Alevilik: Hz. Ali’yi seven sayan ve ona taraftar olan kişiye denir. Aleviler Allah'ın birliğine inanır, Hz.
Muhammed’i son Peygamber olarak kabul eder. Kutsal kitapları Kur’an'ı Kerim'dir. Ehlibeyte değer
verirler.
Bektaşilik: Hacı Bektaş Veli'ye bağlı olan ve onun yolunda gidenlerin oluşturduğu düşüncedir. Hacı
Bektaşi Veli Nevşehir’de yaşamış, Anadolu ve Balkanlarda İslam’ın yayılmasına öncülük etmiş,
ahlaki ilkelerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.
Cem Ve Cemevi: Cem, toplanarak bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Cemin yapıldığı yere
ise Cemevi denir. Cem evinde Peygamberimize ve çevresine salavat getirilir, dualar yapılır, tövbe
istiğfar edilir. Bunun dışında tasavvufi sohbetler yapılır.
Cem Evi’nin ortasına kırklar meydanı, meydanın ortasına "dâr meydanı" denir. Bu meydanın kişiyi
sırati müstakime (doğru yola) ilettiğine inanılır. Cem törenlerini Alevi dedeleri yönetir.
Bazı özel cem ayinleri vardır:
1-Abdal Musa Cemil: Sonbahar aylarında küskünleri barıştırmak için yapılır. Kurban kesilir Allah'a
şükredilir.
2-Düşkünlükten Kaldırma Cem'i: Birbiri ile küs olan ve başka birine zarar veren kişi düşkün sayılır.
Düşkün olan kişiler dar meydanına getirilip barıştırılır. Barışmazlarsa bunlar cem evinden çıkarılır.
Bu kişilere yol düşkünü denir.
3-Dağdan İndirme Cem'i:
4-Görgü Cemi
Razılık Ve Kul Hakkı: Üzerinde kul hakkı bulunan kimsenin Cem'e girmesi uygun bulunmaz. Bunlar:
Ortaya çıkarılıp "birbirinizden razı mısınız" diye sorulur ve eğer kul kuldan razı olursa Allah da
ondan razı olur ve birbirlerinden helallik alırlar.
On İki Hizmet: Alevilikte Cem sırası 12 kişi tarafından yapılır. Bu on iki hizmeti yapanlar: Mürşit
(dede), rehber (dedenin yardımcısı), gözcü(,Rehberin yardımcısı) çerağcı (,aydınlatma araçlarını
yakar) zakir(aşık), ferraş(süpürgeci), sakacı(su dağıtıcı), sofracı, pervane(semahcı),
peyikçi(haberci), iznikçi(meydancı), bekci(kapıcı).
Semah: Cem'e katılanların ayakta dönerek yaptıkları merasimdir. Bir müzik eşliğinde kadınlı erkekli
yapılır. Evrende her şey dönme içinde olduğu için bu dönüşe katılmayı ifade ederler.
Musahiplik(yol kardeşliği): Evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte, dedenin huzurunda kurban
keserek, hayat boyu yol kardeşi olmaya söz verilmesi demektir. Bunun temeli ensar ile muhacir
kardeşliğine dayanır. Ensar nasıl muhacir kardeşi ile evini, yemeğini, bağını, bahçesini paylaşmışsa,
musahiplerde sahip olduklarını yol kardeşi ile paylaşır. Musahip olan dedenin yılda bir defa
huzuruna gelip, sorumluluklarını yerine getirip getirilmediği sorulur ve de buna gördü Cemi denir.
Dua Ve Gülbenkler: Alevi Bektaşilikte dua Gülbenk olarak isimlendirilir. Dua etmek önemli ibadettir.
Hızır Orucu: Genellikle Şubat Ayının 13,14,15 günlerinde tutulur. Temeli Hz.Ali ve Hz.Fatıma başta
olmak üzere Ehlibeytin Hz.Hasan ve Hüseyin'in iyileşmesi için tuttukları 3 günlük oruca dayanır.
Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
1-Din anlayışındaki farklılıklar insanların dinin gereklerini yaşamalarında kolaylıklar sağlamıştır.
2-Dinin yorumlanması sonucu tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ilim dallarının doğmasına
sebep olmuş, dinin, düşüncesinin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlamıştır.
3-İnsanların dini konudaki yorumlarını özgürce ortaya koymaları hoş görü kültürünün gelişmesini
sağlamıştır.
4-Dini yorumları çağın koşulları ve toplumsal değişim sürecindeki insanların yeni şeylere adapte
olmasını kolaylaştırmıştır.
Not: Din anlayışındaki farklılıklar hiçbir zaman dinin özüne ve Kur’an'ı Kerim'e aykırı olmamalıdır. Bu
konuda yapılan yorumları hoşgörü ile karşılayamayız. Çünkü bunlar Müslümanlar arasında
bölünmeye, birlik ve beraberliğin bozulmasına sebep olur.
Dinde Zorlama Yoktur
Dinimiz insanların zorla inançlarının değiştirilmesini hoş karşılamaz. Bakara 256.ayetinde "dinde
zorlama yoktur, doğruluk ve eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Kehf Suresi'nin 29.ayetinde "De ki işte
Rabbiniz tarafından hak(Kur-an) geldi. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin." buyrularak
insanların inançlarını seçme hakkı vurgulanmıştır. Eğer seçme hakkı olmasaydı inancın bir değeri
olmazdı. İslam tarihinde Müslümanlar fethettikleri yerdeki dini inançlarına baskı yapmamıştır.
Onların dinlerini rahatça yaşamaları için ortam hazırlamışlardır. Bütün Peygamberler de halkını ikna
ederek iman etmelerini sağlamış, bu konuda baskı ve zorlama yapmamıştır. Baskı ve zorlamanın
olduğu yerde insanlar ikiyüzlü olur. Kalbi ile inanmadığı halde dili ile inanıyorum derler. Kur-an'ı
Kerim'de Peygamberimize hitaben "Sen hatırlat, öğüt ver sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onların
üzerinde bir zorlayıcı değilsin"(Haşiye 21,22.ayet) buyrulmaktadır. Anayasamızın 24.maddesinde
kişinin inanç hürriyeti koruma altına almıştır.

