
 

 

Geçmişten Günümüze İbadethaneler  

Refik ENGİN 

  

İbadethaneler denilince  pek çok kişinin aklına camiler gelir. 

Türkiye Cumhuriyetinde  bazı toplumların varlığını günümüze kadar hiçbir iktidar döneminde  kabul 

edilmek istememiştir. 

Sadece seçim zamanları günü birlik hatırlanmış gönülleri alınmış verilen sözlerde köyün ve 

mahallenin sınırlarını çıkmadan unutulmuştur. 

1990 yılında bir televizyon kanalında de iyi aile çocuğunun  biri Kızılbaş kelimesini yanlış kullanması 

ile  uyanış çabasında olan  kapalı  Bektaşi/Alevi toplumların  tepkisine yol açtı. 

Bu uyanış  çok kısa zaman sonra  yerini eskilere bıraktı. 

Gerçek kimliğini bilmek ve öğrenmekten  tutkusu  yerini, dışlanma korkusuna bıraktı. Bazıları da  

geçmişlerinden  utanırcasına  bu uyanışa katılmadılar. 

Sünni kesimlerin Ebu Suud efendinin fetvalarından bu yana  her köye Sünni bir hoca ve cami 

politikası halen uygulanmak isteniyor. Günümüzde de sessiz sedasız uygulanmaktadır. Bu uygulama 

ile pek çok Bektaşi/Alevi köyüne okuldan evvel cami yapıldı. 

Şimdi pek çok cami buralarda boş halde viranelik durumundadır. 



 

 

Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri  bazı vakıf ve kuruluşlara birkaç lira vererek  

onları başından savma yerine  Türkiye de laikliğin yerine getirilmesi için  inançlarda eşitlik  

uygulanmalı  bunu resmen  ilan etmelidirler. 

Yoksa Hacı Bektaş törenlerine gelip “cami de cem evi de bizim”, demek yetmez. 

Gelecekte de camiler gibi cem evi veya başka adlarla bu gün bazı plan ve projeler ile başlanan binalar 

yapılmadan daha acil  olan çözümler halledilmelidir. 

Yapılan  Bektaşi/Alevi ibadethaneleri çok değil, 5 yıl sonra boş kalan camilere dönecektir. 

İbadethaneler  siyaset batağına hizmet eder olmamalıdır. 

Denetimleri  idaresi çok iyi bir şekilde örnek olacak şekilde  düzenlenmedikçe  belli zaman sonra  

amacı dışında kullanılır. 

Türkiye de bulunan Balım Sultan erkanına bağlı Bektaşiler, devletten ilk istedikleri resmen 

tanınmaları,  daha sonra ibadetlerinde  eşitlik ilkesinin uygulanmasıdır. 

Bektaşiliğin ve Aleviliğin lider sorunları ve tarihsel bazı sorunlar giderilmeden bu gibi gösterişe kaçan 

yapmacık hareketlerden kaçınılmalıdır. 

Günümüzde semah, saz  ve duazlar ile büyük kapalı mekanlarda sunulan cemler  ayinler  maalesef 

gerçeği yansıtmamaktadır. 

Oraya katılan her kez in daha evvel Bektaşi ise nasib alması mürşidi rehberini bilmesi, Alevi ise bir 

Dededen ikrar alması Musasib olası gerekmektedir. 

Gençlerimizin bin bir  merak ile geldikleri  büyük kapalı mekanlardaki ayinlerin ve  müzikli 

konserlerden bir şey anlamadıklarını kendilerinden  duyuyoruz. 

Ayni şekilde  Bektaşiliğin ve Aleviliğin gençlere anlatılması ve  yine onların sayesinde  daha bilimsel 

şekilde  halkın anlaması öğrenmesi gerekmektedir. 

Kendilerine masallar yerine bazı  gerçekleri anlatılması verilmesini istiyorlar. 

Hal böyle iken  bazı  kişi ve kuruluşlar Bektaşiliği ve Aleviliği  değil kendi çıkarını  düşünüyorlar. 

Makam mevki için ,yönetme duygusu  isteklerini bir yana bırakarak  gerçekten inanıyorlarsa  

inançlarına gönül ile  hizmet etsinler. 

Bu günün şartları ile  yapılacak her adım  bazı  düzenlemeler yapılmadıkça   başarılı olması 

beklenmemelidir. 

Gençlerimize  okuma alışkanlığını kazandırmalı, onların  istek ve dilekleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 



 

 

İlkokul  tahsilli Bektaşi ve Alevi liderlerinin yerine üniversite  mezunu gençlerin, gelecekte bu 

makamlara  hizmet etmeleri için   çalışmalar yapılmalıdır. Bu geçiş süresi  çok kısa zaman da da 

olabilir. 

Amaç hizmet  için  yapılacaksa  bunda bazı kişiler ve makam sahipleri  fedakarlıkta bulunmalıdır. 

Her seçim öncesi Bektaşi ve Alevi toplumlarına pek çok söz veren siyasi partilerin  Türkiye de bir an 

evvel ibadet eşitliğini  sağlamaları için seçim evveli   adım atmaları sağlanmalıdır. 

Yoksa  Osmanlıdan bu yana bazı toplumların  büyük paralarla   yönettikleri  kurumları  ve çıkarlarını  

kendi istekleri ile verecekleri umulmamalıdır. Hatta bu günün şartlarından daha geriye götürülmek 

istenilen bir ortamda  Bektaşi ve Alevi toplumlarının bir an evvel  bazı çıkar ve  şahsi düşüncelerini  

bırakarak   hareket etmelidir. 

Temsil etme yetkisi  düşüncesi bir an evvel akıllardan çıkarılmalıdır .Bektaşi ve Alevi toplumlarının  

yüz yıllardır  süre gelen bir düzeni vardır .Bunu hükümetlerin vereceği birkaç lira için  bozmalarını  

istemiyoruz. Türkiye de  Bektaşiliğinde Aleviliğinde kendi kuralları içinde temsilcileri vardır. 

Bektaşi ve Alevi toplumlarının tek bir makamdan  temsil edilmesi düşünülemez. İnançta birlik 

erkanlarda ise   bir birlerine saygı ilkesi uygulanmalıdır. 

Ne Bektaşilik Alevi kimliği ile ne de Aleviler Bektaşi kimliği ile   tanımlanmalıdır. 

Bazı kişiler  bunu iyice anlamalıdır. 

Her   yıl 16 ağustos günü yapılan Hacı Bektaş törenlerinde  siyasiler nutuk atmak için inanmadıkları 

oraya günler evvel gelmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulalı 77 yıl geride kaldığı halde  şu ana kadar hükümetler tarafından bu 

toplumlara hiçbir  şekilde  ibadetlerinde  eşitliği tanımayan  idarelerin nutuk atma yerleri olmamalıdır. 

Orada konuşması gereken ev sahibi olarak  ilçenin belediye başkanı, Bektaşileri temsil  eden  bir kişi 

ile Alevileri temsil eden bir kişi haricindekilerin  konuşmaları inandırıcı değildir. 

Bektaşi ve Alevi  temsilcilerinin de konuşmalarında  siyasi konularda uzak birlik beraberlik ilkesine 

uygun  konulara değinilmelidir. İnançlarına uygun Türkçe  bir dua ile açılış yapmalıdırlar. 

Bağırıp çağırmak ile hiçbir hak alınamaz. Bunu umut edenler bir an evvel  akıllarını başlarına 

toplasınlar. 

Kendilerini bu inancın önderi sananlar Hazret-i Pirin   önünde   gelip niyaz ederken bir an durup 

düşünsünler. 

Liderlerin başlarındaki taçlar onların kendi bedenlerinden daha ağırdır.  Bunlar kime hizmet ediyorlar. 

Bektaşi ve Aleviliği yok etmeye çalışanlara mı yoksa inançlarına mı? 



 

 

Şahsi çıkar ve düşüncelerinde  arınıp önce halka  hizmet etsinler. 

Her  söz   başında sayımız topluluğumuz şu kadar milyon lafları artık  hiçbir kimseyi  inandırıcı  

gelmiyor. Bu gibi işler sayı ile değil yürek ile çalışma ile olur. 

Türkiye Cumhuriyeti  kendi bünyesinde bulunan  her topluma eşit şekilde ibadet hakkını tanımadıkça  

eşitlikten bahsedilemez. 

Bu gibi toplumların bireyleri de   Bektaşiyim, Aleviyim demekle  bu sorunların  çözüleceğini 

ummasınlar. Eğer  inançları ve yürekleri varsa  bu taşın altına hep beraber elimizi koyalım. 
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