahlak esaslarý ile ilgili iþleri yürütmek ve din konusunda insanlarý aydýnlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” þeklinde
belirlenmiþtir.
Anayasanýn “Ýnkýlâp Kanunlarýnýn Korunmasý” baþlýklý 174. maddesinin 3 numaralý bendinde zikredilen 677 sayýlý “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlýklar Ýle Bir Takým Unvanlarýn
Men ve Ýlgasýna Dair Kanun” deðiþtirilmeksizin, kaldýrýlan tekke ve
zaviyelerin ihyasý anlamýna gelebilecek, ayin-i cem icra etmek üzere
Cemevi tesis edilmesi anýlan kanuna uygun düþmemektedir. Nitekim
anýlan Kanunla derviþlik, dedelik, babalýk, çelebilik ve halifelik gibi
unvan ve sýfatlar da yasaklanmýþtýr.
Cumhuriyetin ilanýndan sonra 03 Mart 1924 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaþlarý tarafýndan 429 sayýlý Kanunla, bir Cumhuriyet Kurumu olarak kurulan ve Anayasanýn 136. maddesi gereði genel
idare içerisinde yeri belirtilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, günümüze
kadar kendisine Kanunla verilen görevini, mezhep, meþrep, tarikat,
Alevi, Sünni vb. hiçbir ayrým yapmadan Müslümanlýk üst kimliðinde
herkesi içine alacak þekilde sürdürmüþtür. Cumhuriyetimizin temel
ilkelerinden olan laiklik de devletin ve bütün kamu kuruluþlarýnýn eþit
statüdeki vatandaþlýk esasýna göre hizmet sunmasýný gerektirir. Kamu
hizmeti sunumunda dini alt ayrýlmalara ve ayrýþmalara yo1 açmasý
muhtemel yapýlanma ve düzenlemeler sonuçta toplumsal birlik ve bütünlüðü tehdit edecektir. Cumhuriyetin kuruluþundan itibaren Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý bu çizgide bir kamu hizmeti anlayýþým sürdürdüðü
içindir ki, toplumumuz birlik ve bütünlük içinde; mezhep ve meþrep
tartýþmalarýndan uzak bir þekilde varlýðýný devam ettiregelmiþtir
Ýslam tarihinde, Hanefi, Þafii, Caferi gibi mezheplere, Mevlevi,
Kadiri ve Bektaþi gibi tarikatlara mahsus “Cami ve Mescit” dýþýnda bir
ibadethane mevcut deðildir.
Dini, tarihi ve bilimsel kabule göre; Ýslam’dan ayrý bir AlevilikBektaþilik Dini; cami ve mescitten gayri “Cemevi” adýnda bir Ýslam
mabedi de bulunmamaktadýr. Ayrýca Müslüman olan Alevi-Bektaþi
vatandaþlarýmýzýn Kur’an’dan baþka bir kutsal kitabý, Hz. Muhammed’den gayri bir peygamberi de yoktur. Bu tarihte de böyledir, günümüzde de böyledir. Bu durum Alevi-Bektaþi evliyasýnýn, ulularýnýn
eserlerinde, nefeslerinde, þiirlerinde de hep böyle ifade edilegelmiþtir.
Günümüzde bazý çevrelerin Aleviliði Ýslam dýþý bir din, ayrý bir
mezhep, ayrý bir kültür olarak gösterme çabalarý, Aleviliðin aslýna ters
düþen bir takým deðerlendirmelerdir. Alevi vatandaþlarýmýzýn en önemli referansý olan Hacý Bektaþ-ý Veli’nin “Makalat” isimli eseri elimizde
bulunmaktadýr. “Makalat”ta anlatýlanlar Ýslam’ýn özüdür.
Alevi adý da Sünni adý da bize sonradan verilmiþ isimlerdir. Halkýmýzýn hemen hemen tamamý Kur’an-ý Kerim’in ilke ve prensiplerine
baðlý kiþilerdir. Binlerce yý1 bir arada ve hiçbir problemi olmadan yaþamýþ bu milletin fertlerinin, yapay sorunlarla karþý karþýya getirilmek
istenmesi ve aralarýnda tefrika tohumlarýnýn yeþertilmeye çalýþýlmasý
faaliyetleri, üzerinde uzun uzun düþünülmesi ve gerekli analizlerin
yapýlmasý milli bir zarurettir.
Bi1gilerinizi rica ederim.
Doç. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet Ýþleri Baþkam V.
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Zorunlu Din Dersleri Derhal Kaldýrýlmalýdýr!
AABK-AVRUPA ALEVÝ BÝRLÝKLERÝ KONFEDERASYONU
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Yönetim Kurulu, 20-21 Ocak 2005 tarihinde Köln’de toplandý.
AABK, yaptýðý toplantýda, Türkiye ve Avrupa Birliði sürecini, Alevi
hareketinin içinde bulunduðu mevcut durumu, sorunlarýný ve çözüm yollarýný deðerlendirerek aþaðýdaki açýklamayý Alevi hareketine ve kamuoyuna duyurmayý karar altýna aldý.

Avrupa Birliði Alevilerin Haklý Taleplerini
Uluslararasý Platforma Taþýdý!
Avrupa Birliði (AB) sürecinde Aleviler, demokratik bir Türkiye’nin
AB’de yer almasý için açýk tavýr alarak doðru yerde kendisini ifade etti.
17 Aralýk 2004’de Türkiye’ye müzakare tarihi verilmesine yönelik yayýnlanan AB raporunda Alevi tanýmlamasý doðru bir zemine oturdu. Bu
raporda, Aleviliðin bir inanç ve Cemevleri’nin Alevilerin inanç merkezi
olduðu, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý gerektiðine vurgu yapýlmasý,
Alevi gerçeðinin çok açýk þekilde uluslararasý kamuoyuna taþýnmasýný
saðladý.

Misyonerlik Tartýþmalarýnda Hedef Aleviler,
Demokrasi ve Laikliktir!
Alevi hareketinin, Cemevleri’nin inanç merkezi olarak yasal bir statüye
kavuþturulmasý için Türkiye’de ve Avrupa’da yürüttüðü imza kampanyasýnda yaklaþýk 600 bin imzanýn toplanmasý, Alevi hareketinin güçlenmesi ve giderek daha merkezi bir kimlik kazanmasý siyasal Ýslamý ve
egemen anlayýþý ciddi þekilde tedirgin etmektedir. Alevi hareketinin yükseliþini engellemeye çalýþan bu güçler, týpký 16. ve 17. yüzyýllarda Kýzýlbaþlara karþý yaptýklarý kýyýmlara kýlýf olarak hazýrladýklarý “Hristiyanlaþma” iddialarý gibi bugün de varlýðý ve çalýþmalarý uzun süredir bilinen
misyonerliði bahane ederek Alevilere yönelik yeni bir saldýrý kampanyasý
baþlattýlar. Siyasal Ýslam, misyonerlik tartýþmalarýyla Alevi hareketinin
önünü kesmeye, “Ilýmlý Ýslam Cumhuriyeti” projesiyle laikliði ve demokratikleþmeyi tümüyle ortadan kaldýrmayý hedeflemektedir. Avusturya’da ortaya atýlan “50 bin Alevi Yehova þahidi oldu” yalaný, çeþitli gazetelerde ve televizyonlarda yapýlan tartýþmalarda Alevilerin hedef gösterilmesi ve en son olarak Frankfurt’ta “Alevilik Kültür Paneli” sýrasýnda
Baþkonsolos’un provakatif bir biçimde kendisine konuþma hakký da
verilmiþken, toplantýyý terketmesi ve arkasýndan yapýlan yayýnlar bu
kampanyanýn birer parçalarýdýr.

Söylediklerimizin Arkasýndayýz!
Bizi misyonerlerin hedef kitlesi olarak ilan edenlere þunu bir kez daha
hatýrlatýyoruz: Alevi çocuklarýný zorunlu din dersi ile Sünnileþtirmeye
çalýþmak, Alevi köylerine zorla cami yaptýrmak, Cemevlerini inanç merkezi olarak saymamak, Alevilere camiyi adres göstermek, Alevi kimliðini tanýmamak, misyonerliðin tam da kendisidir. Bu anlamýyla, AABK

Genel Baþkaný Turgut Öker’in Frankfurt’ta dile getirdiði görüþler kendi
kiþisel görüþleri deðil, Alevi hareketinin ortak görüþleridir. AABK, bu
görüþlerin dün de bugün de arkasýndadýr, yarýn da arkasýnda olacaktýr!
Bu haklý taleplerden dolayý, laikliðin, demokrasinin ve Cumhuriyetin
savunucusu Alevileri hedef göstereceklerine, eðer laiklik, demokrasi ve
inanç özgürlüðü konusunda biraz samimiyetleri varsa, “Ilýmlý Ýslam
Cumhuriyeti”nin Truva atý rolünü üstlenen Fettullah Gülen’in elinde binlerce insanýn kaný olan Kenan Evren’i “cennetlik” ilan etmesiyle hesaplaþmalarý gerekmez mi?
Atatürk ve Cumhuriyet düþmanlýðý delillerle kanýtlanmýþ olan, hakkýnda “çete ve gizli örgüt” davasý açýlan þeriatçý Fettullah Gülen yeniden
ilahlaþtýrýlmak isteniyor. Bunun bir parçasý olarak “din elden gidiyor”
feryatlarý içinde, misyonerlik tartýþmalarý alevlendirilerek, bütün Türkiye’yi siyasal Ýslam’a teslim operasyonu yapýlýyor…

Cemevi Kampanyasý Gücümüzü Göstermiþtir!
“Cemevleri’nin inanç merkezi olarak tanýnmasý ve yasal güvence altýna
alýnmasýný” talep ederek gerçekleþtirdiðimiz imza kampanyasý ile yaklaþýk 600 bin imza toplamamýz Alevi hareketinin büyük bir baþarýsýdýr.
Bu imzalarýn, tüm engellemelere raðmen 460 bini Türkiye’de, 120 bini
de Avrupa’da toplanmýþtýr.
Alevi hareketinin bu büyük baþarýsý karþýsýnda, tedirgin olan Alevi
düþmanlarý, Alevileri “radikal” ilan ederek bu baþarýyý gölgelemeye,
Alevilerin öðretisini, inancýný dillerine dolayarak, dün olduðu gibi bugün
de Alevileri bölmeye çalýþýyorlar. Ama yanýlýyorlar; Alevi hareketi artýk
bu oyunlara gelmeyecek beceriye ve birikime sahiptir.

Alevilik, Anadolu Merkezli Bir Ýnançtýr!
AABK, 10 Ekim 2004’de Ankara’da, 23 Ekim 2004’de Köln’de gerçekleþtirdiði toplantýlarda dile getiren görüþlerin ve Aleviliðe yönelik yapýlan belirlemenin tümüyle arkasýndadýr. Bu belirlemeye göre:
“Anadolu’ya özgü bir inanç olan Alevilik, öðretisinin tanýmýný yapmýþtýr. Cem’den Semah’a, Semah’tan Müsahip’liðe kadar yaþayan
öðretisi ve uygulamasýyla bir bütündür ve diðer inançlarla farklýlýðýný korumaktadýr. Bunun sonucu olarak, kimliklerine, inançlarýna
ve Cemevlerine, iktidarlarýn bütün karþý koymalarýna raðmen, kendi
olanaklarýyla sahip çýkmýþtýr.”

“Zorunlu Din Dersleri Kaldýrýlsýn”
Kampanyasý Baþlatýyoruz!
Cemevi kampanyamýzýn büyük baþarýsýna, AB raporunda bu talebe yer
verilmesine raðmen, AKP iktidarý bu talebimizi görmezden gelmeye
devam ediyor. AKP iktidarý bu talebimizi görmezden geldiði gibi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nde (AÝHM) süren zorunlu din dersi’ne

Darmstad Cemevi Semah Ekibi
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AABK GENEL BAÞKANI TURGUT ÖKER:

“Toplantýda Söylediklerimin Aynen
Arkasýnda Duruyorum”
karþý açýlan davanýn Alevilerin lehine, mevcut uygulamanýn, yani zorunlu din dersinin kaldýrýlmasýna yönelik sonuçlanacaðýný gördüðü için,
þimdi de Alevi kurumlarýnýn olmadýðý bir komisyon aracýlýðýyla Aleviliði Sünnileþtirerek eðitim müfredatýna almaya çalýþýyor.
AABK, Alevileri yok sayan, Alevilere raðmen Aleviliði tarif etmeye
çalýþan bu yaklaþýmýn inanç özgürlüðüne ve bu anlamýyla da laikliðe
aykýrý olduðunu bildiðinden Türkiye’de uygulanan zorunlu din derslerinin Avrupa Birliði kararýna ihtiyaç duymadan derhal kaldýrýlmasý için
yeni bir kampanya açma kararý almýþtýr.
AABK, Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu ile birlikte “Zorunlu Din
Dersleri Kaldýrýlsýn” kampanyasýný önümüzdeki günlerde baþlatacaktýr.

En Geniþ Laik Demokratik Güçlerle
Birlikte Hareket Edeceðiz!
AABK, Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu ile birlikte, laikliðe aykýrý
bir uygulama olan zorunlu din dersinin derhal kaldýrýlmasý için, kendi
dýþýndaki en geniþ, laik ve demokratik güçlerle birlikte hareket etmeyi
hedeflemektedir.
AABK ve ABF, bu hedef çerçevesinde, önümüzdeki günlerde, Türkiye’de ve Avrupa’da, Hacý Bektaþ Dergâh Postniþinliði baþta olmak üzere, Cem Vakfý, Karacahmet ve Þahkulu dergâhlarýna, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere ortak bir kampanya yürütülmesi için
çaðrý yapacaktýr.
Alevi hareketi, laiklik ve demokrasi için, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýna yönelik kampanyada en geniþ güçlerin biraraya gelebilmesi
için yoðun bir çaba gösterecektir.

AABK, Genel Kurulu’nu ve Program Kurultayý’ný Yapýyor!
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), bugün dokuz
ülkede federasyonlaþmayý baþarmýþtýr. Konfederasyonlaþan Avrupa Alevi hareketinin, günün yeni koþullarýna uygun ortak bir programa ihtiyacý
vardýr. Bu nedenle AABK, Mayýs 2005’te “Genel Kurulu”nu ve “Program Kurultayý”ný yapmayý karar altýna almýþtýr.

Alevi Konferansý
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), yeni geliþmeler ve
yaklaþýmlar ýþýðýnda, Alevi hareketinin hem inançsal, hem de örgütsel
olarak duruþunu daha da netleþtirecek, hareketimizin merkezi yapýsýný
güçlendirmek amacýyla, Avrupa’yý da kapsayacak bir biçimde Türkiye’de, Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu ile birlikte en kýsa zamanda
“Alevi Konferansý”ný yapma kararý almýþtýr.

Alevi Araþtýrma ve
Bilim Kurulu

Hüseyin Akýn

“Evet,
Alevilerin inanç merkezlerini
kabul etmeyip,
camileri bize adres gösterenler
misyonerlik yapýyor!”

A

vrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker’in , “Alevi Kültürü Panelleri” kapsamýnda Frankfurt’ta yaptýðý konuþmanýn ardýndan Frankfurt Baþkonsolosu Salih Baðaç Güldere’nin, anlaþýlmaz bir þekilde salonu
terk etmesinden sonra Hürriyet ve Milliyet gazeteleri bu
haberi “Panel’de Tatsýz Olay”, “Misyoner Gerginliði”, “Olmadý Turgut
Bey” ve “Baþkonsolosu Kýzdýran Sözler” baþlýklarýyla manþete taþýdýlar.
Turgut Öker, konu ile ilgili olarak kendisiyle görüþen Alevilerin Sesi
ve Serçeþme muhabirine aþaðýdaki açýklamayý yaptý:

D

ile getirdiðimiz görüþler bizim yýllardýr ýsrarla üzerinde durduðumuz görüþlerdir. Toplantýda bulunan bin kiþinin gözü önünde
cereyan eden bu geliþme, ne Baþkonsolos’a ne de bir baþka kiþiye
kiþisel bir hareket sözkonusu olmadý. Sayýn Baþkonsolos, demokratik
bir ortamda dile getirdiðimiz görüþleri anlaþýlan o ki kabullenmek
istemedi ve kendisine de söz hakký vermemize raðmen, bu hakký
deðerlendirirken, sinirlendi ve salonu terketti.

B

izim açýmýzdan konu son derece açýktýr. Toplantýda söylediklerimin aynen arkasýnda duruyorum: Eðer misyonerlik farklý inanan
insanlarý kendi inancýna dahil etmeye çalýþmaksa, zorunlu Sünni din
dersleriyle Alevi çocuklarýna zorla Sünniliði öðretmek, Alevi köylerine zorla cami yaptýrmak, Alevilerin inanç merkezleri olan Cemevlerini yasal olarak tanýmayýp Alevilere Cami’yi adres göstermek ise
toplantýda da belirttiðim gibi bu misyonerliðin ta kendisidir!

S

orun bu gerçeðin kabul edilmemesinde yatmaktadýr. Bu gerçeði
kabul etmeyip, Alevileri yok sayarak, bu görüþlerini her yerde ve
her ortamda dile getiren Alevilere kýzarak, ‘bir daha aranýzda olmam’ diyerek çözüm üretilemez, sorun üretilir. Çözüm ve toplumsal
barýþ isteyenlerin buna dikkat etmesi ve sorumlu davranmasý gerekir.

B

ize akýl vermeye çalýþanlar, önce, zorunlu Sünni din derslerinin
mimarý Kenan Evren’i bundan dolayý ‘cennetlik’ ilan eden Fettullah Gülen’i niye öne çýkardýklarýnýn cevabýný versinler.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), bütün Avrupa’da örgütlenmiþ Alevilerin artan ihtiyaçlarýný da dikkate alarak, hareketimizin
önünü açacak, ihtiyaçlarýna cevap verecek, gereksiz tartýþmalarý ortadan
kadýracak, inançsal, düþünsel, felsefi zenginliðimizi daha da arttýracak
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Turgut Öker
Aralýk ayýnda
Ankara’da yapýlan
ortak toplantýda.
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ALEVI-BEKTAÞI YOLUNDA

Cem Ayini ve Kurban Töreni(1)

A

Veliyettin Ulusoy

levi-Bektaþi yolunda genellikle her cem
ayininde kurban kesilir. Bu itibarla aslýnda
cem ayini, kurban olarak adlandýrýlýr. Mesela, Abdal Musa Kurbaný, müsahip kurbaný gibi. Tabii bu arada cem sayýlmayacak
kurban törenleri de vardýr: Ziyaretgâhlarda
kesilen kurbanlar veya Kurban Bayramlarýnda kurbanlar vesilesiyle yapýlan toplantýlar gibi.
Cem ayinlerini:
 Ýkrar Verme (Yola Alýnma) ayini
 Görgü ayini
 Müsahip ayini
 Abdal Musa ayini,
olarak baþlýca dört bölüme ayýrabiliriz. Bunlarýn dýþýnda bazý bölgelerde “Koldan Kopma”, “Dardan Ýndirme” adý altýnda kurbanlý toplantýlar
yapýlýrsa da bunlar pek ayini cem sayýlmadýðý gibi yaygýn da deðildir.
Çeþitli vesilelerle kesilen kurbanlarda da toplantýlar olur. Ayetler,
nefesler, dualar okunur. Kurban Bayramýnda, Muharrem ayýnýn on ikinci günü, Mayýs ayýnýn altýncý günü (Hýzýr) kurban kesilir. Köy halký ve
çevre komþular çaðrýlýr. Bir kiþi sevinçli bir olayda veya önceden bir
dileðinin yerine gelmiþ olmasý halinde, adadýðý kurbaný keserek çevresini kurbana çaðýrýr. Fakat bunlar, Kur’an, nefes, düvaz okunsa da cem
ayini, baþka deyimle cem niteliði olan kurbanlardan deðildir.
Cem ayinlerinde kurban en esaslý unsur olduðu için, “Cem yapacaðýz, ceme buyurun” gibi deyimler kullanýlmakla beraber, cemler, daha
çok “kurban” diye adlandýrýlýr: Görgü kurbaný, yýl kurbaný, müsahip kurbaný, Abdal Musa kurbaný gibi.
Ýkrar Verme Ayini, adýndan da anlaþýlacaðý üzere, bir kiþinin AleviBektaþi yoluna alýnmasý amacý ile yapýlan ayindir. Genellikle çocukluktan beri yol içinde olan ve ayinlere katýlan Alevi-Bektaþiler için yola
alýnma söz konusu olmadýðý için bu ayin nadiren yapýlmaktadýr. Bazý
bölgelerde gençler, müsahipli olmayanlar yola yani Ceme alýnmadýklarý
için ilk defa müsahip kavline girip, müsahibi ile birlikte hem yola alýnma, hem de müsahip ayini birlikte yapýlmaktadýr. Bir de Alevi-Bektaþi
yoluna dýþardan girmek isteyenler uygun görüldüðü takdirde, “Ýkrar
Verme Ayini” ile yola alýnýrlar. Bu tür ayine daha çok “Derviþ
Bektaþileri”nde (Babagan kolu) rastlanýr.
“Görgü Ayini”, “Görgü Kurbaný”, “Terceman Kurbaný” diye
adlandýrýlan ayin, en önemli ayindir. Kural olarak her yýl kýþ aylarýnda
yapýlan bu ayinde “On Ýki Hizmet” yapýldýðý gibi, köyde veya mahallede
bulunan herkes görgüden geçirilir. Bu ayinde görülen canlar, ikrarlarýný
tazelerler. Ayrýca kendilerinden þikâyetçi olanlarý Cem Erenleri þikâyetlerini haklý gördükleri takdirde, þikâyet edilenler, onlarý razý etmek
zorundadýrlar. Kimse ile küsülü ve kavgalý kalamazlar. Barýþmadýkça
görgüleri yapýlamaz Borçlarý varsa görgüden önce ödeyeceklerdir. Bu
yýllýk görgüden geçenler ayný zamanda daha önce yaptýðý bir hatayý, bir
daha tekrarlamamak üzere, tövbe ederler. Görgüden geçtikten sonra
manen temizlenmiþ olurlar. Ancak bundan sonra, cem ayinine katýlanlar,
görgüden geçenlerin kurbanýný yiyebilirler.
Müsahip ayini veya müsahip kurbaný, iki ailenin baþka deyimle iki
çiftin ahiret kardeþi, yol kardeþi olmak dileðiyle kurban kesmeleri ve bu
nedenle cem yapýlmasýdýr.
Abdal Musa kurbanýnda, kural olarak bu yola alýnma veya görgü
amacý yoktur. Bazý bölgelerde perþembeyi cumaya baðlayan gecelerde
olmak üzere her hafta Abdal Musa kurbaný yapmak gelenek halindedir.
Genellikle, daha çok kýþ aylarýnda belli bir gün olmadan komþularýn
istekleri, bazý kiþilerin kurban kesmek istemeleri, dede veya bir baþka
konuk geldiðinde köy halkýný bir araya toplamak, köyde herhangi bir
dargýnlýk veya baþka bir sorun çýktýðýnda çözümlemek için de Abdal
Musa Kurbaný yapýlýr.
Abdal Musa Kurbanlarýnda, kurban ve diðer masraflara, ayinde bulunacak olanlarýn tümü katýlýr. Ayrýca kurban kesmek isteyen olursa, o da
müþtereken alýnan kurbana katýlýr. Abdal Musa Cem’inde kural olarak on
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iki hizmet yapýlýr. Özellikle bazý bölgelerde görgü ayinleri, Abdal Musa
kurbaný gibi herkesin masrafa katýlmasý biçiminde yapýlmakta olduðundan, o tür ayinlerde on iki hizmetin yapýlmasý zorunludur. Belli bir
amaçla yapýlmayan Abdal Musa Kurbanlarýnda, dua, düvaz ve kurban
tekbirlemekle yetinilir.
Bu ayinlerde, bölgelere göre veya taliplerin baðlý bulunduklarý ocaklara göre temel inançta birlik olmakla beraber, ayrýntýlarda önemli farklýlýklara rastlanmaktadýr.
Doðu Anadolu’nun bazý kesimlerinde “Dede” geldiði zaman, komþular toplanýp beraber kurban keserler. Buna iþtirak kurbaný denmektedir.
Burada düþkün olanlar sorulup ayrýlýr. Bunu takiben günde bir veya
birkaç ev görgüye girer. Görülen ev görüldüðü gün kendi adýna terceman
kurbaný keser. Buralarda miraçlama tevhid’den önce yapýlmaktadýr.
Abdal Musa kurbanýna buralarda pek rastlanmýyor.
Orta Anadolu çevresinde cem ayininde tevhid çekilmemektedir.
Abdal Musa kurbanýnýn yapýlmasý köyün görülmesine baðlýdýr. Yýl kurbaný, Musahip kurbaný keserler. Genellikle görgü kurbanlarý bitince
müþtereken bir Abdal Musa kurbaný yaparak, o devredeki hizmetleri
mühürlemiþ olurlar. Hýzýr orucu tutmak geleneði de yoktur.
Bu kýsa örneklerden de anlaþýlacaðý üzere, tüm Alevi-Bektaþi
toplumunu kapsayan bir ayin örneði vermek olanaksýzdýr. Zira iki komþu
köy arasýnda veya ayný köyde bulunan baþka baþka ocaklara baðlý
dedelerin uygulamalarý arasýnda, temel inançta birlik olmakla beraber,
ayrýntýlarda önemli sayýlacak farklýlýklar bulunabilmektedir.
Burada örnek vereceðimiz görgü ayini, baþka deyimle terceman kurbaný, bazý yerlerde yapýlan bu tür ayinlere kelimesi kelimesine uymayabilir. Ayrýntýlardaki bu farklýlýklarý tek tek saymayý faydalý ve gerekli
görmemekteyiz.
Seyran edüp bu alemi gezerken
Nazar kýlup gördüm bir bölük canlar
Cümlesinin erkaný bir yolu bir
Muhammed-Ali’ye çýkar yollarý
Kul Himmet
(1) A. Celalettin Ulusoy, Hacý Bektaþ Veli ve Alevi-Bektaþi Yolu.

Sayý 7

Görgü Cemi

(1)

Bölüm - I
Veliyettin Ulusoy
“Terceman Kurbaný”, “Cem”, “Ali Cemi”, “Ýçeri kurbaný” da denilen
“Görgü cemi”, köy halkýnýn, hatta çevreden de gelebileceklerin rahatça
oturabilmesine uygun bir evde veya -varsa- “cemevi” denilen özel olarak
ayrýlmýþ odada yapýlýr. Bazý yerlerde bu koþul aranmamakla beraber,
genellikle görgü cemine ancak musahipliler, daha önce görülmüþ olanlar
ve görülmeye talip olanlar girebilir. Ceme girecek olanlar sabahýn erken
saatlerinde “Pir’in desturu ile” Hakk’a çaðrýlýrlar. Akþam ortalýk
karardýktan sonra davet edilenler eþleriyle beraber “Hak Meydaný”
olduðu kabul edilen cemevine gelmeye baþlarlar. Cemevine gelen erkekler ve bacýlar, getirdikleri çörek, kuruyemiþ veya meyve gibi yiyecekleri
lokma iþiyle görevli hizmet sahibine verdikten sonra yan yana iki el
göðüste veya sað el göðüste, sol el aþaðýya sallanmýþ, sað ayak baþparmaðý sol ayak üzerine konmuþ ve vücut hafifçe öne eðilmiþ olarak duaya
durulur. Buna “Dâr’a durmak” veya “peymançeye durmak” da denilir.
Dede dua verir:
“Allah, Allah… Lokmalar kabul ola. Muratlar hasýl ola. Hak-Muhammed-Ali kabul eyleye. Ýmam Hasan, Þah Hüseyin, Hünkâr Hacý
Bektaþ Veli defterine kayýt ola. Nur-ý Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz
Hünkârýmýz Hacý Bektaþ Veli; gerçek erenler demine hû...”

5. Zâkir: Deyiþ, düvaz, miraçlama söyler. Genellikle üç kiþidir. Saz
çalarlar.
6. Ferraþ: Car (süpürge) çalar. Gerekirse rehbere yardým eder.
7. Saka - Ýbriktar: Saka suyu daðýtýr.
8. Sofracý - Kurbancý: Kurban ve yemek iþlerine bakar.
9. Pervane - Semahçý: Semah yapanlar.
10. Peyik: Haberci, cem’i komþulara haber verir.
11. Ýznikçi: Cem evinin temizliðine bakar.
12. Bekçi: Cem’in ve cem’e gelenlerin evlerinin güvenliðini saðlarlar.
Dede’den baþka diðer hizmet sahipleri, sað baþta rehber (baba) olmak üzere, iki elleri göðüste veya sað el parmaklarý açýk olarak göðüste,
sol elleri serbest býrakýlmýþ, sað ayak parmaðý sol ayak üzerinde, vücut
hafifçe öne eðik olarak meydanýn ortasýnda birlikte Dâr’a dururlar. Her
hizmet sahibi sýra geldikçe ayrý olarak dâr’a durup duasýný alabilirse de
genel olarak kural tüm hizmet sahiplerinin birlikte dua almasýdýr.

Getirdikleri yiyecekler ve dem þiþesi ellerinde olmak üzere de dâr’a
durulabilir. Duayý aldýktan sonra yiyecekleri bu iþle görevli hizmet
sahibine verirler. Birçok yerde genellikle böyle yapýlmaktadýr. Duayý
alan eþler diz üzerine gelerek meydana niyaz ederler. Böylece hem
“Âdem’e” secde edenlere karýþmýþ olurlar, hem de tüm ceme katýlmýþ
olanlarla niyazlaþmýþ, görüþmüþ olurlar. Ayrýca dede ile veya cemde

Fotoðraflarýn tümü,
Ocak ayý içinde
Dertli Divani Baba’nýn
Nurhak’ta yürüttüðü
Görgü Cemindendir.
Dede’nin hizmet sahiplerine verdiði dua þudur:

bulunanlarla görüþülmez. Bazý bölgelerde duadan sonra meydana deðil
Dede’nin oturduðu posta veya Dede’ye niyaz edilir. Bundan sonra eþlerden erkekler, yönü Dede’den tarafa gelmek üzere, orta yerde büyükçe bir
boþluk býrakarak halka (daire) teþkil edecek biçimde otururlar. Cemaatin
kalabalýk oluþuna göre bu halka üç veya daha fazla sýra olabilir. Burada
herkes birbirine dönüktür. Böylece, “Tarikat namazý duvara bakarak,
hoca’nýn arkasýnda deðil; cemale, didara bakarak kýlýnýr” sözünde
olduðu gibi herkes yüz yüze oturur. Dua ve niyazdan sonra eþlerden
kadýnlar (bacýlar) erkeklerin teþkil ettiði halkanýn geri tarafýnda münasip
bir yerde topluca otururlar.
Cemevine gelmeden önce kadýn erkek, herkes abdest alýr. Görgüsü
yapýlacak olanlarýn tüm yýkanmalarý, baþka deyimle, boy abdesti
almalarý gereklidir.
Evli olanlar, genel kural olarak görülmek ve görgü cemine katýlabilmek için musahipli olmak zorunluluðundadýrlar. Fakat bu kaide her
bölgede uygulanmamaktadýr. Özellikle derviþ Bektaþilerinde hiç yok
gibidir.
Cem’de on iki hizmet sahipleri:
1. Dede: “Sercem” de denilir; cemi yönetir.
2. Rehber: Görgüsü yapýlanlara ve ceme katýlanlara yardýmcý olur.
3. Gözcü: Cemde düzeni ve sükûneti saðlar.
4. Çeraðcý: “Çerað”ýn yakýlmasý, meydanýn aydýnlatýlmasý ile
görevlidir.

Þubat 2005

“Allah, Allah... Akþamlar hayrola, hayýrlar feth ola, þerler def ola.
Hizmetleriniz kabul ola. Muratlarýnýz hâsýl ola. Hazýr, gaip, zâhir,
bâtýn ayini cem erenlerinin nur cemallerine aþk ola. On sekiz bin
âlemle birlikte Mümin-Müslüm cümle kardaþlarýmýzý MuhammedAli gülbenginden mahrum eylemeye. Allah cümlemizi didar-ý Ehl-i
beyt’e, meþreb-i Hüseyin’e nail eyleye. Muhammed-el Mustafa,
Aliyyel’el Murtaza, Cebrail-ül Mustafa, Gözcü Er Mustafa, Gulam
Kanber, çeraðcý Cabir Ensari, Selman Farisi, Bilal Habeþi, Kurbancý
Mahmudü’l Ensari, Gulam Kisani, Semacý Abu-Zer Gýffari, Fatima
bacý, Amr-ý Eyyar ve Ýznikçi Huzeyme’nin hüsnü himmetleri üzerinizde ola, saklaya, bekleye... Dil bizden, nefes Kutb-ül Arifin, Gavsel Vasilin Hünkâr Hacý Bektaþ Veli’den ola. Nur-ý Nebi, Kerem-i Ali;
Gülbeng-i Muhammedi, Dem-i Pir, Hünkâr Hacý Bektaþ Veli, gerçek
erenler demine, Hû......”
Duadan sonra hizmet sahipleri meydana niyaz edip tekrar topluca
Dâr’a geçerler. Dede þöyle der:
“Tecellâ, tevellâ Hakka yazýla. Tecallanýz temiz, yüzünüz ak ola.
Tecellâ gören, cehennem narý görmeye. Erenlerden himmet; þey’an
Lillah, Allah eyvallah...”
Hizmet sahipleri hizmetlerinin baþýna giderler.
Ferraþ (carcý) meydana üç defa süpürge çaldýktan sonra süpürgeyi sol
koltuðuna alarak dâr’a durur ve tercümanýný okur:
“Allah, Allah... Güruh-u Naci’yim. Kýrklar meydanýnda süpürgeciyim. Pir divanýnda durucuyum. Hamdüli-llâh Pirimiz Hazret’i Bektaþidir. Al-i Muhammed’den üstadýmýz Seydi Ferraþi’dir. Allah eyvallah. Nefes, Pir nefesidir.”
(Devamý 18. sayfada)
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(Baþtarafý 17. sayfada)

Dede onun duasýný verir:
“Allah, Allah... Hizmetin kabul ola. Muradýn hasýl ola. Seyyid Ferraþ
Efendimizin himmeti üzerinde ola. Gerçek erenler demine Hû...”
Dedenin duasýndan sonra Ferraþ bulunduðu yere niyaz edip geri geri
çekilerek meydaný terk eder.
Görgüye çýkacak olanlar, iki musahip aile olarak genellikle dört kiþidir. Ýçlerinde yaþý büyük olan erkek sað baþta, solunda eþi, onun solunda
diðer erkek ve onun solunda eþi olmak üzere yalýn ayak, bellerinde
“kemerbest” kuþaðý dâr’a dururlar.

Bu yolda caným kurban Pirimin fermanýna
Ber Cemal-i Muhammed, kemâl-ý Hasan, Hüseyn, Ali Ra Bülend’e
Salâvat...”
Hep birlikte salâvat verilir:
“Allahhümme salli ala seyyidina Muhammed-in ve Ala âl-i Muhammed”
Dâr’da bulunanlar, yani görülenler yüz üzeri kapanýp, secdede dururlar. Dede sorar:
“Geldiðin Ali yolu, durduðun Mansur dâr’ý, gördüðün Hak didârý.
Hak cesedine can verdi. Aðýz talib, dil mürþid: Erenler meydanýnda
ne gördün, ne iþittin?”
Dârdakiler, baþlarýný secdeden kaldýrmadan: “Hak gördük, Hak iþittik!” derler. Dede, baþlarý secdede olan taliplere þunlarý telkin eder:
“Allah eyvallah kapýsýnda, döktüðün varsa doldur. Aðlattýðýn varsa
güldür. Doðru gez. Dost gönlünü incitme. Mürþide teslim-i rýza ol.
Yalan söyleme, haram yeme, zina etme. Elinle koymadýðýn þeyi alma,
gözünle görmediðin þeyi söyleme. Gelme, gelme; dönme, dönme!
Gelenin malý, dönemin caný! Riya ile ibadet, þirk ile tâat olmaz!
Söylediðin meydanýn, sakladýðýn senin. Allah Eyvallah...”
Bunun üzerine görgüsü yapýlanlar dâr’a kalkarlar. Dede sorar:

Rehber, Görgü Dâr’ýnda duran dört kiþinin saðýna geçip, meydana
niyaz ettikten sonra bir ayet okur:
“Kala rabbena zalemna enfüsena ve in lem tag’fir lena ve terhamna
lenekunenne minelhasýrýn.” (Kuran, Araf Suresi, Ayet 23: Her ikisi
‘Rabbimiz kendimize yazýk ettik. Bizi baðýþlamaz ve bize merhamet
etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz’ dediler.)
Rehber þöyle devam eder:
“Allah, Allah... Eli erde, yüzü yerde, özü dâr-ý Mansur’da, HakMuhammed-Ali yolunda, Erenler meydaný, Pir Divanýnda, caný kurban, teni terceman, On Ýki Ýmam ve On Dört Masum Pâk efendilerimizin dostlarýna dost, düþmanlarýna düþman olmak kavliyle; Hak
erenlerin nasihatini kabul, muktezasýyla amel etmek üzere yalýn ayak
yüzü üzre sürünerek gelmiþ (…Görgüye girenlerin baba ve kendi
adlarý…) ayini cem erenlerinin izni icazetiyle Muhammed-Ali yoluna, Seyyid Muhammed Hünkâr Hacý Bektaþ Veli Tarik-i Nazeninine
dahil olmak üzere koç kuzulu kurbanlarýyla gelmiþler, Hakk’ý görmüþ, rah-ý Hak bilmiþ, Nesimi gibi yüzülüp, Mansur gibi asýlýp, Fazlý
gibi borçtan halas olmak dilerler. Himmet-i Pir niyaz ederler. Allah
Eyvallah...”
Dede Cemde bulunanlara hitaben: “Ayini cem erenleri, siz bu canlardan razý mýsýnýz?” der. Dede bu soruyu yüksek sesle üç defa tekrarlar.
Görgüye çýkanlar genellikle, daha önceden þikâyete konu olacak bir
anlaþmazlýk býrakmadýklarý için, istekli çýkan pek olmaz. Ýstekli çýkarsa,
isteði kabul edilir ve cemaatin aracýlýðý ile sorun çözülür. Ýstekli yoksa
cemde bulunanlar ayaða kalkmadan olduklarý yere niyaz ederler. Bu
suretle razý olduklarýný bildirmiþ olurlar.
Dede aþaðýdaki ayeti okuyarak, tüm ayin-i cem erenlerini salâvat vermeye çaðýrýr:

“Erenler Meydanýnda, Pir huzurunda, mürþidine teslim-i rýza oldun
mu? Allah-Muhammed-Ali, On Ýki Ýmam ve Ehl-i Beyt soyuna imanü ikrar ettin mi? Kazaya razý olup, kadere baðlandýn mý? Nacilerin
pîþvâsý Ýmam Cafer Sadýk’ýn içtihadý üzere Hak dediðimizi, Hak bilip
bâtýl dediðimizi, bâtýl bildin mi? Muhammed-Ali’nin ve Ehl-i
Beyt’inin sevdiðini sevip tevellâ; sevmediðini sevmeyip, teberrâ ettin
mi? Dört Kapý, Kýrk Makam Hak mý? On Ýki Yas-ý matem Hak mý?
Suret-i Hak’tan görünüp, dünya menfaatiyle gözünü kamaþtýracak
münafýklarýn sözlerine aldanýp erenler yolundan uzaklaþýrsan, mahþer
günü yüzün kara olsun mu?”
Dârdakiler her soruya “Allah, eyvallah” derler. Dede dua eder:
“Allah-Muhammed-Ali, Hünkâr Hacý Bektaþ Veli, ikrarýnýzda sabit
kadem eyleye, gerçek erenler demine, Hû...”.
Bunun üzerine görülenler ayný sýrada olmak üzere Dede’nin önünde
diz üzeri otururlar. Dede en sað tarafta oturan talibin sað elinden tutar,
baþparmaðýný kendi baþparmaðýna rapteder. Talip sol eliyle Dede’nin
eteðinden (dameninden) tutar. Onun solunda oturan eþi ve diðerleri kendinin saðýnda bulunanýn eteðinden tutar. Dede, görülenlerin kulaklarýna
yakýn bir mesafeden, onlarýn iþitebileceði bir sesle “Yedullah” ayetini
okur:
“Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ýnnellezine Yübayiuneke Ýnnema Yübayiunallah, Yedullahi Fevka Eydihim, Fe Men Nekese Fe Ýnnema Yeküsü Ala Nefsih, Ve Men Evfa
Bima Ahede Aleyhullahee Se Yü’tihi Ecren Azima.” (Kuran, Fetih
Suresi, Ayet 10: Ey Muhammed; þüphesiz sana baþ eðerek ellerini verenler, Allah’a baþ eðip el vermiþ sayýlýrlar. Allah’ýn eli onlarýn ellerinin üstündedir. Verdiði bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dön-

“Ya eyyühellezine amenüt tekullahe ve kunu maas sadýkýn.” (Kuran,
Tevbe Suresi, Ayet 119: Ey inananlar. Allah’tan sakýnýn. Doðrularla
beraber olun.)
“Tevbe günahlarýmýza estaðfurullah! Elimizle, dilimizle, belimizle
iþlediðimiz günahlarýmýza tevbe-estaðfurullah! Kalbimizle, cem-i
azamýzla iþlediðimiz günahlarýmýza tevbe-estaðfurullah! Ýsyanýmýza
tevbe-estaðfurullah!
Can-ý dilden el baðladým evliya erkânýna
Hamd-ü lillah gene durdum Pirimin divanýna
El’aman sýðýndým erenler lütf-u ihsanýna
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müþ olur. Allah’a verdiði sözü yerine getirene, Allah büyük ecir verecektir.)
Bu ayetin okunmasýndan sonra Dede, cemevinde bulunanlarýn tümünün iþitebileceði
yüksek sesle,
“Lâ feta illa Ali lâ seyfe illa Zülfikâr.”
(Hadis: Ali’den baþka fâtih, Zülfikâr’dan
baþka kýlýç yoktur.)
Nasrun-min Allahi ve fethun karip ve beþrr’il mü’minin.” (Kuran ayet: Yardým Allah’tandýr. Kazanç-fetih yakýndýr. Ýnananlara müjde olsun.)
Pirimiz, üstadýmýz, Kutb-ý âlem Hünkâr Hacý
Bektaþ Veli Þah-ý Horasan... Destur-ý Pir...”
diyerek görülen taliplerin ayrý ayrý sýrtýna,
sað elinin parmaklarý açýlmýþ vaziyette, üç defa
vurur. Bu Âl-i Âbâ (Muhammed, Ali, Fatima,
Hasan, Hüseyin) pençesidir. Dede ister kendi
talibini görsün, ister vekil sýfatýyla baþka ocak
taliplerini görsün ayný duayý okuyup, ayný iþlemi yapar. Yapýlan görgü, Hacý Bektaþ Veli’ye
nispet edilmektedir.
Erkânla görgü yapan dedeler de ayný dualarý ve ayný iþlemi yaparlar. Yalnýz talibin sýrtýný
“erkân” adý verilen, melheb aðacý ile sývazlarlar.
Görgüsü yapýlmakta olan canlar meydana
niyaz edip, geri geri çekilerek yerlerine giderler.
Bundan sonra, meydana kurban getirilir.
Kurbana su ve tuz verildikten sonra kurban sahibi, yönü dedeye dönük olmak üzere sað eliyle
kurbanýn sað ayaðýný hafifçe havaya kaldýracak
biçimde tutar. Sað ayaðýnýn ucu ile sol ayaðýný
kapatýr. Gerektiði takdirde, özellikle kurban
birden fazla ise kurbancýlar veya Cemevinde
bulunan canlar yardýmcý olurlar.

Lâ feta illa Ali lâ seyfe illa Zülfikâr
Nasrun-min Allahi ve fethün karip ve
beþþr’il mü’minin
Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali.
Pirimiz, üstadýmýz Hünkâr Hacý Bektaþ
Veli
Diyelim gönül birliðiyle Allah, Allah...”
Dede, bundan sonra aþaðýdaki gülbanký söyler. Tüm Cemevinde bulunanlar, secdeye varýrlar, gülbangý alýnlarý yerde dinlerler. Her cümle
sonunda bir aðýzdan ,“Allah, Allah...” derler.
“Allah, Allah... Akþamlar hayýr ola, hayýrlar feth ola. Þerler def ola. Münkirler mad
münafýklar berbad ola. Mü’minler þad ola.
Meydanlar âbad ola. Sýrlar mestur, gönüller
mesrur ola. Hak Muhammed-Ali yardýmcýmýz ola. On Ýki Ýmam, On Dört Masum
pâk, On Yedi Kemerbest katarlarýndan
didârlarýndan ayýrmaya, Pirimiz üstadýmýz
Hünkâr Hacý Bektaþ Veli muin ve dest’girimiz ola. Cenab-ý Hak münkir münafýk
þerrinden, adu münkirinden hýfz-ý emanet
eyleye. Dertlerimize derman, hastalarýmýza
þifa, borçlarýmýzý eda nasip ve müyesser
eyleye. Allah, devlet ve milletimizin
kýlýcýný keskin sözünü üstün eyleye. Gökten
hayýrlý rahmetler, yerden hayýrlý bereketler
ihsan eyleye. Namerde muhtaç eylemeye.
Kurbanlarýmýzý, dergah-ý izzetinde kabul
eyleye. Lokmaya sevap yazýla. Kazalarý,
afetleri belalarý def etmiþ ola. Dil bizden,
nefes Hazret-i Hünkâr’dan ola. Nur-ý Neb-i,
Kerem-i Ali, gülbang’ý evliya, Hünkâr Hacý
Bektaþ Veli, Gerçek erenler demine, Hû...”
Duayý takiben, zâkirler kurbanla ilgili üç
nefes ve bir düvaz söylerler.

Pir Sultan’ým Haydâr þunda
Çok keramet var insanda
O cihanda bu cihanda
Ali’ye saydýlar bizi
Pir Sultan Abdal
Bu gün erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
Kalbim ikrar caným feda
Caným meydanda meydanda
Kellemi koltuðuma aldým
Kan ettim kapma geldim
Ettiðime nadim oldum
Elim meydanda meydanda
Yoktur mülküm týmarým
Asla kalbimde gümaným
Al malým varlýðým caným
Baþým meydanda meydanda
Müminlere hülle biçin
Þer iþleklerden kaçýn
Bülbül oldum bir gül için
Zarim meydanda meydanda
Mürid olan olun veli
Veli olan olun gani
Nesimi’yem yüzün beni
Derim meydanda meydanda
Seyyid Nesimi
Yüz bin matah gelir satýlmak için
Dükkânlar kurulmuþ þar’a vardýn mý?
Müþteri var anda mal almak için
Mürþid huzuruna dâr’a vardýn mý?
Mürþidin emrine olursan teslim
Hak senden ayrýlmaz sendedir kadim
Nefsin Nemrud senin, ruhun Ýbrahim
Halil ile bile nar’a vardýn mý?
Erenler yoluna doðru gelirsen
Pir’den hayýr himmet alabilirsen
Gerçekler dâr’ýna durabilinsen
Medet, mürüvvet deyip Pir’e vardýn mý?
Pirin söylediði hakkýn sözüdür
Ýnsaný kurtaran kendi özüdür
Kimi saf mümin olur kimi azýtýr
Sofu bin can ile Yâr’e vardýn mý?

Dede evvela Kuran, Saffat Suresi, 103-107.
Ayetlerini okur:
“Fe lemma eslema ve tellehü lil cebin ve
nadeynahü enya Ýbrahimü kad saddakter
rü’ya inna kezalike neczil muhsinin inne
haza le hüvel belaül mübin ve fedeynahü bi
zibhýn azim.” (Ýkisi de Allah’a teslim oldular. Babasý oðlunu alný üzerine yatýrdý. Biz
‘Ey Ýbrahim, rüyayý gerçek yaptý’ dedik. Bu
denemede onu ödüllendirdik. Ona bir kurban fidye verdik.)
Ondan sonra Dede, “Kurban-ý Halil, Ferman-ý Celil, Týð-ý Cebrail, Ýtaat-ý Ýsmail” diyerek, kurbancýlarla birlikte üç kez tekbir getirir:
“Allah-ü Ekber… Allah-ü Ekber... Allah-ü
Ekber… Eþhedü en la ilahe illallah, vallahü ekber... Allah-ü ekber ve lillah’il hamd.
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Uyur idik uyardýlar
Diriye saydýlar bizi
Koyun olduk ses anladýk
Sürüye saydýlar bizi
Sürülüp kasaba gittik
Kanarayý mekân ettik
Didâr defterine yettik
Sýraya saydýlar bizi
Halimizi hal eyledik
Yolumuzu yol eyledik
Her çiçekten bal eyledik
Arýya saydýlar bizi
Hak divanýna dizildik
Pir defterine yazýldýk
Bal olduk þerbet ezildik
Doluya saydýlar bizi

Virdi Derviþ kurban edegör seri
Ayrýlma yolundan olma serseri
Ali’nin evladý Resul’un yâri
Hacý Bektaþ gibi Er’e vardýn mý?
Virdi Derviþ
Akýl ermez Yaradan’ýn sýrrýna
Muhammed-Ali’ye indi bu kurban
Kurban olam kudretinin nuruna
Hasan Hüseyin’e indi bu kurban
Ol Ýmam Zeynel’in destinde idim
Muhammed Bakýr’ýn dostunda idim
Cafer Sadýk’in postunda idim
Musa Kazým, Rýza’ya indi bu kurban
Muhammed Taki’nin nurunda idim
Aliyy-ün Naki’nin sýrrýnda idim
Hasan-ül Asker’in dârýn da idim
Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban
(Devamý 20. sayfada)
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(Baþtarafý 19. sayfada)

“Çün Çerâð-ý Fahr uyandýrdýk Hüda’nýn aþkýna
Seyyid-el kevneyn Muhammed Mustafa’nýn
aþkýna

Aslý Þah-ý Merdan, Güruh-u Naci
Gerçeðe baðlýdýr bu yolun ucu
Senede bin kurban talibin borcu
Pir-i Tarikat’a indi bu kurban

Saki-i Kevser Aliye’l Murtaza’nýn aþkýna
Hem Hatice Fatýma Hayrün’nisanýn aþkýna

Tarikattan hakikate ereler
Cennet-i âlâ’ya hülle sereler
Muhammed-Ali’nin yüzün göreler
Erenler aþkýna indi bu kurban

Þah Hasan Hulki Rýza hem Hüseyn-i Kerbela
Ol Ýmam-ý evliya Zeyne’l Aba’nýn aþkýna
Hem Muhammed Bakýr ol kim nesl-i pak’i
Murtaza
Cafer-üs-Sadýk Ýmam-ý Rehnüma’nýn aþkýna

Þah Hatayi’m eder bilir mi her can
Kurbanýn üstüne yürüdü erkân
Týrnaðýnda tesbih kanýnda mercan
Mümin Müslüman’a indi bu kurban

Musa-i Kazým Ýmam-ý serfiraz-ý ehl-i Hak
Hem Ali Musa Rýza’yý Sabira’nýn aþkýna
Þah Taki ve Ba Naki hem Hasenü’l Askeri
Ol Muhammed Mehdi-i Sahip Liva’nýn aþkýna

Hatayi
Düvaz bitince, zâkirler sazlarýnýn üstüne
hafif eðilerek “Allah, Allah...” deyip dua isterler. Dede onlara dua verir:
“Allah, Allah... Hizmetleriniz kabul, muradlarýnýz hasýl ola. Aðzýnýz aðrý dert görmeye.
Zikrettiðiniz erenlerin evliyalarýn himmetleri üzerinizde hazýr ve nazýr ola. Dem-i
Hünkâr, kerem-i evliya, gerçek erenler demine, Hû...”
Duayý takiben, Ferraþ (süpürgeci) meydana
üç defa car (süpürge) çalar ve süpürgeyi sol
kolunun altýna alarak Dâr’a durur. Dede duasýný verir:
“Allah, Allah... Hizmetin kabul ola. Muradýn hasýl ola. Seyyid Ferraþ efendimizin
himmeti üzerinde ola. Erenler demine,
Hû...”
Burada söylenen nefesler ve düvaz, doðal
olarak bölgelere veya zâkir (âþýk, ozan) in bilgisine göre deðiþir. Belli bir nefesin veya düvazýn söylenmesi zorunluluðu yoktur.
Kurban iþlerinin de böyle bitmesiyle Dede,
o zamana kadâr diz üzeri oturmakta olan cemaate þöyle diyerek bir mola verir:
“Dâr çeken, didâr göre... Erenler sefasýna
vara... Gerçeðe, Hü..”
Dede, “eþik yoklayana da destur” verir. Ýhtiyacý olanlar dýþarý çýkarlar. Bir süre sonra hizmete, “çerað uyarýlmasý” ile baþlanýr.

Çeraðcý önceden temiz bir bez içine tuz kor.
Kurbanýn eritilmiþ yaðý bir kaba konulur.
Yanacak biçimde fitil yapýlýr. Gelenek bu
olmakla beraber, hazýr mum da çerað olarak
yakýlmaktadýr. Çeraðcý, çerað malzemesini
Dede’nin bulunduðu yere yakýn olmak üzere
meydana koyup, dâr’a durur. Cemaatýn da duyacaðý yüksek sesle Kuran, Nur Suresi, 35.
Ayet’i okur
“Bismillahir Rahmanir Rahim”
“Allah-ü nur-üs semavati vel ard mesel-ü
nurih-i kemüþkatin fiha mýsbah, elmisbah-u
fi zucace, ezzucace-ti ke enneha kevkeb-ün
dürriy-ün yukad-ü min þeceretin mübareketin zeytunetin la þarkýyyetin ve la gar-
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Pirimiz Üstadýmýz Bektaþ Veli’nin aþkýna
Haþre dek yanan yakýlan aþýkanýn aþkýna”
biyyetin yekad-ü zeytuha yudýy-ü ve lev
lem temsesh-ü nar, nurun ala nur, Yehdillah-ü linurihi men yeþa-ü, ve Yadribullah-ül
emsale lin nas, vallah-ü bi külli þey’in alim”
(Kuran, Nur Suresi, 35. Ayet: Allah göklerin ve yerin Nuru’dur. O’nun nuru içinde
ýþýk bulunan bin kandil yuvasýna benzer. O
ýþýk bir cam içindedir, Cam ise sanki inci
gibi parlayan bin yýldýzdýr. Bu, ne yalnýz
doðuda ne de yalnýz batýda bulunan bereketli zeytin aðacýndan yakýlýn. Ateþ deðmese bile, neredeyse yaðýn kendisi aydýnlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediðini Nuruna kavuþturur. Allah insanlara misaller
verir. O her þeyi bilir.)
“Çerað-ý ruþan, far-i derviþan, zuhur-ý iman,
Himmet-i Piran, Pir-i Horasan, Küþad-ý
Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliya, gerçek erenler demine, Hû...

Düvaz bitince sazlarýnýn üzerine eðilip dua
bekleyen zâkirlere Dede þu duayý verir
“Allah, Allah... Hizmetleriniz kabul ola.
Muratlarýnýz hasýl ola. Muhammed, Ali,
Ehl-i Beyt katarýndan, didârýndan ayýrmaya. Adlarýný zikrettiðiniz On Ýki Ýmamlar’ýn
himmeti üzerinizde ola, diliniz dert görmeye. Dil bizden, nefes Hazret-i Hünkârdan
ola. Gerçeðe, Hû...”
Bundan sonra Carcý (Ferraþ) meydana üç defa car çalýp, dâr’a durur. Dede onun duasýný verir:
“Allah, Allah... Hizmetin kabul, muradýn
hasýl olsun. Seydi Ferraþ’ýn yoldaþý olasýn.
Ellerin dert, gönlün keder görmesin.
Gerçekler demine, Hû...”

Çerað-ý evliya, nur-üs semavat ki, bu menzildir ol tur-u münacat açan kim Ruþen ola
kýl niyaz, Muhammed-Ali’ye candan salavât.”
Tüm Cemaat salâvat verir:
Allahümme Salli ala Seyyidina
Muhammed Mustafa
Allahümme Salli ala Seyyidina
Aliyye’l Murtaza
Allahümme Salli ala Seyyidina
Hasanü’l Mücteba
Allahümme Salli ala Seyyidina
Hüseyn-i Kerbela
Allahümme Salli ala Seyyidina
Zeyne’l Aba
Allahümme Salli ala Seyyidina
Bakýr Baha
Allahümme Salli ala Seyyidina
Ca’fer Rehnüma
Allahümme Salli ala Seyyidina
Kazým Musa
Allahümme Salli ala Seyyidina
Ali Sultan Rýza
Allahümme Salli ala Seyyidina
Muhammed Taki
Allahümme Salli ala Seyyidina
Ali Naki
Allahümme Salli ala Seyyidina
Hasan Askeri
Allahümme Salli ala Seyyidina
Muhammed Mehdi
Çeraðcý salâvattan sonra, çeraðýn saðýna soluna ve önüne niyaz ettikten sonra ayaða kalkar, geri geri çekilir, meydanýn orta yerinde
dâr’a gelip þu düvazý okur.

Duayý takiben, saka (ibriktar) bir elinde
leðen, diðer elinde ibrik olduðu halde, Dede’den baþlamak üzere orada bulunanlarýn
hepsinin eline su döker. Bu daha çok sembolik
bir yýkanma, bir nevi abdesttir. Zira ceme katýlan her can, cemevine gelmeden kendi evinde
abdest almýþtýr. Abdestsiz ceme katýlýnmaz.
Cemaatýn eline su döken ibriktarýn peþinden bir
bacý elinde bir havlu ile dâr’a dururlar. Dede
dua eder:

“Allah, Allah... Hizmetleriniz kabul ola.
Dileðinizi Hak Muhammed Ali vere. Elleriniz dert görmeye. Gönlünüz incinmeye.
Yoluna hizmet ettiðiniz Pir’in himmeti üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Hünkârdan
ola. Gerçeðe, Hü…”
Bundan sonra sýra “Tevhid”e gelmiþtir.
NOTLAR:

(1) Ali Celalettin Ulusoy, Hünkâr Hacý Bektaþ Veli
ve Alevi-Bektaþi Yolu.
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Siyah Kalem’in Minyatürlerinde XIV-XV. Yüzyýlda Aleviler
Hasan Harmancý
Muhammed Siyah Kalem , Ýran ile Uzak-Doðu tekniðini birleþtirerek(1)
yaptýðý Natüralist Batý-Asya ve stilize Doðu-Asya üsluplarýnýn yan yana
bulunduðu Timurlular Devri Orta Asya’sýnýn(2) aksettirdiði minyatürler
yapmýþtýr. E. Diez , Muhammed Siyah Kalem’in Ýran’a oldukça yabancý
kalan bir Türk olduðunu kabul etmekte ve resimlerinin Osmanlý
Sarayý’nda takdir gördüðünü söylemektedir.
E.Esin, “Siyah Kalem” isimli sanatkâr ile bahþiler (âþýklar) ve bazý
derviþler arasýndaki iliþkiye dikkat çekmiþtir.(3) Esin, ayrýca Siyah Kalem’in tekkelerde de çalýþma yaptýðýný öne sürmektedir. Siyah Kalem,
minyatürlerinde çok çarpýcý ve dönemini minyatür sanatýyla anlatmýþ iyi
sanatçýlardan biridir. Osmanlý sarayýnda boy göstermeden önce bir çok
minyatür sanatçýsý gibi onun da Tebriz’den Amasya’ya geçtiði ve ardýndan da Osmanlý Sarayý’nda çalýþmalarýna devam ettiði düþünülmektedir.
O’na atfedilmekle beraber bazý çalýþmalarýnýn imzasýz olmasý nedeniyle
baþka nakkaþlarla çalýþmalarý karýþtýrýlmaktadýr. Muhammed Siyah Kalem’in imzasýnýn her zaman ayný karakteri göstermediði ve imzalarýný
attýðý yerlerin de deðiþebildiði belirtilmektedir. Bazen de Siyah Kalem’in
farklý imzalar kullandýðý saptanmýþtýr. Bunlardan bazýlarý; Amel-i Üstad
Muhammed Siyah Kalem, Amel-i Üstad Muhammed, Kâr-ý Muhammed
Siyah Kalem, Kâr-ý Siyah Kalem imzalarýdýr.
Muhammed Siyah Kalem, çalýþmalarýnda toplumun çeþitli kesimlerinde önemli görülen her tür öðeyi minyatürlerinde baþarý ile kullanmýþtýr. Anadolu köylüsünü yapý ve yaþayýþ olarak çok iyi tanýdýðý ve
kültürlerini, inanç ve efsanelerini iyi bildiði ve gözlemlediði çalýþmalarýndan kolayca anlaþýlmaktadýr. Bazý çalýþmalarýnda abartýya
kaçarken, bazýlarýn da ise Dýþavurumcu(Ekspresyonist) bir tarz kullanmýþtýr. Siyah Kalem’in XIV-XV yüzyýla tarihlenen çalýþmalarýnda Alevi
öðretisini dikkate alarak yapmýþ olduðu minyatürlerinin bir kýsmý
dikkate deðerdir. Alevilerin yaþam biçimi, kültürel, inançsal ve sosyal
hayatýnýn çözümlenmesi açýsýndan yol gösterici özelliklere sahiptir.
Siyah Kalem’in minyatürlerinin önemli bir kýsmý Topkapý Sarayý Müzesi
Hazine Kitaplýðý’nda 2152, 2153, 2154 ve 2160 numaralý albümler(*)
genel olarak koleksiyon olarak düzenlenmiþtir. Bu minyatürlerin kimlere
ait olduklarý, tartýþma konusu olmakla beraber Siyah Kalem’e atfedilenler arasýnda Alevileri anlatan bazý minyatürlerin anlam ve özelliklerini
sunmanýn zenginlik oluþturacaðýný düþündük.

Alevi –Bektaþi Minyatürleri
Horoz Minyatürü (**)
Topkapý Sarayý’nda 2154 numaralý albümde bulunan (Resim:1) horoz figürü yapýldýðý zamanýn mistik düþüncesini ve kültürünü yansýtmaktadýr.
Siyah Kalem’in bu minyatüründe bir
miraç sahnesi yer almaktadýr. Bu minyatürde ortada bir sehpa, üzerinde bir
beyaz horoz figürü ile sol tarafýnda
horoza dönük ve baþlarý yukarý kalkýk
olmak üzere ellerini öne ve yukarýya
doðru kaldýrarak miraca katýlan bir
kalabalýk bulunmaktadýr. Baþlarýnda
taçlarý bulunan kalabalýðý sakalsýz,
býyýksýz erkekler oluþturmaktadýr.
Yine horozun sað tarafýnda göðsüne
ellerini çapraz koymuþ biçimde bir
kadýn bulunmaktadýr. Kadýnýn baþý
beyaz eþarpla örtülmüþ olmasýna karþýn saçlarý yanlardan belirtilmiþtir.
Ayrýca kadýnýn yüzü ve boynu açýktýr.
Resim 1
Yine kadýnýn yanýnda bir erkek yer
almakta ve kadýna sað eliyle horozu göstermek suretiyle konuþmaktadýr.
Sol tarafta bulunan kalabalýk melekleri tasvir ederken, sað tarafta
bulunan erkeðin ise Cebrail refakatinde resmedildiðine inanýlmaktadýr.
Burada beyaz horoz Cebrail’den daha üstün bir varlýðý, Tanrý’yý temsil
etmektedir. Bu mistik inanç Þiiliðin bâtýni kollarýnda mevcuttur(4). Þah
Tahmasp’ýn kardeþi Prens Ebu’l Feth Behram Mirza için 1544 yýlýnda bir
Seyir-i Nebi yazmasýndan çýkarýldýðý kabul edilen bu minyatür ayný
zamanda Ahmet Musa’nýn eseri olarak da atfedilmektedir.(5) Ayrýca
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Þemsu’d Din Abdu’l-Melik ed – Deylemi, Resail adlý yazma eserinde,
Müþebbihe Mezhebi’nin Haþiþiye koluna mensup olanlarýn Allah’ý
dünya gözü ile görebildiklerini, Allah’ýn bazen horoz(***), bazen aslan
þekline girdiðini anlatmaktadýr. Deylemi, kendisinin de Allah’ýn kalbi
olduðunu söyler.

Resim 2

Kenevir Çiçeði
Topkapý Sarayý’nda 2160 numaralý Albümde yer alan (Resim: 2) minyatürde baþýnda püsküllü hilve kalpaðý bulunan bir mürit, derviþin (þeyh)
karþýsýnda oturur vaziyette (çöker bir biçimde) bir saksý içinde kenevir
çiçeði olduðu sanýlan bir saksýyý, konuþarak derviþe uzatmaktadýr.
Oturur vaziyette bulunan derviþin baþýnda bir sarýklý baþlýk bulunmaktadýr. Derviþin arkasýnda, üzerine eðilmiþ biçimde, karþýda konuþaný
daha iyi anlayabilmek için eðilmiþ olarak bulunan ve bir elinde baston
veya asa bulunan bir baþka derviþ yer almaktadýr. Asa ve deðnek Aleviler
arasýnda erkân sýrasýnda talibin ikrar vereceði zaman kullanýlýrdý. Bunlar
mukaddes katreler halinde her evde bulunurdu. (6)
Yine Þeyh veya derviþ olduklarý düþünülen bu iki kiþinin de uzatýlan
kenevire ilgi gösterdikleri belli olmaktadýr. Yarý eðilmiþ olan derviþin
baþýnda bulunan hilve kalpaðýnýn püskülü ve ön tarafý sarý renktedir. Her
iki derviþ de benzer sakala ve býyýða sahiptir. Her üçünün de üzerinde
düz, desensiz ve kalýn kumaþtan, bol görünümlü ve tek parça olduklarý
anlaþýlan elbiseler vardýr. Minyatürde eller vücuda göre büyük gösterilmektedir.
Minyatürde yer alan hintkeneviri yapraðý, çok eski devirlerden beri
uyuþturucu madde olarak kullanýlmaktadýr. Haþhaþi adýyla da anýlan tarikatlar bilinmektedir. Hasan Sabbah’ýn müritlerine Cennet’i görmelerini
saðlamak için haþhaþ kullandýrdýðý Alamut Kalesi Efsanesi çerçevesinde
anlatýlmaktadýr. Esrar çekmek bir çok tarikatta, özellikle bâtýni tarikatlarda görülmektedir. Haþhaþ dalý motifi de Anadolu’da birçok tarikatta
karþýmýza çýkar. Haþhaþ motifi ayrýca Anadolu mezar taþlarýnda da XIX.
yüzyýla kadar kullanýlmýþtýr ve Cennet’i temsil ettiðine inanýlmaktadýr.(7)
Bektaþiliðin özünde olmamakla beraber bu tarikattaki baba ve dedelerin esrar kullandýklarý yazdýklarý þiirlerden anlaþýlmaktadýr. Taptuk
Emre’nin þeyhi Sarý Saltuk’un müridi olan ve Moðol Hanlarý tarafýndan
sevilen ve sayýlan Barak Baba esrar kullanýrdý.(8)
Kaygusuz Abdal’ýn ;
“Allah Tangrý yaratan gel içegör cur’adan
Yar ile yâr olagör aðyar çýksun aradan.”
mýsralarý esrara olan düþkünlüðünü belirtiyor.(9)
Muhyiddin Abdal’da;
“Muhyeddin’im haþhaþým
Ehl-i Vahdetim hoþum
Tarikat fakrým oldu
Anýn için taþýrým.”
sözleri ile haþhaþýn tasavvuftaki yerini anlatmaya çalýþýr.(10)
Yine Server Baba adlý derviþ de;
“Esrar sýrrýn cem’idir
Sýr tutarýz derviþiz
Dalga dümen esrarýda
Mertebeye ermiþiz.”
diyerek esrarýn tarikattaki yerine iþaret etmektedir.(11)

Sayý 7

Resim 3

Derviþ ve Þifa
Topkapý Sarayý’nda 2153 numaralý albümde bulunan (Resim:3) minyatürde muhtemelen hastasýný tedavi ettirmek için Derviþ’e (Þeyh) getirmiþ
bir köylü ile derviþler resmedilmektedir. Yüzleri kýrmýzýya çalan, elmacýk kemikleri belli olmayan yüzlere sahip olan derviþlerin bazýlarýnýn
alýn ve yanaklarý kýrýþýktýr. Biri hariç diðerleri sakallý ve býyýklýdýr.
Resimde bulunanlarýn hepsinin elbiseleri de düz ve desensiz kumaþtandýr. Resimdekiler kývrýmý ve görünümü bol olan elbiselere sahiptirler. Ýki
derviþ ve kadýný sýrtýnda taþýyan erkek kýrmýzý giysilere sahiptirler. Kadýnýn baþörtüsü elbiselerle ayný kývrýmdadýr. Yüzü açýk, kaþlarý kalýn ve
belirgindir. Eþeðin üzerinde bulunan, yaþlý olduðu belli olan derviþ ise,
diðerleriyle ayný modele sahip açýk, mavi ve uzun elbise giyinmiþtir.
Derviþin bindiði eþeðin üzerinde de tam belirgin olan bir semer kýrmýzý
örtü ile örtülmüþtür. Yaþlý derviþ eþeðin üzerinde, kollarýndan tutan iki
derviþin yardýmýyla durabilmektedir.
Oturan derviþ yolda karþýlaþtýklarý veya yanlarýna yaklaþmakta olan
adam ve sýrtýnda taþýdýðý kadýna ilgisiz görünmektedir. Diðer derviþlerin
yüzleri ise gelenlere doðru dönük. Minyatürde bulunanlardan yalnýzca
birisinin ayaðýnda hafif, basit bir çarýk bulunmaktadýr. Yalýnayak olanlarýn ayaklarý, ellerine göre daha belirgin ve büyük, eðri-büðrü
görünümdedirler.
Anadolu’da Alevi-Bektaþi kökenli derviþler þifa arayan, dileyen
halkýn uðradýðý kapýlardýr. Týlsým, saðaltma, güç ve yeteneði olduðuna
inanýlan derviþ, þeyh vb. gibi kimselere iyileþmek, dertlere deva bulmak
için gidilir. Kaygusuz Abdal bir manzumesinde bunu þöyle belirtir ;
“Rum Abdallarý güler, Ali dost deyü
Hýrka giyer aba deyü post deyü
Hastalar gelür derman isteyü
Saðlar gelür Pir’im Abdal Musa’ya”(12)
Anadolu’da yüzyýllardan beridir kutsal olduðuna inanýlan daðlar,
aðaçlar, mekânlar, sular, yatýrlar bulunmaktadýr. Aleviler, adak, dilek,
çare, umut gibi amaçlarla buralara giderler. Bunlar genellikle menkýbelerde yer almýþ ve Alevi-Bektaþi öðretisinde önemli yeri olan þahýs,
mekân ve alanlarý kapsar. Hacýbektaþ Külliyesi içinde yer alan Alevi
önder ve büyükleri baþta olmak üzere Balkanlar’dan, Mezopotamya’ya,
Girit’e, Mýsýr’a kadar uzanan coðrafyada bu durumu görmek
mümkündür. Aleviler, sadece kendilerine ait olan deðil farklý kültür,
inanç ve uygarlýklarýn bu anlamdaki alanlarýna da sahip çýkarlar ve kutsallýk ve dileklerini oralarda da sürdürürler.

Resim 4

Cem Sahnesi
Topkapý Sarayý’nda 2153 numaralý albümde bulunan (Resim: 4) minyatürde bir arada olan ancak farklý þeyler yapan bir grup yer almaktadýr.
Sað tarafta kompozisyonun hemen hemen yarýsýný oluþturan bir ejderha
veya atýn aðzýný açmaya çalýþan pelerinli kiþi Hazreti Ali’yi veya bir
derviþi (þeyhi) temsil etmektedir. Hareket halindeki ejderhayý (sýrttan
gerisi at görünümüne sahip olduðu için at olarak atfedilebileceði gibi,
farklý hayvanlarýn güçleri ve yapýlarýný ifade eden bir yüze sahip olduðu
ve korkunç, güçlü bir görünüm yanýnda altý ayaklý, pençeli bir duruþ ve
çok tüylü, belirgin bir yüze sahip olduðu için de ejderha olarak tasvir
edilebilir) dizginlemeye çalýþan bir görünüm sergilemektedir. Hazreti
Ali’nin sýrtýnda rüzgârdan kat kat olmuþ, havalanan kýrmýzý bir pelerin
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görünmektedir. Yüzü sakin ve pelerinle iç içe geçmiþ kývrýmlara sahiptir. Baþýnda börkle, fötr þapka arasý bir baþlýk yer almaktadýr. Ejderha
hareket halinde ve baþý, aðzý açýk olmak üzere saldýrý pozisyonunda. Bir
ayaðý tökezlemiþ, diðer görünen ayaklarý ise yere yapýþmýþ hareket edemez, bastýrýlmýþ görünümündedir.
Hemen önünde ejderha ve Hazreti Ali’nin bu seremonisinden baðýmsýz, ayný kompozisyon içinde teslis iþareti yapan ve bir elinde asa,
deðnek bulunan ayný renklere bürünmüþ, bol elbiseye sahip, dizüstü
çömelmiþ bir kadýn oturmaktadýr. Sýrtý ejderhaya yan dönük olan kadýn
sol eliyle teslis iþareti yaparken asa sað elinde durmaktadýr. Yine üst
tarafta birbiriyle iliþkili iki derviþ(þeyh) bir seremoni gerçekleþtirmektedir. Derviþin biri kendi beline baðlý olan kýrmýzý bir kuþaktan bir parça
koparýr bir görünümde olmak üzere, öbür elinde de bir eþarp, kumaþ tutmaktadýr. Yanýndaki derviþ ise sol elinde bulunan bir bade(kadeh) tutmakta ve diðer derviþe uzatmaktadýr. Her iki derviþin de giysileri benzer
ve baþlarýnda on iki terkli (dilimli) Bektaþi Mürþit tacý bulunmaktadýr.
Derviþlerden kuþaklý olanýn çizmesi bulunurken diðerinin ayaklarý
çýplaktýr. Elbiseleri bol ve gölgelidir. Her iki derviþ de oturur durumdadýr.
Yine minyatürün sol tarafýnda oturur halde olan ve kadýna bakan ama
uzak bir konumda bir derviþ bulunmaktadýr. Baþýnda yine on iki terkli
Bektaþi Mürþit tacý bulunmakta, giysisi bol ve çok kývrýmlýdýr. Yakasý,
boyna doðru yukarý kalkýk ve iç kýsmý astarlýdýr. Derviþ ellerini
kenetlemiþ biçimde sol dizini tutar pozisyondadýr. Burada sözü edilen
minyatürde yer alan derviþ veya Hazreti Ali’nin ejderhanýn öldürülmesi
veya kötü ruhlarla, þeytanla mücadelesi gibi seremoniler bir çok velayetnâmede bulunmaktadýr. Faziletnâme-i Ali Sultan Varlýðý Velayetnâmesi
bu olaylarý iþlemektedir.
Sol eliyle teslis yapan kadýnýn bu hareketi Alevilerde ve baþka bir
çok inançta, kültürde yer bulmaktadýr. Aleviler için bu hareket AllahMuhammed-Ali üçlemesini temsil etmektedir.
Minyatürde içki sunulmasý ise Alevi-Bektaþi Cemleri’nde önemli bir
unsurdur. Ýçki kutsaldýr ve Kýrklar Meclisi’nde de bulunan bir seremonidir. Figürlerin baþlarýnda bulunan on iki dilimli Bektaþi Mürþit taçlarý On
Ýki Ýmam’ý temsil etmektedir (13)
Bu minyatürde yer alan seremoniler bir Cem’in ayrý ayrý sahnesini
anlatmaktadýr. Velayetnâmelerde Alevi-Bektaþi büyüklerinin ve önderlerinin yaptýklarýndan örnekler sunulmasý (Hazreti Ali’nin Ejderhayý
yenmesi), içki içilmesi ve kadýnlarýn da Cem’e katýlýyor olmasýný
gösteren sahnelerin ayný kompozisyonda bulunmasý bu amacý taþýmaktadýr.
(

NOTLAR:

*

Siyah Kalem’in bilinen tüm minyatürleri için ayrýca Prof. Dr. Beyhan Karamagaralý’nýn Kültür Bakanlýðý Sanat Eserleri Dizisi’nde yer alan
“Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler” adlý çalýþmasýna bakýlabilir.
1 E.Kühnel, Malernamen in der Berliner “Saray”; Alben, Kunst des Orients,
III,1959.
2 E.Diez, Bozkýr’ýn Ressamlarý, Milletlerarasý Birinci Türk Sanatlarý Kongresi,
Ankara, 1962.
3 Emel Esin, “The Turkish Baksi and the Painted Muhammed Siyah Kalem”,
Acta Orientalis, 32, 1970 .
**Eserlerin herhangi bir adý bulunmamakla birlikte kolay anlaþýlmasý açýsýndan
ilgili gördüðümüz baþlýklarla ifade ettik.
***Alevi-Bektaþi inancýnda güvercin, turna, leylek gibi kuþlarýn yanýnda horoz
da inançsal bir öneme sahiptir. Aleviler horozu ‘Cebrail’ olarak niteleyerek
kutsal sayarlar. Hacýbektaþ Veli’nin horoz sýrtýna binerek keramet gösterdiðine inanýlmaktadýr. Tahtacýlarda horoz kurbanýna ‘Cebrail adaðý’ denilmektedir. Horoz, Ýran Þiilerinde sabah ezaný okuyucusu ‘mürgü seher’dir.
4 E. Grube, Persian Painting In The Fourteen Century, Napoli, 1978.
5 R. Ettinghausen, Persian Asciension Miniatures Of The Fourteen Century,
Accadiemia Nationale Die Lincei, Roma, 1957.
6 Y. Z. Yörükan, “Alevi ve Tahtacýlar”, Darilfünun Ýlahiyat Fakültesi Mecmuasý, 128, Sayý 8.
7 Beyhan Karamaðaralý, “Sivas ve Tokat Mezartaþlarý”, Selçuklu Araþtýrmalarý Dergisi, I, 1970.
8 A. Gölpýnarlý, Yunus Emre ve Tasavvuf, Ýstanbul, 1961.
9 Age.
10 S. Nuzhet Ergun, Bektaþi Þairleri ve Nefesleri, Ýstanbul, 1957.
11 R. E. Koçu, Esrar Maddesi, Ýstanbul Ansiklopedisi.
12 F. Köprülü, Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar, Ankara, 1966.
13 Nurhan Atasoy, Derviþ Çeyizi, Türkiye’de Tarikat-Giyim-Kuþam Tarihi,
Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ýstanbul, 2000.
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Lolanlýlarýn Tarihçesi - Bölüm III
Burhan Kocadað
Gazneliler’le yapýlan savaþlarda ve Anadolu’ya geçmek için yapýlan
akýnlarda Türkmen oymaklarýnýn giderek çoðaldýðý ve zaman zaman
Gazneliler’i zor durumda býraktýðý, kaynaklarca belirlenmektedir.
“Onlarýn etrafa akýnlarý üzerine Tus Valisi Arslan Cazibi bu Türkmenleri cezalandýrmak için zaman zaman üstlerine kuvvet gönderirdi. Bozguna uðrayan Türkmenler, Dhistan ve Balhan’da daðlara sýðýnarak tehlikeyi atlatýyor ve tekrar akýnlarýna giriþiyorlardý. Böylece
Türkmenler tenkil olmayýnca, Sultan 419 (M.1028) da ordusu ile bizzat harekete geçti. Türkistan’dan göçüp onlara katýlan Türkmenler ve
Yörükler, Gazne Sultaný tarafýndan periþan edildiler. Dört bin kadar
esir ve katledilen Türkmenler Irak, Azerbaycan ve Doðu Anadolu’ya
birçok akýmlar yaparak çok maceralý hayat geçirdiler. Çaðrý Bey’den
sonra da Anadolu’ya yapýlan diðer akýnlarda hep ayný sonuçlar çýkýyordu. Türkmenler, yine yapýlan akýnlardan sonra Horasan’daki yurtlarýna dönüyor ve sýkýþýnca da Dehistan ve Balha daðýna kaçýyorlardý.”
diyerek bu akýnlarý açýk seçik belirtmektedirler.
“Selçuklularýn Gazneliler’e karþý olan zaferi de Oðuz göçmenlerinin
devamlý surette kendilerine katýlmalarý ile mümkün oluyordu.
Horasan’a on bin süvari ile gelen Selçuklular’ýn yüz bin kiþilik Gazne
Ordularýna karþý savaþabilmek için birkaç yýl içinde nasýl çoðaldýklarýna dair en güzel örnek de sadece Ýnanç Yabgu’nun Dandanekan
savaþýnda yirmi bin süvari ile katýldýðýna kayýttýr.”(37)
Görülüyor ki, Lolan-Hormek-Alan ve Abdalan oymaklarý ile gelen
ve daha önce de belirttiðimiz Yabgular diðer kardeþ oymaklar ile
Selçuklularý desteklemiþler ve kazanýlan zaferlerden sonra yurtluklar
edinmek amacý ile Erzincan ve dolayýna gelip yerleþmiþlerdir.
Erzincan’da bugün ki Baranlý oymaðý, o günkü Yabgular’ýn torunlarýdýr.
4-Lolan-Hormek-Abdalhan-Balhan-Baranlý-Balaban ile TunceliErzincan-Kiði-Varto Alevi aþiretleri bugün hâlâ eski Türklerin hayvanlý
takvimine inanýrlar ve yaþlýlar kendi aralarýnda o hayvanlarý simgeleyen
özelliðe göre yýllarýn yazýný ve kýþýný deðerlendirirlerdi. Kýþýn sert mi,
yumuþak mý geçeceðini hayvanlarýn tipine ve özelliðine göre yorumlarlardý. Örneðin çoðu yaþlýlar, kýþ gelmeden, “bu yýl koyun üzerinedir, kýþ
yumuþak olur” veya “bu yýl canavar üzerinedir, kýþ þiddetli olur” derlerdi. Bu gelenek ve inanç eskiden beri dededen Babaya geçtiði için günümüzde, kimse bu takvim hakkýnda bilgi sahibi deðildir. Yine, hiç kimse,
bu takvimin bir Türk takvimi olduðunu da bilmez.
T. Yýlmaz Öztuna, bu takvim hakkýnda þu bilgiyi vermektedir:
“Türkler, on iki hayvanlý takvim denilen milli takvimlerini kullanmýþlardýr. Müslümanlýk kesin suretle kabul edilip hicret esasýna ve
(kamer ) ay hesabýna dayanan Ýslam takvimini kullanmaya baþlayýncaya kadar bu böyle olmuþtur. Hatta Müslümanlýk’tan sonra da
zaman zaman on iki hayvanlý takvimi kullanmaya devam etmiþlerdir.
Zeki Veli Toðan’ýn yaptýðý hesaplara göre bu takvimin mebdei M.Ö.
2000 yýlarý civarýnda olmak icap eder. O zamandan baþlayarak Türk
kavimlerinin bu takvimi kullandýklarý tahmin olunabilir. Takvim, adýný her yýla verilen on iki hayvanýn adýndan almýþtýr. On iki yýl devam
eden her devreden sonra yeni ve ayný hayvan adlarýný taþýyan ikinci
bir devre baþlamaktadýr. On iki yýl, sýrasýyla þu hayvanlarýn ismini
taþýmaktadýr. 1- Sýçan ( Fare) 2- Öküz 3- Kaplan 4- Tavþan 5- Ejder
6- Yýlan 7- At slan 8- Koyun 9 Maymun 10- Tavuk 11- Köpek 12Domuz.”(38)
Görüldüðü gibi aslýný ve nerden geldiðini unutan, fakat, geleneðini bu
güne kadar sürdüren ve hâlâ zamanýmýzda da yaþatan bu aþiretlerin kökenlerinin nerelere kadar dayandýðý belli olmuyor mu? Aksini savunmak
olanaksýz. Günümüzde de bu takvim, ancak doðu Anadolu’daki Aleviler
arasýnda bilinmekte ve yaþanmaktadýr. Doðudaki Þafiler arasýnda bilinmediði gibi Batý Anadolu’daki Türkler arasýnda uygulanmamaktadýr.
5- Üzerinde dikkatle durulacak olursa, Tunceli-Erzincan-MalatyaSivas yörelerindeki tüm oymaklardaki insan isimlerinin Palo-Diyarbakýr-Van- Bitlis- Hakkari-Siirt ve Karaköse illerindeki insan isimlerine
benzemediði, bu bölgelerdeki isimlerin genellikle Arap ve Fars isimlerinin özelliðini taþýdýðý -bunda Ýslam dininin büyük etkisi vardýr- buna
karþýlýk Tunceli-Sivas-Erzincan ve Malatya yörelerindeki insan isimlerinin yapýlýþ biçimlerinde yapýlýþ özelliklerinde özde Türk isimleri
olduðu görülür. Örneðin, Güneydoðu Anadolu’da daha çok, Abdülkerim,
Abdülkadir, Ebul Kasým, Abdülhamit, Abdurrahman ve buna benzer
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olan Selami, Hami, Ömer, Osman, Ebubekir, GIyasettin, Ayþe, Þehmus
isimlere karþýlýk Dersim, Erzincan Malatya, Sivas yörelerinde Türk isimlerine rastlanýlýr. Gültekin, Tekin, Çetin, Alptekin, Ýlhan, Ayhan, Gülhan,
Gülten, Orhan, Þükrü, Cengiz, Alparslan, Atilla, Metin, Aynur, Günnur,
Heves, Haným, Hatun, Güllüzar, Gülsever, Gülsezer, Çiçek, Cevher,
Þahhaným, Nazlý gibi isimler ile Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Fadime, gibi
Arap isimlerine de çokça rastlanýlýr.
Doðu Anadolu’daki kabilelerde olduðu gibi Lolan kabilesinde de
dededen toruna verilen isimler, hâlâ öz benliklerini korumakta ve kökenlerini göstermektedir. Örneðin Varto’da yüzlerce sene önceki Bal-KaliMirza-Ali, vb., isimler, Erzincan’da iken yaþayan dedelerinin adýný taþýmaktadýr. Danzik’te Varto Lolanlýlarýnýn atasýnýn adý Kal-Bal ve onlarýnda babalarýnýn adý olan Dede Mirzali (Mirza Ali) isimleri, Lolanlýlarýn
Balhan ve Bal uþaklarý ile garabetlerini göstermektedir. Bu isimler, soy
listesinde açýk olarak görülmektedir. Bal ve Kali isimlerinin, Karaballý
boyu ile kan ve soy birliðini taþýdýðýný göstermektedir. Gerek beraber
yaþamalarý, gerekse birlikte göç ederek ayný bölgelerde yerleþmeleri ve
ayný adlarý taþýmalarý bu garabeti daha da belirginleþtirmektedir. Ayrýca
bugün Varto’daki Lolanlýlarýn bir kýsmý, Bal’dan gelen Balýklaya soyadýný aldýklarý gibi kendilerine baðlý bir köyün adý da Baltaþ’dýr.
Görüldüðü gibi Varto’daki Lolan oymaðýnýn soyu, Danzik’teki
Lolan-Balhan-Karaballý ve Bal Uþaklarýna dayanmakta, onlarla bir soy
olduðunu kanýtlamaktadýr. Bunlarýn da ayný þekilde Ýran Horasan’ý ve
Türkistan’dan gelmeleri, Aral Gölünün batýsýnda ve Hazar denizinin
güneydoðu kýyýsýndaki Balhan(Balkan) daðýnýn eteklerinde yerleþip
yaþadýklarýný buralarda kýþlýk-yazlýk yurtluklar ve yaylalar edinerek hayvancýlýk yaptýklarýný tarihi kaynaklar belgelemektedir. Gerek Danzik
gerekse Varto Laonlýlarýnýn bugün de eskiden olduðu gibi ayný þekilde
yaþamalarýndan hiçbir þey deðiþtirmeksizin hayvancýlýk yaptýklarýný,
yazýn toplu olarak yaylalara, sonbaharda köylerine döndüklerini görmekte ve yaþamaktayýz.
Kürt tarihi yazarý Bitlis’li Þerefhan, 1585-1597 yýllarýnda yazdýðý
kitabýnda Tunceli ve yöresi hükümdarlarýnýn soy bakýmýndan Melikþah’a
dayadýðýný ve onlarýn da Turani ýrktan olduðunu þöyle ifade etmektedir:
“Bazý büyüklerin rivayetlerine göre Selçuklu Sultaný’nýn dallarýndan
biri olan Emir Salik bin Kasým, Selçuklu Sultaný Alp Arslan zamanýnda Eren-i Rum ve dolaylarýnýn yönetiminde buluyordu. Kendisi ile
Gürcistan hükümdarý arasýnda köklü bir düþmanlýk vardý. Aralarýnda
her zaman savaþ oluyordu. Nihayet 5556 (1165) yýlýnda iki taraf arasýnda çarpýþanlar oldu ve kendisi ile ordusunun ileri gelenleri Gürcüler’in eline esir düþtüler. Kýz kardeþi Þah Ermen’in karýsý olduðu için,
Gürcistan’a birçok armaðanlar gönderdi ve kendisini serbest býraktýrmaya muvaffak oldu. Kendisinden sonra da oðlu Melik Muhammet
yönetimi aldý. Bunun ölümünden sonra ise beylik tahtýna Melikþah
bin Muhammet geçti. Melikþah’ýn gönlü baðýmsýzlýða ve tek baþýna
hüküm sürmeye heves etti. Bu yüzden savaþ çýktý. (M.1202) yýlýnda
Selçuklu Süleyman bin Kýlýçarslan tarafýndan öldürüldü. Eren-i Rum
da o tarihlerden beri Rum Selçuklularý’nýn eline geçti.”
Bu durumda Çemiþkezek hükümdarlarýnýn bu Melikþah’ýn soyundan
gelmiþ olmalarý ve “Melikþah” sözünün Kürt dilinde “Melkiþ” biçiminde
deðiþmiþ olmasý muhtemeldir. Öte yandan Çemiþkezek hükümdarlarýnýn
adlarý da onlarýn Turani soydan olduklarýný kanýtlar. Çünkü, adlarýnýn
hiçbir vesileyle Arap ve Kürt adlarýyla ilgisi yoktur. Arap ve Kürt adlarýna hiç benzemezler.
Soylarý ne olursa, rivayet ediyor ki, adý geçen Melikþah’ýn soyundan
gelen Melkiþ’in etrafýnda büyük bir topluluk meydana geldi, þaný yüceldi ve deðeri arttý. Sonunda 32 kale ve 16 nahiyeyi istila etti. Buralar
þimdi fiilen Çemiþkezek hükümdarlarýnýn egemenliði altýndadýr. Bundan
ötürü, kendisine baðlý olanlar “Melkiþi” adýyla adlandýrýlmýþlardýr.
“Melikþah’ýn adý geçen 32 kaleyi ve 16 nahiyeyi egemenliði altýna
almasýndan bu yana buralar sýra ve veraset yoluyla çocuklarýnýn ve
torunlarýnýn yönetimi altýnda bulunmaktadýr. Bu þehirler ve bu
nahiyeler, Cengiz Han, Timurlenk oðlu Þahruh, Mirza ve Türkmen
Kara Yusuf gibi büyük fatihler zamanýnda bile ellerinden çýkmamýþtýr.
O vilayette durum Þeyh bin-Emin Yýlman (Belan) zamanýna kadar bu
tarz üzerine sürüp gitti.”(39)
Görülüyor ki, Dersim havalisi halký, büyük çoðunluðu ile Turani soydan olup sayýn Vali Edip Yavuz’un gerek Erzincan tarihi ve gerekse Van
tarihine dayanarak Kürtler’i Milan ve Zilan diye ayýrdýktan sonra Dersim
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havalisinin bir kýsým oymaklarýný Miller, bir kýsmýný da (özellikle Zazaca
konuþan oymaklarý) Zillerden göstermesi büyük çeliþkidir.
Zilan ve Milanlar Gurlar’dan gelseler bile Lolan-Balaban-Abdalan
“Eftalit-Akhun” Hormek-haydaran ve diðer oymaklarýn Gurlular’la bir
ilgileri yoktur. Þerefhan’ýn yazdýðý gibi bu “Melkiþ” sözü Mil soyundan
gelmeyip, Melikþah’ýn Kürtlerce Melkiþ olarak söylenmesi ile olmuþtur.
Günümüzde de ne Dersimliler Miller ve Zilanlarý kabul eder, ne de
Milan ve Zilanlýlar Dersimler’i. Tarihi kaynaklar bile bu iki zümre
arasýnda en ufak bir rabýta bulamazlar. Kürtler’in varlýðýný ve kökenlerini yazdýðý Þerefname ile belirtilen Kürt tarihi yazarý Bitlis’li Þerefhan
bile yüzlerce yýl önce Dersimliler’in Türk olduðunu ve Kürtlükle bir ilgilerinin bulunmadýðýný verdiðimiz örneklerden de anlaþýlacaðý gibi
Melikþah’ýn isminden esinlenerek veya Melikþah sözcüðünün deðiþimi
ile öteden beri Kürtler arasýnda bu Dersimli aþiretlere Melkiþler dendiði,
bunlarýnda sonradan Kürtleþtiklerini bildirmektedir.
Dil, din, mezhep ve inanç bölümünde deðindiðimiz gibi Türkmen
olan bu bölge halký, yüz yýllarca Þafii Kürtler arasýnda yaþamýþlar, tarihi
olaylarýn sürekli olarak aleyhlerinde sonuçlanmasý yüzünden yalnýz
kalmýþlar, güvenlikleri için zorunlu olarak kýrsal kesimlere ve oralarda
okul ve eðitimden uzak kaldýklarý için zamanla öz benliklerinden aþýnmalar olmuþtur. Bu uzun süreç içinde kim ve ne olduklarýný unutarak
sadece Alevi olduklarýný bildirmekle yetinmiþlerdir.
Cumhuriyet döneminde bu durum deðiþmiþ, okullarýn girmesiyle
geniþ halk kesimi okula ve eðitime sarýlarak aydýnlýk geleceðe yönelmiþtir. Son yüzdeler, Tunceli yöresinin eðitim düzeyinin tüm Türkiye
yüzdesinin çok üstünde olduðunu, okuma-yazma oranýnýn yüzde doksanlara ulaþtýðýný göstermiþtir. Bu ibre deðiþimi ve artýþýnýn en önemli
nedeni, yýllarca devam edegelen ezilmiþliðin ve inançsal baskýlarýn sonucu olmuþtur. Doðu bölgemizdeki halkýmýzýn mezhepsel farklýlýklarýnýn,
eðitim-öðretim üzerindeki durumunu örnekleyecek olursak, önümüze
Aleviler yönünden olumlu, Þafiler yönünden de olumsuz bir þekilde
düþündürücü bir tablo çýkacaktýr. Doðu’da Þafii kesim, öðretmen ve
okulu kabul etmeyip çocuklarýný okul yerine Kuran kursuna ve camiye
göndermelerine karþýlýk, Lolan-Abdallan-Hormek v.b. Alevi oymaklar
okula ve öðretmene dört elle sarýlýrlar. Çocuklarýný okula gönderip okutabilmek için her türlü özveriyi göze alarak adeta birbirleriyle yarýþa girmiþlerdir. Bu farklý oluþumda Þeyh ve hocalarýn aðýr baský ve etkileri
vardýr. Alevi zümrelerde dinsel baðnazlýk, hurafelik ve körü körüne
boyun eðmek ve teslim olmak yoktur. Eðitime, yeniliðe, ileriye ve uygarca yaþamaya yöneliþ vardýr. Bu istek ve arzuyu köstekleyen yoktur.
Þeyhlere karþýt olan alternatifin diðer kefesi Seyitler, Þafii kesimdeki
Þeyhler gibi düþünmezler. Aksine, çocuklarýný okutmak için halký teþvik
ederlerdi.
Doðu Anadolu’da Þeyhlik ve hocalýk, dokunulmazlýðý yüksek düzeye varabilen aðýr ve etkin kurumlar haline gelmiþlerdir. Þeyh hakkýnda
olumsuz düþünenler çarpýlýr inancý yatar tüm zihinlerde. Bu yer tanrýlarýnýn istekleri dýþýnda hareket etmek, kesinlikle mümkün deðildir. Bu
nedenlerle geniþ halk tabakasý, okula ve öðretmene pek raðbet etmezdi
ilk zamanlarda. Ancak zamanla çevrelerinde okuyup bir meslek sahibi
olan Alevi çocuklarýný gördükçe, onlar da kamçýlanýr oldular.
Yanýldýklarýný, uyutulduklarýný anlayýp, yavaþ yavaþ çocuklarýný okullara
göndermeye baþladýlar. Bizim insanýmýz gördükçe hýzlanýr ve gördüðünü
yapar. Düþünüþ ve meylediþ ise sonradan gelir.
Her dönemin mutlu ve mutsuz, ilkel ve uygar ve çaðdýþý yönleri
olmuþtur. Toplumlar, bu tür oluþumlardan fazlasýyla etkilenir
olmuþlardýr. Geçmiþin belki olanaklarý kýt, geliþmeleri sýnýrlýydý ama,
yine de her olayý zamaný içinde deðerlendirmek gerekir. Þurasý bir
gerçektir ki sýkýntýlar, olumsuz geliþmeler ve istenilmeyen sonuçlar hep
cehaletten geliþmiþtir. Cehalet bireyselliði, kültür ve bilim, birlik ve
beraberliði, rahatça yaþamayý saðlar. Bu arada suçlu olan, sefalet ve
cehalet bataðýnda çýrpýnan halkýmýz deðil, halký, çýkmazlarýn içine sokup
getiren geçmiþ çaðlarýn yönetimleri ve yönetimsel anlayýþýdýr.
Doðu halkýnýn çilesi, Alevi olsun, Sünni olsun, tüm kesimlerde
topluma yönelik olmayan, sosyal adalet ilkelerinden uzak, bireysel ve
çaðdýþý yönetim anlayýþlarýndan kaynaklanmaktadýr. Cumhuriyet
öncesindeki Abdülhamit yönetimi, Halký birbirine düþürerek, sefalet
içinde süründürerek, kimi zaman da zulmün, iþkence ve baskýlarla ezip
geçerek yokluða, sýkýntýya ve cehalete mahkum etti. Kurdurulan
Hamidiye aþiret alaylarý, halkýn biri birini kýrýp geçirmesinden öteye
gitmedi. Giyim, kuþam ve beslenmeleri hem halka hem de devlete yük
oldu. Merhum Mehmet Þerif Fýrat, aþiretler arasý kin ve husumeti doðu-
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ran, sosyal geliþmeyi önleyen, birlik ve beraberliði parçalayan Hamidiye
aþiret alaylarý ile Abdülhamit ve Cumhuriyet dönemlerindeki sosyal
yapýyý ve iç çekiþmeleri þöyle belirtmektedir:
“Sultan Hamit tarafýndan kurulan Hamidiye teþkilatýna alýnmayan
Lolan ve Hormek aþiretleri aþaðý sayfalarda yazýlacaðý gibi Hamidiye
Alaylarý devrinde Cibranlý akýnlarýndan kendilerini korumak için
silaha sarýlarak kabilelerini ayakta tutmaya çalýþmýþ, fakat, büyük
zarara uðramýþlardý.
O çaðda, bu kabilenin aðasý bulunan Kalýbal oðlanlarýndan Mehmet
Aða, Hamidiye alaylarýna karþý Hükümetin nüfuzuna sarýlmak maksadýyla Varto meclis idare azalýðýna girmiþ ve yine Hamidiye alay kumandanlarýnýn nüfuzlarý altýnda ezgin bir hale gelmiþti. Bu aþiret halký, meþrutiyette büyük bir varlýk göstermiþ, milli mücadele harekâtýnda ödevini yapmýþ, Cumhuriyet devrinde de Þeyh Sait Ýsyanýnda Milli
kuvvetler safýnda çalýþmýþ, Cumhuriyet ve rejim için önemli görevlerde bulunarak bu son deneme ile yurttaþlýðýný ispat etmiþtir.”(40)
Abdülhamit’in doðu siyaseti ve Alevi toplumu üzerindeki baskýlarý tarihi belgelerle meydandadýr. O da I. Selim gibi Ýran’ýn mezhepsel etkinliðine karþý Kürtleþtirme politikasýný gütmüþ, Þafii kesimden Hamidiye
alaylarýný oluþturarak sözüm ona devleti ayakta tutacaðýný ummuþ ve böylesine bir yanýlgý ile yanlýþ bir yönlendirmenin girdabýna sürüklemiþtir.
Abdülhamit’in bütün gayreti, kurduðu Hamidiye Alaylarý ile doðudaki Türkmen aþiretlerini ezmekten ve birlikten uzaklaþtýrýp Kürtleþtirmeye zorlamaktan, Þeyh Sait gibi baðnaz, gerici ve þeriat kokan bir
isyanýn temelini atmaktan öteye gidememiþtir. “Yanlýþ hesap Baðdat’tan
döner” misali, devlete ve millete tehlikeli bir akýmýn oluþmasýna neden
olmuþtur. Abdülhamit’in ektiði tohumun faturasýný çok acý bir þekilde
millet ödemiþ ve ödemektedir.
Gerek Lolan ve gerekse Hormek, Abdalan v.b. aþiretlerinin Hamidiye aþiret alaylarýna alýnmayýþlarý, üstelik karþýt bir þekilde mücadele
etmeleri, bu iki aþiretin ve Alevi kesiminin kimliklerini belirtmeye yeterlidir. Yukarýda açýkladýðýmýz gibi bu alaylarýn temelinde baþka nedenler
yatýyordu.
Abdülhamit, devleti ayakta tutacaðým diye aþiretleri bir birine
düþürme planlarý kurarken, bu alaylarýn kurmaylarý da büyük hesaplar
peþinde idiler. Ýngiltere-Fransa ve Rusya’nýn planlý gayretleri ile Doðu
Anadolu üstüne kumar tezgâhlarý kuruluyor ve büyük kumarlar oynanýyordu. Görülen þudur ki, bu güne kadar yapýlagelmiþ Kürt isyanlarýnda
Alevilerin Kürtler’le ortak eylemleri olmamýþtýr. Alevi kesiminde tek
baþkaldýrma olan Dersim harekatý ise ideolojik olmayýp, sadece jandarma zulmüne karþý olan ve ayný zamanda kimi çevrelerce yanlýþ anlaþýlan,
mevzii iken, toplumsal hüviyete büründürülen bir ayaklanmadýr. Sayýn
Ýsmail Beþikçi’nin belirttiði gibi:
“Varsayým 30 - Doðu Anadolu’da Türkler, Alevilerle ortak eylemlere
girdiði halde Kürtler suni Türklerle ortak eylemlere girmemiþlerdir.”(41)
Gerçekten geriye dönüp baktýðýmýzda, geçmiþten günümüze dek
yapýla gelmiþ tüm olaylarda Aleviler ile Þafii Kürtler’in hiçbir ortak
eylemlerinin yapýlmadýðý görülür. Bunun da tek nedeni, inanç ve kültür
farklýlýðýndan kaynaklanmaktadýr. Geçmiþteki acýlý olaylar, her dönemde
Alevilerle Þafii Kürtler arasýna mesafeler koymuþtur. Her dönemin
olayýnda ezilen, kýrýlan daima Aleviler olmuþtur.
Bu nedenle her Alevi bilir ki herhangi bir Kürt egemenliði karþýsýnda
bütün Aleviler ezilecek, sürülecek ve I. Selim’in yaptýðý soykýrýmý gibi
ve hatta ondan da beter durumda toptan bir katliamla yok olacaklardýr.
Düþünce-inanç-dil ve kültür birliði olmayan, üstelik aralarýnda asýrlarýn
ekerek biriktirdiði kin ve nifak tohumlarý olan böyle toplumlardan
birinin, diðerlerini kabul etmesi olasý deðildir. Özet olarak denilebilir ki,
Doðu Anadolu’da Aleviler ile Þafii’ler, birleþmez iki ayrý kutup oluþturmaktadýr. Aralarýnda ufak-tefek bireysel dostluklar olsa bile, toplumsal
olarak bir araya gelmeleri ve bir arada olmalarý mümkün deðildir. Bu
kutuplaþmalarýn temeli, çok eskilere dayanýp, Selçuklular dönemine
kadar uzanýr.
Daha önce de belirttiði gibi Doðu Anadolu halkýnýn bu günkü sosyal
yapýsýnýn karmaþýklýðýný, geri kalmýþlýðýn, cehaletin ve yoksulluðun
suçunu geniþ halk kesiminde deðil, onlarý bu oluþumun içine iten
geçmiþin yönetimlerinde aramak gerekir.
(Devamý 20. sayfada)
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(Baþtarafý 19. sayfada)

Lolanlýlarýn Tarihçesi

Alevi Bektaþi Kimliði
Bizler bu âlemde Hakk’ýn kuluyuz
Ulu bir ecdadýn torunlarýyýz
Kimse bizi boþ sanmasýn doluyuz
Güruhu Naci’nin torunlarýyýz
Muhammed Aliyle Ehlibeyitin
Kerbalâ çölünde susuz þehidin
Eba Müslüm muhtar gibi yiðidin
Bektaþý velinin torunlarýyýz
Süfyani.soyundan çektik çok zahmet
On Ýki Ýmam’dan umarýz rahmet
Gönüller sultaný Karaca Ahmet
Gözlekçi Baba’nýn torunlarýyýz
Mevlana’nýn dergâhýna yüz sürdük
Gök kubbe atýnda semaha döndük
Taptuk dergâhýnda Yunus’u gördük
Þah Abdal Musa’nýn torunlarýyýz
Kültür yapan yedi büyük ozanýn
Batýn ilmi okuyanýn yazanýn
Seyyah olup bu âlemi gezenin
Kul Himmet üstadýn torunlarýyýz
Hiçbir zaman masumlara deðmedik
Tarih boyu zalimleri sevmedik
Asýldýk kesildik boyun eðmedik
Abdal Pir Sultan’ýn torunlarýyýz
Dört kapýda kýrk makamdýr yolumuz
Engür þerbetidir bizim dolumuz
Muhabbet baðýnda açar gülümüz
Gül Ahi Baba’nýn torunlarýyýz
Asýrlar boyunca ezile geldik
Elendik yýkandýk süzüle geldik
Erenler yoluna dizile geldik
Hubuyar Sultan’ýn torunlarýyýz
Kendi halkýmýzdan kurduk bir ordu
Esaret altýndan kurtardýk yurdu
Bu güzel düzeni Atatürk kurdu
Mustafa Kemal’in torunlarýyýz
Ýstiklal uðruna serimiz serdik
Düþman karþýsýna göðsümüz gerdik
Vatana gaziler þehitler verdik
Mezarsýz þehidin torunlarýyýz
Ýrfan mektebinde tahsil görenin
Keramete saadete erenin
Zâhirden bâtýndan haber verenin
Ýnsani Kâmil’in torunlarýyýz
Dost dost dedik diye kötü bakýldýk
Yobazlarýn tuzaðýna takýldýk
Sivas illerinde yandýk yakýldýk
Yanan ozanlarýn torunlarýyýz
Sazý sözü yedi iklime ulaþan
Eserleri dilden dile dolaþan
Ölene dek Hak uðruna savaþan
Mahsuni Þerif’in torunlarýyýz
Huy almýþýz ozanlarýn huyundan
Âþýklarýn sadýklarýn soyundan
Salihi’nin aslý Türkmen boyundan
Ortasya Türk’ünün torunlarýyýz
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1925 Þeyh Sait isyanýnda devletin milli kuvvetleri yetiþinceye kadar Alevi aþiretler, sadece
kendilerini korumak amacý ile savunmaya geçerek cepheler açmýþlardýr. Þeyh Sait’in sýkýþtýrýldýðý
Varto yöresindeki Abdurrahman Paþa köprüsünde rahmetli Serçüklü Hüseyin Efendi’nin komutasýndaki Lolanlý kuvvetler tarafýndan esir alýnmýþ olmasýna karþýn, Ýstiklal mahkemesi’nde,
sadece intikam almak amacý ile “bunlar da bizimle beraberdi” þeklindeki yalan sahte beyanlarla
Ýstiklal Mahkemesi oyuna getirilmek istenmiþti. Hem de isyanýn kurmayý ve elebaþý durumunda
ola ve ayný zamanda ikili oynayan Cibranlý Binbaþý Kasým’ýn idamdan kurtulmasýna ve müebbede hüküm giymesine karþýlýk.
Dinsel akýmlarýn ve mezhepsel geliþimi, kitlelerin sosyal, kültürel yapýlarýnýn özelliklerine göre
yerleþmekte ve yayýlmaktadýr. Bu gün böyle görünen bir toplum, geçmiþte baþka bir etkilenme ile
baþka yapýya girebilir. Bu günkü aþiretlerin yapýsal özelliði de, iþte böylesine bir etkilenmeden
oluþmaktadýr. M. Þerif Fýrat .Lolan Aþiretinin, Erzincan-Danzik bölgesinde iken H.736 (M) yýlýnda Eratna Beyliði baþkaný Alaattin-i Erten’a tarafýndan onaylanan Horasanlý Hacý Kureyþ Baba’ya
çýrað hakkýnda baðlanarak Alevi olduklarýný açýklar. Bu tarih Anadolu Selçuklularý’nýn yýkýldýðý,
beyliklerin kurulduðu, Moðollar’dan Ýlhanlý Hükümdarlýðýnýn son dönemine gelindiði ve Kýrþehir
bölgesinde yayýlmaya baþlayan Bektaþiliðe geçim tarihi olsa gerek. Zira Horosan’dan gelen
Türkmenler’in %80’i daha Horasan’da iken Aleviliði benimsemiþlerdi. Çünkü, Müslümanlýk
Türkler tarafýndan kabul edildiði zaman egemenlik ve halifeliðe dayanan yönetim, teokratik
biçimiyle Emeviler’de idi.
Emeviler, Abdülbaki Gölpýnarlý’nýn belirttikleri gibi kendilerinden olmayanlara, köle anlamýna gelen “mevali” diyorlardý. Arabistan’ýn bu çöl Bedevileri, kendilerinden olmayan ve Arap
olmayan kavimleri hakir ve küçük görüyorlardý. O sýralarda Hz. Ali soyunun ezilmesi ve Kerbelâ
olayý ve sonrasýnda halifeliðin babadan oðla devam eder þekilde Emeviler’e geçmesi, Haccac-ý
Zalim’in Ýran ve Azerbaycan’daki zulümleri nedeniyle Hz. Ali Soyuna sempati duyduklarý ve bu
vesile ile Aleviliði benimsedikleri tarihi gerçek.
Ýslamiyet öncesi dinsel kurumlarý kesin olarak bilinmemekle beraber, o zamanýn yaygýn
Zerdüþt dini ile daha önceleri Þamanizm’in etkinliðinin olduðunu, Ýslamiyet döneminde ve
çaðýmýzda kýsmen geleneklerde görülebilen kalýntýlardan sezinlenmektedir. O günlerden beri dinsel inançlarýný sürdüren Alevi oymak ve aþiretler, bu gün, çaðýmýzýn gereði olan bilim ve kültürün
etkisinde kendilerini yenilemekte ve sosyal geliþine tam anlamý ile ayak uydurmaya çalýþmaktadýrlar.
NOTLAR:
37 Prof. Dr. Osman Turan, Age, s. 68.
38 T. Yýlmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, Cilt 1, s.165.
39 Þerefhan, Þerefname (Kahire Nüshasý), s. 118-189.
40 M. Þerif Fýrat, Doðu illeri ve Varto Tarihi, s. 85-86.
41 Ýsmail Beþikçi, Doðu Anadolu Düzeni, s. 35.
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Türkülerimizin Söylendiði Ortamlar
Rýza Aydýn

T

ürkü dinleyenle türkü söyleyen birbirlerini tamamlayan bir
bütünün parçalarýdýrlar, bunlar zaman içerisinde birbirlerine
“uyumlu” bir kültür oluþtururlar. Eskiden türkü dinleyenle
söyleyen ayný ortamda bulunurlardý, eðer dinleyen söyleyeni
hakkýyla dinlemezse, söyleyen bundan alýnýp küser, türkü
söylemeyi de býrakýrdý; ama eðer söyleyeni dinleyenler can kulaðýyla
dinlerlerse bu defa söyleyen daha bir keyiflenir, söyledikçe dili açýlýr,
okþarcasýna sazýn perdelerinde dolaþan eli, döþüne dokunduðu mýzrabý
adeta uçardý. Bu birbirini okþayan, paylaþýldýkça geliþen bir saygý
ortamýydý.
Küçükken köyümüzde “cem” yapýlýrdý, baþka köylerdekine de
giderdik, bu yüzden o aný çok iyi anýmsýyorum. “Cem”de saz çalýnmaya
baþladý mý, sanki “haz komutu” verilmiþ gibi hemen herkes kendi
kendine bir çekidüzen verir, yani “hazýr ola” geçer, pür dikkat kesilirdi.
Cemaatýn ortasýnda bir “Gözlekçi” olurdu, eðer çocuklar ses ederse, önce
“Gerçeðe Hû!” diye uyarýr, daha da olmazsa elindeki övendereyle (asayla) kafalarýna vururdu. Sazýn, sözün, âþýðýn büyük bir saygýnlýðý vardý.
Þimdi de çoðunlukla bu kültürde yetiþmiþ insanlarýn bulunduðu ortamlarda yaþýyorum, evimizde sazlý-sözlü anlarýmýz oluyor, türkülerimiz de
hep bu saygýyla dinleniyor. Sazlý-sözlü bu muhabbetlerimizi, baþka
kültürlerde yetiþmiþ insanlarýn bulunduðu ortamlarda yapýnca aradaki
farký görüyorum.
Þehre gelince farklý kültürlerle karþýlaþtýk, teknolojinin de etkisiyle
oluþan baþka bir þeyi fark ettik. Adamlar müziði, türküyü hep mekanik
aletlerden duymuþlar, onu dinlerken de konuþmuþlar, bir þeylerle
uðraþmýþlar ama -sesi veren- alet de onlara hiçbir þey dememiþ, ne küsmüþ ne de kýrýlmýþ. Sonuçta adamlarda bu tarz bir “huy” haline gelmiþ.
Televizyonun çýkmasý da bunu kamçýlamýþ; þimdi bir düþünün; Ali
Ekber Çiçek televizyonda “Haydar Haydarý” çalýyor, karþýsýndakiler de
birbirleriyle konuþuyor, bu söyleyenin ve dinleyenin birbirini “paylaþtýðý” bir olsaydý böyle olur muydu hiç; doðal olarak olmazdý, olamazdý. Bu durum insanýn insana “yabancýlaþmasý”yla, insanýn “yalnýzlaþmasý”yla ya da her þeyini makine ile yapmasýyla çok baðlantýlý. Ayný
apartmanda oturan insanlar birbirlerini tanýmýyorlar; þehirde, kalabalýklar içerisinde insanýn yalnýzlaþmasý her þeye damgasýný vuruyor.
Yalnýzlaþan birey her sorununu makine ile gideriyor; buna alýþan birey
canlý müzik yapan biriyle karþýlaþýnca ona da ayný þekilde makinedeki
söyleyene davrandýðý gibi davranýyor. Bu da, türkü söyleyenin kendini
tamamen müziðe verip, onu hakkýyla söylemesini engelliyor.
Ben, Adana konserlerine geldikçe Ruhi Su’yu dinleme mutluluðuna
ermiþ bir kiþiyim. Biz Ruhi Su söylerken nefesimizi tutardýk, ne zaman
ki o türküsünü bitirip ayaða kalkar ancak o zaman alkýþlardýk. Ona eþik
ettiðimiz anlar da olurdu, ama bu o müziðin uyumu içinde saygýyla
yapýlýrdý. Bu konserlerin, Fazýl Say’ýn konserinden farký olmazdý.
Alanlarda da böyleydi; ben Zülfü Livaneli’nin Ankara- Hipodrom konserinde, o mahþeri kalabalýðýn içerisindeydim. Gözyaþlarýmýzý saymazsan hiçbir taþkýnlýðýmýz olmadý. Geçtiðimiz yýl Çukurova Üniversitesi’nin amfisinde Erkan Oður’u dinliyorduk, bir bebek iniltisi duyuldu; babasý, özür dileyip kundakta ki çocuðu dýþarý çýkardý. O anda Erkan
Oður özlü bir söz etti: “Sessizlik, notaya yazýlmasa da, müziðin bir parçasýdýr”, dedi.
Þimdi konserlerde yapýlan müzikle, konuþup efkâr daðýtýrken müzik
de duymak isteyen insanlarýn oluþturduðu “bar” ortamlarýnda yapýlan
müzik bir olur mu hiç? Bara gelen müzik dinlemeye mi geliyor yoksa iki
tek atýp, efkâr daðýtmaya, oynayýp “boþalmaya” mý? Fazýl Say, bu bar ortamlarýna gelse, o gürültü içerisinde ne kadar baþarýlý olabilir? Adana’ya
bir bara geldiðinde Tolga Çandar’ý dinlemeye gitmiþtim; gitmez olaydým.
Tolga “Yiðit olan ata biner atlanýr, yiðit olan her cezaya katlanýr”ý çekiyor, saðýmdaki solumdaki insanlar “çan çan” konuþuyorlar. Þimdi, bu
olur mu hiç, bu duruma dayanamadým, bir tatsýzlýk çýkmasýn diye dýþarý
çýktým. Yahu tamam bizler “DAL”da “misafir edildik” oradaki her türlü
muameleye katlandýk, ama biz mazoþist deðiliz ki; orada elimiz gözümüz
baðlýydý, çaresiz katlanýyorduk, ama ya þimdi, gözümüz açýkken bunlara
niye katlanalým. Sonra düþündüm, haksýz olan, Tolga söylerken konuþanlar deðil, benim. Adam oraya bunun için gelmiþ, oraya gelirken kendini
buna göre “kotlamýþ”, buna göre para ödemiþ. Onlarýn yanýnda benim
iþim ne? Ya buna katlanacaðým ya da o ortamlara gitmeyeceðim.
Adana’da çok sanatçýnýn konserini gördüm, izledim, gözledim. Her
sanatçý kendine has bir dinleyici kitlesi oluþturmuþ; kiminin konserlerinde hem müzik dinleniyor hem de müzikle beraber coþup oynanýyor,
kimininkinde ise dinleyici kendini paralýyor, ortalýðý yýkýp yemiriyor,
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sanatçýya saldýrýyor, bir sürü güvenlik gücü bunlarý zaptedemiyor, kendini “jiletleme” noktasýna geliyorlar. Her sanatçý, yarattýðý dinleyici kitlesini gittiði yere de getiriyor. Gelen sanatçýya göre bulunduðu ortamýn
havasý da, hemen deðiþiyor; bunu gayet açýk olarak fark edebiliyorsunuz.
Ayný bara Erkan Oður gelince, gelen dinleyici- müþteri kitlesinin oluþturduðu bar ortamýyla, Kývýrcýk Ali gelince gelen dinleyici – müþteri kitlesinin oluþturduðu bar ortamý bir olmuyor: “Herkes gittiði yere kendini
de götürüyor”. Sorun, kendine has bir dinleyici kitlesi oluþturamamýþ
genç, yeni-yetme sanatçý adaylarýnda. Bu genç sanatçýlarýn türküleri
hakkýný vererek okuyamamalarý þimdilik bir sorun yaratmýyor. Çünkü,
bilen bu türkünün olgun söyleniþinin nasýl olduðunu, kimin söylediðini
biliyor. Muharrem ya da Neþet Ertaþ’ýn söylediði bozlaðý herkes söylemeye çalýþýyor, baþarýlý olan da var olamayan da. Ama merak eden
bunun doðrusunu kaynaðýndan dinleyince aradaki farký görüyor. Gelip
geçici yerlerde deðil de kasetlerde, bu türküler ustalarýnca yanlýþ söylenmeye baþlanýrsa, iþte o zaman korkmamýz gerekir. Biz türkü severler,
barlardaki kötü söyleyiþten deðil, bunun ustalarý, Arif Sað, Sabahat
Akkiraz gibi ekol yaratmýþ ya da bu ekole “simge” olmuþ insanlar bunlarý “kötü” söylemeye baþlarsa iþte o zaman endiþeye kapýlmamýz
gerekir; þükürler olsun ki þimdilik böyle bir tehlike yok
Herkes türkü çýðýrabilir ama ona hakkýný vererek çýðýran az olur.
Bizim türkülerimiz naziktirler, öyle örselenmeye falan gelmezler ha,
hemen bozulurlar. Bizim türkülerimiz öyledir ki aðýr aðýr, sindire sindire
söylersen aðýt olur, biraz sulandýrýp da hýzlandýrýrsan o aðýtlar oyun
havasýna dönüþür; örneðin “Makaram Sarý Baðlar Kýz Söyler Gelin
Aðlar”, “Kýzýl Dere” aðýtlarýnýn baþýna gelen budur. Semahlarda böyle,
ehil olmayan insanlarýn elinde “dönüþtürülüp” tadýný kokusunu kaybediyorlar; “þýkýdým þýkýdým” oyun havasýna dönüþtürülüyorlar.
azý sanatçýlar, kendilerine ya da yörelerine özgü bir tarz
geliþtiriyorlar; aðýzlarý, boðazlarý ona alýþtýðýndan baþka bir
yörenin türkülerini söylemekte baþarýlý olamýyorlar. Örneðin
Þivan, kendi yöresinin türkülerini çok iyi söylüyor olabilir, söylüyor da- ama Kýzýlýrmak’la yaptýklarý kasette “Anu
Yemen’dir” türküsünü söyleyememiþ; söylemiþ ama olmamýþ. Bunun
gibi Mahzun Kýrmýzýgül kendi tarzýnda parçalarý iyi söylüyor olabilir
ama türkü kaseti iyi olmamýþ, aðzý bu tarza gitmiyor. Emre Saltuk’un da
böyle, kendine has bir tarzý var, o tarza aðzý alýþtýðýndan deyiþleri, türküleri söyleyemiyor; o söylediðini sanýp, yeni bir yorum getirdiðini
düþünüyor olsa da, olmuyor. Herkes her þeyi iyi söyleyecek diye bir kural
da yok. Hoþgörülü olmak, iyiyle kötüyü birbirinden ayýrmamak, her þeyi
olduðu gibi kabul etmek anlamýna gelmez; “iyiye iyi, doðruya doðru,
kötüye de bizden uzak olsun” diyeceksin; bizler de diyeceðiz.
Hacý Bektaþ-i Veli ya da Pir Sultan Abdal Derneði’nin yemeðinde
içki içen topluma çok güzel türkü de söyleyebilirsin deyiþ de. O kültürün
insanlarý, o içkilerini yudumlarken bu söylenenleri saygýyla, içten
duyarak dinlerler ama her ortamda bu tadý bulamazsýnýz. Bu yüzyýllarýn
birikimi sonucu oluþan bir kültürel birikimdir.
Anýmsatmak yerinde olacak: Cem’de Saki herkese “dem” daðýtýr; sorun ne içkide nede içki içilen yerde; sorun, içki içenin o anki “niyetindeniteliðinde”, yani “kültürel birikiminde”. Bektaþi’ye “baba erenler içki
içer misin?”, demiþler “hayýr dem alýrým”, demiþ. Bektaþi özdeyiþinin
anlatmak istediði gibi, “dem” sazla, sohbetle, muhabbetle beraber alýnýr;
bunlar birbirini bütünleyip birbirlerinin tadýný, niteliðini deðiþtirirler.
Böylesi bir ortamda þiþedeki “mübarek” oradan çýkar, oradakilerle birleþir, baþka bir þey olur. Bu kültürü bilmeyene bunu anlatmasý zordur.
Sorun içilende ya da içki içilen mekânda deðil, sorun “âþýkla maþukun”
iliþkisinde, yapýsýnda aranmalý.
Görüldüðü gibi, bu konunun konuþulacak çok yönü var; ama sonuç
olarak bir genelleme yapmak zorunda kalýrsak, türkülerimiz barlarda “iyi
söylenemiyorlar” diyip sözü bir fýkra ile baðlayalým:
Baba erenler kasabaya giderken, eþi iyice, üzerine basa basa tembihlemiþ “herif bugün gelirken kasaba uðra nasýl piþirileceðinin tarifini
yazdýrdýktan sonra pirzolalýk et al, aðzýmýzýn tadýyla bir pirzola yiyelim”,
demiþ. Baba erenler eþinin isteðine uyup pirzolalýk eti almýþ, kasabada
etin nasýl terbiye edilip piþirileceðinin tarifini de bir güzel yazdýrýp
cebine koyduktan sonra yola revan olmuþ. Yolda gelirken bir pýnarýn
baþýnda mola vermiþ. Suyun gözesinden eðilip su içerken birden bir
hýþýrtý duymuþ, baba erenler baþýný kaldýrýp bir bakmýþ ki ne görsün; bir
kuþ eti cýrnaklarýna takmýþ götürüyor. Bektaþi çaresiz kuþun cýrnaklarý
arasýnda giden ete bakarken baðýrmýþ “onu götürüyorsun ama demiþ,
tarifesi bende kaldý aðzýnýn tadýyla yiyemezsin”

B

27

*

Trakya Gezi Notlarý

T

Ayhan Aydýn

rakya genellikle tabiatýnýn güzelliðiyle anýlan ve Türkiye’nin Batý’ya en yakýn coðrafyasý olarak nitelendirilir. Ama
þu kadarýný söylemek gerekir ki, burada yaþayan insanlarýn
önemli bir kýsmý bu toprak parçasýnýn devamý niteliðindeki
Bulgaristan ve Yunanistan’dan da göçüp gelmiþler. Bu
nedenle Trakya, çok kültürlü bir yapý sergiler; yoðun bir
Alevi-Bektaþi varlýðýnýn olduðu kadar, birbirinden çok farklý inanç, kültür ve yaþam anlayýþýna sahip insanlarý baðrýnda toplar. Bu
küçük ama çok önemli bölge Türkiye’de Alevilik-Bektaþilik araþtýrmacýlýðýnda ihmal edilen bir yöredir. Özellikle Balkanlar’daki Alevi-Bektaþi
varlýðýný araþtýranlarýn bu bölgeyi kesinlikle ihmal etmemeleri gerekir.

23 Mart 2004 Salý
ÝSTANBUL’DAN hareketle, daha önceden temasa geçilen ve bölgedeki
inanç önderlerini toparlamasý ricasý kendisine iletilen Hasan Yýldýz’la
Kýrklareli’nde, kendi evinde bir araya gelindi.
Hasan Yýldýz, kendisine baðlý olsun, olmasýn diðer tüm dedeleri
(ocakzade manasýndaki dedeler deðil. Þimdiki ismiyle bölgedeki “derviþleri”) de toplantýya çaðýrmasý sonucunda, kendi talipleriyle birlikte, 20
civarýnda kiþiyle toplanýldý.
Hasan Yýldýz Baba, halihazýrda bölgedeki Amuca kabilesine dedebabalýða baðlý, yani Balým Sultan erkâný’ný uygulayan bir Bektaþi babasý
olmasýna karþýn, bölgedeki farklý inanç uygulamalarý (Bedreddini, vb.)
olanlarla, yani halkla yoðun bir temasa sahip bir isim.
Babanýn evinin altýnda ibadetlerini yaptýklarý geniþ bir “Cemevi” var.
Gece saat 12’ye kadar süren sohbetle söyleþiyle buradaki sorunlar, insanlarýn duygu ve düþünce dünyalarý irdelendi. Büyük bir yarenlik örneði
sergilendi. O gece Hasan Yýldýz Baba’nýn evinde misafir kalýnarak, daha
samimi bir ortam yaratýldý.
Hasan Yýldýz þu bilgileri de bizimle paylaþtý; bizim duyduðumuza
göre, Babaeski’de Sarý Saltuk’un mezarý varmýþ. Bir de Edirne’de þehrin
çýkýþýnda bir manastýrýn bahçesinde yine Sarý Saltuk’un bir mezarý varmýþ. Sarý Saltuk ibadet ettiði zaman buralarda bolluk olduðu için, yöredeki halk onu çok sevmiþ ve onun adýna ibadetlerini yerine getirmiþler.
Ayný zamanda Þeyh Bedreddin de Sarý Saltuk’un yolunu takip etmiþtir.

Selahattin Dað
SELAHATTÝN DAÐ; 1961 yýlýnda Kýsmet Aktaþ Baba’dan nasip alarak
yola girmiþ, bir Gülþeni. Kendisini, “Þeyh Bedreddin’e baðlý bir Gülþeni
kuluyum”, diye tanýtan Dað, Alevilik, Bektaþilik’le ilgili birçok kaynaðý
tarayan, kökenlerini araþtýran, bölgede Alevi-Bektaþi-Bedreddini inancýnýn/felsefesinin yaþamasý için çaba harcayan canlarýmýzdan birisi aslýnda.
Onun temel kaygýsý, Alevi kurum ve kuruluþlarýyla, yazarlarýn kendilerini tatmin edecek araþtýrmalar yapamamalarý ve bu konuda bir boþluk
olmasýndan dolayý arayýþ içinde, çeþitli bocalamalar sergileyen bir kiþilik göstermesi.
Gülþenilerde gülbenkli muhabbet (dört ayaklý kurban kesilen muhabbet, koyun, koç, vd.) ve gülbenksiz muhabbet (iki ayaklý tavuk, horoz,
vb., yani, “Cebrail” kurbaný kesilen muhabbet) olduðunu söyleyen Dað,
on üç yaþýndan beri bu yola gönül verdiðini, babasýyla cemlere girdiðini, eski dede ve babalarýn kendilerini kendi inançlarý konusunda aydýnlatmalarýna raðmen þimdi mürþit sýkýntýsý çektiklerini, hali hazýrda da
Gülþenileri temsil eden dedeler olsa da bir baþ, bir baba olmamasý dolayýsýyla ve köylerin boþalmasý, kente göçün artmasý ve ekonomik nedenlerle insanlarýn inançlarýndan ödün verdiklerini, bu sorunun Kofçaz Ýlçesi’nde çok yoðun bir þekilde yaþandýðýný söyledi.
Edirne’de Hasan Þezai Hazretleri’nin türbesi varmýþ. Ayrýca onun
Gülþeni olduðunu duyduk diyen Dað, bir de “Gülþeniler Sokaðý” olduðundan bahsediyor. Kendilerinde baþ okutmanýn, musahipliðin olmadýðýný söyleyen Selahattin Dað, kendilerinin topluca tövbeden geçtiklerini,
bunu aksatmadan sürdürdüklerini söylüyor. Ýstanbul’da Paþabahçe’de
Davut; Lüleburgaz Turgutbey Köyü’nde Levent Baba’nýn (Kýsmet Aktaþ’ýn yerine baba olmuþ), Kýrklareli’nin Koruköy’ünde de Ali Baba’nýn
hali hazýrda bildikleri babalar olduðunu söyleyen Dað; Kofçaz Deveçataðý Köyü’nde Habib Dede ile Talih Özkaynak’ýn, Ahmetler Köyü’nde
Mehmet Ali Uzun’un dede olduklarýný; Devletliaðaç’ta Yaþar Aktürk’ün,
Lüleburgaz’da Tatlýpýnar Köyü’nde Nuri Çakar Dede’nin görevlerini
yapmaya çalýþtýklarýný söyledi.
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Ahmet Malik (Emekli Öðretmen)
KOFÇAZ TERZIDERE’li 1930 doðumlu. Kökleri Bulgaristan Alvanlar
(Yablonova’dan) gelmiþ. Kendisini þöyle anlatýyor:
“Dedem, Veli Efendi’nin babasý Ahmet Baba’dan el almýþ, kendisi
Bektaþi olmuþ. Ayný þekilde benim babam da Bektaþi olmuþ. Dedem
Bektaþi dedesiydi. Sonradan babam da dedelik yaptý. Ben de yol
konusunda kendimi iyi yetiþtirdim. Onlardan çok þeyler öðrendim.
Bizim inancýmýza göre Horasan’dan Ýbrahim Sani Gülþeni Tarikatý’ný
kurmuþ. Önceki sene ziyaret edip söyleþtiðimiz, bilgili Bektaþi Babalarýndan Haydar Karaman’ýn eþi Fatma Ana’da bizi görmekten çok
mutlu olduðunu söyleyip duygulandý. Çünkü Haydar Karaman
Baba’yý, 9 Eylül 2002’de kaybetmiþtik”

Fevzi Kemter Derviþ
HASAN YILDIZ Baba’ya baðlý olan Çýrakçý Derviþ, Mehmet Ali Solak
Baba’dan nasip alarak yola girmiþ. “Mehmet oðlu, Hatice’den doðmayým” diyen derviþ, þu anda Kýzýlcýkdere Köyü’nde Hasan Yýldýz’ýn derviþliðini yapýyormuþ. Yani onun en önemli yardýmcýsý pozisyonundaymýþ.

Muharrem Hüseyin Durgut Derviþ
KIZILCIKDERE Köyü’nde dede olan Durgut, 71 yaþýnda olmasýna raðmen oldukça dinç görünüyor. Mehmet Ali Solak Baba’nýn oðlu, Ahmet
Solak Baba’nýn amcasý olduðunu söyleyen Hüseyin Durgut, 1960 yýlýnda nasip alarak yola girdiðini, 2003’ün beþinci ayýnýn dördünde de derviþ
olduðunu, ölene kadar bu yola hizmet etmek arzusunda bulunduðunu
belirtiyor. Kendi ifadesine göre Kýzýlcýkdere Köyü 200 haneymiþ.

Hasan Hüseyin Aslan Derviþ
HASAN HÜSEYÝN Aslan Derviþ, “Kofçaz Beyce Köyü’ndenim” diyor
ve devam ediyor:
“Almýþ yedi yaþýndayým. On beþ yaþýnda nasip alýp yola girdim. Bu
meydana kadim oldum. Nasip aldýðým baba Kýlavuzlu Köyü’nden
(Tekirdað), Cafer Tuncer Baba’dýr. O Hakk’a yürüyünce Halil Tiryaki’ye teslim oldum. Halil Baba, Hasan Yýldýz’ý baba yaptý. Þimdi biz
de Hasan Yýldýz Baba’ya teslim olduk. Derviþ olduk. Hasan Yýldýz
Baba’nýn derviþiyim, rehberiyim.”

24 Mart 2004 Çarþamba, Edirne
MEDENÝ YAÐCI’yla telefon baðlantýsý kurup Uzunköprü yakýnlarýndaki Meriç’e baðlý Omurca Köyü’ne hareket ediyoruz.
Kýzýldeli Sultan Ocaðý’na baðlý bir baba; ayný zamanda Kýzýldeli Sultan Ocaðý’nýn önde gelen temsilcisi Lütfü Aykurt Baba’yý da Halife Baba
olarak gördüklerini ve kendilerinin ona baðlandýklarýný söyleyen Medeni
Yaðcý’ya buralarda daha aktif olmasý ve diðer tüm babalar, dedeler ve derviþlerle baðlantýya geçip, çalýþmalarýný onlara anlatmasýný rica ediyoruz.
Yaþayan en ünlü Bektaþi þairlerinden Kemal Özcan’ý (Derviþ Kemal)
evinde ziyaret ederek, sohbet ediyoruz. Kendince kimi eleþtirilerini bize
yönelten Derviþ Kemal özellikle Alevi/Bektaþi kurumlarýnýn ozanlara
sahip çýkmamasýndan yakýnýyor. Kendini Atatürkçü, ilerici bir kiþi olarak
tanýtan Derviþ Kemal, bu yazarlarla, bu kurumlarla, bu toplumla bir yere
gidilmez, diyip olumsuz bir tablo çizse de kendisini cesaretlendiriyoruz.

Sayý 7

Ýsmail Pastýrmacý Baba
KIZILDELÝ SULTAN Ocaðý babalarýndan Ýsmail Pastýrmacý çifte vatandaþlýk hakkýna sahip bir Bektaþi babasý. Kendisi ayný zamanda Yunanistan vatandaþý da olan Baba, ziyaretimizden çok memnun olduðu gibi,
bu ziyaretlerin ne kadar yararlý olduðunu da babayý ziyaretimizde daha
iyi anlýyoruz.

Sarý Saltuk
AYNI ZAMANDA þu anda oldukça harabe bir halde olan ve sadece bir
mezarýn kaldýðý Babaeski’deki Sarý Saltuk’un makamýný ziyaret ediyoruz. Büyük ihtimalle Romanya Dobruca Babadað’daki türbesinde meftun olan Sarý Saltuk’un, yedi yerde mezarýnýn bulunduðuna inanýlýyor.
Hatta bu sayýnýn daha da fazla olduðunu biliyoruz. Mevcut bilinenlerinin
dýþýnda örneðin Ýstanbul’da ve Tunceli’de de bir Sarý Saltuk ziyareti var.
Bilindiði gibi inanýþa göre vefatýndan sonra yedi tabutun yapýlmasýný
isteyen Sarý Saltuk, bunlardan sadece birinde yatarken, tabutun açýlmamasýný istediði için yedi ayrý yerde yattýðýna inanýlan, Balkanlar’a ilk
giden büyük bir eren olarak anýlmaktadýr. Babaeski’deki makamýnýn
içler acýsý durumuna üzülüyoruz. Bir demir korulukla çevrilmiþ ve
hemen baþýnda mumlarýn yandýðý anlaþýlan ziyaret Babaeski’nin merkezinde bir yerde.

Kumrular Köyü
AKÞAMÜZERÝ yaptýðýmýz gezi oldukça yararlý oluyor. Köyde yapýlan
cemevini ve bu cemevinin arsasýný baðýþlayan canýmýzý ve köyden birkaç
kiþiyi de görüp, cemevinin yapým öyküsünü onlardan dinliyoruz. Buna
göre köydeki canlarýn yardýmýyla yapýlan cemevi özellikle bilgili
Kýzýldeli Sultan Ocaðý Halife Babasý Lütfü Aykurt’un da çabalarýyla kýsa
sürede toparlanmýþ görünüyor. Oldukça temiz olan cemevinin tamamlanamayan bazý bölümleri için bizden istek de bulunan köylüler ayný
zamanda özellikle okumak ve okutmak için kitap da talep ediyorlar.

Firuzköy, Lütfü Aykurt Baba
KIZILDELÝ SULTAN Ocaðý’nýn Halife Baba’sý (Dedesi) pozisyonunda
olan Lütfü Aykurt’u evinde ziyaret ediyoruz. Ziyarette Lütfü Aykurt’tan
çok detaylý bilgiler derleniyor. 17 Nisan 1937’de Silivri Ortaköy’de doðduðunu söyleyen Lütfü Aykurt Baba, atalarýnýn ve eþinin ailesinin
Yunanistan’dan buraya göçtüðünü anlatýyor. Mübadele döneminde çok
sýkýntýlar çekildiðini, insanlarýn birbirlerinden koparýldýklarýný anlatan
Aykurt, Kýzýldeli Sultan’ýn da Balkanlarý Ýrþat eden bir pir olduðunu, ona
baðlý olmaktan dolayý onur duyup, layýkýyla hizmetlerini yerine getirmeye çalýþtýklarýný belirtiyor:
“Bizler Aleviler, Bektaþiler olarak çok sýkýntýlar çekmiþ insanlarýz.
Birçok kez düzenimiz bozulmuþ. Özellikle 1826’daki olaylarla Bektaþi dergâhlarý, tekkeleri tarumar edilmiþ. Kaynak kitaplar yakýlmýþ.
1878’de Doksanüç Harbi olmuþ. Daha sonra biliyorsunuz, Balkan
Harbi var. Birinci Dünya Savaþý var. 1925’de tekke ve zaviyeler
Hakký Saygý Baba ile Nevzat Demirtaþ lokma duasýnda

kapatýlýyor. Buna raðmen bizler hizmetlerimizi yerine getirmeye
çalýþmýþýz. Biz bugünlere kolay gelmedik, nice badireler atlattýk. O
yüzden bugünün deðerini de iyi bilmemiz gerekir. Ben naçizane bu
yola hizmet etmeye çalýþýyorum. Bizlerin geldiði yerin ismi de
Ortaköy’dür. O nedenle bizler de ayný ismi yaþatýyoruz. Biliyorsunuz,
eskiden Müslümanlarla Hýristiyanlar içi içe bir yaþam sürüyorlarmýþ.
Birbirlerini etkilemiþler. Ýnançlar arasý hoþgörü olmuþ. Biz zaten
hoþgörüden yanayýz.”
Kýzýldeli Sultan’a baðlý 24 köy varmýþ. Vakýf arazileri varmýþ. 1370 tarihide Birinci Murat türbeyi yaptýrmýþ. Aykurt Baba anlatýmýný sürdürüyor:
“Aslýnda bizlere Karagöz yörükleri de denirmiþ. Kýzýldeli’yle ilgili
anlatýlarý biliyorsunuz. Benim bilebildiðim kadarýyla Doç. Dr. Bedri
Noyan’ýn eski yazýdan çevirdiði bir kitap var. Ayrýca Hüseyin Pehlivan Dede de bir elyazmasý vardý. Bunun yaný sýra Hasan Özgüner
(Kadir Hasan)’ýn da Türklerin Rumeli’ni Fethi isimli bir kitabý vardýr. Bir de bende Faziletname var. Kýrcaali’de bir de Seyit Baba varmýþ. Kýzýldeli Sultan (Seyyid Ali Sultan) Yunanistan Dimetoka’da
Gaziler Tepesi’ndedir. Temmuzun 27/28’inde Seçek Yaylasý Þenliði
olur. Aslýnda bir yayla etkinliði deðildir bu. Burada bir yaylaya çýkma yoktur. Ama insanlar bu þenlikte bir araya gelip, birlikte olurlar.
Benim duyduðuma göre o bölgede on Alevi Bektaþi köyü kalmýþ.
Þu anda Medeni Yaðcý, Ýbrahim Manaf, Burhan Sütçan bana baðlý babalar. Kýzýldeli Sultan Ocaðý’na baðlý olarak Bursa Ýsmetiye Köyü’nde Demirtaþ’ta, Ýsmail Baba varmýþ. Bir de bana Orhangazi, Ortaköy’de oturan Erdoðan Baba hizmet yapýyor. Gürbüz Baba ve Ýsmail
Pastýrmacý Babalar sana baðlý deðiller. Ben on yýldýr babalýk yapýp,
görevlerimi yerine getiriyorum. Bana baðlý Nail Derviþ ve Salip
Derviþler var.
Bizde musahiplik çok önemlidir. Ahret kardeþliði denen bu olay
insaný tamamlayan, eksikliklerini gideren bir büyük inanç kurumudur. (Bizde musahipsizlere ‘yediler’ denir.) Bir kiþi yola girip,
nasip alacaksa ilk önce mürebbisini bulur. Daha sonra ahret anasýný
ve babasýný bularak, kurban kesip yola girer. Bizde 12 post vardýr. Bu
on iki postun, hizmetin sahipleri çok önemlidir. Bir nevi bakanlar
kurulu gibi çalýþýrlar.
Bizler cemlerimizi kesinlikle aksatmadan hem de ödün vermeden
devam ettiriyoruz. Her cemde sizlerin görgüden geçme dediðiniz
þeyleri bizler yaparýz. Cemin bir baþlama ve bitme ayý, haftasý yoktur. Her an canlar cem yapabilirler. Kiþi Almanya’dan gelmiþse,
babaya söyler, daha sonra canlara haber verilir ve cem yapýlýr. O
cemde de mutlaka tüm hizmetler yerine getirilir. Bizim hiçbir cemimizde hizmetler aksamaz. Gerçekten de sabahlara kadar sürer. Biz bu
sene de Kumrular da, Ortaköy’de ayný þekilde cemlerimizi yaptýk.
Bizde ayný zamanda Sarý Çorba da önemlidir. Bu Aþuredir. Herkes
orucunu tuttuktan sonra Sarý Çorbasý’ný yapar. Burada da bizlerde
tarikten geçme olayý vardýr. Ayný zamanda Nevruzda da insanlarý
pençeden geçiririz. Eðer kiþi yolu zarara uðratacak bir iþ iþlerse ona
ceza verilir. Hiç kimseye imtiyaz tanýnmaz. Bizde kiþinin ceza almasý
ceme katýlanlarýn taktiriyle olur. Ýnsanlar babayý da düþkün yapabilirler, cemden düþürebilirler. O kiþi bir daha ceme giremez. Nitekim bir
baba taliplerinin isteðiyle babalýktan düþürüldü. Toplumdan dýþlandý.
Sýký kurallarýmýzla Hak-Muhammed-Ali yoluna zarar gelmemesi
için, canýmýzý bu yola feda ettik. By-pass ameliyatý oldum, böbreklerimden ve diðer birçok yerimden þikayetim var ama yol daha ulu
olduðu için hizmetleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Þu anda
Ortaköy’de dört gölüm(*) var. Edirne’de Lalapaþa’da Taþlýmüsellim
(yarý yarýya); Uzunköprü’de Yeniköy, Esköy (bir kýsmý, Ýlçe merkezinde), Çobanpýnar, Akýncýlar (Dravþan); Malkara’ya baðlý Piþman
(Yenidibek), Teslim(Sarýpolat), Yayla göne; Meriç’te Omurca
(Medeni Yaðcý), Nasuhbey Köyü; Pýnarhisar’a baðlý Ýslambey, Silivri
Ortaköy, Firüzköy, Bursa Merkez; Ýsmetiye Köyü, Atýcýlar Köyü.”

NOTLAR:
(*) Göl: Bölüm, bölük anlamýndadýr. Yani talip sayýsý çok fazla olduðu için bunlar kýsým kýsým ayrýlýr. Hepsinin hizmeti de ayrý ayrý görülür. Buna bazen
ocak, oðul, dergâh vb. isimler de verilebiliyor.
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Alevilerin “Iþýk” Olarak Anýlýp Kýrýlmalarý
Lütfi Kaleli
Baki Öz’ün “Alevilik ile Ýlgili Osmanlý Belgeleri” adlý yapýtýnda ilgi
çekici bir husus, 16. yüzyýlda Alevilere Kýzýlbaþlýðýn yanýnda, bundan
önce “Iþýk” denilmesidir. Örneðin, 23 Ramazan 966 (30 Haziran 1558)
tarihli Kanuni Sultan Süleyman fermanýnda þöyle denilmektedir:
“Seydi Gazi Iþýklarý’nýn katledilmesine iliþkin Eskiþehir kadýsýna
hükmümdür:
Bugünlerde gönderdiðin mektupta, daha önce gönderilen onurlu
buyruklarýmdan söz ederek ‘Eskiþehir ve Seydi Gazi ilçelerinden
kimi Seydi Gazi Iþýklarý’nýn oturduðunu ve bunlarýn da fesatçý kiþiler
olduðundan yakalanýp güvenilir kiþilerin bekçiliðinde Kütahya’ya
gönderilip hapse atýlmalarýný ve sonuçtan bizim haberli kýlýnmamýzý
istediðimizi’ yazmýþsýn. Ayrýca yazýnda söz ettiðin ‘Eskiþehir
kadýlýðýnda iki Iþýk inançlý kiþi bulunduðunu, bunlarýn birinin yirmi,
birininse on beþ yýldan beri inançlarýndan dönüp Sünni olduklarýný,
evlenip çoluk çocuða karýþtýklarýný, hiçbir suçla suçlanmadýklarýný,
buna göre halkýnýn tanýklýk ettiklerini’ yazmýþsýn. Þimdi buyruðum
odur ki, ilk buyruðumdaki gibi fesatçýlara fýrsat ve ruhsat vermeyip
haklarýndan gelesin…” (sayfa: 21)
19 Zilkade H. 966 (M. 1558) tarihli bir baþka ferman ise þöyledir:
“Bayramlarda kös ve nakkare çalarak dolaþan ve Aþure Günleri
düzenleyen Iþýk Taifesi’nin bu davranýþlarýnýn yasaklanmasýna iliþkin
Edirne kadýsýna hükmümdür:
Þu kutlu saltanat günlerinde Hz. Muhammed þeriatýnýn icrasýný
O’nun getirdiði hükümlere baðlamak tek emelim olmakla, çok geniþ
topraklara sahip olan Osmanlý ülkemde valiler ve hakimleri tayin
etmekten dahi þerefli amacým yüce þeriata aykýrý olan kötü davranýþ
ve hareketleri yasaklamak ve defetmektir. O halde bundan önce
ülkemde kutlanan bayramlarda bazý kimseler þeriata aykýrý olan
eðlence ve oyunlarla meþgul olup, o çeþit aþaðýlýk iþler yasak ve
defedilip uyarýlmýþ ve defalarca yazýlar yazýlmýþtý. Halen kadýlýk
görevini yaptýðýn yerde, önce bayramlarda bazý günahkarlar þerefli
þeriata aykýrý ve emre karþý, önceki üslup ile davul, nakkare ve zurnalar çalýp, bir çok eðlence ve yasak davranýþlar yapýp, bundan baþka
ortadan kaldýrýlmýþ bidatlerden (sonradan ortaya çýkmýþ adetlerden)
Aþure günlerinde Iþýk Taifesi dahi sancaklar kaldýrýp davul, nakkare,
def ve dümbelek çalarak þehirlerde açýkça gezdikleri; Müslümanlarýn
hakimlerine bile bu tür þeriata aykýrý hareketler yasaklandýðý halde,
onlara izin verilip yasaklanmadýðý iþitildiðinden, þimdi bunun gibi
kötü eylemler, bundan önce yasaklanýp defedilmiþ iken, bu kez izin
verilmesine sebep nedir bilinmesi ve bundan sonra yasaklanmasý
gerektiðinden dolayý buyruðum odur ki:

Þerefli hükmüm elinize ulaþtýðýnda, bundan sonra bayramlarda þeriata aykýrý davranýþlarda bulunan kimselere davul. ve nakkare
çaldýrýp, eðlenceler ve yasaklanmýþ davranýþlar yaptýrýp, yapanlarý
yasaklayýp Aþure günlerinde de, diðer günlerde de Iþýk Taifesi’nin bu
çeþit davranýþlarla þehirde gezdirmeyip yasaklayarak, bu yasaða
uymayanlarý, þerefli þeriatýn. gereði ile cezalandýrýp, bu yüce emrimin suretini orada düzenlenen sicile kaydedip, bugün ve bugünden
sonra yüce buyruðuma aykýrý ve þerefli þeriata karþý gelen kimselere
göz açtýrmayasýn...” (Sayfa: 30. 31)
15 Sefer H. 975 (M. 1567) tarihli ferman:
“Ahyolu’ndaki Iþýk Taifesi’nin izlenmesi ve eylemlere katýlanlarýn
tutuklanarak cezalandýrýlmalarýna iliþkin Ahyolu kadýsýna hükmümdür:
Mektup gönderip Ahyolu ilçesinde ve Hatun ili bucaðýnda sapkýnlýk
yapan Iþýk Taifesi toplanýp, Bahçeli adýndaki baþkanlarý Tur adlý Iþýk
için, haþa ‘Peygamberdir’ diye inandýklarýndan baþka, Ehl-i Sünnet
vel Cemaat’ten olan Müslümanlarýn ibadetleri için ‘Boþ yere aç gezersiniz ve baþýnýzý yere korsunuz’ deyip Feraiz (din bakýmýndan
miras kalan farizalar) kitaplarýna, ‘saman ve kepekten ibarettir,
samaný hayvan soyu ve kepeði de köpekler yer. O kitaplarý okuyan da
hayvan ve köpektir’ diye çekiþtirip söverek; Müslüman mezarlýklarýna, ‘Yezitlerin kabirleridir’ deyip kendi ölüleri için ayrý mezarlýk
yapmýþlardýr. Bu ve benzeri tam bir kafirlikleriyle zihinleri boþ, okumamýþ toplumu dinden saptýrmak üzere olup, adý geçen bucak
halkýnýn çoðu bunlara uyarak haksýz yere adam öldürmeye ve mallarýný almaya çalýþýp, kendi halinde güçsüz olan halkýn ise onlarýn
þerrinden korkup rahatsýz olduklarý, gizli ve açýk araþtýrýldýkta,
davanýn anlatýldýðý gibi olduðundan, haklýyý koruma gayretiyle
coþup, adý geçen Bahçeli ve müritlerinden Resul ile Ýshak yakalandýklarýnda, ‘Biz kafir idik, þimdi Müslüman olduk’ diye tövbe
ettikleri için kafile verilip, Bahçeli müritlerinden ve bazý hýrsýzlardan,
hassa reislerinden kereste almaya gelen Hüsam Reis ile yakalanýp
gönderilmek üzere iken kaybolup, öte yaka Kýzýlbaþlarýndan gelip
bunlarýn arasýnda yerleþmiþ bir kara sakallý halk suretinde olan
Boyacý Ahmet adlý kimsenin öldürülmesi için toplanmýþ bulunan bu
azgýn ve sapkýnlarýn yüce katýma yöneldiklerini arz eylemiþsin...
Þimdi, o kaçanlar dahi yakalanýp, durumlarý deðerlendirilerek
bildirilen davranýþlarý kanýtlanýrsa tümünün hapsedilmelerini
emredip buyuruyorum...
Buyruk eline vardýðýnda, çok dikkatli olasýn; adý geçenleri ve kaçanlarý ne olursa olsun yataklarýna ve duraklarýna adamlar yollayýp bul-

Serçeþme Sizlerin Katkýsýyla Çýkýyor ve Daðýtýlýyor
Serçeþme’nin arkasýnda medya ve iþadamlarý yoktur. Gerçek sahibi
Serçeþme’den niyaz alan okuyucularýdýr. Serçeþme’yi çýkaranlar yurt
içinde ve dýþýnda çalýþan, emeðiyle geçinen insanlardýr. Serçeþme okuyucusunun özverisine, paylaþýmcýlýðýna, çalýþkanlýðýna güvenerek ve zorluklarý birlikte çalýþmayla aþma gücüne dayanarak yola çýkýyor.

Eli kalem tutan tüm canlardan yazý, haber, fotoðraf, yorum, yazýlar ile
nefeslerinizi, deyiþlerinizi bekliyoruz. Tüm canlarý, Serçeþme’ye abone
olmaya, abone yapmaya, temsilcilik görevini üstlenmeye, bulunduklarý
yöreye derginin toplu getirtilmesini, elden daðýtýlmasýna el vermeye
çaðýrýyoruz.

BUGÜNE DEK TEMSÝLCÝLÝK GÖREVÝNÝ ÜSTLENEN CANLAR:
Yurtdýþý - Almanya: Berlin Zeki Konuk +49.172.305 92 29; Bremen Adnan Kýlýç
+49.174.448 49 59; Darmstad Hüseyin Akýn +49.179 107 88 56; Frankfurt Sedat
Bican +49.170.751 25 35; Gladbach Behcet Soguksu; Hamburg A. Varol
+49.172.453 14 62; Hanau Kemal Nayman +49.173.667 7291; Kassel Hüseyin
Öztürk +49.162 153 33 20; Oberhausen Mehmet Kaz +49.173 612 01 95; Stuttgart
Kýlavuz Bakýr +49.162 909 70 70; Avusturya: Tirol Hüseyin Polat +43.650 841 55
99; Belçika: Brüksel Kazým Bakýrdan +32.473 49 37 12; Danimarka: Aarhus
Yücel Tanrýverdi +45.5124 0283; Fransa: Paris Ahmet Kesik +33.672 96 33 44;
Hollanda: Gelderland Ali Rýza Aðören +31.651 25 63 19; Ýsviçre: Basel Ýbrahim
Bakýr +41.78 808 40 07; Norveç: Oslo Ali Kýlýnç +47.9208 6450.
Yurtiçi - Adýyaman: Merkez Ýmam Bakýr 0532.791 03 20; Gölbaþý Kenan Tezerdi
0535.949 43 13; Amasya: Merzifon Ali Kiziroðlu 0535.644 27 25; Gümüþhacýköy
Feruz Oruç 0542.664 35 14; Ankara: Sýhhiye Timur Özmen 0532.313 87 78;
Merkez Ýsmail Metin 0532.644 95 37; Antalya: Merkez Ýlyas Þimþek 0544.578 22
99; Burdur: Merkez Mehmet Turan 0248.234 37 17; Denizli: Merkez Tekin Özdil
0546.237 32 96; Diyarbakýr: Merkez Mehtap Ürer 0535.872 63 03; Eskiþehir:
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Odunpazarý Cafer Karataþ 0533.719 36 54; Gaziantep: Merkez Katre Can
0535.503 6601; Ýstanbul: 4. Levent Hüseyin Düzenli 0555.204 73 79; Acýbadem
Koray Berktaþ 0533.244 61 25; Alibeyköy Veysel Köse 0544.305 39 23; Avcýlar
Mustafa Kýlçýk 0536.552 68 75; Bahariye Zehra Ünder 0533.722 03 91; Beyazýt
Bekir Delibaþ 0212.516 23 14; Çaðlayan Ali Ulvi Öztürk 0212.224 22 42; Fatih
Rukiye Delibaþ 0536.396 83 56; Ýçerenköy Yýlmaz Gürbüz 0535.524 49 12;
Kadýköy Kazým Erol 0216.347 14 41; Kaðýthane Aydýn Deniz 0212.320 18 18;
Kayýþdað Veli Göynüsü 0532.687 31 09; Sarýgazi-Taþdelen Ergül Þanlý 0532.410
51 79; Soðanlýk Hasan Harabati 0532.787 7098; Sultanbeyli Sadegül Çavuþ
0535.491 07 58; Ümraniye Ýsa Polat 0536.968 99 75; Üsküdar Sabri Karaman
0533.263 02 43; Yenidoðan Salih Arslan 0535.941 15 09; Ýzmir: Merkez, Hüsniye
Çýnar 0532.512 59 62; Konya: Beyþehir Hüseyin Kutlu 0535.522 75 11; Beyþehir
Salman Zebil 0542.431 56 91; Maraþ: Elbistan Ali Kaya 0535.466 38 43; Nurhak
Hasan Çadýr 0535.511 12 99; Nevþehir: Hacýbektaþ Erhan Çetin 0536.426 94 33;
Samsun: Merkez Cem Sultan Ermiþ 0532.700 49 61; Terme Emrah Çolak
0542.341 33 03; Tekirdað: Merkez Hasan Arslan 0282.263 05 79; Urfa: Kýsas
Ahmet Aykut 0536.777 63 47; Sýrrýn Sadýk Besuf 0537.392 6375.

Sayý 7

Lütfi Kaleli

durasýn, getirip yargýlayasýn. Arz ettiðin gibi azgýnlýklarý ve sapkýnlýklarý sabit olanlarý hapsedip, sicil suretlerine yüce katýma gönderesin. Sonra emrim ne þekilde gelirse, gereði gibi uygulayasýn...”
(Sayfa: 38, 39)
Anadolu’da 16. yüzyýlýn son çeyreðine dek “Iþýk Taifesi” diye tanýmlanan Aleviler, toplu kýrýmlarýn yoðun yaþanmasýndan sonra bu isimle
anýlmaz oldular....
Peçevi Tarihi’nde Iþýk Taifesi’nden þöyle söz edilmektedir:
“Ehli-i Ýslam’da Iþýk Taifesi mezmum (ayýplý) bir toplum olduðu
gibi, kafirlerden daha kötü bir taifedir.”
Prof. Dr. Süleyman Uludað, Tasavvuf Terimleri Sözlüðü’nde Iþýk
karþýlýðýný þöyle veriyor:
“Osmanlýlar zamanýnda bazen Bektaþilere, Alevilere, Hurufilere ve
Rafýzi eðilimli derviþ zümrelerine Iþýk ve Iþýk Taifesi adý verilmiþtir.
Bunlar adýna tesis edilecek vakýflarýn þer’an geçerli olamayacaðý
kaydedilmiþ ve fermanlarda bu zümreye dikkat çekilmiþtir.”
“Kafirlerden daha kötü bir taife” olan ve vakýflarý “þer’an geçerli
olmayan” Iþýklar, Osmanlý ülkesinde sürek avlarýnýn ve katliamlarýn
hedefi oldular. Yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kaldýlar ve kurtuluþ
olarak çeþitli sözcük oyunlarýnýn arkasýna sýðýnarak kendilerini korumaya çalýþtýlar. “Iþýk Taifesi” bugünkü Alevilere 17. yüzyýldan önce verilen isimdi. Ellerinde baðlamalarý ile köy-köy dolaþarak, bu inanýþýn
yayýlmasýný ve yerleþmesini saðlayan misyoner ozanlara da “Iþýk” deniyordu.
Köy yollarýnda dolaþarak baþý açýk, yalýn ayak korumasýz dolaþan,
elinde sazýndan baþka dayanaðý olmayan “Iþýklar”, sürek avlarýnýn baþlamasý ile aðýr zulümlere uðradýlar, aþaðýlandýlar, yok edildiler. Iþýklar bu
zulümden ve yok oluþtan kurtulmak için, bir sözcük oyunu ve bir ses
benzerliðinin ardýna sýðýndýlar: Aþk, aþýk ve ýþýk sözcükleri, o dönemde
Osmanlý ülkesinde kullanýlan Arap Alfabesi ile neredeyse ayný harflerle
yazýlýyordu. Okunuþlarý da birbirlerinden pek farklý deðildi. Misyoner
ozanlar, kaðýt üzerindeki ‘ýþýk’ yazýsýný, ‘aþýk’ olarak okuyup kendilerine
“Aþýk” dediler. Böylece ýþýklara yönelik öfke ve þiddeti kendi üzerlerinden savuþturdular...
Anadolu ve Rumeli’de Alevi inanýþýnýn önderleri olan “Iþýklar”, yok
olmaktan kurtulmak için “Aþýk” adýný alýrken, adlarýnýn önüne bir tanýmlama daha koydular: “Horasan Erenleri”. Horasan, Ýran’ýn Kuzeydoðusu’nda bir bölge adýdýr. Ýnanç önderlerinin bu tanýmla anýlmalarý, ilk
bakýþta bunlarýn Anadolu ve Rumeli’ye Ýran’ýn Kuzeydoðusu’ndan geldiklerini düþündürüyordu. Ancak 10. yüzyýldan baþlayarak Anadolu’ya
akýn-akýn göç eden Türkmenlerin ata yurdu Orta Asya idi. Horasan,
Türkmenlerin Orta Asya’dan baþlayan ve Anadolu’da son bulan göç yol-

Alevilik Dizisi
Alevilik, Diyanet,Siyaset – Ýsmail Kaygusuz
YENÝ ÇIKTI
Musahiplik – Ýsmail Kaygusuz 2. BASKI
Sivas Katliamýnýn Onuncu Yýlýnda
Onlar Iþýk Oldular – Ahmet Koçak
Okunacak En Büyük Kitap
Ýnsandýr - R Yürükoðlu
Hünkar Hacý Bektaþ Veli - Ýsmail Kaygusuz
Alevilikte Ýnanç Kültür Siyaset
Tarihi ve Ulularý - Ýsmail Kaygusuz

larýnýn üzerinde onlarca bölgeden sadece biriydi. Göçerler, konduklarý
yerlerde geldikleri bölgenin adýyla anýlýrlar ve göç yollarý üzerinde uðradýklarý kentlerden herhangi birinin adý ile anýlmazlardý. Horasan sözcüðünün anlamýna bakýldýðýnda iþin sýrrý anlaþýlýr: Fars kökenli “Horasan”
sözcüðü, “Güneþin yeri” anlamýndadýr. Bu insanlar “Güneþin yeri”nden
geldiklerini ve “Iþýk” olduklarýný usta bir düzenleme ile üzeri örtülü
biçimde de olsa kendilerini ifade ediyorlardý...
Ýlhan Erten tarafýndan derlenmiþ eski bir Alevi deyiþinde Iþýklar’ýn
saklanýþý þöyle anlatýlmýþtýr:
“Biz aþýðýz ne söylesek
Sözümüz de yalan olmaz.
Sýr içinde sýr saklarýz
Hiç kimseye ayan olmaz...”
Gubari’nin ünlü. nefesinde “Aþýklar”ýn aslýnda “Iþýklar” olduðu çok
açýk biçimde ifade edilmektedir:
“Aþýklarýn, ýþýklarýz el-hak gedalarýz
Þeydalarýz felek-zedeler müptelalarýz.
(Aþýklarýz, ýþýklarýz, doðrusu fakirleriz,
Biz ki feleðin zulmüne uðramýþ tutkunlarýz)
Alevi sözcüðü de yine ayný tarihlerde, 16. yüzyýlýn son çeyreðinden
sonra kullanýlmaya baþlandý. Bu sözcük son derece bilinçli bir seçimdi.
“Iþýk Taifesi” hükmedenlerin gözünde “kafirlerden de kötü bir taife”
olduðu için bu addan süratle kurtulmak gerekiyordu; o noktada Alevi
sözcüðü imdada yetiþti. Alevi sözcüðü Iþýk Taifesi’nin kadimdeki adýydý
ve “Iþýk Ýnsaný” anlamýndaydý. Asýl önemli olan ise, Alevi sözcüðü ile
Ýslam’ýn dördüncü halifesi Hz. Ali’nin adý arasýnda büyük bir ses benzerliði vardý. Böylece Hz. Ali’nin arkasýna sýðýnarak ardý arkasý gelmeyen
saldýrýlardan korunmak, çaresizliðin bir sonucu olarak yaratýlan dahice
bir fikirdi.

YENÝ ÇIKAN KÝTAPLARIMIZ

Kerbelâ Destaný
(Maktel-i Ýmam Hüseyin)
300 Yýllýk Bir Elyazmasýndan Çevrilen
Destan

ÇIKIYOR

Öykü
Dünden Bugüne Alevi Olmanýn
Bedeli – Ýsmail Kaygusuz

Divanyolu Cad. No 54, Erçevik Ýþhaný 102,
34110 Eminönü-Ýstanbul
Tel/Faks: +90.(0)212.519 5635
www.alevyayinlari.com

Siyaset Dizisi
Kafa Tutan Günler - Esat Korkmaz
Ya Sosyalizm Ya Barbarlýk – Y. Zamir
TKP, Doðuþu, Kuruluþu, Geliþme
Yollarý – S. Üstüngel
Ýrtica ve ABD Kýskacýnda
Türkiye – Lütfi Kaleli 2. BASKI
Küreselleþmeyi Anlamak – Yusuf Zamir
Sosyalizm – R. Yürükoðlu
1. Cilt: Sosyalizm Nedir
2. Cilt: Ütopik ve Bilim-Dýþý Sosyalizm
3. Cilt: Günümüz ve Türkiye
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Alevilik-Bektaþilikte Ýnsan Haklarý
Esat Korkmaz

Alevilik-Bektaþilikte insan haklarýnýn ne anlaAlevilik-Bektaþilikte insan haklarý, birey
ma geldiðini algýlayabilmek için soruna,
merkezli deðil, sosyal ve ekonomik haklar
“Batýlý olmayan”ýn evrenselliði açýsýndan
temelli, toplum belirleyici, birlik yönelimlidir.
Evrensel insan haklarý geleneðinin Haklar ve yükümlülükler, “insanlarýn birliði”
yaklaþmak durumundayýz: Saðlýklý yöntem,
evrensel dediðimiz þey “Batý ‘artý’ Batýlý oliçindir; dikey deðil, yataydýr, yani “toplumyaratýlabilmesi için,
mayan”dan oluþuyorsa, “Batýlý olmayan”ýn
cu”dur ya da “kamulcu”dur. “Birlik
evrenselliðini “bilince taþýyarak”, her iki
yönelimli”
olduðu için bireyleri yalnýzlaþtýrýp
evrensel ölçekte
evrensellik arasýnda bir “bireþim” yaratmaktýr.
onlara “düðüm” atmaz; onlarý yabancýlaþBatýlý tasarýmda insan haklarý belirleyici
manýn ve yalnýzlýðýn kucaðýna itmez.
kültürel ve yapýsal “farklýlýðýn”
anlamda “medeni haklar-siyasi haklar” karKolektivist kaygýlarla bireyleri “bütünün
þýtlýðý üzerine yapýlanýrken Alevilik-Bektaþiparçasý” olarak algýlar, yatay sosyalkorunmasý ve arttýrýlmasý
likte insan haklarý “sosyal haklar-ekonomik
ekonomik haklarý yaþama geçire geçire o
“gereklidir”,
haklar” birlikteliði üzerine oturtulur.
parçalardan bir “toplum” kurar.
Batýlý anlamda insan haklarý tasarýmý,
Alevilik-Bektaþilikte, “aþkýn dinsel bir
ötesinde
“kolektif haklara” karþýt olarak “birey” temeletik” yoktur; tam tersine “içkin”, yani varlýðýn
lidir. Sorumluluk “birimi” olarak “bireyin
içine yönelik, yatay bir “dinsel etik” vardýr.
“zorunlu”dur.
insan haklarý” modeldir. “Halklarýn haklarý
Anlaþýlacaðý gibi “aþkýn bir tanrýya” ulaþve diðer kolektif haklar”, bireyci-dikey insan
maya çalýþan “bireysel ruh”u birlik ruhunu
haklarý “geniþletilerek”, yani yapýyý bozmayahazýrlayacak bir “ara halka” olarak algýlar; bu
cak “ödünler” verilerek gizlenmeye,
nedenle “birlik ruhu” her þeydir: “Halkýn sesi
yumuþatýlmaya ya da örtülmeye çalýþýlýr. Ödünler daha çok “din” ve
Hakk’ýn sesidir”, özdeyiþiyle Tanrý’nýn ancak “halk” aracýlýðýyla
“dil” konularýný kapsar. Böylesi bir durumda “medeni ve siyasal haklar”
“konuþabileceðine” inanýr. “Yatay” olarak gerekli “uzunluðu” kazantemelli bireyci-dikey insan haklarýný “örtük bir ödev”e çeviren
madan “dikey” duruma gelinemeyeceðine yönelik yargý egemendir.
emperyalist politikalara “karþý durmak”; yatay eðilimli “sosyal“Bedel”e dönüþtürülmüþ, uþaklaþtýrýcý, ödev güvenceli insan haklarýna
ekonomik haklar” temelinde yurttaþýn devletle ya da devletlerle
“eleþtirel” bakar; toplum katýnda, aþaðýdan yukarýya bir yasallýk “kanalý”
açarak, “demokrasi geleneðini” bu yapý üzerine oturtur.
“pazarlýk yapma hakkýný” yaþama geçirmek gerekir.
Batýlý insan haklarýnda “hak kaynaðý” ya Batýlý bir ülke, Batýlý
Ýþte burada “Batýlý olmayan”ýn içinde yer alan Alevilik-Bektaþilik,
ülkelerin örgütü ya da aþkýn bir tanrý iken Alevilik-Bektaþilikte “toplum”
“Doðu toplumculuðunun kazanýmlarýný” devreye sokarak evrensel insan
ya da “doða”dýr. “Yatay ve birlik” yönelimli olduðu için, örneðin;
haklarýnýn oluþumunda “sonsuz olanaklar” sunan bir yapý olarak
Alevilik-Bektaþilikte herkese iþ verme anlamýnda “iþlendirme”, yalnýzca
karþýmýza çýkar.
dünü deðil, yarýný da üretecek bir “ücret” alma, eþit “gelir daðýlýmý”ný
Alevilik-Bektaþilikte insan haklarý, “doða haklarý ve insan haklarý”
saðlama, herkesin okumasýný olanaklý kýlan “eðitim”i yaratma ve
olarak algýlanýr: Birey merkezli Batýlý anlamdaki insan haklarýnda “hayherkesin tedavi olmasýný yaþama geçirecek “saðlýk” hizmetini verme vb.
vanlarýn ve bitkilerin” bir hakký yoktur; onun için hayvanlara ve bitkilere
birer insan hakkýdýr; “lokma verilmesi”, karýn doyurmanýn ötesinde
“hizmet etmeyi sürdürebilecekleri gibi davranýlýr”; aslýnda bütün aþkýn
insanlarýn yalnýzlaþmasýna, yalnýzlaþýp yabancýlaþmasýna karþý bir etkindinlerde de bu vardýr. Alevilik-Bektaþilikte “can” taþýyan bütün varlýklar
liktir.
kutsaldýr ve bütün varlýklarýn “hakký” vardýr.
Bu açýdan bakýldýðýnda Aleviliðin-Bektaþiliðin özünden kaynaðýný
Anlaþýlacaðý gibi Batýlý insan haklarýnda “bireyci-eþmerkezci” bir
ilke var iken, Alevilik-Bektaþilikte yaþam birliði ilkesi anlamýnda “biyoalan insan haklarý yaþama geçirilmeye baþlandýðýnda toplumsal ölçekte
merkezci” bir ilke vardýr. Batýlý bakýþta, doða üzerinde “tahakküm” var“devrimci bir çözümlenme” süreci yaþama geçirilmiþ olur. Sivil toplumdýr; doða, insanlar için vardýr; insan amaç, doða araçtýr. Doðal olarak
daki ayrý ayrý sýnýfsal konumlanýþlar tarafýndan belirlenen, yani günlük
hayvanýn, bitkinin, taþýn, topraðýn “yasal konumlarý” olmadýðý için hakyaþamda sürdürülen “toplumsal iliþkiler” en üretici yanýndan yakalanýr.
larý da yoktur.
Bu temel iliþkileri ölçü alarak baþlatýlan “demokrasi” kavgasýnda, “eþitÝnsan-merkezli insan haklarý mücadelesi bu sorunun altýndan “kalkasizlikler” devlete uzanýp bu aygýtý “belirlemeye” baþlar. Tersi de gerçekmýyorsa”, Alevilik-Bektaþiliðe baþvurmak bir “zorunluluk” olarak öne
leþir: Devletin bu “belirlenmiþlik” koþutundaki giriþimleriyle sivil
çýkar. Çünkü Alevilik-Bektaþilikte, doða üzerine bir “tahakküm” yoktur;
toplum “yeniden” biçimlenir. Devlet ve toplum, birbirini “dýþlayacak”
doða, insanlar için deðil, “canlý yaþamýn ve nesnel sürecin birliði” için
biçimde bir karþýtlýk içinde bulunmaz: “Etkileþim” ve “geçiþmeler”
vardýr; insan amaç deðil, doðal ve toplumsal yaþam için araçtýr. Ýnsan
baþlar. Etkileþim ve geçiþmeler nedeniyle bir alandaki süreç diðer alaný
haklarý gereði insan “özgür” olmalýdýr; doða haklarý gereði doða “özgür”
etkileyip “dönüþüme” uðratýr. Böylece toplumsal olan “siyallaþýr”,
olmalýdýr.
siyasal olan “toplumsallaþýr”.

