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"Kadmlann ön cülük ettigi he r toplu
mun basan si kacirulmaz!" old ugun a
dikkat ceken Kihckaya, hukukun üs
t ünl ügünden ve kuvvetler aynhgindan
yoksun olan Türkiye 'deki yeni Anayasa
arayismm ülkemize hicbir getirisinin
olmayacagiru vurguladi.
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Baslangicta mezar kaldirma deyinee
cok daha farkh anlayisa sebebiyet vere
biliyor. Meza r kaldirma bir nevi anma,
acilan son landirma ve bir yakirum
kaybetmenin acilanm biraz olsun azal
tarak normal hayata dönme zamam
anlarmru ifade etmekted ir.

DEA Aleviler in toplumsal örgütlenme
sürecinde, kültürel (inancsal, sosyal, fel
sefi, tar ihsel) kimlik bilincinin insasunn
yam srra, Alevi sivil toplumun kisisel ve
kurumsal beeeri ve kapasitelerini artira
caktrr .

Anadolu Alevi Bektasilerinde Hizir
kimi zaman yoksul ve fakir kihginda,
kim i zaman sicak bir dost suretinde, kimi
zaman yash olarak, bazen genc olarak
görünebilmis.
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Alevilik ve Vazlli Kültür

Senkretizm Örnegi Olarak
Alevi etinlerinde Etik Ögreti

Bu uaztda senkreiizm problematigi cerceoesinde Aleviligin degerler sisiemine ve bir 90k
güncel/pratik norm ve kuralakaynaklzk eden iki meiin tiirü elealinmakiadir:
Makaldt ve Buyruklar.

PD Dr.
Hüseyin
Agui~enoglu

ÖgretimGörevlisi

Dini senkretizim, yani farkhdini inanclardan belli
elementlerin, tasaw urlann ve pratiklerin alrup
mevcut bünyeye uydurulrnasr, dinler tarihinde bin
lerceYlldan beri rastlamlan doqal bir fenomene i9a
ret eder. Bu yüzden özgünlük göstermeyen ve ta
rumlama vasf oldukca dÜ9Ük olan bu teriminAlevi
Iigin temel belirleyici özelliqi sayilrnasi kayda deger
bir noktadir, Öyle ki Iiteratürde AleviIigin "senkretik
karakteri"ni öne cikarmayan cahsmalar yok dene
cek kadar azdr,

Alevi inanenun bu "senkretik" özelliölne vurgu,
belli sartlar dahilinde makul görülse de bu özelligin
yogu kez genel ve kaba bir yaklasirnla "yabanci
unsurlann entegre olmayan Ylg I91m1" sekände ne
gatif yorumlandiqm' ve böylece istismara oldukca
elverisli olduöunu da belirtmek gerekir.

Daha da ötesi, belli inanclara "senkretik" etiketi
yapl9tlnldlglnda onun karsismada "orjinal" ve "ger
cek" dinler bloku insa edilerek böylece dinler ara
smda hem bir hiyerars: kurulur, hem de her daim
var olan doqal interaksiyon ve ahsveris göz aroi
edilir. Oysa dinbilimdegenel kabul gördügü gibi hic
bir inane el degmemi9 bakir bir alan deqildir ve
mutlaka etkilesirne acik bir sosyal ve kültürel cevre
icinde yeserip boy verir.

"Senkretik" yaklasirnaynca i<;: perspektivi de dik
kate almaz: Zira hic bir Alevi ya da bir Bahai dini

mensubu, kendi inancim"karrna" ve diger inanelau
ise "orjinal" ve "qercek" kabul etmez.

Bununla birlikte inane sistemlerindeki i<;: ice ge<;:
meier, birbirine kansrnalar, akseptans, yontulma
ve adaptasyon süreclerinin bir zamanboyutuna ve
bellimerhaleleresahip olduqu da göz ardl edilme
meli. Geneide inanclann doqrnalasrna ve kanon
lasmalarm birlikte getiren bu uzun erimli evrim
lesrne, Alevilik örneömde moderniteye rast geldigi
icin laiklik, rnilliyetcilik vb. gibi baska paralei fikir
aktrnlan tarafindan yer yer kesintiye ugratllmakta
ve bazen de önemli ölcüde gekillendirilmektedir.

inany sistemleri statik ve saf kimyasal fenomen
ler deqildirler. Literatürde sikca vurgulandlgl gibi
her inanem bir ön tarihi vardr: yokrnus gibi görü
nen durumlarda iseashndaesash bir arastrma ek
sikligi söz konusudur. Bu acidan bütün dinler bir
"senkretizmdir". Ama öyle bir an gelir ki yeni olu
surn, kendisini meydana getiren tek tek parcalann
ve unsurlann toplarnmdan farkh bir bütünlük arz
eder ve sadece bu büt ünlüqe özgü kaideler dahi
lindeisler, Bu anlamda ,senkretizm' farkh dinigele
neklerden ahnan parcalann mevcut (veyayeni bir)
ornurqanm etrafmda belli bir i<;: rnantkla organik
birlesirnini ve sentezini ifade eder.

Bu yazida senkretizm problernatlöi cerceve
sinde AleviIigin degerler sistemine ve bir cok gün-
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cel/pratik norm ve kurala kaynakllk eden iki metin
türü eieahnrnaktadir: Makälätve Buyruklar. Bu ya
plhrkenbu kaynaklanndegi;;ikAlevi kesimlerindeki
normatif etkisinin ne otduqu sorusu tarnsrna dr
$Inda tutulrnaktadu. Nitekim yazlll metinlerin daha
cok okur-yazar bir tabaka tarafindan üretilip tüke
tildigini ve sosyal/kültürel/etnik bariyerlerin öbür
taraflnda ver alan ve bu kaynaklann cekirn ve etki
alarma girmemi~ , girememi;; veya girmek isteme
yen qeniskesimlerin bugünün ileti;;im toplumunun
kosuäanyla kar~ l la;;tlnl dlglndan eskiden cok daha
rahat bir sekilde hayatiyet bulabildiklerini söyte
meye gerek bile yoktur. Yani iktidar erkine sahip
olabilmi;; diger inaclarda görülen zora dayall bir
homojenle;;tirme süreci Alevi tarihinde gerQekle;;
medigi iQin .yaz: erbabr'run kontrol edernediqi
farkll sesleri ve renkleri temsil eden Alevi periferile
rinin varhk göstermesi her zaman mümkün olabil
rnistir ki bu konu bashbasmabir arasnrma alarudr.

Haci Bektas Veli'nin Makälät'.
Konuyla ilgiliyapilan bazicahsrnalarda her ne ka

dar Makälät'ln orjinalinin Arapca yazlldlgl öne sü
rülse de bunu teyit edecek saqlarn deliller elimizde
bulunmarnaktadrr; Bazi Alevi arastrmacilar hem
bu teze hem de halihazirdaki Osrnanhca/Türkce
versiyonlann otantlkllöine, yasayan Alevilige/Bek
ta;;ilige uymayan ve hatta bu ögretinin bazi pren
sipleriyle celisen özelliklerinden ötürü, kuskuyla
yaklasrnaktadular. Makälät 'm- sayet orjinali Arap
caydiysa - Osmanllcaya tercüme edilirken veya
hut daha sonraki dönemlerde Osrnaruca elyaz
malann Qogaltlm sürecinde en azmdan bazt b ö
lümlerinintahrifata ugratllarak Sünni in;;a edebiya
nnauydurulduqu ileri sürülmektedir.

Her ne kadar bu iddialar tahminden öteye qec
mese de yüzeysel bir bakislabile Makäl ät'taki baz,
hususlann Aleviiigin günümüzde genel kabul gö
ren uygulamalanyla uyum icinde olmadlgl fark edi
lir. Mesela orada yapilan cihad Qagnsl ve gayri
müslimiere yaklasirn hem misyonerllöi tanrnayan
Aleviiigin toplumsal örgütlenmesine hem de Alevi
lerin Hac: Bektas Veli'ye atfettikleri vasrflara ve
onun "72 millete ayru nazarla bakma" gibi esitlikci
ögretilerine ters düsrnektedlr, Makalät'taki kau al
kol yasagl , insana yaklasirn , ortodoks rituel pra
tikleri ve eskatologya anlayrst da Alevi-Bektasi uy
gulamalanylaceüsen hususlardandiger bir kac ta
nesidir. Makälät'ta belirgin bir sekilde göze carpan
ortodoks yönelim bir tarafa biraklllrsa eserin mer
kezinde AleviIigin temel etik ögretisi olan "Dört
Kapl Klrk Makam"ln ver aldlgl görülür. Bireyi
"Hakk"a ula;;tlran bu mistik yol, ba;;ka hiQbir "AI
evi" kaynaglnda böylesine teferruatll bir ;;ekilde i~

lenmemi;;tir. ,,$eriat" (1), "Tarikat" (2), "Marifet" (3)
ve"Hakikat"'ten (4)olu;;anbu Dört Kapl'nln herbiri
ir;;inde hiyerar;;ik olmayan on basamak banndlnr.

Bu basamaklar, ba;;langlcl te;;kil eden ibadet
$artlan ve biQimlerinin yanlslra "ilim ögrenmek"
(1 :2), "heläl kazanmak" (1:4), ";;efkatliolmak" (1:8),
"iyiligi emredip kötülügü menetmek" (1:10) ve
"edeb" (3:1) gibi genel ahlaki kaide ve prensipleri
de ihtiva ederler.

Tasviri yapllan bu "Yol"a giren ikrar sahibinin ni-
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hai hedefe ulasrnasmm ön kosulu ise öncelikle
kendi "benliöini'' (egosunu) zapt edebilmesidir.
Makäl ät'ta "alcak gönüllülüge" davet edilirken bu,
"toprak olmak", "turab olmak" (4:1) seklinde kav
ramsallastmhr ve böylece dönemin tasawuf akim
lanyla uyum icinde birey bencillige ve kibire kars
kesin bir tavir almaya yönlendirilir. "Yol"un basa
maklan seklinde sirnqelesen "fakirlik" (2:1 0), "per
hizkärllk" (3:3), "sabr" (3:4) gibi asketik yasarnm
prensipleri, maddi dünyadaki baqunhhklardankur
tarmayt amaclamaktadr, Bu baqlamda dünyallk
olarak sadece bir "keskülü ", bir "asasi" ve bir "ig
nesi" olan Hz. isa erdemli yasarrm bir timsali ola
rak gösterilir.

Makäl ät'ta her ne kadar "Tann dostlan bir günü
tok, iki gününü ac qecirirler" denilerek oruc ve net
sine hakimiyet tesvik edilse de zühdiyenin mücer
ret, inziva, erbain, eile, uykudan mahrum kalma
veya vücut baknruru ihmal etme gibi 0 dönemin bir
cok tasavvuf tekke ve topluluklannda yaygln oIan
daha aglr türlerine ver verilmez. Bilakis, "nikäh kiy
mak" (1 :5), "nasihät ve muhabbet sahibi olmak"
(2:9), "temiz yemek ve temiz giyinmek" (1:9) ve
"sac kes(tir)mek" (2:3) tesvik edilir. Makälät'taki
hafiflestirilmis zühdiye dünya nimetlerinden tüm
den vazgeymeyi degil, daha cok bedensel tutku
lan ehlilestirrneyi öngörür. Zira bir kazanca sahip
olmak, evlenmek, "ümidvar olmak" (2:7). "bilgi sa
hibi olmak" (3:7) da Dört Kapi'mn Makamlan ara
smdaver ahr,

Makälät'ta "seytan fiilleri" seklinde tasvir edilen
"kinin", "hasetin", "cirnriliqin'', "tahrnakarhqm", "öf
kenin", "glyabetin" vs. zemini olarak bireydeki
"seytani" (bedensei) iygüdüye isaret edilir. Bunun
kars: kutubunda ise "erdemli davraruslann kay
naqr", "iyiyi ve kötüyü secen" ve "Allah'rn yeryü
zündeki terazisi" olan "akil" ver ahr, Buna raqrnen
Makälät'ta "akhn" tek ve en yüksek norm koyucu
oldugu söylenemez. Onun yanr srra mürsldin
(,,;;eyh"in)otoritesine ve renberfqine de kesin itaat
sart kosulur (2:2) .

Buyruk metinleri
Maläkät'la kiyaslandiklamda Buyruklann i1mihäl

özelliklerinden ötürü Aleviler arasmdadaha büyük
biryayglnlrkgösterdigi görülür. imam Cafer-i Sadlk
ve Seyh Safi isimlerini tasiyan bazi Buyruklann
mevcut sekilienyle onlann otantik eseri olmadlgl
konusunda ara;;tlrmacllar araslnda genel bir kanl
egemendir. Alevi-Klzllba;; "Yol"unun önemli bu iki
;;ahsiyetinin bazi fikirleri temel alrnml;; olsa da Alevi
inanClnln belli ritualleriyle ilgili kurallarve kaidelerin
yanlslra dualar, gülbenkler ve beyitler de iQeren bu
metinlerden bazllannln Osmanh-Safavi yatl;;malan
esnaslnda veya hemen akabinde (mesela $ah
Tahmasp döneminden itibaren) belli bir formas
yona girmeyeba;;ladlklan sanllmaktadlr.

Zira metinlerde Anadolu Klzllba;;lannln Safavi
lere baglilrglni ve sadakatini peki;;tirmeye yönelik
yabalar gözden kaymayacak derecede belirgindir.
Efsanevi $eyh Safiyüddin ile oglu $eyh Sadreddin
araslndaki diyaloglardan tutun "Yol"dan sapanlar
dan allnan "tercimanln/nezirin" $ah'a verilmesine
ve hemen hemen her nüshada kar;;lmlza ylkan

Ale v i Ier in Sesi & ~ u b at 2 0 17 . ~~
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Safavi hanedarunm soy seceresine kadar bir cok
ipucu Safavi etkisini acikca göstermektedir. Yine
metinlerin arasma veya sonuna eklenen Hatayi'nin
yani Sah ismail'in bolca siiri de bu baqlarnda de
gerlendirilmelidir. Daha cok dedesoylu ailelerde
muhafaza edilen eski yazu bu erkännarneler 50'li
yillanndan itibaren Latince alfabeye transkribe edi
lip bugünkü Türkeevacevrildiklerinde genellikleor
jinallerinde bulunmayan "Buyruk" üst ismiyle ya
ymlarnrlar. Zamanla "Büyük Buyruk", "Kücük Buy
ruk", "lrnarn Cafer Sadik Buyrugu" yada "$eyh Safi
Buyruqu" gibi adlar da kullarulrnaya baslarur,

Buyruk yazmalan icerikve strüktür olarak npatip
ayru metinler deqlldlrler. Elimizdeki nüshalar hem
kompozisyon ve dil hem de tematik olarak ortak
özellikler gösterdikleri kadar büyük farkhhklar da
arz ederler. Bu farkliliklann zamanla meydana ge
Ien "asmmalardan" rru, yoksa esas metinlerin bas
tan beri farkli olrnasindan rm kaynaklandigl soru
suna cevap vermek oldukca güe;tür.

Bu konuda henüz esasli bir metin kritigi yap urns
degildir. Cok sayrda ipucu, elyazmalann co öaltrn
sürecinde özetleme, atlama, ekleme ve güncel
leme gibi baz: müdahalelerle degi9iklige ugratlldl
glnl göstermektedir.Bugün piyasada bircok matbu
Buyruk örneqine rastlanrnasma raqrnen bunlann
geneide daha önce yeni yazryla basirmyapilrrus bir
kac temel metne dayandiklan rahatlikla söylenebi
lir. Özellikle Safer Aytekin'in ilk defa 1958 de yaym
ladlgl Buyruk nüshas ana kaynak gibidir. Buna
karein son dönemlerde ondan önemli ölcüde fark
hhklar arz eden baska metinlerin de yaYlnlandlgln1
görmekteyiz.

Buyruk metinlerindeki etik normlar Mak älät'taki
gibi belli bir sistem cercevesinde sunulrnadiqi icin
hem bu metinleri kendi aralannda hem de Makä
lät'la karstastrrnak kolay degildir. Bununla bera
ber Buyruklarda grup ie;i iliskileri (mesela müsahip
lik erkäruru, dede-talip iliskisini, ayin-i cemi veya ik
rar aJmaYI)düzenleyen kurallarm ötesinde belli ev
rensei etik normlara tekabül eden belirlemelere ve
önermelere rastlamak pekälä mümkündür.

Buyruk vazmalarmm etik omurqasmda Dört
Kap: Kuk Makam deqer sisteminden önemli öl
c üde elementler bulunrnaktadir; Buna raqrnen bu
tasawufi ögreti hie; bir metinde Makalat'taki gibi
derli toplu bir :;;ekilde i:;;lenmemi:;;tir. Buyruklarda
bu ögretiye dair belli pare;alar/ahntllar verildiginde
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bile bu parcalann ihtivasi ve ycrurruanrnasi husu
sunda hem degi:;;ik Buyruk metinlerinin kendi ara
lannda hem de Makalat'la kryaslandiklannda farkli
Iiklar görülür.

Bircok Buyruk nüshasmda farkli baqlarnlarda
Dört Kaprva ve onlann asarnalarma atnta bulunu
lur, fakat hicblr yerde ne teker teker bu "Kapilar" ne
de "Makamlan" aoklam , Mesela 1612 /1 613 ta
rihli Buyruk yazrnasmda her "Kapi" etrafhcaanlatu
mayan sadece yedi makamdan daha doörusu
"babdan olusrnaktadr. Bununla beraber, Makä
lät' ta "Yol"un basamaklanolarak tamrnlanan etik i1 
keler, Buyruk metinlerinde farkli baölarnlarda ve
baska hükümler veya davrarus kurallanyla ie; ice
gee;mi:;; bir vaziyette karsirruza cikrnaktadnlar.

Tipki veya özdes kavram ve kavrarnlasurmalara
da sikca rastlaruhr; Mesela insanlara esit davran
mayi öneren "yetrnis iki milleti aytplarnamak" pren
sibi Maläkät 'ta Hakikat Kaprsr'nm ikinci makarruru
olustururken, bir Buyruk nüshasmda farkh baö
lamlarda "yetmis iki milleteyek nazärilebaka" veya
"yetrnls iki millete cümle esyaya bir nazär ile baka"
seklinde ifadesini bulur. Mak älät'ta mütevazilikba
sarnaöi olan "toprak olmak" veya "turab olmak"
(4:1) Buyruk metinlerinde aym ifadeyle ve ayru an
lamda kullarulmaktadr;

Makälät'takl Dört Kap i Klrk Makam etik siste
minde "son mertebe"ye ulasrnak ie;in tavsiye edi
len "asketik" yasarn, Buyruk metinlerinde "takva
ehli"nin uyqulamas: gereken esas "fazilet" olarak
sunulrnaktadn; Bununla birlikte orada sürekli yine
lenen tasawufi .Mtrtu kable ente mutu" [al-Mautu
qubla al-mauti] ("Ölmeden önce ölmek") formülü
"özüne dönme" veya .Hakk'i taruma" yolunda sa
dece dar anlamda nefsi/"eti" "öldürmek" mana
smda kullarulrruyor: aym zamanda "uykusuz
kalma", "az yeme" ve "halvet" gibi daha kapsarnh
zühdi formlan da icenyor. Yani bazi Buyruk metin
lerinde maddi dünyaya bakis Makalat'a nazaran
cok daha olumsuzdur. Mesela Tasqm'm nüsha
smda maddiyatm kücümsenrnesi veya asaquan
rnast anlarruna gelen d ünyarun bu cok belirgin
gnostik lanetlenmesinde özellikle .köpek" ve . les"
metaforlan kullaruhr. 0 denIi olmasa da Yarnan'm
nüshasmda da maddi dünyaYI red eden kesin bir
tutum söz konusudur. Burada da temel yaklasen
"maddiyat sevgisinin" "ilahT aska" engel oldugu
sekllndedir, ki bu anlayis, 0 dönemin tasawufi
akunlan arasmda olcukca yayglndlr. Buna göre
maddiyata taparak dünyaya baqlanrnak bütün kö
tülüklerin anasi ve günahlann kaynaöidu, bundan
vazqecrnek ise "her ibadetin oasrdr ."

Günahlar "büyük" (kebäir), "orta" (rnutevassit)ve
"kücük" (saqäir) seklinde tasnif edilmesinera örnen
bu kategorilerin derinligine bir tasviri yapilrruyor.
Buna karsihk günahlan azaltmak veya tümden yok
etmek icin insan iliskileri bir düzine emirve kaideyle
düzenlenir. Buyruklarda, Mal äkät'ta ac klanan etik
normlann harlcinde, "yalan söylememek", "adam
öldürmemek", "hr sizjk yapmamak", "zinayapma
mak" gibi On Emir'i hattrlatan ve Makälat 'ta farkll
ahlakTprensiplerin ie;ineoturtulan emirlerve yasak
lar daha ae;lk bir :;;ekilde ifadesini bulmaktadlr. Er-



demlive ahlakh davrarusmesas amaci ise ikrar sa
hibini "insan-I kämil" mertebesine ulastnrnaktr.
Bazi Buyruklarda ahlakT davramslardakateqoriles
tirmelere gidilir ve arzulanan nihai asarnaya var
mak tcln bütün kaideler bir tek "öze" indirgenir:
"Mutlak iyilik". Bir Buyruk metninde bu mertebeler
$Usskilde ver ahr: "Ve meratib-i abläk ise dört t ür
lüdür. Birinci: iyilige iyilik etmek merkep ahlälodn.
ikinci: iyilige kemlik yilan ahlakldlr. Ücüncü: Kötü
lüge kötülük etmek kelp ahläkrdir, Dördüncü: Kö
tülüge iyilik etmek anläk-: hamidendir. Bu ahläk ile
ahläklanan kisi insan-Ikämil oIur."

Buyruklarda Sünnilik karsm unsurlann da etik
norm olusurnuna dahil edilmesi dikkate deqer bir
husustur. "Yezid 'e kusak cözrnemek" veya "Yezit
'Ie lokma paylasrnarnak" gibi hükümleri özellikle
16. yüzyudaki Satavi-Osrnanh cansrnasmm arka
plarunda ve buna bagll olarak var olma mücadelesi
veren bir grubun .kendini koruma rnekanizrnasr'
kapsarrunda okumak gerekir.

Klzllba$lIktan uzaklasip hizla ortodokslasrnaya
evrilen son dönem Safaviliöinir:Buyruk metinlerine
etkisinin nasil bir seyir takip ettigi fazla arasnrmus
bir konu degildir. Fakat $ah Abbas dönemine
(1587-1629) ait olduöunu tahmin ettiqimiz elyaz
malanndaki bazt belirgin Sii elementleri ciplak
gözle de görmek fevkalade mümkündür. Bu etki
kendini hem sosyal ahlakm normlasnnlmasmda
(anti-Sünnilik gibi) hem de ritüel alanda gösterir.
Mesela söz konusu dönemin metinlerinde orto
doksi ibadet, bügünkü $iilikte gördügümüz sek
liyle laflzTmanada farz kihrur,

Anadolu Klzilba$lannin Safavilerden kopmal
uzaklasrna ve kendilerini yeniden insa etme süre
ciyle birlikte Buyruklarda da vansunasuubulan iba
detle ilgili yeni yorumlann önü acihr. Zahiri orto
doksi ibadet, bat ini bir yoruma tabi tutularak baq
laYlcl olmaktan cikanhr. Bu qelisrne farkh Buyruk
metinlerine hemen hemen ayru $ekilde akseder.
Mesela Aytekin'in nüshasmda ibadet konusuyla il
gili $Usatirlar ver ahr: "... Ve sufinin orucu rnürsi
dine temenna vermektir. Ve zekati rnürsidine niyaz
vermektir. Ve hacct rnürsidin tecellä eylemektir. Ve
sufinin qazas rnürsidine can-t gönül ile basiru ve
caruru vermektir. Sufinin kiblesi ve käbesl mürebbi
ninve rehberin yüzüne bakrnaktrr. "

Klasik Sünni ve $ii ibadeti relative eden veya en
azmdan bunun Klzllba$lar icin neden ge<;:erli olrna
dlglnl aciklayan ayru yaklasim, Yaman'm yaYlnla
dlgl nüshada da benzer sekilde karsnrnza <;:1 kar:
"Ve $eriat ehli olan kimseye lazirn olan sunlardr:
Namaz kilrnak, oruc tutmak, hacca gitmek, gücü
yeterse de malnun zekatlnl vermektir. Tarikat ehli
olan kimseye lazlm olan ise: Meskenet ISSI olup ...
bir kez can-ü gönülden yüzünü yere koyup ta
zarru-niyaz eylese Hak katlnda makbule ge<;:er. Ve
$eriat' a göre, namazl cemaatle kllmanln hayn ve
sevabi <;:oktur derler, nerede cemaat <;:oksa, oraya
giderler.Tarikat'a göre ise: Mür$id huzurunda cem
olup ...sohbet halkaslnda ... oturmak, günahlnl eie
vermek ve bingünaha bir özür niyazeylemek ... de
öyledir." . "...Tarikat i<;:inde Hacc' a gitmek, Müreb
bi'in gönlüne girmektir. Zahiren Kabe'ye giden
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ayagl ile yürür gider. Amma Gönül Käbesi'ne yüzü
üzerineyürür gider." lstegünümüz mainstream AI
eviligi, bu anlayis: esas ahp sadece pratik günlük
ibadet konusunda degil, ortodoks Sünni-$ ii teolo
jik qeleneöin tümüne yaklasirru ru bu zahiriligi göre
celilestiren batinTyorumun üzerine oturtrnaktadtr,

Sonuc;
Sonuc olarak Alevilerin "temel metin"/erle iliskisi

nin seleksiyon ihtiva eden tipik bir "sekretiklik" ör
negi teskll ettiqini söyleyebiliriz. lnanclararasmdaki
ahsverisler ve "transferier" tek yönlü bir seyir izle
mez: "Yabanci" elementlerin kabul edilip bünyeye
uydurulrnasi nasil mümkün olabiliyorsa daha önce
bünyeye dahil edilmis bazi unsurlannzaman icinde
pasifize edilmesi ve unutulmaya terk edilmesi de
ayru sekilde, inane sistemindeki dogal isleyisin bir
göstergesidir. Alevilik örneqir de bu girift "olu
surn/dö nusürn" sürecini cok gerilere kadar ve tüm
aynntilarryla takip etmek - kaynak yetersizliqinden
- belki hlc bir zaman mümkün olrnayacaktr: fakat
uzun erimli interdisipliner csusmalarla bu inanem
evrimlesmesindeki ana egilimlerve qelisirn cizqileri
fevkalede tespit edilebilir. Bu yapihrken de b ätini
yorum, eskiden oldugu gibi bugün de Makalat ve
Buyruk gibi metinlere yaklasmda yegane herme
nötik arac vazifesi gördügü icin özellikle üzerinde
durulmayi hak ediyor.

Kaynakc;a
Aguigenoglu, Hüseyin (2014): "Ethik im Alevitentum", Ethik
im Weltkontext. Geschichten - Erscheinungsformen- Neue
reKonzepte(Hrsg. von Yousefi, HamidRezaI Seubert, He
raid) iginde, S. 149-158. Wiesbaden.
Aytekin, Sefer (2001): Buyruk.Ankara.
Ayytldlz, Bekta§ [2010}: Buyruk. imam GaferBuyrugu. Hakiki
Din Yolu.Ankara.
Bai, Hüseyin(2010): "HactBekta§ Veli ve HakDiniArayt§t',
Dogumunun 800. Y/lmda HacI Bekta§ Veli Sempozyumu
(Nev§ehir, 17-18 Agustos 2009) iginde, s. 169-188. Ankara.
Bozkurt, Fuat (1988): Das Gebot. MystischerWeg mit einem
Freund. Hamburg.
Bozkurt, Fuat (2006): Buyruk. imamGafer-i Sad/k Buyrugu.
istanbul.
Cosan, Esad [1971}: Hac/ Bekta§-I Veli. Makalat.Ankara.
Gölpmarlt,Abdulbaki (1985):100Soruda Tasawuf. istanbul.
Gramlich, Richard(1997): Weltverzicht. Grundlagen und
Weisen islamischerAskese. Wiesbaden.
Groß, Erich (1927): Das Vilajet-Name des HaggrBektasch.
Eintürkisches Derwischevangelium. Leipzig.
Jeremias, Joachim(1983):UnbekannteJesusworte. Güters
loher.
Kaplan, Dogan (2012): Yaztl, Kaynaklarma GöreAlevilik.An
kara.
Kitabt Mukaddes. Eski ve Yeni Ahit ("Tevrat' ve "incil'). ibra
ni, Kildani ve Yunani Dillerinden Son Tashih Edilmi§Tercü
medir (1992). istanbul.
Korkmaz, Esat (2007): Yorumlu imamGafer Buyrugu. istan
bul.
Sava§, Saim(2002): XVI.ASlrdaAnadolu'da Alevilik. Ankara.
Ta§gm,Ahmet (2003): $eyh Saft Buyrugu (Menaktbul'I-Esrar
Behcetü'l-Ahrar).Ankara.
Wach, Joachim (1924): Religionswissenschaft. Prolegomena
zuihrer wissenschaftstheoretischenGrundlegung. Leipzig.
Yllmaz, AliI Akku§, Mehmet / Öztürk,Ali (2007): Makalat.
Hünkar Hact Bekta§-I Veli.Ankara.
Yaman, Mehmet (2000): Buyruk. Alevi inang-ibadet veAhlak
ilkeleri. Mannheim.

Alevil erin Sesi & $ u b a t 2 0 1 7 . ~~


