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Batı’daki Alevi İncelemeleri:
Oryantalizm ve Dinlerarası Diyalog

ÖÖZZEETT  Batılıların son elli yılda Aleviler hakkında yaptıkları çalışmalırında Aleviler özellikle “dini
azınlık” olarak konu edilmektedir. Geneline bakılınca Alevilerle ilgili iki bakış açıları vardır:
Birincisi, Alevilik çeşitli dinler ve inançlardan etkilenmiş senkretik bir dindir; özü itibarıyla İslâm
dışındadır: Bu, genelde laik ve seküler oryantalistlerin görüşüdür. İkincisi, Alevilik, İslâmdan çok
etkilenmesine rağmen özü itibariyle eski bir Orta Doğu Hıristiyanlığının devamıdır. Bu görüş, 18.
yüz yılda misyonerler tarafından ortaya atılan bir görüştür; günümüzde dindâr Hıristiyan
oryantalistler ve dinlerarası diyalog yürüten misyonerler aslında bu görüşü doğrudan veya dolaylı
olarak savunmaktadırlar. Dolayısıyla, Alevilerin hıristiyanlaştırılması gereken insanlar olarak
bakmaktadırlar. Ayrıca Sünnîler gibi İslâm’ın beş şartını yerine getiren Alevilere rastladıklarında,
onlara “Sünnîleşmiş” veya “Sünnîleştirilmiş” demektedirler. Gerek Türkiye’de ve gerekse Avrupa’da
çeşitli Alevi cemaatlerine bağlı kişilerle yaptığım görüşmelerde, batılılardan etkilenen çok az
kimsenin dışında bütün Alevilerin kendilerinin Müslüman kabul ettiklerini anladım.  Yaptığım
araştırmalar sonucunda vardığım kanaat da, Alevilerin kendilerinin kabul ettiği inançtır: Alevilik,
farklı yorumlarıyla ve bakış açılarıyla İslâmî bir meşreptir; İslâm dışı bir akım veya din değildir.
E.W. Said’in Orientalism adlı meşhur eserinde de anlatıldığı gibi batılılar, Doğu’ya yani İslâm
Dünyasına fethedilmesi ve hükmedilmesi gereken bir “Karışıt” olarak baktıkları için, Alevilk
hakkındaki çalışmalarında Sünni-Alevi ön yargılarına vurgu yaparak, sonuçta Batı’nın Doğu’ya
yönelik “Böl, parçala ve yönet” şeklindeki eski siyaset anlayışına hizmet etmektedirler. Bu makalede,
özetle işaret ettiğimiz, Alevilik hakkında batılıların ortaya attıkları temel tezleri ele alan
çalışmalardan örnekler vererek, onların kısa değerlendirmelerini ve eleştirilerini yapmaya
çalışacağım.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Aleviler, dini azınlık, senkretik din, İslâm

AABBSSTTRRAACCTT  Western studies on Alevis, which have been done during the last fifty years treat them
particularly as “religious minority”. Generally Westerns have different views on Alevism: the first
is that Alevism is a syncretic religion influenced by various ancient religions and believes includ-
ing Islam; as to its essence, it is non-Islamic. This view is expressed by the majority of secular ori-
entalists. According to the second view, Alevism is in essence a continuation of an ancient eastern
sect of Christianism; yet it was influenced by Islam in the course of the long centuries of its history.
This view is in fact the view of the 18th century missionaries; today it is directly or indirectly prom-
ulgated by religiously oriented orientalist , as well as by interreligious dialoguers. As a matter of fact,
these Westerns regard Alevism as individuals to be evangelized. Moreover when they come cross
Alevis who, like the Sunnis, performance five duties of Islam, they say: “they are Sunnitized peo-
ple”  When I met Alevis belonging to various Alevi communities, in Turkey as well as in Europe, I
saw all the Alevis accept Islam as their proper religion, except for a few people who are either athe-
ists and materialists or are under the influence of Westernes’ view. My personal view, which I have
hold of the my long research into Alevism is the view of Alevites. Alevism is an Islamic under-
standing with some different interpretations and practices. As E. W. Said pointed out in his famous
book “Orientalism”, the West has always considered the East, more particularly Muslim world, as
“opponent” or “object” which must be ruled and conquered. Therefore the Western studies on Ale-
vism is not free from this old political aim: “divide and rule” emphasizing more upon the diver-
gencies of opinion and prejudices between Sunnis and Alevis.
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ALE Vİ LİK BİR DİN Mİ DİR?

r yan ta list le re gö re Ale vi lik, İslâm’ın dı şın da, ba -
zen bir sen kre tik, ba zen Hı ris ti yan kö ken li ve ya
Hı ris ti yan lı ğa ya kın bir din dir. On lar bu yan lış

gö rüş le ri ni, özel lik le Ale vi ne fes le rin de be ra ber ce zik re -
di len “Al lah, Mu ha me med, Ali” isim le ri ni Hı ris ti yan üç-
le me si ne (tes lis) ben ze te rek ve Hz. Ali’ ye “Ali-i İlâhî”
den me sin den Ale vi le rin Hz. Ali’ yi kut sa laş tır dık la rı nı
var sa ya rak te mel len dir me ye ça lı şı yor lar.

Ale vi ler hak kın da ki ça lış ma la rıy la ta nı nan Irène
Méli koff ’un1 “Bek ta şi ler-Ale vi ler’ de Ali’ nin İlâhlaş tı rıl -
ma sı ” ad lı ma ka le si ni ör nek ala rak ele ala lım. Méli koff,
ma ka le si ne 19. yüz yıl Kı zıl baş şâiri Der viş Ali’ nin şu ne-
fe si ni ik ti bas ile baş lar: 

Ye ri gö gü arş-i kür sü ya ra dan
Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me zem
Ya ra dup ku lu nun Kes me tin ve ren
Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me zem

Bin bir is mi var dır bir is mi Al lah
Eğer in san maz san hem val lah bil lah
Ade mi gör mü şüm el ham dü lil lah
Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me zem

Cen net-i ala nın al tun dur ta şı
Her ne gö rür isen hik met dir içi
Yüz yi gir mi dört bin ne bi ler ba şı
Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me zem

Ali gi bi er gel me di ci ha ne
Ana da bul du lar dür lü be ha ne
Ye di kez uğ ra dum ulu di va ne
Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me zem

Der viş Ali’m bu ik ra ra be li dir
Di lim söy ler ama ken dim de li dir
Al lah bir Mu ham med Tan rı Ali’ dir
Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me zem2

Ne fes te ge çen “Men Ali’ den gay ri Tan rı bil me ze m”
cüm le si üze rin de du ran Méli koff, baş ka bir ma ka le sin -
de de söy le di ği gi bi,3 Ale vi le rin, Kı zıl baş la rın ve hat ta
Bektâşîle rin Hz. Ali’ yi tan rı laş tır dık la rı nı ve kut sa laş -
tır dık la rı nı sa vun mak ta dır. Der viş Ali’ nin bu ne fe si ni
Aşık Fey zul lah Çı nar’ dan öğ ren di ği ni be lir ten Méli koff
şöy le de mek te dir: “Ken di mi bek len me dik bir olay kar -
şısn da bul dum: Ta ma men Ca fe ri ol du ğu id di a edi lir ken
ve Oni ki İmam ’a sev gi du yar ken, Ali’ nin ilâhlı ğı nı ilân
et mek le aşı rı fır ka nın bü tün yön le ri ni ser gi le yen bir fır -
ka dır.

Be nim Bektâşîlik-Ale vi lik in ce le me min ilk mer ha -
le si, bu iki le me bir açık la ma bul ma yı de ne mek ti. Bu be -
ni meş gul et me ye de vam et ti ği için, bir ka nı ta ulaş mam
ge rek liy di. Araş tır ma lar ol duk ça iler le miş ol sa da, Ale -
vi le rin bu nun şu uru na ula şa bil me si için me se le he nüz
ta ma mıy la hal le dil miş de ğil dir.”4

Me se le nin he nüz tam ola rak açık la ğa ka vuş tu ru la -
ma dı ğı nı söy le me si ne rağ men, Méli koff söz ko nu su ma-
ka le si nin so nun da, Has luk, Bir ge, Kiss ling, Vryon nis gi bi
ön ce ki ne sil or yan ta list le ri ta kip le me se le yi hı ris ti yan
et ki si ne bağ la ya rak hal let miş gö rü nü yor. Hurûfîlik, Kı -
zıl baş lık, Bek ta şi lik ilâhlı ğı, Ali is mi ni ver dik le ri in san
şek lin de ta sav vur edi yor lar. Ali’ yi İsa’ ya ben ze ti yor lar
di yor.5

Der viş Ali’ nin ne fe sin de “Men Ali’ den gay ri Tan rı
bil me ze m” de me si ne Méli koff gi bi yak la şır sak, bel ki
onun gi bi bu çı ka rım ya pa rak Der viş Ali’ nin Ali’ yi Tan -
rı ka bul et ti ği ni söy le ye bi li riz. An cak ne fe si nin bü tün -
lü ğü ne ba kıl dı ğın da bu çı ka rı mı yap mak zor dur. Zi ra
özel lik le Der viş Ali’ nin son bey tin de ki “Di lim söy ler ama
ken dim de li dir.” ifa de si di li nin öy le söy lem si ne rağ men
kend si nin öy le söy le me di ği ni ko lay ca an la mak müm-
kün dür. Ay nı be yit te Der viş Ali da ha açık bir bi çim de
“Al lah bir, Mu ham med Tan rı Ali’ dir.” der ken, Al lah ile
Tan rı söz le ri ara sın da bir ay rım da ya pı yor ve Hz. Ali’ -
ye Al lah de ğil, Tan rı di yor. Böy le ce ger çek te Der viş Ali,
Hz. Ali’ yi tan rı laş tır mı yor; sa de ce Hz. Ali Sev gi si ni aşı -
rı bir şekil de ül kü sel leş ti ri yor.

Sa de ce Der viş Ali’ nin söz ko nu su ne fe si ni de ğil, ge-
nel de Ale vi-Bek ta şi me se le si ni ana la mak ve yo rum la mak
için, ge nel an la ma İslâm ta sav vu fi öğ re ti le ri ni, özel lik le
de Hal la cı Mah sun’ nun İbn-i Ara bi, Mevlâna ve Yu nus -
’a ka dar ge li şen Vah let-i Vu cüt an la yı şı nı he sa ba kat mak
ge re kir. Bu ta sav vu fi an la mın Ale vi lik ve Bek ta şi lik üze-
ri ne bü yük te si ri ol du ğu bir ger çek tir. Ne Der viş Ali, ne
de her han gi bir Müs lü man ger çek an la mıy la Hz. Ali’ ye
Al lah de mez ve de me miş tir.

İslâm dü şün ce ta ri hi ni bi raz bi len ler, Hz. Ali’ ye
“Ali-i İlâh” de me nin, Ali’ ye ger çek an lam da Tan rı de -
mek ol ma dı ğı nı an lar dı. Çün kü ba zı İslâm bil gin le ri, Ef-
lâtun ve Aris to gi bi Yu nan dü şü nür le ri ne tak dir ifa de si
ola rak “İ lahi Eflâtu n” ve “İ lahi Aris to ” de miş ler dir. Fa kat
bu nun la hiç bir Aris to ve Eflâtun ’un Tan rı ve ya Al lah
ol ma dık la rı nı söy le mek is te miş ler dir.

Der viş Ali’ nin ne fe si ni, Méli koff ve di ğer or yan ta -
list ler gi bi an lar sak Ale vi le rin ve Bek ta şi le rin ge nel an-
la yı şı gi bi an lat mak da za ten ya nı lış olur. Keş ke Méli koff,
ma ka le si ni ya zar ken Ale vi le re: “Hz. Ali’ ye Al lah mı di-
yor su nuz?” di ye sor say dı.
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Ni te kim sa ha ça lış ma la rım es na sın da, biz zat ken-
dim Ba tı ve Do ğu Ana do lu’ da ki Ale vi top lum la rı nı, An-
ka ra, İzmir ve İstan bul gi bi bü yük şehir ler de ki
ce mev le ri ni zi ya ret et tim. Kü tah ya, Ma lat ya, Nev şe hir,
An tal ya ve Mer sin’ de ki Ale vi köy le ri ni zi ya ret edip
halk la rıy la ve de de le riy le mülâkât yap tı ğım, Hz. Ali’ ye
ta pan biç kim se ye rast la ma dım.

Der viş Ali’ nin ne fe si ni ve ben zer ne fes ler: On la rı
oku ya rak, “Hz. Ali’ yi İlâh, Tan rı, Al lah ka bul eder mi si -
niz?” di ye sor dum. Çok tep ki al dım. “Biz müs lü ma nız.
Tek bir Al lah var dır.”ce va bı nı al dım.

Ate ist ve ya ko mü nist Ale vi le rin dı şın da hiç bir Al-
e vi nin Ale vi li ği İslâm’ın dı şın da ay rı bir din ol du ğu nu
ka bul et ti ği ni gör me dim.

Di ğer ta raf tan Ço rum, Ma lat ya, Kay se ri ve İzmir gi -
bi şehir ler de sa ha ça lış ma sı ya par ken ba zı Ale vi ler den,
Tür ki ye’ ya din ler ara sı di ya log için ge li miş Tho mas Mic-
hel, Chris ti an Troll gi bi ba zı or yan ta list mis yo ner le rin
Ale vi ler ara sı na gi rip on la rı hı ris ti yan laş tır mak için ça -
lış tık la rı nı işit tim.Bu doğ ruy sa, 1965 II. Va ti kan Ksu si li
ile hoş gö rü, to le rans ve din ler ara sı say gı için alı nan “
Din le ra ra sı Di ya log’ ”un ye ni bir mis yo ner lik ol du ğu an-
la şıl mak ta dır.

ALE Vİ LE RİN “ SÜN Nİ LEŞ ME Sİ ” VE YA 
“SÜN Nİ LEŞ Tİ RİL ME Sİ ”

Ale vi lik araş tır ma sı ya pan ba tı lı lar, sün ni ler gi bi beş va -
kit na maz kı lan, Ra ma zan oru cu nu tu tan, hac ca gi den
ale vi le re rast la dık la rın da, on la rı “Sün ni leş mi ş” ola rak ni-
te len di rip geç mek te dir ler; bun lar hak kın da pek faz la ça l-
ış ma da yap ma mak ta dır lar. Ba tı lı la rın bu gö rü şün den
et ki len miş gö rü nen ba zı Ale vi ler de var dır, ki söz ko nu -
su Ale vi kar deş le ri ne “ Sün ni leş miş ler ” ve ya “ Sün ni leş -
ti ril miş ler ” ola rak bak mak ta dır lar.

Bu na da bir ör nek ala rak, Al ma ya’ da ya yın la nan
“Ale vi le ri Se si ” der gi sin de ya yın lan mış Gü lağ Öz ’un bir
ma ka le si ni6 de ğer len di re ce ğiz.

G.Öz, Kü tah ya’ nın es ki bir Ale vi mer ke zi ol du ğu nu
an lat tık tan son ra Kü tah ya’ da ki Ale vi top lu mu nun “Sün-
ni leş me si ” ve ya “Asi mi las yo nu n” da hak kın da bah se di -
yor. Kü tah ya yö re sin de ki Ale vi köy le ri nin, ta ma men
Sün ni leş ti ril di ği ni hat ta bu ola ya Sü ley man cı la rın ve Di-
ya net İş leri Baş kan lı ğı nın da kat kı sı ol du ğu nu be lir ti yor.
Sün ni leş me nin se be bi ola rak, bu ra da ki Ale vi le rin ca mi -
i de na maz kıl dı ğı nı ve Ra ma zan ayın da oruç tut tu ğu nu
gös te ri yor. Na maz kı lan ve oruç tu tan Ale vi ler Ale vi ola-
maz gi bi bir id di a da bu lu nu yor. Gü lağ Öz, Kü tah ya’ da -
ki Ba hat lar kö yü ne zi ya ret et ti ğin de, Köy lü ler le yap tı ğı
söy le yi şi den şu cüm le le ri ak ta rı yor:

“(Köy lü ler di yor:) Sul tan Nev ru zu ya pı yo ruz. Kö-
yü müz de Se ma hı her kes bi lir. Mu har rem oru cu tu tar,
ik rar ve ri riz. Ce me vi miz yok. An cak de de nin evin de
Per şem be gün le ri top la nır cem ya pa rız. Mür şit gel di -
ğin de de Ab dal Mu sa ce mi ni da ha bü yük çe ya pa rız. Na -
maz kı lı yo ruz.Biz bu na alış tık. An cak ke sin lik le ca mi ye
git mem di yor De de. Na ma zı mı ev de kı la rım. Ale vi lik -
ten vaz geç me ye ce ği miz gi bi na maz dan da vaz ge çe mi -
yo ruz. Öy le alış tık. Reh ber di yor ki Mür şi di miz Abi din
De de es ki şe hir’ den ge li yor. O bi ze Ce min bir ye rin de
ara ve re rek na maz kıl ma mız ko nu sun da yol gös ter di.
De de ye cem iba det de ğil mi de di ği miz de ise Reh ber
Meh met Gül gü le rek mür şi di mi ze uy mak ge re kir di ye
ya nıt lı yor.7

Be lirt me li yim ki, sa ha ça lış ma’m için Ba hat lar kö-
yü ne ben de git tim; ma ka le de söz ko nu su edi len şahıs la -
ra biz zat ken dim de gö rüş tüm. Ko nuy la il gi li gö rüş le ri ni
al dım. Ken di le ri hak kın da Sün ni leş miş ve hat ta asi mi le
ol muş id di a sın da bah se den ki şi le re, as lı ol ma yan ya zı
yaz ma la rın dan kız gın ol duk la rı nı be lirt ti ler. Bu na gö re:
“Ale vi ler de Müs lü man dır; her Müs lü ma nın yap ma sı ge-
re ken na maz kıl mak oruç tut mak sa de ce Sün ni kes me ait
bir şey de ğil dir. Na maz kıl mak ve oruç tut mak her Müs-
lü ma na farz olan bir şey dir. Ca mi i ye gi dip na maz kı lan
ve Ra ma zan ayın da oruç tu tan Ale vi Sün ni leş miş tir di ye
bir söz ola maz.” 

Hat ta yu ka rı da ki alın tı da Abi din De de’ nin ca mi ye
git me di ği söy le ni yor; fa kat ken dim Abi din De de’y le
soh bet edip bu du ru mu ken di si ne so ru du ğum da tam
ter si bir ce vap al dım: “Ben ca mi ye gi dip na maz da kı la -
rım; Cu ma gün le ri Cu ma Na ma zın dan son ra köy de ki
ca mi ye müf tü ge lin ce, mut la ka on lar la da gö rü şü yo -
rum.”

G. Öz ’ün ma ka le sin de Kü tah ya’ da Ale vi ler hak kın -
da kul la nıl dı ğı ve dik ka ti mi zi çe ken ke li me ler den bi ri
olan ‘Sün ni leş me’, An tro po lo jik açı dan yan lış tır. An tro -
po lo ji ala nın da kim lik me se le si’ nin uzun yıl lar tar tı şıl -
dı ğı nı bi li yo ruz. Bir ki şi nin kim li ği, o ki şi ken di ni na sıl
ta nı tı yor sa, onun o kim li ğe sa hip ol du ğu nu ka bul len mek
ge re kir. Ör ne ğin, ken di ni ‘Ben Ja po num’ di ye ta nı tan bir
ki şi, çev re sin de ki ler ta ra fın dan ‘O Türk’ di ye adı lan dı -
rıl dı ğı za man o ki şi nin Türk ol ma sı müm kün de ğil dir.
Bu te o ri, An tro po lo ji ala nın da ge nel de ya pı sal cı lık
(Cons truc tu ra lizm) de di ği miz kav ram dır. Bu kim lik me-
se le si, Le vi-Stra us se baş ta ol mak üze re, An tro po lo ji ve
Et no lo ji alan la rın da meş hur kim se le rin ka bul et ti ği an-
la yış tır.

O hal de an tro po lo jik kim lik an la yı şı açı sın dan söz
ko nu su köy hal kı ken di le ri ni Ale vi ka bul edi yor sa on la -
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ra Ale vi de mek zo run da yız.On la ra na maz kıl dık la rı için
“ Sün ni leş miş ”di ye ba ka ma yız.

Ale vi le rin en say gı gös ter di ği bil gin Ha cı Bek taş
Ve li, Makâlât’ın da ki “Dört Ka pı (Şeri at, Ta ri kat, Ma’ ri fet
ve Ha ki kat)”, Kırk Makâm” ad lı bö lü mün de na ma zın,
oru cun, hac cın ve di ğer di ğer iba det le rin her müs lü ma -
na farz ol du ğu açık ve net bir şekil de ya zı yor. 

Di ğer ta raf tan “Ale vi” de mek, en ba sit ifa dey le
Hz.Ali ta raf tar lı ğı meş rep le ri ara sın da ki ay rı lık,İsla mın
te mel inanç ve iba det le ri ko nu sun da ki bir ay rı lık de ğil -
dir.Sa de ce iba det ya ni sün net ko nu sun da ki ay rı lık -
tır.Bü tün Hz.Ali ta raf tar la rı nın say gı duy du ğu, za man
za man kut sa dı ğı bü tün Oni ki İmam,sün ni de nen ke sim
gi bi ina nıp iba det et ti ği ta ri hen bi lin mek te dir.Ca fer-i
Sa dık gi bi bir ço ğu fı kıh ki tap la rı da yaz mış lar dır.Bu
eren ler de te mel inaç ve iba det ler ko nu sun da bir ay rı lık
yok tur.

Şia, Ale vi lik, Kı zıl baş lık, na maz kıl ma mak da, amaç
tut ma mak ta ve ya hac ca git mek te za ten hiç bir za man ta -
nım lan ma mış tır.Bu iba det le ri ya pıp yap ma mak her ke -
sin ken di ne kal mış tır; yap ma yan Ale vi ler ol du ğu gi bi
yap ma yan sün ni ler de var dır. Er zu rum, Ma lat ya Ço rum,
Si vas, İzmir, Kü tah ya gi bi gez di ğim yö re ler de na maz kı -
lan Ale vi ler gör dü ğüm gi bi, ta bi i ki ço ğun luk ola rak kıl -
ma yan la rı da gör düm.Be nim an la dı ğım ka da rıy la Ale vi,
na maz kı lıp kıl ma ma sıy la de ğil,Ale vi ge le nek ve ge rek -
le ri ni uyup uy ma ma sıy la ve ken di ni ta nım la ma sıy la ta -
nım lan mak ta dır.

So nuç ta bu na gö re “Ale vi top lu mu nun Sün ni leş -
me si ” di ye bir id di a doğ ru de ğil dir. İslam dün ya sı nın da -
ha faz la bö lün me si ne ya ra yan bir tez ola bi lir

ALE Vİ LER HAK KIN DA İFTİ RA LAR

Ba tı lı la rın Ale vi lik hak kın da ki ça lış ma la rın bir bo yu tu -
nu, Ale vi le ri ve Sünnîler ara sın da ki ön yar gı lar ve if ti ra -
lar teş kil eder. El bet te bu ko nu lar da ça lı şıl ma lı dır;
ba tı lı la rın böy le ko nu lar ça lış mış ol ma la rı na bir iti ra zı -
mız ola maz An cak ça lış ma la rı nın ola bil di ğin ce yan sız ol-
ma sı; ta ri hi ve gün cel ça lış ma la rı iyi de ğer len di ril me si
ge re kir.Fa kat bu tür ça lış ma lar da da ba zı ba tı lı la rın ge-
rek li bi lim sel ha sa si ye ti gös ter me dik le ri ni gö rü yo -
ruz.ko nu ya bir ör nek ve bir or yan ta list le kı sa ca
an la ma ya ça lı şa lım.

Mum sön dür me me se le si,ba tı lı lar ca çok iş le nen ko-
nu lar dan bir ta ne si dir. Bu ko nu yu” Ev li ya Çe le bi’ nin Se-
yâhatnâme’ sin de Mum Sön dür me ile il gi li
ya yın lan ma mış bir bil gi ”8 ad lı ma ka le siy le ele alan lar dan
bir ta ne si de Ro bert Dan koff ’tur. Dan koff, ma ka le sin de

Ev li ya Çe le bi’ nin Mum Sö dür me ola yı nın or ta ya çı kı şı
hak kın da ver di ği bil gi le ri ve Mum Sön dür me ile il gi li or-
ta ya atı lan gay rı ahlâki if ti ra la rın asıl ol du ğu söy le me si -
ni ak tar dık tan son ra, Ev li ya Çe le bi’ nin ger çe ği in kar
et ti ği ni id da edi yor. Ken di si ne Gö re Kı zıl baş lar da ve Al-
e vi ler de cin sel lik le il gi li eğ len ce li Mum Sön dür me ola yı
ger çek leş miş; o şöy le di yor: “ Ev li ya Çe le bi bu ra da, Kı zıl -
baş mez hep le ri ara sın da ki cin sel içe rik li fi il ler le il gi li ya -
gın söy le ni mi in kar et mek te bi raz ile ri git mek te dir.Oy sa
bi zim, bi zim le ay nı so nu ca ula şan Iréne Méli koff gi bi
mo dern araş tırm cı lar dan bu nun la il gi li on ye din ci yüz y-
ı la ait onay lı yı cı de li li var dır.”9

Ev li ya Çe le bi, Bal kan lar’ dan Teb riz ’e se ya hat et ti ği
şehir ve köy ler de gay ri ahlâki bir Mum Sön dür me ola y-
ı na rast la ma dı ğı nı; Bu nun bir de di ko du ol du ğu nu söy-
lü yor. An cak Dan koff Ev li ya Çe le bi’ yi ya lan cı lık la suç lu
yor. Ken di gö rü şü nü Méli koff ’un gö rü şüy le des tek li yor;
an cak Dab koff, Méli koff ‘u an la ma mı şa ben zi yor.

Çün kü Dan koff ’un “Kı zıl baş Me se le si” ad lı ma ka -
le si ne atıf yap tı ğı yer ler (s. 55. dip not 1) ba kı nız Méli -
koff ne di yor: 1571 yı lın da ki bir res mi dö kü man da Mum
Sön dür me den bah set ti ği ni söy le dik ten son ra, “ bu gü ne
ka dar hiç bir ger çek ol gu nun rast la ma dık.”10 Gö rül dü ğü
gi bi, Méli koff, Dan koff ’u de ğil, Ev li ya Çe le bi’ yi doğ ru -
lu yor.

“Eli ne, be li ne, di li ne ” sa hip ol ma il ke si ale vi ler de
çok önem li bir il ke dir. Sün ni ler gi bi Ale vi ler de ırz ve
na mus me se le le ri ne çok önem ve rir ler. Bu nu da Tür ki -
ye’ de iki yıl dan faz la sa ha ça lış ma sı yap tım;

Hiç bir yer de ana la tıl dı ğı gi bi gay ri ahlâki bir ola ya
şahit ol ma dım. Bu, ba zı ca hil Sün ni ler den Ale vi le re at -
tı ğı if ti ra dan baş ka bir şey de ğil miş.

Ale vi le rin ken di le ri bu if ti ra nın or ta ya çı kı şı nı ba -
na şöy le izah et ti ler: Şah İsma il ve Ya vuz Sul tan Se lim -
’in ön de ri ol du ğu XVI. yüz yıl da ki Os man lı-İran
sa vaş la rın dan son ra, Ale vi ler ba zı böl ge ler de, ya ni yö ne-
ti ci le rin sı kı ta kip çi le rin den do la yı Cem ayi ni ya pa maz
ol muş lar. Ev ler de, ışık lar ve mum lar sön dü rü le rek giz li -
ce yap ma ya ça lış mış lar. Cem ayin le ri ne er kek ler eş le -
riy le ka tıl dı ğı için, ka ran lık ta ya pı lan Cem ayin le ri ba zı
Sün ni ler ce yan lış an la şıl mış tır.

SO NUÇ

So nuç ola rak geç miş te ve bu gün ba tı lı la rın Ale vi lik hak -
kın da ki ça lış mal rı nın ço ğu, Ale vi li ği ken di için den ve
ge nel ola rak İslam dü şün ce ta ri hi için den an la yıp de ğer -
len dir me ye ri ne din sel ve et nik ay rım cı lı ğı can lan dır -
ma ya, Hı ris ti yan et ki siy le oluş muş bir din sel akım ve ya
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en azın dan İslam dı şı bir din ola rak gös ter me ye yö ne lik -
tir. Mis yo ner ler de Ale vi le re, hı ris ti yan laş tı rıl ma sı ge re -
ken kim se ler ola rak bak mak ta dır lar.

Gö rül dü ğü gi bi, ba tı lı la rın din sel ve ya et nik azın lık
ola rak gör dük le ri kit le ler hak kın da ki bi lim sel ça lış ma -
la rı ve araş tır ma la rı yön tem sel yön den ve bir çok tek nik

açı dan bi lim sel ol mak la bir lik te,amaç sal ola rak ve çok
us ta ca ya pı lan ifa de oyun la rıy la İslâm dün ya sı nı din sel
ve et nik ay rış tır ma ya yö ne lik ola rak ya pıl mak ta dır. Ge-
nel de di ya log ça lış ma la rı da böy le dir. Do lay sıy la, bun-
lar la cid di bir şekil de “din le ra ra sı di ya lo g” yap ma ya
ça lış mak ko lay bir şey de ğil dir.
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