ALEVÎLİK VE ŞERÎAT
Şeriat kelim esi alevî litaratüriinde aynı zamanda devlet
anlamına da gelm ektedir.
Kemal CEBECİK
Son zam anlarda yapılan bazı yayınlarda, ısrarla alevîlerin şeriata karşı ol
dukları tezi işlenm ektedir. Bu yazıda alevî
gruplar üzerinde yaptığım ız b ir araştırm a
nın sonuçları değerlendirilecektir.
Şeriat, alevîler için karşı olunm ası
gereken bir kavram değildir. A levî inan
cına göre, itikad dört m akam dır. Bunlar,
şeriat, tarikat, marifet ve hakikat m akam 
larıdır. Bu m akam lar, ilkokul, ortaokul,
lise ve üniversite eğitim ine benzetilebilir.
N asıl ki, ortaokulda okuyanlar ilkokulda
okuyanlar gibi davranm ak zorunda değil
se, lisede okuyanlar ortaokuldan, üniver
sitede okuyanlar da liseden sorum lu de
ğildir. Bu itikad m akam larında da tarik at
m akam ında olanlar şerîatdan, m arifet m a
kam ında olanlar ta rik a t ve şerîatdan, h a 
kikat m akam ında olanlar da m arifet, ta 
rik at ve şerîatdan sorum lu değildir. Şeriat,
K u r’an ’ın hüküm leridir. Bu hüküm lerin
gerektirdiği ibadetler ancak şeriat m aka
m ında olanları ilgilendirir. Alevîler ken
dilerinin tarik at m akam ında olduklarına,
dolayısıyla şeriatın icaplarından m uaf ol
duklarına inanm aktadırlar. Bu sebeple ale
vîler için şeriat, karşı olunm ası gereken
b ir kavram olm ayıp, aksine geçilmiş bir
m akam dır. H er m akam ın ibadeti ayrıdır.
«Şeriattakiler camiiye gider, tarîkattakiler
ceın’e gider» sözü bunu n delilidir.
Şeriat kelimesi, alevî
literatüründe
aynı zam anda devlet anlam ına da gelmek
tedir. A caba alevîlerin karşı olduğu ileri
sürülen şeriat, bu anlam daki şeriat ola
bilir mi?
Bilindiği gibi alevîler her yıl «görgü»
den geçer. Görgü, b ir yılda olup, biten
işlerden dolayı, herkesin dede huzurunda
baş eğip, «Hakkı olan istesin» denen bir
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hukuk kurum udur. G örgü’de tarik at ehli
olan sofular ve oniki hizm et m ensupları
sol tarafa, şerîat ehli olan m uhtar ve aza
lar sağ tarafa oturur. G örülecek olan ta 
lip önce şeriat ehlinden sorulur. Bu soru
aynen şö y led ir: «Padişahın otuziki teklifatınca nasıldır?» G örgü’de şeriatı m uhtar
ve azalar temsil eder. Eğer talip devlete
karşı yüküm lülüklerini yerine getiriyor ve
devlete itaat ediyorsa
m u h ta r: «İyidir,
A llah razı olsun» der. A ncak bundan son
ra diğer farzlara geçilir. Bir talipten şe
rîa t m akam ı razı gelmezse, yakınılan se
bep ortadan kalkıncaya kadar o talip düş
kündür. Y ani iyi talip olm anın ilk şartı,
şeriatın razı olmasıdır.
G örüldüğü gibi ta rik a tla şerîat ayrı
ayrı düşünülen k urum lar olmayıp, aksine
içiçe olan kuram lardır. A levîlerin daim a
şeriata karşı oldukları iddiası gerçeği yan
sıtm am aktadır.
Y ukarıda belirttiğim hususlar, Sıraçlar arasında yaptığım incelemeler sırasın
da bizzat tarafım dan tespit edilmiştir.
Gerçeği yansıtm ayan yayınlarda tah 
rik unsurları bulunduğu endişesini yalnız
ca konuya vakıf olanlar duym am akta, A l
m anya Aleviler Birliği genel başkanı ve
aynı zam anda «dede» olan Süleym an CEM
şu sözlerle endişelerini ifade etm ektedir.
« ...Ö zellik le bir dergide çıkan «Susmaya
cağız» başlığı beni çok rahatsız etti. Bü
tü n A levîler bu yazıyı dikkatle okumalı.
O başlık sanki Alevîleri b ir isyana çağırı
yor gibiydi. Bunun kimseye faydası yok...»
İnanıyorum ki, aklı başında olan alevîler
de «Alevîler Şeriata daima karşı olmuş'
lardır» başlığından aynı endişeyi duym uş
lardır.
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