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Kýrklar Meclisi ve baðlý olarak Musahipliðin Tarihi
Alevi toplu tapýnmasý Cem&rsquo;in kökeni olan Kýrklar Meclisi ve baðlý olarak Musahipliðin Tarihsel Gerçekliði

Bilindiði gibi Görgü Ceminin bir diðer adý da Kýrklar Cemi&rsquo;dir. Alevi
inanç geleneði, GörgüCemi &rsquo;nin kökenini Muhammed Peygamberin Miraç&rsquo;tan
döndüðünde Kýrklar Cemi&rsquo;ne alýnýþýna baðlamaktadýr.

Sünni ve Þii geleneðinde Mirac olgusunun , biçimi ve sayýsý üzerinde çok
sayýda rivayet vardýr. Biri Mekke, diðeri Medine&rsquo;de olmak üzere en az
iki kez Muhammed&rsquo;in Miraca çiktigindan tutunuz da, Peygamberin, ikisi
Mekke&rsquo;de, 118&rsquo;i Medine&rsquo;de"olmak üzere tam 120 kez Mirac yaþadýðýna dair
bir hadisten bile söz edilmektedir.

Kuran-ýn XVII. ve LIII. surelerinin sadece iki ayetinde geçen Miraç
olayýnýn Alevi-Bektaþiler tarafýndan anlatýlýþý da yapýlan yorumu da
Sünni ve Þiilerinkinden çok farklýdýr.

Cebrail Tanrýnýn kendisine görünmek istediði haberini getirir. Yýldýrým
gibi hýzlý uçan kanatlý at, Burak&rsquo;a binerek göðe yükselir. Muhammed
kendisini Kudüs&rsquo;de Süleyman Peygamberin tapýnaðý (Kuran&rsquo;da Mescid-ül
Aksa adý geçmektedir) üzerinde uçarken bulur ve nurdan bir merdiven
görür. Ve merdivene týrmanarak Tanrýyla buluþmaya çikar. Yedinci kata
çiktiginda, Tanrý katýna varmadan önüne heybetli bir arslan dikilir, bu
Ali&rsquo;dir. Kükrer býrakmaz onu. (Ýmamlardan rivayet edilen Þii Mirac
anlatýlarýnda da Peygamberin çesitli biçimlerde Ali ile karþilaþmasý
vardýr; ama sadece Anadolu Alevi geleneðinde Ali&rsquo;yi arslan donunda
gördüðüalatýlýr) Peygamber arslandan çekinir; mühür yüzüðünü(hatem)
aðzýna vermesini fýsýldar kulaðýna Cebrail. Ýmam Cafer Sadýk Buyruðu&rsquo;nda
ve birçok ozanýn "miraçname"adý verilen nefeslerinde ayrýntýlarýný
bulabiliriz.

Muhammed Miraç dönüþünde Kýrklar sohbetteyken kapýlarýný çalar. Burada
geçtiði anlatýlan konuþmalarý ve arþ-ý ala&rsquo;da, yani göðün en yüksek
katýnda geçen bu metafiziksel olaylarý Dede&rsquo;lerden dinlememiþ, ya da
Buyruk&rsquo;tan okumamýþ Alevi can yoktur. Kýrklar Meclis&rsquo;inde Ali çikarip
yüzüðünü(hatem) geri verince, Muhammed onun büyüklüðünü tasdik edip "Ey
ashaplar, gerçek Ali&rsquo;dedir; Ali&rsquo;ye varýn, ondan isteyin
dileklerinizi"der. Kýrklar ikrar verip ikiþer ikiþer musahib tutarak,
Ali&rsquo;ye talip olurlar. Muhammed de Cebrail&rsquo;in rehberliðiyle Ali ile
kardaþlýk olur. Yer gökle, Cebrail Adem peygamberle, Muhammed Ali ile
musahiptir artýk.

Alevi inanç söylenceleri arasýnda çok önemli bir yeri olan bu göksel
Kýrklar Meclisi olgusu, Peygamberin Ýslamý yaymaya ve yaþatmaya
çalistigi Mekke dönemindeki kendisine baðlý ilk kýrk inananla yaptýðý
gizli toplantý ve tapýnmalarýn, toplum bilincinde kutsanýp
mitoslaþtýrýlmasýdýr. Bunun Ýlk örnegini 8.yüzyýlýn ortalarýnda Ýmam
Muhammed Bakýr ve Cafer Sadýk döneminde yazýlmýþ Ummu&rsquo;l Kitab&rsquo;da
görüyoruz; Adem yaratýlmadan önce (yaratýlýþ ötesinde) Tanrý&rsquo;nýn kendi
nurundan yaptýðý ve kendi tahtýnýn en yakýnýndaki kubbeye yerleþtirdiði
Ehlibeyt beþlisi dýþýnda, onlara baðlý ve 12 nakib, 28 necib
tanýmlamasýyla(kýrklar), 1000 renkli Beyazlýk denizinde yaþayan, farklý
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renklerde nurdan ruhsal varlýklar olarak burada geçen Salman, Mikdad,
Abu Zer, Ammar vb. verilen adlar göstermektedir ki bunlar, Peygambere
ilk inanan gerçek Kýrklardan baþkasý deðildir.

Mekke&rsquo;de ilk Ýslam topluluðunun tapýnma yeri yoktu. Ýbn Hiþam&rsquo;ýn (ö.828)
Siyar-ý Nebi&rsquo;&rsquo;sine (s. 159, 190) göre, [1] Ýslam Peygamberi yaklaþik 13
yýllýk Mekke döneminde, ancak yarýsýnda tamamladýðý kadýnlý erkekli
kýrk kiþilik inananlarýyla kendi evinde, Mekke&rsquo;nin en dar ve gizli
sokaklarýnda bulabildiði uygun bir mekanda ya da bir maðarada tapýnma
düzenlemeye baþlamýþtýr. Miraçla birlikte geldiði bildirilen akþam, gece
ve sabah olarak Tanrýya dua etmeyi, (salatý) anlaþilýyor ki, putperest
Mekkelilerin aðýr baskýlarý yüzünden, kendilerini güvenceye aldýklarý
zamanlarda akþamdan baþlayarak sabaha kadar toplu tapýnma biçiminde
yerine getiriyorlardý.

Bilginler Miraç olgusu ya da mucizesi tarihinin, Muhammed&rsquo;in
peygamberliðinin 6.yýlý ya da Hicret&rsquo;ten 4 yýl önce olmasý gerektiði
üzerinde anlaþirlar. Birincisi, 616 yýlý Kýrklarýn, yani ilk Ýslamlarýn
sayýsýnýn katýlan bir kiþi ile kýrka tamamlandýðý tarihtir. Artýk
Kýrklar Meclisi kurulmuþtur. Yukarýda söylenen gizli yerlerde geceleri
cem olup, hem gizlice ibadetlerini yapýyor hem de gündüz bulabildikleri,
çesitli biçimlerde saðlayabildikleri günlük yiyecek ve içeceklerini
paylaþiyor. Kuþkusuz yarýnki yaþamlarý ve Ýslamý yayma hizmetlerinin
planlarý da konuþulup tartýþýlýyordu. Bu kýrký tamamlayan kiþi Khattab
oðlu Ömer idi. Ýbn Hiþam&rsquo;ýn kitabýndan baþka, Ýkhvan as-Safa &rsquo;da
(IV.Risale 16.kýsým) dahi þu kýsa açýklama vardýr:

"Peygamber ilk kez misyonu ve propaganda eylemine Hatice ile baþladý,
sonra vasisi Ali, dostu Ebubekir, Malik, Abuzer Þuayp, Bilal, Salman,
Mikdad, Cubeyr, Ammar, Basir ve diðerleriyle, bir kadýn 39 erkekten
oluþan bir topluluk (Alevi inanç geleneðinde bu sayý 19 kadýn 21 erkek
olarak gösterilmektedir) oluncaya kadar sürdürdü. Peygamber, ya Abu
Cehil&rsquo;in ya da Ömer&rsquo;in din deðiþtirerek Ýslamýn güçlendirilmesi için
Tanrýya yalvardý ve kýrk kiþi oldular: o zaman yüce davayý açýða
vurdular (izharu d-dava)...â&euro;ý[2]

Ýlk Kýrklar arasýnda adý geçen sahabilerden Ebubekir ile Ömer&rsquo;in Ummu&rsquo;l
Kitab&rsquo;taki 12 Nakib ve 28 Necib arasýnda adlarý bulunmamaktadýr. Ayrýca
Kolayni Usul-i Kafi&rsquo; eserinde, Ýmam Bakýr&rsquo;ýn Salman, Mikdad, Abu Zer,
Ammar Yesari gibi birkaçý dýþýnda, diðer sahabilerin dinin kurucusu
Dede&rsquo;sine ihanet ettiklerini söylediðini yazmaktadýr. Ömer bin Khattab,
aþaðýda göreceðimiz gibi, Medine&rsquo;de ilk toplu tapýnmada, -isterseniz ilk
Cem&rsquo;de diyebilirsinz-, ikrar verip Ensar&rsquo;dan biriyle yol kardeþi
(musahip) olmuþtu. Ancak Ebubekir ve Ömer, ikisi de Peygamber&rsquo;in
cenazesini bile kaldýrmadan verdikleri ikrarlarýndan döndüler.

Kýrklar Meclisi, etkinliklerini ve toplantýlarýný gizli yürüterek
Yesriblilerle iliþkiler geliþtirmiþti. Mekke gibi zengin ticaret
toplumunun, kutsal inançlarý ve tüm deðerler sistemini altüst eden Ýslam
dininin bu ilk mensuplarý, elbetteki gizli bir örgüt gibi çalisacakti.
Bu baðlamda araþtýrmacý ve tarihçilerin, olayýn bu yönünügörmek
istemeyip, Kýrklar Meclisi&rsquo;ni ya toptan yadsýmalarý, ya da hayali
"göksel meclis"gibi deðerlendirmelerini doðrusu yadýrgýyoruz. Bu gizli
meclis, özellikle Mekke ticaret aristokrasisi dýþýndaki yoksul kabile
mensuplarýný, Bedevileri ve yerli-yabancý emekçi köleleri Ýslama
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çekebilmeleri için, yeni ve eþitlikçi, paylaþimcý bir sistemi öngören
inanç ve toplu tapýnma kurallarý yaratmýþlardýr; Ýslami söylemle
Peygambere vahiy yoluyla inen ayetlerin istedikleri ve öngördükleri
düþünce ve eylemleriydi. Bu bir avuç insan, din kurucusunun önderliginde
ve kendilerini güvencede tutacak bir hizmet daðýlýmý çerçevesinde,
gizlice toplanýp, tapýnýyor; konuþup, tartýþýyor ve kendi kendilerini
eðitiyorlardý.

Öbür yandan Hicret (göç) etmeye karar verdikleri, Yesrib (Medine)
tarýmla uðraþan bir kabileler konfederasyonuydu ve topraðý ortak
kullanýyorlardý. Ayrýca bazý kabileler Musevi olduðu gibi aralarýnda
yaþayan Hýrýstiyanlar da bulunuyordu. Bu nedenlerden dolayý, sýðýnma
durumunda kalacaklarý bu topluma uygun deðerler de geliþtirmeliydiler.
Böylece "Kýrklar"söylencelerinde günümüze kadar ulaþan (simgesel) bir
üzüm tanesini kýrka bölmek ya da ezip þerbet yaparak, kýrk kiþinin
tatmasýný saðlayacak bir bölüþümcülük ve birine neþter vurulunca
hepsinde ayný acýyý duyuracak, kan çikartacak kardeþlik ortamý oluþmuþ
olan bu meclis Medine&rsquo;ye taþinýp, daha da geliþtirildi.

Medine&rsquo;ye göç, tapýnma yeri ve Kardeþlik tutma

Muhammed peygamber 622 yýlýnda Medine&rsquo;ye, 12&rsquo;sini nakib (vekil) olarak
orada dini yayma hizmeti için gönderdiðinden Kýrklar&rsquo;dan 28&rsquo;ine ek
olarak son birkaç yýlda Ýslam&rsquo;a yeni kazandýrdklarýyla birlikte 70&rsquo;in az
üzerinde Mekkeliyle göç etmiþti. Burada ilk iþ olarak tapýnmalarýný
yapmak ve her türlü toplumsal, ekonomik ve güvenlik sorunlarýný konuþmak
için geniþ bir avlu yaptýrdý. Muhammed Mekke&rsquo;den gelen tüm
müslümanlarla (muhacir), bir yýl önce gönderdiði 12 kiþinin Medine&rsquo;de
Ýslama çevirdigi yerlileri (ensar) burada kardeþleþtirdi. ünlü "Medine
Vesikasý"nýn ikinci maddesiyle, tarihe mal olmuþtur. Demek ki asýl
zorunlu, yani farz olan, yazýya geçirilmiþ bulunan tapýnma "kardeþlik"
tutmaktý. Bu kardeþlik, Medine toplumunun sosyo-ekonomik koþullarýnda,
tapýnma törenlerinin bir parçasý olarak, ortak çalisip, kazancý
ortaklaþa kullanmak temelinde ömür boyu ailecek sürdürülecek yol ve
inanç kardeþliðiydi. Ortodoks tarihçilerin "Muahat Akdi"(Kardeþlik
Anlaþmasý) adýný verdikleri bu tören, Alevi toplu tapýnmasý
GörgüCemi&rsquo;nin en önemli kurumu Müsahipliðin kökenidir ve kesintisiz ayný
ilkeler baðlamýnda "ikrar verme, yola girme ya da yolkardeþi olma"
ritüelleriyle günümüze deðin sürmüþtür.

Muhammed Hamidullah kardeþlik uygulamasýný þöyle anlatýyor:

"Mekkeli muhacirler için Hz. Peygamber bir genel toplantý tertipledi. Bu
toplantýda her çalisan, eli iþ tutan Medineli Müslümanýn (Ensar), bir
Mekkeli Müslümaný (Muhacir) &rsquo;kardeþ edinmesi&rsquo; teklifinde bulundu (Muahat
Anlaþmasý). Buna göre iki tarafýn aile mensuplarý, bu suretle ortaklaþa
çalisacak, kazanacaklar ve hatta öz kardeþler, yeðenler ve baþka
akrabalar bertaraf etmek suretiyle birbirlerinin mirasçýsý olacaklardý.
Bulunan bu çare, bu usül senelerce devam etmiþ" [3]

Profesör olayý sadece bir "ekonomik çare"gibi gösterip, kardeþlik
tutmayý ilk Islam cemaatýnýn toplu tapýnmasýnýn bir ögesi olduðunu
görmek istemiyor. Her ne hikmetse ortodoks Ýslam bilginleri, Muhammed
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Peygamberin her önemli kararý ve eylemini Tanrý&rsquo;dan aldýðý ayetlere
baðlarken bu çok önemli ritüeli bir andlaþma maddesi olarak
deðerlendiriyorlar. Neyse ki yazar, kardeþlik uygulamasýnýn yýllarca
sürdüðü gerçeðini saklayamýyor. Bu ritüeller Ýslama giriþ, aydýnlatýcý
din kurucusunun huzurunda, ikrar verme/baðlanma/andiçme töreniydi ve de
biçim ve öz olarak Alevi-Bektaþi inancýnda uygulanan Musahipliðin ilk
örnegidir. Ayný zamanda bir çesit mal ve can ortaklýðýnda güvenceye
alýnmýþ, toplumsal ve ekonomik baðlamda kurumlaþtýrýlmýþ olduðu kadar
inanç ve yol kardeþliðidir. Örnek olarak verilen Mekkeli ticaret adamý
Abdurrahman Avf ve Hattap oðlu Ömer ile kardeþleþen iki Medinelinin
içtenlikle benimseyip herþeylerini bölüþmeye hazýr olduklarýný
görmekteyiz. [4]

Bazý kaynaklarda farklý sayýlar verilmesine raðmen, bilinen odur ki,
Muhammed Peygamber 13 yýllýk Mekke döneminde Ýslama çevirebildigi 70&rsquo;in
biraz üzerinde Mekkeli müslüman ile Medine&rsquo;ye göç etmiþti. Yine her iki
tarafta baba, oðul kardeþ ve akrabalarýn bulunduðu Bedr savaþina katýlan
müslüman erkek sayýsýnýn yetmiþ olduðu bilinmektedir. Böyle olunca ilk
kardeþlik tutan muhacir ve ensar&rsquo;dan müslüman sayýsý 150 civarýndaydý.

Bu ilk toplanma, "cem" olma (toplanma) yerinin adý cami deðil, mescid
(secde edilen, niyaz yapýlan yer) idi. Bu sýrada küçük Kuba mescidinden
sonra daha geniþ bir avluya sahip Medine mescidini yaptýrmýþ ve ilk
geniþ toplu tapýnma kardeþlik ritüellerini, yani musahipliði burada
gerçekleþtirmiþ bulunuyor. Alevilerin tapýnma yeri olan Cemevi, bu ilk
mescidin iþlevlerini hala sürdürmektedir.

Muhammed&rsquo;in Hakka yürümesiyle birlikte ikrarlarýný bozan ve kendilerini
halife ilan edenler tarafýndan meclis daðýtýldý. üyelerinin bir kýsmý
gaspçý yönetimin yanýna geçti, Salman, Abu Zer, Kamber, Mikdad, Bilal
vb. sadýk kalanlar ise sürgünden sürgüne uðrayarak yaþadýlar. Fatima&rsquo;yý
ayný yýl kaybeden Ali&rsquo;ye ise 24 yýl boyunca tam bir gözaltý
yaþatýlmýþtý.

Gerek Kýrklar Meclisini ve gerekse Muhammed&rsquo;in Medine&rsquo;de
gerçekleþtirdiði inanç ve yol kardeþleri topluluðu uygulamasý 9.yy.
ortalarýna doðru ilk kez Basra&rsquo;da "Temizlik Kardeþleri" (Ýkhvan-as Safa)
adýyla örneklendi. Ýmam Cafer&rsquo;in oðlu Ýmam Ýsmail soyundan bir gizli
Ýmama baðlýydý bu gizli topluluk. Bir giriþ töreniyle güvenilir,
sýnanmýþ adaylar kardeþler topluluðuna kabul ediliyordu. Yaklaþik iki
kuþak boyunca süren bu topluluk, birisi geniþ bir özet olmak üzere 53
Risale&rsquo;den oluþturulmuþ ve dönemin dünyasýnda bilinen tüm bilim ve
felsefeleri, din ve inançlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler içeren
dünyanýn ilk ansiklopedisini hazýrlayýp yayýnlayarak kendi kendini
feshetti.

Temizlik Kardeþleri&rsquo;nin öngördügü toplum tasarýmý, ruhsal yaþamýn,
cennette ölümsüzlesen sonsuzluk hedefi üzerine kurulmuþ mükemmelliðe
ulaþmasý için tüm özellikleriyle cennetin nesnelleþmesi, dünyaya
taþinmasýdýr. "Bunun için Dünyayý ve insanlýðý bozulmaktan ve bozan
kuþaklardan (baþ hedef Abbasiler olmak üzere tüm baskýcý
yönemtimlerden)kurtarmak gerekir". Ancak bu alanda baþarýlý olmak için
de "din ve inançlar konusunda bilinçli ve gerçek bilimleri özümsemis bu
alanlarda yetiþmiþ eðitimli, deneyim sahibi kardeþlere (Ýkhvan)
gereksinim vardýr ve dinler, ancak mensubu topluluklarla karþilýklý
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konuþup tartýþmak ve yardýmlaþmakla yüceltilebilir" (Ris. I.100, 140;
Ris. IV.126) "Devleti Maneviyya"adý verilen bu toplum tasarýmý
Karmatiler tarafýndan 200 yýla yakýn uygulanmýþ ve "eþitlik, özgürlük ve
paylaþimcý ve rýzalýk düzen içinde insanlarýn birbirlerini incitmeden
yaþadýklarý Rýza Kenti (Ütopyasi)"biçiminde Buyruk&rsquo;ta yansýtýlmýþtýr...

Ve ikrar verip musahip tutanlar, yol oðlu-yol evladý olurlar. Bu
baðlamda "Yola Giriþ"ya da "Ýkinci Doðuþ"Olarak Musahipliði tanýmlayan
Ýlk yazýlý kaynak ise erken (proto) Ýsmaililere dayanmaktadýr. 879
yýlýnda Güney Arabistan&rsquo;a gönderilmiþ ilk Ýsmaili daisi Mansur el Yemen
(ölm. 914) olarak bilinen Ýbn Havþab&rsquo;ýn, "Kitab al-alim wa&rsquo;l-Ghulam
(Bilgin ve Ögrencisinin Kitabý)"adý altýnda yazdýðý, Ýsmaili Aleviliðine
giriþin ilkelerini belirleyen yapýtta yola giriþi, "yeni bir isimle,
ikinci ya da yeniden doðuþ"olarak tanýmlandýðýný görüyoruz

Peygamberin Hakka yürümesiyle (Kýrklar) Meclis düzeni ve
kardeþlik/Musahiplik esasýna dayanan Ýslamýn toplumcu yönetimi, bu
düzeni sürdürebilecek tek kiþi Kýrklar&rsquo;ýn baþi olan Ali uzaklaþtýrýlýnca
toptan yýkýldý. Ýslam özünden koparýlarak iktidardaki kabile ve
kiþilerin çikarlarina hizmet eden din niteliðine sokuldu. Arkasýndan
baskýcý Hanedan imparatorluklarýnýn yönetim dini oldu...

Ýslam tarihi boyunca tüm (heterodoks) Alevi inançlý halk hareketleri,
büyük baþkaldýrýlarýn çogu (görünüþteki çikislari ne olursa olsun) bu
ilk ve gerçek Ýslamýn yarattýðý (sýnýfsýz)

toplumcu düzeninin özlemi ve uygulanmasý giriþimleridir...
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