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Önsöz

 

Değerli okurlar, bildiğiniz gibi bundan önce PDF olarak yayınladığımız 
“ALEVİLİK ÜZERİNE EZBER BOZAN YAZILAR-1” kitabında  Aleviliğin genel 
sorunları, tanımı, çözüm yolları üzerinde durmakla birlikte esas olarak Alevi 
inanç ritüelleri üzerine yazdığım yazıları içermekteydi.   

Farklı zamanlarda yazılmış olan bu yazılarda elbette birçok tekrarı 
görebilirsiniz. Ancak bazı tekrarları da bilinçlice yaptık. Okurun ve tüm Ale-
vilerin dikkatlerini Aleviliğin var oluş felsefesine çekmeye çalıştık. Elinizdeki 
bu ikinci kitabımızda ise genel olarak Alevi örgütlenmesi üzerine fikirlerimle 
birlikte, 27 yıldır  içinde yer aldığım Kürdistani Alevi örgütlenmesi olan De-
mokratik Alevi Hareketinin kısa bir tarihçesini de yer verdim. Ayrıca Alevi asi-
milasyonunun ulaştığı boyutları göz önüne serici özellikle “Alevi Açılımları” 
adı altında gerek İktidar, gerekse de içimzdeki düşkünlerinin oynamak istediği 
çirkin oyunları açığa vurarak, Alevilerin hakikatinden, özünden uzaklaştırıl-
ma hamlelerini elimden geldiğince boşa çıkarmaya çalıştım.  

Bu kitap dizimiz devam edecektir. En az üç veya dört kitap olarak dü-
şündüğüm projemin ilk iki kitabını sizlere sunarken, kısa süre sonra hazır-
lamaya çalıştığım kitap dizisinin devamını da sizlere sunacağım. Sağlıkla ve 
aşk ile kalın. 



8 - İrfan DAYIOĞLU

FEK’ten FEDA’ya, ZÜLFİKAR’dan SEMAH’a

Hakikat Yürüyüşümüz Devam Ediyor!

Denilebilir ki, Aleviler son 30 yıldır ciddi bir örgütlenme yarattı-
lar. Ülkede ve diasporada birçok kitap ve yayın çıkarmaya başladılar. 
Federasyonlar, konfederasyonlar oluşturdular.

Alevi yayın organlarının belli başlıcaları aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir; Alevilerin Sesi, Zülfikar, Semah, Cem, Alevi Halk Gerçeği, 
Çağdaş Zülfikar, Kerbela, Nefes, Karacaahmet, Kervan, Kırkbudak, 
Kızıldeli, Munzur, Pir Sultan, Şahkulu, Serçeşme bu 40 derginin belli 
başlıcalarıdır. Bunların belli bir bölümü düzenli yayınlanmasına kar-
şın, birçoğu kısa süre yayınlanmış bir kısmı ise düzenli yayınlana-
mamıştır.   Bunların bir kısmı hem ülkede, hem de yurt dışında ya-
yınlanmaktadır. Büyük çoğunluğu ise ülkede yayınlanan bu dergilerin 
büyük çoğunluğu değişik kurumlar adına çıkmakta iken bir kısmı ise 
bağımsız olduklarını söylemektedir.

Alevi yazılı yayın organları yanında sayıları yüzleri geçen 
Alevi Haber Siteleri ve Haber Ajansları da bulunmaktadır. Alevi si-
telerinin öne çıkanları; http://www.alevigundem.com/, http://www.
alevisesi.com/, http://www.kerbela.biz/, http://www.alevihabe-
rajansi.com/, http://www.alevizyon.com/, http://www.habercem.
com/, http://www.renkhaber.com/,  http://www.alevimisin.com/, ht-
tps://alevinet.com/

Bu yazının amacı esas olarak Demokratik Alevi Hareketinin ya-
yınlarını ve yayın politikalarını kronolojik olarak okuyucuya sunmak-
tır. Ancak konuya girmeden önce genel Alevi Hareketinin durumuna 
kısaca bir bakmakta fayda var diye düşündük. Biliniyor Aleviler son 
25-30 yılda hem ülke içinde hem de göç etmek zorunda kaldıkları Av-
rupa ülkeleri başta bulundukları tüm ülkelerde örgütlendiler.
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Ülkede Alevi Federasyonları

a- Alevi Bektaşi Federasyonu ; merkezi Ankara› da bulunan 
bu Federasyona Hacı Bektaş Veli Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Der-
nekleri gibi çok şubeli kurumlar ile Hubyar Sultan Alevi Kültür Der-
neği, Yalıncak Sultan Derneği, Çamşıhı Hüseyin Abdal Derneği gibi 
bölgesel ve Ocaksal etkinliği güçlü olan derneklerle birlikte toplam 
148 dernek bağlı bulunmaktadır. (şubeler dahil) Ayrıca 30 şubeli Hacı 
Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bu federasyonla işbirliği içerisinde 
çalışmaktadır.

b- Alevi Vakıfları Federasyonu; Merkezi İstanbul› da bulu-
nan bu Federasyonda başta çok şubeli etkin Cem Vakfı olmak üzere, 
özellikle İstanbul› da etkin olan Vakıflarımız bu federasyon bünyesin-
de yer almaktadır. Alevi Vakıflar Federasyonu›nun bünyesinde (şube-
lerle birlikte) toplan 54 vakıf bulunmaktadır.

c- Alevi Dernekleri Federasyonu; Federasyon, özellikle İstan-
bul› da bulunan Karacaahmet, Garip Dede, Erikli Baba gibi kitleselliği 
olan dergah yapılaşmalarının içerisinde bulunduğu bir federasyondur. 
Bu federasyona bağlanmak için müracaat eden dernek sayısı 20 ku-
rum olarak açıklanmaktadır. (Şubeler dahil)

d- Cemevleri Birliği Federasyonu; İzmir› Samet Dede Türbesi 
Cemevi Yaptırma Derneği›nin başını çektiği Federasyon kuruluş çalış-
malarını sürdürmektedir. Kurulacağı deklare edilmiştir. 7 derneğin bu 
federasyon içerisinde yer aldığı bildirilmektedir.

e- Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Yine son 5 yıldır ül-
kenin birçok ilinde Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) kurulmuştur. 
Örgütlenmesi ülke çapında devam etmektedir.
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Bağımsız Alevi Kurumları;

Hiçbir Federasyona bağlı olmayan bağımsız Alevi kurumlarının 
en büyüğü 30 şubesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ dır. 
Alevi Bektaşi Federasyonu ile birlikte çalışan ve her dönemde bir veya 
birkaç yöneticisini bu Federasyona yönetici olarak vermektedir.

Bu vakfın dışında İstanbul’da Şahkulu, Malatya’ da Hacıbektaş 
Derneği, Ehlibeyt Vakfı gibi bağımsız kurumların da Hacı Bektaş Veli 
Anadolu Kültür Vakfı haricinde sayılarının 20 civarında olduğu bilin-
mektedir. Toplam olarak 300 Alevi kurumundan bahsedilmektedir. Bu 
dernek ve vakıflara ek olarak da ayrıca sayıları yüzleri bulan, üyeleri-
nin ezici çoğunluğu Alevi kökenli olan yöre dernekleri  bulunmaktadır. 
Bunlara ek olarak da aşağıda kurulduğu şehirleri ve sayılarını verece-
ğimiz CEMEVLERİ bulunmaktadır.

Ülkenin 81 Şehrinden 50’Sinde Kurulmuş Olan Cemevi 
Sayıları Şunlar:

Tokat Cemevi sayısı: 172, Çorum Cemevi sayısı: 90, Sivas Ce-
mevi sayısı: 71, İstanbul Cemevi sayısı: 64, Kahramanmaraş Cemevi 
sayısı:63, Amasya Cemevi sayısı:49, Ankara Cemevi sayısı: 40, Yoz-
gat Cemevi sayısı: 36,  Ordu Cemevi sayısı: 30, İzmir Cemevi sayısı: 
26, Eskişehir Cemevi sayısı: 22, Balıkesir Cemevi sayısı: 19, Ardahan 
Cemevi sayısı: 19, Malatya Cemevi sayısı: 18, Samsun Cemevi sayısı: 
17, Muş Cemevi sayısı: 15, Erzincan Cemevi sayısı: 13, Aydın Cemevi 
sayısı: 13, Bursa Cemevi sayısı: 12, Kocaeli Cemevi sayısı: 11, Manisa 
Cemevi sayısı: 10, Zonguldak Cemevi sayısı: 10, Kırıkkale Cemevi sa-
yısı: 10, Isparta Cemevi sayısı: 9, Çankırı Cemevi sayısı: 8, Gaziantep 
Cemevi sayısı: 8, Kütahya Cemevi sayısı: 8, Nevşehir Cemevi sayısı: 
8, Tunceli Cemevi sayısı: 8, Antalya Cemevi sayısı: 7, Elazığ Cemevi 
sayısı: 6, Adana Cemevi sayısı: 4, Adıyaman Cemevi sayısı: 4, Denizli 
Cemevi sayısı: 4, Kayseri Cemevi sayısı: 4, Şanlıurfa Cemevi sayısı: 4, 
Bayburt Cemevi sayısı: 4, Diyarbakır Cemevi sayısı: 3, Bingöl Cemevi 
sayısı: 3, Mersin Cemevi sayısı: 3, Tekirdağ Cemevi sayısı: 2, Yalova 
Cemevi sayısı: 2, Burdur Cemevi sayısı: 1, Çanakkale Cemevi sayısı: 1, 
Edirne Cemev i sayısı: 1, Gümüşhane Cemevi sayısı: 1, Konya Cemevi 
sayısı: 1, Sakarya Cemevi sayısı: 1, Uşak Cemevi sayısı: 1, Osmaniye 
Cemevi sayısı:1. Bu sayılar birkaç yıl öncesine ait bilgilerdir.
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Bu sayıya göre toplam CEMEVİ sayısı 937 olarak görülmektedir. 
Ancak son yıllarda yapılanlarla birlikte bu sayının hayli yükseldiği 
söylenebilir.

Cemevi Olmayan 31 İl İse Şöyle:

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Erzurum, Gi-
resun, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, 
Muğla, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Aksaray, Karaman, 
Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Karabük, Kilis, Düzce.

Yurtdışı Alevi Örgütlenmesi!

Yurt dışında ise Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonuna bağlı 
Alevi Kültür Merkezleri (AKM) sayısı 250’ye yakın olarak bilinirken 
yine Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu FEDA’ya bağlı 22 Alevi 
Dergahı bulunmaktadır. FEDA komiteler şeklinde örgütlendiği birçok 
ülke ve şehirde ise yeni Dergahlar kurma çalışmalarını yürütmekte-
dir.  Son yıllarda ayrıca Cem Vakfı adına örgütlenmeye de rastlan-
maktadır.

Bu iki Alevi örgütü yanında yine birçok ülke ve şehirde Aleviler 
bağımsız olarak dernekler oluşturmuş bulunuyorlar. Bunların sayısı 
hakkında net bir bilgi bulunmazken sayılarının 50’nin üstünde olduğu 
söylenmektedir.

Ülke ve yurtdışındaki Alevi örgütlenmeleri hakkında bu genel 
bilgileri verdikten sonra, Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu hak-
kında bazı değerlendirmeler yapabiliriz.

Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu (Feda) Hakkında;
Aleviliğin Toplumsal Dayanakları;

Burada Alevilik üzerine uzun bir tarihsel özet yapmak duru-
munda değiliz elbette. Ama Alevi inancı ve kültürünün, Anadolu’da 
İslamiyet’ten önce de var olduğunu söylemek doğru olan yaklaşımdır. 
İlkel kabile ilişkileri içinde filizlenen, insanı merkeze alan, insan sevgisi 
üzerine kurulan Alevilik, örneğin ilk sınıflı toplum olan kölecilik üzeri-
ne kurulan Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu tarafından yok edilmek 



12 - İrfan DAYIOĞLU

istenmiş, tıpkı daha sonra Osmanlı imparatorluğu döneminde olduğu 
gibi, “sapkın inanç” olarak tanımlanmıştır. Eşitlikçi, dayanışmayı ön 
plana alan Alevilik, tam da bundan dolayı, sadece Bizans imparator-
luğu tarafından değil, Türklerin Anadolu’ya gelmesi ve İslamiyet’i be-
nimsemeleri ile Anadolu’da kurulan çeşitli imparatorluklar tarafından 
da ezilmiş, özelikle Osmanlı imparatorluğun yükselme döneminden 
sonra yok sayılmış, sayısız kıyıma uğramıştır.

Özellikle de Kürt Rea Heq Alevileri uğradıkları haksızlık ve eşit-
sizliğe karşı daha özgür bir toplum özlemi içinde olmuş, tarih boyunca 
sayısız kıyıma uğramış, bu zulme karşı sayısız direnişler göstermiş-
lerdir.  Kıyımlardan, ateşlerden geçen Alevilik, Anadolu-Mezopotamya 
topraklarında ortaya çıkmış, kadimden bugüne toplumsal dayanağı 
ezilenler, yoksullar olmuştur.

“Bu anlayış çerçevesinde Alevilik, mülk ve hükümranlık dün-
yasının/kutsallığının zıddı olarak Ortaklığın ve Hakkın(Rıza Makamı) 
toplumu olarak kendini ifade eder. Bütün kutsallıkları öte dünyalılığı 
reddedendir. Dünya Ananın, doğurduklarının tümünü, ihtiyaçlarına 
göre rızıklandırdığını, bu bağlamda da cümlenin bu Yola bağlı olarak, 
ihtiyacına göre yaşamaları gerektiğini ifade eder. Başına her ne gel-
mişse, şöyle inandığı buna inanmadığı için değil, tamda böyle yaşadığı 
için gelmiştir. İslam’ın Allahı, ortak kabul etmez, bu bağlamda onun 
dünyasal temsilcisi Halife ve devleti de ortak kabul etmez. Mülk onun-
dur, istediğine lütfeder istediğine etmez. Oysa Alevilik, benim mülküm 
değil ortaklık diyor, hükümranlık değil rızalık diyor. Hükümranlık an-
lamında makam ya da kariyer yoktur. Hizmet ve Rızalık vardır. Do-
layısıyla Aleviliğin yaşadığı bir yerde, Tek ve tekel olarak hükmetmek 
mümkün olmaz. Olursa da Aleviliği bastırarak, yok ederek olur. İşte 
orada, hükmetmek için kan dökmek kaçınılmazdır hükmetmek isteye-
ne. (Haşim Kutlu)

Alevi Örgütlenmesi genel olarak 1990’larla birlikte ete kemiğe 
bürünmeye başladı. Sivas katliamından sonra ise gerek ülkede, gerek-
se de yurt dışında sayısı yüzleri aşan Alevi kültür Merkezleri, Dergâh-
lar ve Cemevleri açılmaya başlandı. 

1990’lı yıllara girdiğimizde doğrudan devlet eliyle Alevi toplumu 
ve inancı üzerinde, Türk-İslam sentezine dayalı yoğun bir Asimilasyon 
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faaliyeti başlatılmıştı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi 1980 as-
keri Cuntası ile yok edilemeyen ve 1984 Ağustos kalkışmasıyla Kürt 
toplumu içinde kök salan Kürt özgürlük Hareketinden duyulan korku 
idi. Çünkü artık imhaya ve inkâra karşı çıkan bir güç doğmaktaydı. 
Oyun bozuluyordu.

Kürdistan’da hızla taban bulan Kürt Özgürlük hareketinin Kürt 
Alevilerin yoğun yaşadığı alanlara doğru yayılmasının önünü kesmek, 
muhtemel bir kitlesel buluşmayı engellemek için, devlet eliyle geliştiri-
len ince politikalarla; Aleviler arasında çok hızlı ve yoğun bir Alevi-İs-
lam propagandası ve Örgütlenmesi faaliyeti başlatılmıştı.

Askeri Cunta döneminde sanırız ilk defa, Hacı Bektaş-ı Veli Der-
gâhında devlet törenleri eşliğinde startı verilmiş bir Türk-İslam Alevi 
projesi ile TC, Alevileri devletin yedeğine almaya ve Kürt Özgürlük 
Hareketi ile buluşmasının önüne geçmeye çalışmıştır.

O dönemi hatırlayanlar bilir. Başında Orgeneral Çevik Bir’in 
bulunduğu Batı Çalışma Grubunun Alevilere dönük faaliyetleri ve 
devletin örtülü ödeneklerinden bu Alevi çalışmalarının finanse edildiği 
bilenen bir gerçek olarak çok konuşuldu.

Bölgemiz tarihine baktığımızda özellikle Kürt Alevilerinin yo-
ğunlukta olduğu bölgelerde jenoside varan katliamların yapılmış ol-
ması bir devlet politikasıdır. Bu politikaya halen devam ediliyor.

Kürt Alevilerin hem fiziksel hem de kültürel ve zihinsel olarak 
tasfiye edilmesi için uygulanan politikaların merkez alanı olarak Er-
zincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Maraş Adıyaman, Gaziantep hattı-
nın seçilmesi de bir tesadüf değildir. Bu şehirler Kürdistan ile Türkiye 
arasında geçiş bölgesidir. Devlet, Kürt Alevilerinin yoğunluklu olarak 
yaşadığı bölgeler üzerinde uygulamaya koyduğu asimilasyon politika-
sı önemli oranda başarılı oldu.

Adeta en sağdan, en sola tüm Alevi yazarlar, Ocak ve Dergâh 
temsilcileri bu rüzgâra kapılmıştı.  Oynanan bu yok etme amaçlı asi-
milasyon politikası Devletin Alevilere bir lütfu gibi gösterilerek, hep bir 
ağızdan , “Aleviler Türk’tür. Kürt’ten Alevi olmaz” görüşü en başta 
Kürt Alevilere dayatılıyor ve kısmen de kabul ettiriliyordu.
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Demokratik Alevi Federasyonunun Örgütlenme Tarihi;
KAB ’dan  FEK’e, FEK’ten FEDA’ya Demokratik 
Alevi Hareketi;

Böylesi bir tehlikeli gidişe dur diyebilmek ve inkâr ve imhaya 
karşı müdahale etmek amacıyla (KAB) Kürdistan Aleviler Birliği,  Ka-
sım 1992’de Köln’de 50 civarında Alevi Yazar, Araştırmacı, Gazeteci 
ve Pirin katılımı ile kuruluşunu ilan etti. KAB’ın Temel Amacı; Türk 
resmi ideolojisinin yedeğine eklemlenmek istenen Alevi toplumunu 
örgütlemek, bu vasıtayla demokratik mücadele zeminindeki halkçı ve 
komünal muhalefet cephesini desteklemek, Aleviliğe dayatılan imha 
amaçlı asimilasyon ve inkar politikalarına karşı, Aleviliğin tarihsel ka-
dim değerlerini ve öz kültürünü açığa çıkarmak ve yaymaktı.

Rea Heq Alevilerinin tarihi sadece katliamlar ve ihanetler ta-
rihi değildir. Aynı zamanda var olmak için direnmenin de tarihidir. 
Bu tarihsel inkâr ve imha politikalarına karşı direnişte, 1240’ta Babai 
ayaklanması, 1420’lerde Şeyh Bedreddin, Torlak Kemal ve Börklüce 
Mustafa dönemindeki başkaldırılar, Koçgiri ve Dersim´de Seyid Rıza, 
Alişer ve eşi Zarife, Nuri Dersimi ve de Sakine gibi diğer şehitlerin 
direnişleri de demokratik uygarlık tarihimizdeki onurlu yerlerini al-
mışlardır. Tıpkı Bektaşi Veli, Hallac-ı Mansur, Nesimi, Baba Tahir-i 
Üryan, Ebul Vefa-i Kurdi, Eba Müslim-i Horasani, Suhreverdi, Babek, 
Mazdek, Hürrem, Pir Sultan ve daha niceleri gibi.

Demokratik Alevi hareketi işte bu tarihsel direnişin bayrağını 
yere düşürmemek, Kızılbaş-Aleviliğin devlet dışı demokratik komünal 
değerlerini örgütlü bir güce dönüştürerek yaşatmak, geliştirmek ve 
kendi deniziyle buluşturmak için tarih sahnesine çıkmıştır.

Demokratik Alevi Hareketinin bir diğer amacı da; 1990’lı yıl-
larda, Türk-İslam sentezi olarak kodlanan politikaya karşı başta Kürt 
Aleviliğine dayatılan etnik inkâra ve Kızılbaş Alevi Ocak kültürüne ve 
temsiline karşı devlet menşeili bir Bektaşiliğin ikame edilmesi politika-
sını boşa çıkarmaktı.
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Demokratik Alevi Federasyonu’nun Amaç ve İlkeleri;

Baştan da belirttiğimiz gibi yakın dönem Alevi örgütlenmesi 
kendi doğal dinamikleri ile başlamadı. İlk Alevi örgütlenmeleri Türk 
devletinin politikası olarak başlatıldı. Böyle olunca devletin resmi ide-
olojisi içinde tanımlanarak ve oraya entegre edilecek şekilde bir asi-
milasyon amacıyla Alevi örgütlülükleri yaratılmaya çalışıldı. Bu asi-
milasyon politikasının temel amacı ve birinci önceliği Kürt Aleviliği 
idi. Amaç gerek etnik kimlik olarak, gerek ise Alevi süreği olarak Kürt 
Kızılbaş alevi Ocaklarının yerine Osmanlı Balım Sultan Bektaşiliğini, 
Türkistanlı Şeyh AHMET YESEVİ üzerinden bir çıkış kaynağı olarak 
ikame etmekti.

Durum böyle olunca, birçok Alevi derneği devletin resmi ide-
olojisinin ve politikalarının gölgesinde kalarak faaliyet yürütmüştür. 
CEM Vakfı, Ehlibeyt Vakfı ve bazı diğer klasik dergâh ve vakıflar ta-
mamen devlet programını esas aldıklarından, Kürdistanlı Aleviler ola-
rak bizim için bu kurumlarla bir araya gelmek imkânsız olmuştu. Biz 
istesek de, onlar hiç bir şekilde birlikte örgütlenme talebimize yanaş-
mıyorlardı zaten.

Zülfikar Dergisi Kürdistani Alevi Örgütlenmesinin 
Rehberi Oldu.

Zülfikar Dergisi 1992 sonlarında kuruluşu ilan edilen Kürdistan 
Aleviler Birliği’nin yayın organı olarak  (Mayıs Haziran 1994)  yılında 
ilk sayısını yayınladı. İki ayda bir yayınlanan Zülfikar dergisi 47 sayı 
yayınlandıktan sonra yerini Semah Dergisine bıraktı. Ancak ülkede 
Zülfikar olarak yayınını bir müddet daha sürdürdü.

İlk sayısı 7.500 adet basıldı ve kısa sürede tükendi ikinci sayısı 
ise 10.000 adet basıldı. 2 sayı da tükendi. KAB başından beri Kürt Ale-
viliğinin Bektaşiliğe yedeklenerek asimile edilmesine karşı çıktı. Daha 
sonra çıkan Zülfikar Dergileri tirajlarını 15 bine kadar çıkaracaktı.

6 Ağustos 1994 günü Duisburg’ta Alevi Kültür Merkezi ve Zül-
fikar Bürosu açıldı. Zülfikar Dergisi arşivlerinde yaptığımız bir gezin-
tiyle görmekteyiz ki; KAB başından beri Devletçi Kemalist Eğilime kar-
şı Demokratik Direnişçi Aleviliği savunmuştur.
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18-19 Şubat 1995 tarihinde Kürdistan Aleviler Birliği Avru-
pa’nın değişik kentlerinden gelen 65 delegenin katılımı ile 1. Konferan-
sını gerçekleştirdi. KAB sonuç bildirisinde; “Tarihsel Alevi direnişçiliği-
nin Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesiyle birleştirilmesi için çaba 
sarf ederek Aleviliği gerçek özüne kavuşturacağız. Yine Türk Alevili-
ğinin Türkiye’deki demokrasi mücadelesi ile bütünleşmesi için de çaba 
sarf edeceğiz” diyen KAB devamla “KAB bütün Kürdistanlı Alevilerin 
örgütüdür, Hepsinin inanç bazındaki temsilcisidir” belirlemesini yapı-
yor.

Demokratik Alevi Hareketi Yoldan Çıkışa Set Oluyor;

Yine Ekim 1995’te AABF kongresi dolayısıyla Düsseldorf Pir 
Sultan Abdal Sanat ve Kültür Merkezi’nin çağrısıyla bir araya gelen 
Demokratik Alevi Platformu (DAP) ve Toplumsal Demokratik Alevi 
Platformuna (TODAP) bağlı dernekler ortak bir açıklamayla tutum 
ve taleplerini dile getirdiler. Söz konusu toplantı sonunda yayınlanan 
sonuç bildirisiyle Demokratik Alevi Örgütlenmesinin İlkeleri açıklandı

KAB 1. Konferansına sunulan Kürdistan Aleviler Birliği Prog-
ram Taslağı konferans tarafından değişiklik ve düzeltmelerle kabul 
edildi. Bu programda  “Ne için Mücadele Ediyoruz? Neyin Mirasçısı-
yız?  Nasıl Bir Alevilik Savunuyoruz?” Ana başlıkları altında genel 
olarak Alevilik, özel olarak Kürt Aleviliğine bakış ortaya konurken öte 
yandan KAB örgütlenmesinin Hedef ve ilkeleri ortaya konuyordu. Bu 
program  Zülfikar Dergisi 9. Sayısında (Kasım-Aralık 1995) yayınlan-
mıştır.

Kürdistanlı Aleviler Federasyonu (FEK) Kuruluyor;

Bu süreçte KAB;  Alevilerin yoğun yaşadığı Avrupa’nın önemli 
büyük merkezlerinde Alevi Dergâhları açmaya başladı. Yine bu dönem 
içinde KAB’ın görüşlerinden etkilenen bazı Alevi derneklerinin de ka-
tılımıyla KAB, 1995’de Almanya’nın Frankfurt şehrinde bölgelerdeki 
dernek ve dergâhlarını bir çatı altında toplayarak, ‘’FEK- Federasyona 
Elewiyen Kurdistani’’ ,adıyla ‘’ Kürdistanlı Aleviler Federasyonunu’’ 
kurdu.

FEK, Alevi-Kızılbaş geleneğinin ortakçılığa, müsahipliğe, ocak-
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larına ve Ana’ya dayalı birliği yolunda, bin bir süreğiyle yaşamasını 
savunmak ve güç vermek için, Ulusal-inançsal ve kültürel kimliğimiz 
üzerinde oynanan oyunları deşifre etmek, mürşit-pir-talip birlikteli-
ğinde yolun sürülmesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurul-
muştur.

FEK, Kal-ü Bela’dan beri gelen yolumuzun felsefesini yaşatmak, 
Ulusal kimlik farkı gözetmeden farklı isimler altında da olsa, ortak 
değerlerimizin taşıyıcıları olan Kızılbaş-Alevi, Bektaşi, Ehli Haq, Ya-
resan, Tahtacı, Kakai... ve bilcümle sürekleriyle yoldaşlık temelinde 
ortakça gerçeğin demine hü demek için kurulmuştur.

FEK, demokratik ekolojik, kadın özgürlükçü, adil, eşit, barışçıl 
vd komünal değerlerin ve yaratılışa değil, varoluşa- doğuma inanan-
ların sistemi olan ahlaki-politik bir toplumun inşasında özgürce yaşa-
mak amacıyla, Kızılbaş-Alevi geçmişinden miras olarak gelen ortak-
çılığa ve eşit bölüşüme, kardeşliğe dayalı değerlerini  yaşatmak için 
kurulmuştur.

Bu kuruluş kongresinde Federasyon için iki isim öne çıkmıştı. 
Demokratik Alevi Federasyonu ve Kürdistanlı Aleviler Federasyonu 
isimleri, önemli tartışmalardan sonra, birazda bir tepki refleksi olarak 
ama temelinde ‘’Aslını İnkar eden Haramzadedir’’ özdeyişinde belirtil-
diği gibi Kürt kimliğine dayatılan inkara karşı bir ret hareketi olarak, 
Kürdistan kimlik vurgusuyla ama Tüm Kürdistanlı Alevilerin örgütü 
olma hedefi ile kuruluşunu ilan etti.

Bu süreçte onlarca Alevi yazar ve onlarca Alevi sanatçı bu dev-
let propagandasının birer gönüllü elamanı gibi çalışıyordu. Yine Alevi 
kurumlarına attırılan sloganlara baktığımızda, “Türkiye Laiktir, Laik 
kalacak” ana sloganı ile tertiplenen Cumhuriyet mitinglerinin ana kit-
lesi olarak Alevilerin sokağa indirilmesi yoluyla ciddi bir bellek silme 
operasyonu ve bilinç bulandırma dönemini yaşıyorduk.

FEK bünyesinde; Frankfurt Pir Sultan Canlar Derneği, Hamburg 
Hak-Evi, Saarbrücken Seyit Rıza Ocağı, Duisburg Alevi Kültür Mer-
kezi, Dortmund ve çevresi Alevi Kültür Merkezi, Herford ve Çevresi 
Alevi Kültür merkezi, Düsseldorf Pir-Sanat  Kültür merkezi, Düren 
Alevi Kültür Merkezi, Viyana (Avusturya) Alevi Kültür Merkezi, Basel 
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(İsviçre) Alevi Kültür Merkezi, Köln ve Çevresi Anadolu Alevi Kültür 
Derneği, Freiburg Weil am Rain Derneği kurucular kurulu, Fransa 
Kürdistanlı Aleviler Kültür merkezi, Stuttgart KAB  Komitesi,  ve çeşitli 
şehirlerden komiteler ve Zülfikar Dergisi temsilcilikleri bulunuyordu.

KAB III. Olağan Konferansı 26-27 Nisan tarihlerinde yapıldı. 
Zülfikar Dergisi 17. Sayısından itibaren Kürdistanlı Aleviler Federas-
yonu resmi yayın organı oldu.

Zülfikar Dergisinin 20. Sayısından itibaren “Kızılbaş Aleviler 
Kimliklerini tartışıyor” adıyla birçok Alevi, aydın, yazar, pirinin gö-
rüşlerine tarafsız bir biçimde yer veriliyordu.

Aralık 1996’da Kuruluş Kongresini yapan FEK, 4 Nisan 1998 
günü Almanya’dan 13 dergah ve Avusturya, İsviçre, Fransa dernekle-
ri ve birçok ülkeden gelen temsilcilerin katılımıyla 100 delegeden olu-
şan FEK 1.Olağan kongresi toplandı.

17 Ocak 1999 günü açılışı yapılan Köln Alevi Dergahı’nın açı-
lışı ile birlikte Frankfurt şehrinde bulunan FEK merkezi de Köln ken-
tine Dergahın yanında bir büroya taşındı. Yine Şubat 1999’da Köln 
Alevi Dergahı’nda Almanya’nın ve diğer Avrupa ülkelerinde çalışma 
yürüten seçilmiş 80’i aşkın delegenin toplanmasıyla KAB Program Ku-
rultayı toplandı. Toplantıda eski Kürdistan Aleviler Birliği Program’ı 
yeniden gözden geçirilerek hazırlanan Program taslağı, bir günlük 
tartışmaların sonunda KAB resmi programı olarak oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Bu kurultaya katılan bir çok canımız hala Demokratik Alevi 
Hareketi içinde aktif çalışmalarda yer almaktadırlar.

Programda Aleviliğin bütün boyutlarıyla ele alındığı gözlemle-
nirken şu belirlemeler yapılmakta; “Alevilik örgütlenmesi adı altında 
Alevi inancını Sünnileştirme, Alevileri Türkleştirme ve Türk-İslam 
sentezi içinde eritme, zalimin aracı haline getirme amacıyla işbirlikçi 
sahte Alevi çevreleri yaratıldı ve harekete geçirildi.

KAB bir yönüyle devlet dayatması, Aleviliği özünden boşal-
tan sahte Alevi örgütlenmesine karşı da bir direniş hareketidir. KAB 
TC’nin yeni asimilasyon hamlesini boşa çıkarmak ve Kızılbaş Alevili-
ğin içini boşaltma, değerlerinden uzaklaştırma girişimlerine karşı bir 
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RET Hareketi olarak doğmuştur.”

Türkiye-Kürdistan’da ve Avrupa’da Alevi Örgütlenmesi
ve Bizim Tezimiz

Zülfikar Dergisinin Eylül-Ekim 1999 tarihli 33. Sayısında “Ale-
viler ve Demokratik Cumhuriyet” başlıklı makalede Alevilerin Birli-
ği ve Alevilerin taleplerinin gerçekleşmesi için; tüm Alevi kurumlarının 
ortak yapabilecekleri sıralanmaktadır. Bugüne ışık tutması açısından 
bunları buraya alıyoruz:

“1- Başta Kürdistan Aleviler Birliği olmak üzere yurtdışındaki 
tüm Alevi kurumları olgunlaşan koşullar dahilinde örgütlülüklerini 
Türkiye ve Kürdistan’a taşırmalı.

2- Kürdistan Aleviler Birliği, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederas-
yonu, Hacı Bektaş Kültür Vakfı ve Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür 
Dernekleri, Cem Vakfı ve diğer irili ufaklı tüm Alevi kurumlarından 
oluşacak Alevi Barış ve Demokrasi İnisiyatifi kurulmalıdır. Ve bu ini-
siyatif açık ve net bir şekilde Demokratik Cumhuriyet Projesine destek 
sunduğunu beyan etmelidir.

3- Alevi Barış ve Demokrasi İnisiyatifi oluşabilecek “Demokratik 
Cumhuriyet Hareketine” ortak Alevi Cephesi olarak katılmalıdır.

4- Alevi inancının ve kültürünün yaşatılması için ortak eğitim 
merkezleri kurulmalıdır.

5- Alevi kurumlarının kendi arasındaki sorunların giderilmesi 
için bir diyalog komitesi kurulmalıdır.

6- Diğer inanç cemaatleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir Dini 
Cemaatler Platformu kurulmalıdır.

2000 yılının ilk Zülfikar sayısında (ocak-Şubat 2000 sayı:35) 
Demokratik Cumhuriyet tartışmaları ekseninde FEK tarafından “iki 
binli yıllarda Alevi Örgütlenmesi ve sorunları” başlıklı bir tartış-
ma başlatıldı. Zülfikar Dergisinin 35 ve 36 sayısında süren tartışmala-
ra hem FEK bünyesinde, hem de dışımızdaki Alevi örgütlenmelerinden 
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Birçok Alevi aydını yazılarıyla katkı sundular, Bunların başlıcaları, 
Cem Vakfı Avrupa temsilcilerinden Dr. Halis Özkan, Zülfikar yazar-
larımızdan Ali Köylüce, Yazar İsmail Kaygusuz, FEK eski Başkanı ve 
2. Barış Grubu üyesi İmam Canpolat, Zülfikar Yazı İşleri sorumlusu 
Şükrü Yıldız, Avrupa’daki Alevi örgütlenmesinin ilk kurucularından 
İsmail Elçioğlu idiler.

Aynı konuda tartışmalara FEK yürütme Kurulu üyeleri Ekrem 
Berkpınar, Hüseyin Narlı ve İrfan Dayıoğlu da Zülfikar Dergisindeki 
yazılarıyla ve Özgür Politika gazetesince bu konuda yapılan uzun bir 
röportaj ile katıldılar. Röportajda FEK temsilcileri bir kez daha “Alevi 
kurumlarının ön koşulsuz olarak bir araya gelmeleri” için çağrı yapa-
rak, “biz nasıl ki, her ulustan Alevi’yi ulusal kimlikleri ile tanıyorsak 
diğer Alevilerin de bizi Kürt ulusal kimliğimiz ile tanımalarını istemek 
en doğal hakkımızdır” denilmektedir.

Zülfikar Dergisi’nin 37 sayısının ana konusu Almanya’da Ale-
vilik Derslerine ayrılmıştı. FEK Yürütme Kurulu  üyesi Hüseyin Narlı 
“Alevi çocuklarına İslamiyet dersi verilecekse NEİN DANKE” başlığıy-
la bir yazı yazarak AABF’nin Alevilik derslerinin İslam din dersi içinde 
bir bölüm olarak verilmesini kabul etmesini eleştiriyor ve  hazırlanan 
eğitim müfredatına da karşı çıkıyordu. Tabii bu aynı zamanda FEK’in 
resmi tutumuydu.

FEK 23 Mayıs 2000 Tarihli basın açıklamasında “Din eğitiminin 
kendisinde değil, prensiplerinde anlaşmak ve birleşmek gerekir. Farklı 
dini inançları içeriği aynı olan din derslerinde birleştirmek saçma bir 
şeydir. Her inancın kendi içeriği vardır ve her inanca ait din dersin-
de onun içeriğini aktarmak gerekir. Nasıl ki, Katoliklikle, Protestanlığı 
dahi aynı içerikli din dersinde birleştiremiyorsanız, Alevilikle İslami-
yet’i hiç mi hiç birleştiremezsiniz” diyerek Aleviliğin İslam din dersi 
içinde verilmesine karşı çıkıyordu.

Zülfikar Dergisi’nin Eylül-Ekim 2000 tarihli sayısı ise “Ortak 
Sorunlarımızı Birlikte Çözelim’ başlığını taşıyordu.  Bu sayıda hem 
FEK’in öncülüğünde Alevi Eğitimcilerin toplantısına vurgu yapılıyor, 
hem de değişik Alevi çevrelerinden Alevi yönetici ve aydınlarının gö-
rüşlerine yer veriliyordu.
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Ortak Sorunlarımızı Birlikte Çözelim!

“Ortak Sorunlarımızı Birlikte Çözelim” ana başlığı ile çıkan 
Zülfikar Dergisinde, FEK Başkanı Hüseyin Narlı ve FEK Yürütme Ku-
rulu Üyesi İrfan Dayıoğlu yazdıkları makalelerle Alevilerin bir araya 
gelmesi gerektiğine vurgu yaparken, Genel Yayın Yönetmenimiz Şük-
rü Yıldız ve gazeteci Nuray Bayındır ise yaptıkları röportajlarla AABF 
Genel Başkanı Turgut Öker, Avrupa Alevi Akademisi Başkanı Musta-
fa Düzgün,  PSAKD Başkanı Ali Balkız, Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür 
Vakfı başkanı Lütfi Kaleli, Cem Vakfı Kültür ve Sanattan Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Doğan Bernek, Eski Barış Partisi Genel Başkanı 
Araştırmacı-Yazar Abidin Özgünay, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Rıza 
Gülçiçek, HADEP Genel sekreter Yardımcısı Ali Rıza Yurtsever, Avu-
kat ve yazar Ali Yıldırım, Avrupa Alevi Akademisi Genel Sekreteri 
Ali Kılıç’ın Alevilerin birliği ve Almanya’da Alevilik dersleri ile ilgili 
görüşlerine yer verdiler.

Haziran 2000 sonunda Köln’de FEK merkezinde bir araya ge-
len, aralarında değişik eyaletlerden 30 Eğitimci ve pedagogun da bu-
lunduğu 40’a yakın kişi Almanya’da Alevilik Eğitimi üzerinde görüş 
alış verişinde bulunmak ve çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya 
geldiler. O dönem Cem Vakfı, AABF ve FEK tarafından ortak oluştu-
rulan Alevi kuruluşları Eğitim Kurulu üyesi FEK Genel sekreteri Şükrü 
Yıldız’ın sunduğu rapor üzerine yapılan tartışmalar bir gün sürdü. 
Toplantıya FEK Yürütme Kurulu üyeleri Hasan Aydın ve İrfan Dayıoğ-
lu,  Kürdistanlı Aleviler Birliği Kurucular Kurulu Başkanı Latif Qalfe-
rat, Kürdistan Öğretmenler Birliği üyesi Hasan Taşkale, Köln Yabancı-
lar Meclisi üyesi Hamide Akbayır, Köln Alevi Dergahı Başkanı Hatice 
Aslan’ın yanı sıra 30 eğitimci katıldı. Toplantının sonunda Başkanlı-
ğına Eğitimci-Yazar Haydar Işık’ın getirildiği 7 kişiden oluşan yeni bir 
FEK Eğitim Komisyonu seçildi.

Aynı dönemde Avrupa’da ilk kez Cem Vakfı, AABF ve FEK Ale-
vilik dersleri üzerine görüş alışverişinde bulunmak üzere AABF Genel 
Merkezinde bir araya geldiler. Toplantıya CEM Vakfı Avrupa Genel 
Koordinatörü Dr. Halis Özkan, CEM Vakfı Avrupa Yönetimi Genel 
sekreteri Aslan Kaygusuz, Kürdistanlı Aleviler Federasyonu Başkanı 
Hüseyin Narlı, FEK Genel sekreteri Şükrü Yıldız, AABF Genel Başkanı 
Turgut Öker, AABF Genel Sekreteri Faysal İlhan ve Kerbela Dergisi 
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adına da Hasan Subaşı katıldılar.

Fek Örgütlülüğü Güçleniyor!

2000 yılında gerçekleşen FEK 3. Olağan Genel Kongresi 16-18 
Haziran Tarihleri arasında FEK merkezinde yapılan bir açılış şenliği 
ve ardından iki gün süren toplantılarla sonuçlandı.

Yeni seçilen Yönetim kurulu üyeleri, hemen toplanarak ara-
larında işbölümü yaptı. Başkanlığa Hüseyin narlı, 2.Başkanlığa Ali 
Köylüce, Genel sekreterliğe Şükrü Yıldız, Genel Saymanlığa Pir Hü-
seyin Bildik, üyeliklere ise Canan Karakaş, Ali Can, Derviş kan, İrfan 
dayıoğlu ve İbrahim yıldız’ın getirildiği 10 kişilik yürütme kurulunu 
seçerken, FEK Genel koordinesini sağlamak üzere Hüseyin narlı, İrfan 
Dayıoğlu ve Şükrü Yıldız’ı görevlendirdi.

2001 yılının Eylül ayında FEK 4. Olağan kongresini gerçekleş-
tirerek yeni yönetimini belirledi. Bu dönem FEK başkanlığına Ekrem 
Berkpınar seçildi. Zülfikar Dergisinin künyesi bir kez daha değişti. Sa-
hibi FEK adına Ekrem Berkpınar olurken, Genel yayın Yönetmenliğine 
İrfan Dayıoğlu getirildi. 

FEK yönetimi bu dönemde ilk olarak “Alevi Eğitim ve Kültür 
Merkezleri Proje Taslağı”nı hazırladı. Yine “İnsan hakkı olan, 
anadilimi ve inancımı istiyorum” kampanyasını başlatan FEK, 
aynı dönemde “Alevi Kürt Öğretmenler Çalışma Grubu” vasıtasıyla 
AABF’nin hazırlattığı “Alevilik Dersleri 1” kitabı üzerine bir inceleme 
raporu hazırladı. Bu raporda “Kitap Alevi inancından çok, Türk İslam 
sentezi çerçevesinde Türk milliyetçiliğini öne çıkarmaktadır. ‘bayrak-
larla diğer kültürlere karşı durmak’ gibi dine, inanca sığmayan milita-
rist bir dil kullanılmıştır. Dini kitapların bir dili olur, bir üslubu olur. 
İnsanların kafasına ve kalbine hitap eder. Kitabın dili ise; ‘Bayrak, 
Anadolu, Orta Asya, Türk akınları’ üstüne kurulmuş.

Bu kitap askeri okullarda bile okutulamaz. Kitap öğrencilerin 
düşüncesini geliştirmiyor. Daha çok Alevi imajını zedeliyor. Aleviliğe 
yeni ön yargılar ekliyor. Bu kitap Alevilere yarardan çok zarar getiri-
yor. Bu nedenle “Alevilik Dersleri 1” kitabının okullarda okutulması 
veya kaynak gösterilmesini uygun bulmuyoruz.” Belirlemesi yapıl-
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maktaydı.

Yine aynı süreçte FEK ve Alevi Kürt Öğretmenler Grubu tara-
fından oluşturulan Eğitim Komisyonu okullarda okutulacak Alevilik 
Dersleri Üniteleri taslağını hazırlamak için Alevi eğitimci ve yazarla-
rını görevlendirdi. Ve hazırlanacak Ünitelerin konu başlıkları Zülfikar 
Dergisi 43. Sayısında (Ocak-Şubat 2002) yayınlandı.

FEK’ten FEDA’ya, ZÜLFİKAR’dan SEMAH’a Hakikat
Yürüyüşümüz Devam Ediyor!

Kürdistanlı Aleviler Federasyonu 14 Eylül 2002 tarihinde topla-
dığı 5. Kongresi ile kendisini yeniden yapılandırdı. Federasyonun ismi 
Demokratik Alevi Federasyonu, Yayın organı ise SEMAH oldu.

Kongreye sunulan isim değişikliklerinin gerekçe bölümünde 
“Demokratik Cumhuriyet tartışmaların sürdüğü, barış sürecinin baş-
latıldığı bir dönemde birlikte yaşama iradesi öne çıktı.  İnkâra karşı 
Zülfikar kuşanan Kürdistanlı Aleviler, barış sürecinin başlatılmasıyla 
birlikte SEMAH ile yola revan oldular, “Aslını İnkar Eden Haramzade-
dir” demiştik. Şimdi de bu belirlemenin yanına  “bütün evren semah 
döner aşkından güneşler yanar, aslına ermektir hüner” özdeyişini ek-
ledik. Zülfikar ile inkârı yendik, inkârda ısrar edenleri dize getirdik. Se-
mah ile ise ikrar vererek yola girdik diyebiliriz.” belirlemesi yapılmıştı.

5. FEK kongresinin ana sloganlarından  “İnkardan İkrara, Zülfi-
kar’dan Semah’a” idi.  Zülfikar Dergisi 9 yıllık yayın hayatından sonra 
yerini Semah Dergisine bırakırken, Kürdistanlı Aleviler Federasyonu 
(FEK) ise yerini Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA)’na bıraktı.

Semah Dergisinin ilk sahibi FEDA adına başkan Ekrem Berkpı-
nar olurken, Yayın yönetmenliğine İrfan Dayıoğlu, Yazı işleri sorum-
luluğuna Erdal Er,  Redaksiyona ise Hüsnü çavuş,  Hüseyin Bildik ve 
Latif  Kalferat getirilmişti.

FEDA 2. Kongresini 29-30 Kasım 2003 tarihinde Dortmund Ale-
vi Kültür Merkezi (DAKME)’de gerçekleştirdi. Bu Kongrede yönetim 
yenilenerek yola devam denildi. Başkanlığa Pir Hüseyin Bildik seçildi.
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Semah Dergisi 9. Sayısından sonra yayınına bir süre ara ver-
miştir.  2012 yılına kadar süren bu süreçte Türkiye’de basılan Zül-
fikar Dergisi Avrupa’da da FEDA tarafından dağıtılmıştır. 2012 yı-
lında FEDA yönetiminin aldığı bir kararla Kasım-Aralık 2012 8. Sayı 
olarak Semah yeniden Avrupa’da yayın hayatına başlamıştır. 2012 
Kasım’ından bugüne kadar iki ayda bir Semah dergisi düzenli olarak 
yayınlanmaktadır.

2003 yılından 2012 yılına kadar faaliyetleri sürse de, kongre-
lerini zamanında yapamayan FEDA yönetimi tüm zorluklara rağmen 
çalışmaları aksatmadan yürütmeye çalışmıştır. 2. Ve 3. Kongre süreç-
lerinde Başkanlığı yürüten Pir Hüseyin Bildik’ten sonra Başkanlık bay-
rağını 4. Kongre ile Ali Köylüce almış ve örgütlenmenin sürekliliğini 
sağlamada önemli başarılara imza atmışlardır.

2013 başında toplanan 5. Kongre ile Başkanlığa yeniden Ali 
Köylüce seçildi.

Semah Dergisi Aleviliği Kökleri İle Buluşturmada 
Tarihsel Bir Rol Oynamaktadır!

Bu süreçten sonra Semah Dergisi her sayısında temel bir dos-
ya oluşturarak birçok kişinin aynı konuda hazırladığı makalelere yer 
verdi. Böylelikle her konuda farklı görüşleri okuyucuya sunarak önem-
li bir hizmeti de yerine getirmektedir. Semah bu çalışmalarıyla Alevi 
gerçeğinin ortaya çıkarılmasında, öze dönüşün sağlanmasında tarih-
sel bir rol oynamaktadır.

Semah ilk sayısı Kasım-Aralık 2002 “Semah’la Yola De-
vam”, 2 sayısı Ocak-Nisan 2003 “Savaş Yıkımdır, Tecrit Suçtur, 
Xızır Hayattır” 3. Sayısı  “Kazanan Barış Olacaktır”, 4. Sayısı “Ale-
vi Kürt Kimliğine Karşı Kalemler”, 5 ve 6 sayılar “Aleviler Kimliğini 
Tartışıyor”,  7 ve 8. Sayılar “Alevilik Geçmişin Değil, Geleceğin İnancı-
dır”, 9. Sayı “Alevilik Ali İle Başlamadı” ana başlıklarıyla yayınlandı. 
2004 tarihinden sonra Dergi Avrupa’da yayınına ara verdi ve ülke-
de Zülfikar adıyla yayınlanmaya başlandı ve ülkeden gelen dergiler 
dağıtıldı.  Yıllar sonra çıkan ve kasım Aralık 2012 tarihinde  8. Sayı 
olarak Avrupa’da yeniden yayınlanan Semah Dergisi günümüze ka-
dar yayınını sürdürmektedir. Bu süreçte çıkan 9, 10, 11, 12, 13, 14 
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sayılar değişik konuları ele alırken Mart –Nisan 2014 Sayısı “Alevilik 
Kadın Toplumsallığıdır” başlığıyla bundan böyle her sayıda belir-
lenmiş bir dosya işlenmeye başlandı ve ilk olarak da Kadın konusu 
işlendi. Mayıs-Haziran 2014 sayısında “Bir Alevi Toplumsallığı 
Olarak CEM” konusu ana dosya olarak birçok yazarca kaleme alın-
mış.  Temmuz-Ağustos 2014 sayısında “Alevi Yol Kardeşliği; MU-
SAHİPLİK” ana dosyası işlenmiş. Semah Eylül-Ekim 2014 sayısının 
ana konusu ise “İnsanlığa bir armağan: OCAKLAR” ana başlığı ile 
Alevilikte OCAKLAR üzerine birçok makale kaleme alınmış. Yine Ka-
sım-Aralık 2014 sayısının ana dosyası “Dar-ı Erkân; Yeni Bir Ya-
şam” başlığıyla Alevilikte Dar Adaleti oluşturuyordu. Bu konuda da 
farklı araştırmacı ve yazarlarca konu işlenmektedir.

Dergimizin Ocak-Şubat 2015 sayısının ana dosyasını ise “Kut-
salın sırrına erilen hakikat; SEMAH” ana başlığıyla Alevilikte Se-
mah, anlam ve içeriği oluşturmaktadır. Yine bu süreçte Fransa’nın 
Toulouse kentinde Demokratik Alevi Dergahı, Almanya’da Hagen 
Alevi Dergahı, Leverkusen ve Çevresi Alevi Dergahı, Fransa’da Pa-
ris Pir Sultan Alevi Dergahı ve bir yıl sonra Fransa Normandi bölgesi 
Pir Sultan Alevi Dergahı açıldı. Bu beş dergahımız da açılışlarını Xızır 
Cemleri ile kamuoyuna duyurdular.

Dergimizin Mart-Nisan 2015 sayısında ise değişik tarihsel sü-
reçlerde yaşamış “Alevi Yol Erenleri” nin, yaşamı ve mücadelesi an-
latılmaktadır. FEDA’nın önemli eylemliliklerinden birisi her yıl düzenli 
olarak yapılan Dersim Festivalleridir. FEDA Avrupa’da bulunan deği-
şik Dersim Dernekleri ile ortaklaşa olarak bu festivalleri yapmaktadır.

FEDA 6. Kongresi 18 Nisan 2015 tarihinde Almanya’nın Köln 
kentinde toplandı. Bu Kongre ile birlikte FEDA Eş başkanlık ve Meclis 
biçiminde örgütlenmeye başladı. İlk FEDA eş başkanları olarak Erdo-
ğan Yalgın ve Bemal Özdemir seçildiler. Bu Kongre ile birlikte Yayın 
Kurulumuz daha da güçlendirilmiş ve Demokratik Alevi Federasyonu-
nun çalışmaları daha da görünür hale gelmiştir.

Semah Dergisi’nin Eylül-Ekim 2015 sayısının ana dosyası “Ba-
tinî Alevilikte Ziyaret Kültü”  olmaktaydı. Kasım-Aralık 2015 sayı-
sında “Alevilerde Öz Yönetim ve Savunma” dosyası öne çıkmak-
taydı.  Dergimizin Ocak-Şubat 2016 sayısının ana konusunu “îtîqatê 
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Rêya Heq: Kürt Aleviliği” oluşturmaktaydı. Semah Dergisi’nin 27 
sayısının ana dosyası ise Terolardaki gelişmelerin ışığında  “Alevi 
Coğrafyası ve Demografisi” başlığını taşıyor.

Her sayısında Alevilerin yol göstericisi olma amacıyla hareket 
eden Semah dergimiz Eylül-Ekim 2016 tarihli sayısında ise “Yol bir, 
sürek binbir; ALEVİ SÜREKLERİ 1” başlığıyla farklı Alevi sürekleri-
ni irdelemektedir. Aynı konu başlığı Kasım-Aralık 2016 sayısında da 
işlenmeye devam etmektedir.  Ocak-Şubat 2017 sayımızda “Güney-
batı Aleviliği” incelenmektedir.

22 Ocak 2017 tarihinde FEDA 7. Kongresini gerçekleştirdi. Bu 
kongrenin ana sloganı “Zulme Karşı Hak ve Hakikat Yürüyüşümüz 
Devam Ediyor” idi. FEDA 7. Kongresi ile yola “Yeniden Yapılanma” 
şiarı ile devam edeceğini beyan etti. FEK sürecinde yılda bir yapılan 
Federasyon Kongrelerimiz FEDA  döneminde iki yılda bir yapılmakta-
dır. FEK kuruluş Kongresini de sayarsak 6 Kongre gerçekleştirmiştir. 
FEDA ise 15 yıllık geçmişinde 7 Kongre gerçekleştirmiştir.  Eşbaşkan-
lığa geçilen 6.Kongre ile birlikte aynı zamanda Meclisleşme dönemi 
de başlamış bulunuyordu. Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen 200 
delegenin katılımı ile gerçekleşen 7. Kongrede Eş Başkanlıklara Bedra-
na Yıldırım ve Veli Kaya seçilirken Pirler Kurulu, Yayın Kurulu, bölge 
temsilciliklerinin de içinde temsil edildiği 50 kişiden oluşan Alevi Mec-
lisi de oluşturuldu.

Dergimizin Mart-Nisan sayısında 7.Kongre değerlendirmesinin 
yanında “Alevilikte Newroz Kültü” ana dosya olarak işlenmektedir. 
Semah Dergisinin Mayıs-Haziran 2017 sayısında ise “Dersim’den 
Qoçgirî’ye Sürgün! Ve Qoçgirî’den Dersim’e Soykırım!” ana baş-
lığıyla Dersim Soykırımı ve Koçgiri Kurtuluş Savaşı konuları işlenmek-
tedir.

Semah Dergisi temmuz-Ağustos sayısında ise bir ilki gerçekleş-
tirerek bu sayımızı “Alevilikte Bab-ı Haq: Kadın Ana/Dayê” ana başlı-
ğıyla kadınlara  ayırdı ve yayınlanan tüm yazılar Alevi kadınlar tara-
fından kaleme alındı. Dergimizin künyesini de değiştirerek bu sayıda 
Yayın Yönetmenliği de, Yayın Kurulun da kadınlara devredildi.

Semah Dergimizin Eylül-Ekim 2017 sayısında ise değişik ko-
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nulara yer verildi. Birçok konunun yanı sıra 4 Temmuz Hacı Bek-
taş bildirisi de değerlendirildi.  Semah Dergisinin Kasım-Aralık 2017 
tarihli 36. Sayısının ana başlığı ise “Şer’i Kemalizm’de Eğitim ve 
Aleviler” oldu. Ocak-Şubat 2018 sayımızın ana konuları başta Ma-
raş, Dersim, Sivas olmak üzere “Tarihte Alevi Katliamları”nı ele 
alan yazılar oluştururken 38 sayı’da Rea Heq Aleviliği ve Xızır 
kültü üzerine yazılar oluşturmaktaydı. Yine mayıs-Haziran 2018 39. 
sayımız ise Afrin İşgali ve Rojava Aleviliği üzerine yazıları içermek-
tedir.  

Tüm bu çalışmaların yanında bu zımni birliğe ulaşmamızda; 
başta TV 10 ve Yol TV olmak üzere sisteme muhalif yazılı ve görsel 
medyamızın katkıları da göz ardı edilemez. 

Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Yalgın’ın koordinatörlüğünde 
sürdürülen Semah Dergisi yayın kurulu  tarihsel bellek oluşturmada 
önemli görevleri yerine getirmeye devam etmektedir. Bitirirken belirte-
yim ki, Semah Dergisi elden kitlelere ulaştırılan ender Alevi Dergilerin-
den biridir. Hiçbir dağıtım şirketi kullanılmadan Dergimiz doğrudan 
kitlelere ulaştırıldığı için örgütlenmemizde tayin edici bir rol oynamak-
tadır.

Yazıyı burada sonlandırırken; Başta Pirlerimiz; Ali Haydar Ci-
lasun, Rıza Yağmur, Hüseyin Bildik, Pir Metin, Mustafa Aslan, Turabi 
Karabulut, Polat Tekin, Pir Veli ve Analarımız  olmak üzere onlarca 
Pir ve Ana’larımızın emeklerini bir kez daha burada dile getirmeyi bir 
görev biliyorum.

Yine 25 yıllık süreçte hem yazılarıyla hem de yönetici sıfatlarıy-
la: Etem Xemgin, Haşim Kutlu, Şükrü Yıldız, İrfan Dayıoğlu, Ali Köy-
lüce, Erdoğan Yalgın, Hüseyin Narlı, Hasan Aydın, Nuray Bayındır, 
Husna Çaldır, Yazarımız sayın Haydar Işık, Pir Ali Haydar Cilasun, 
Pir Rıza Yağmur, Pir Hüseyin Bildik, Pir Mustafa Aslan, Pir Metin, Pir 
Polat Tekin,Dortmund’dan Ali Can,yine eski başkanlarımızdan Arif 
Dirik, yöneticilerimiz Rıza Erdoğan, Ekrem Berkpınar, Ali Bingöl, Latif 
Qalferat, Haydar Munzur, Ozan Şiyar, Hüsnü Çavuş, İmam Canpolat, 
Mehmet Sürmeli, İsmail Demirdelen, Hüsniye Küçükkeleş Rojda Yıl-
dırım, Jında Deniz, Hatice Arslan, Salman Ökmen, Şahin Polat, Şefik 
Beyaz, Bemal Özdemir, Bedrana Yıldırım, Veli Kaya, Avusturya’dan 
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Richard Berger, Demir Çelik, Dilşa Deniz ve daha adını sayamadığımız 
onlarca canımızın emekleri ile bu hareketin oluşması ve gelişmesinde 
belirleyici rol oynadıklarının canlı şahidi olarak bu canlarımıza Semah 
Dergisi Yayın Kurulu ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Aşk-ı muhabbetlerimle tüm Semah Dergisi’nin dağıtıcılarını da 
ayriyeten selamlıyor ve Dergimizi Alevi  kitlelerine ulaştırdıkları için 
teşekkür ediyorum.
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Tarihin Tozlu Raflarında Gizlenmiş 
Kızılbaş Alevi Katliamları;

 Osmanlı döneminde olduğu gibi, 95 yıllık Cumhuriyet tarihi 
boyunca da toplumun öteki kabul edilen kesimlerine karşı çeşitli kat-
liamlar gerçekleştirilmiş, bu katliamlarda onlarca, yüzlerce, binlerce 
insan yaşamını yitirmiştir Türkmen ve Kürt Kızılbaşları da bu süreç-
te soykırıma kadar uzanan katliamlara maruz kalmışlardır. Bu toplu 
katliamlarda genellikle ırkçı ve dinci propaganda ile zehirlenmiş yöre 
halkı kışkırtılarak Alevilere katliamlar uygulanmış geride kalanlar ise 
göçe zorlanmıştır.

Ben bugün Muğla-Ortaca, Hatay-Kırıkhan 1971 ve Malatya 
katliamlarını kısaca değerlendireceğim.

2 Haziran 1966 Ortaca (Muğla) Katliamı

Bu topraklarda birçok katliam yaşandı. Bunların bir kısmı ge-
niş kitlelerce biliniyor, anılıyor, hesap verilmesi isteniyor; bir kısmı ise 
nispeten az biliniyor. Bu katliamlardan biri de 2 Haziran 1968 günü 
başlayan Tahtacı Kızılbaşlara yönelik gerçekleştirilen Ortaca katlia-
mıdır. 12 gün süren çatışmalarda ne kadar insan öldüğü tam olarak 
bilinmiyor. Dönemin karanlıkta kalmış/bırakılmış Alevi katliamların-
dan birisidir Ortaca katliamı.

Osmanlı kayıtlarında “Cematıtahtacıyan” olarak geçen ve genel 
olarak “tahtacılar” olarak adlandırılan Türkmen Aleviler, 11. Yüz yıl-
da Anadolu’ya göç eden “Ağaçeri” soyundan gelen bir topluluk.

Genel olarak Anadolu’ya göç ettikten sonra yoğun olarak Toros-
lar bölgesine (Akdeniz) yerleşen göçebe topluluk, ağaç işleriyle uğraş-
tıklarından dolayı “Tahtacılar” olarak anılıyor. Göçebe süren yaşam-
ları gereği eğitimden ve yol, su, elektrik gibi hizmetlerden yoksun bir 
hayat sürdüklerinden, dışlanmış ve hor görülmüşler.

Gayrimüslimlere tahakkuk ettirilen vergiler ödenemeyecek ka-
dar yüksektir ve birçoğu bu vergileri ödeyemezler. 27 Ocak 1943 ta-
rihinde vergilerini ödeyemeyen gayrimüslimler için başta Eskişehir/
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Sivrihisar, Erzurum/Aşkale olmak üzere değişik yerlerde hazırlanan 
çalışma kamplarına gönderilirler. Aşkale’ye gönderilen 1229 mükel-
leften 21’i, Kötü hava koşulları ve yetersiz bakım (kayıtlara göre) ya-
şamını yitirir.

O dönemdeki çalışma kamplarından birisi de Muğla/Dala-
man’da kurulmuştu. Dalaman’da kurulan kamp yerinde Tahtacılar 
yaşamaktaydı. Kampın kurulması için bölgede yaşayan Tahtacılar 
önce yakında olan Fevziye köyüne gönderildi. Fevziye köyü de tahta-
cıların yerleşim bölgesiydi. Fevziye köyü küçüktü ve bu nüfusu kaldı-
ramadı. Dalaman’dan Fevziye’ye gönderilen Tahtacılar buradan da şu 
anda “Ortaca” olarak bilinen eski adı “Oritenya” olan bölgeye gönde-
rildiler/sürüldüler.

Gönderildikleri bölge bataklıktı. Tahtacılar çalışarak bölgedeki 
bataklığı kurutup tarıma elverişli hale getirdi. Bölge zenginleşti, yerle-
şim/nüfus arttı. Bölge yeni bir yerleşim alanına dönüştü. Böylece bu-
günkü Ortaca ilçesinin temeli atılmış oldu.

1960 başlarında Fevziye köyünün çok yakınında bulunan ve o 
dönemdeki adı “Kızılyurt” olan Güzelyurt bölgesinde yaşayan Sün-
nilerin Ağasına Fevziye köyü ile Ortaca arasındaki büyük bir bölge/
arazi devlet tarafından verilir. Karşılığında Fevziye köyünde bulunan 
bir bataklığın kurutulması gerekmektedir ve ağa bu işlemi yerine ge-
tirmez. Bataklığın kurutulma işlemi yapılmadığından Fevziye köyünde 
yaşayan Alevi Türkmenlerle ağanın aşireti Nurcu Sünniler arasında 
küçük çatışmalar başlar.

Olaylar Başlıyor

12.06.1966 tarihinde Fevziye köyünden bir adam ve eşi odun 
toplamak amacı ile Kızılyurt yakınlarındaki ormanlık araziye girer. İd-
diaya göre, bunu gören Kızılyurt köyünden 5 Sünni, “Alevilerin namu-
su olmaz” diyerek bu iki kişinin arkalarından gitmiş, ardından adamı 
bir ağaca bağlayıp onun gözlerinin önünde eşine tecavüz etmişlerdir. 
Adam ve eşi köye dönünce durumu anlatır. Bunun üzerine Fevziye 
halkı, Kızılyurt ağasının mekânını basar.

Bu nefret ile geçen zaman sonrasında olaylar büyür ve Kızıl-
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yurt’takiler Dalaman Çayı kenarında pamuk toplayan kadın ve çocuk-
ları öldürüp hasırlara sararak çaya atarlar ve etraftaki 16 Sünni köyü 
ile birleşerek sayıları 700-1000 arası olduğu ifade edilen silahlı erkek 
“yeşil bayrak” altında toplanır. “Bu topraklar bizimdir, Tahtacılar da-
ğınıza gidin”, “Bir Tahtacı öldüren cennetliktir” sloganları ile Ortaca 
merkezine yürümeye başlarlar. Ardından bu topluluk içinde Alevilerin 
bulunduğu bir sinemayı basar ve burada 2 kadına tecavüz ederler. 
Kaçmayı başaran Aleviler kurtulur. Sinema, sahibi ile birlikte yakılır.

Ortaca’nın ilk belediye başkanı Ziya Çavuş makamında grupça 
yakalanır, zorla saç ve sakalı kesilir, bir belge imzalattırılarak maka-
mından alınır ve yerine saldırganlarca Sünni biri atanır. (O tarihten 
bugüne kadar Aleviler Belediye Başkanı olamamıştır.) Hiçbir güvenlik 
görevlisi müdahalede bulunmaz. Alevi Türkmenler bu baskını bekle-
mediği için şaşkındır ve kaçmaya çalışırlar.

Dönemi yaşayan bir Alevi olay gününü şu şekilde aktarmakta-
dır: “Uzakta yeşil bayrağı görünce durumun farkına vardım ve dayı-
ma hadi gidelim dedim. Gitmeye vaktimiz olmadığı için bir dükkâna 
saklandık. Gelen dumanların ne olduğunu ancak olay bitince anladık.” 

Ardından 12 Haziran günü odun toplamaya çıkan Alevi aileye 
dört kişi saldırır, erkeği ağaca bağlayıp eşine tecavüz ederler. Erte-
si gün olayı öğrenen Aleviler Ağanın köyünü basarlar, çatışmada bir 
Sünni ölür. 16 Haziran’a kadar devam eden çatışma ve baskılar sonu-
cu birçok Alevi Türkmen bölgeyi terk etmek zorunda kalır. Kalanlar ise 
silahla nöbet tutarak çatışmaların bitmesini bekler. Bu süreçte Ortaca-
lı Kızılbaş kadınlar da savunma amaçlı olarak silahlanırlar.

Dönemin yöneticileri olaylarla ilgili şu yorumları yapmış-
lardır; Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay: “Türkiye Laiktir. Sünnilik-Ale-
vilik yoktur, halk itikatını kendisi ayarlayabilir.” Başbakan Süleyman 
Demirel: “Olaylar münferit vakalardır.” İçişleri Bakanı Mehmet Faruk 
Sükan; “Türkiyemizde sureti katiyede bir mezhep kavgası olamaz”. 
Muğla Valisi Hasan Basa: “Mezhep çatışması yoktur. Irza geçme iddi-
asının da olayla ilgisi olmayan münferit bir hadisedir.”

Tarih 16 Haziran 1966 Hükümetin yalanladığı Alevi –Sünni ça-
tışması sürüyor. Çatışmaların ilk gününde Sünniler tarafından yıkılan 
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Kızılyurt ile Fevziye arasındaki köprü ikinci kez yıkıldı. Aleviler elde 
silah nöbet tutmaya başladı.

Dönemin Mp Ankara Milletvekili Hüseyin Balan Ortaca 
da Yaşananlar İçin Hükümete Gensoru Verdi.

 Altı maddelik gensoruda:

1-Ankara Altındağ da din dersi veren öğretmen aleviler dinsiz-
dir diye söyleyince itiraz eden alevi öğrenciyi bayıltıncaya kadar döv-
müştür.

2-Ankara da 4 sinemada birden gösterime giren ‘’Turist Ömer’’ 
filminin bir sahnesinde kız kardeşiyle münasebette bulunan Ömer’e 
komiser rolündeki şahıs ‘’Ulan sen Kızılbaş mısın’’ sözünü söylemiştir.

3-İstanbul da evlenen bir genç 17 günlük karısını Alevi olduğu-
nu öğrenince boğarak öldürmüştür.

4-Gayri kanuni olarak kurulan ve çalışan gizli dernekler mez-
hep ayrılığını körüklemektedir.

5-İmam hatip ve müezzinlerin Sünni köylere verildiği ve bunla-
rın mezhep tefriki yaptıkları bu suretle alevi Sünni çatışmasına sebep 
oldukları duyulmakta ve söylenmektedir.

6-Ortaca belediye başkanının olaylar hakkında yardım edilme-
si için gönderdiği telgraflara ne Başbakanın ne de İçişleri Bakanının 
cevap dahi vermediği, kulak asmadıkları. Bu olaylar cereyan ederken 
Başbakanın seyahat rotası ve davranışları dikkatleri çekmiştir. Elinizi 
çabuk tutun manasına gelen bu tutum karşısında Sünni köylüler büs-
bütün gemi azıya almışlardır.TBMM bu gensoruyu red etmiştir.

Not **(6, 13, 14 1966 tarihli Milliyet gazetesi arşivinden ve Ali 
Kenanoğlu : Ortaca Katliamı ve Terolar Evrensel 10 Haziran 2016, 
makalesinden yararlanılmıştır.)
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5 Mart 1971 Kırıkhan Katliamı

Kırıkhan katliamı oluş biçimiyle yıllar sonra yaşanacak Sivas 
Madımak katliamına benzerliğiyle dikkat çeken cumhuriyet tarihinin 
onlarca alevi katliamından biridir. Araştırmacı yazar Mehmet Bay-
rak’ın belirttiğine göre olaylarda toplamda 3 kişi ölmüş, 23 kişi yara-
lanmış, Kırıkhan’da Alevilere ait onlarca ev ve iş yeri yıkılıp yağma-
lanmıştır. Bu katliamdan sonra 70’li yılların sonlarına kadar devam 
eden diğer Kırıkhan alevi katliamları devam etmiştir.

Olaylarda bölgede Alevi ve Kürt kimliğiyle öne çıkan Göçmen ai-
lesinin şahsında Alevi, Kürt ve Sol kimlikler hedef alınmıştır. “Göçmen 
ailesi, Koco Elbistan ailesi ile birlikte, Manda Yönetimi’nden bu yana, 
Dersim Katliamı’ndan çıkarak buraya gelen Vet. Dr. Mehmet Nuri 
Dersimi’yi korumalarından dolayı devletin hedefi halindedir. Dersimi, 
Türk devletinin kendisini öldürme çabasını ve Koco Ağa ile Mehmet Ali 
Göçmen’in kendisini nasıl koruduklarını ‘Hatıratım’ kitabında (Özge 
Yay. 1992, s. 195-196) anlatmaktadır. Zaten, Kırıkhan Olayı’nda mat-
baası yağmalanan Ali Göçmen, Nuri Dersimi’nin eşi Feride Hanım’ın 
damadıdır ve TİP’lidir.” (Mehmet Bayrak, Hatay/Kırıkhan Katliamı 
makalesinden)

5 Mart 1971’de çevre il ve ilçelerden gelen 20-30 bine yakın sal-
dırgan, Kırıkhan’a yığıldı. Kırıkhan çarşısı kaynıyor, cihad çağrıları 
ve faşist sloganlar yankılanıyordu gelenlerle, 30 bin kişiyi aşkın bir 
topluluk oluştu. Önlerinde rehberleri olmak üzere üç koldan saldırıya 
geçtiler. Liseye giden öğretmenlere saldırıyor, dövüyorlardı. Küfür ve 
hakaret ederek, bayan öğretmenlerin etek ve saçlarını, erkek öğret-
menlerin de bıyıklarını kesiyorlardı. Saldırganlardan bir grup da, Ale-
vi mahallelerine yönelerek yakıp yıkmaya başladı. Her taraf yakılıp 
yıkıldı.

Olay kahramanı Ali Göçmen’in anlattıkları

Mehmet Bayrak aktarmaya devam ediyor; “1960’lı yıllarda, 
Alevi halk ozanlarının kimi konserlerine yapılan saldırıları ve saldı-
rıların en büyüklerinden biri olan 1960 Elbistan Katliam Girişimi’ni 
yeterince bilmeyen kamuoyu, 1971’deki Kırıkhan Olayı’nı da yeterince 
bilmiyor. Bu olayın baş mağdurlarından birisi olan gazeteci ve poli-
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tikacı Ali Göçmen, 2010 yılı içinde ‘Olaylar, Tanıklar, Aleviler’ adlı 
kitabıyla her iki olayı da ayrıntılarıyla bilince çıkardı. Ki, bu iki olay 
adeta sonraki Alevi katliamlarının habercisiydi ve unutulmaması ge-
rekiyordu.”

Ali Göçmen, adı geçen kitabında ; “Kırıkhan’ın tarihi, Koco ağa-
ların ve ailesinin Elbistan’dan buraya gelişlerinin ardından Malatya, 
Maraş, Antep ve Suriye/Afrin’deki akraba ve aşiret mensuplarını 
buraya toplamaları; yörenin etno-dinsel yapısı, öncelikle Ermenilerin 
tasfiyesi ve alacaklarının üzerine oturmak için başvurulan yöntem-
ler; devletin makbul adamı Dr. Ali Muharrem Civelek, daha çok Sün-
ni ağalarla işbirliği içine girerken; eski bir Kürt paşasının eşi olan ve 
kendisini İstanbul’da okutan eşi Cevriye Hanım’ın Aleviler ve Kürtlerle 
ilgilenmesi; Türkiye İşçi Partisi’ndeki faaliyetleri ve nihayet 1971 Kı-
rıkhan Olayı konusunda ayrıntılı bilgiler vermekte ve anekdotlar ak-
tarmaktadır.” (aktaran Mehmet Bayrak)

Olay gayet açık iken, şeriat sloganları eşliğinde Alevi mahallele-
rine ve Ali Göçmen’in Matbaasına ve eşinin işlettiği Eczaneye saldırı-
larak katliam yapılırken devletten aldıkları bilgilerle gazeteler, olayın 
DEV GENÇ ile güvenlik kuvvetleri arasında geçtiğini, 3 kişinin öldüğü-
nü 60 kişinin yaralandığını yazmaktaydılar.

1968 Hekimhan (Malatya) Saldırısı
Kemal Abbas Altunkaş Olayı (1968)

Kemal Abbas Altunkaş, 27 Mayıs 1960’da Dersim’de Milli Eği-
tim Müdürüdür. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası Nevşehir’e öğ-
retmen olarak atanır. Bir süre sonra Malatya Turan Emeksiz Lisesine 
edebiyat öğretmeni olarak gelir. Kemal Abbas, güzel şiir okur, hoş soh-
betlidir. Nurculara karşı tepkiseldir ve tepkisini her ortamda çekince-
siz göstermektedir. Malatya’da kısa sürede çevre edinir.

1967-68’de Malatya’da sağ-sol ayrışımı keskinleşmeye, saldırı-
lar yaşanmaya başlar. Kemal Abbas, hem TÖS’ün üyesi, hem Tuncelili 
ve Alevi kökenlidir. Sağ örgütler, Malatya’da Alevi-Sünni ayrışımını 
körüklemek için her yöntemi denemektedirler. Kemal Abbas’ı hedef-
leyen bir plan hazırlanır. Kemal Abbas’ın özel ders verdiği öğrenciler 
arasında sağ görüşlü, Yakınca kasabasında yoksul ve problemli bir 
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ailenin çocuğu olan Kenan Çırak da bulunmaktadır. Irkçı örgütler çıkar 
karşılığında Kenan Çırak’ı piyon olarak seçerler. Kamuoyunu etkileye-
cek olayın senaryosu hazırlanır. 18.01.1968 günü akşamıdır. Kemal 
Abbas, özel ders verdiği öğrencileri için otele gelir, ders notlarını ala-
rak odasına çıkar. Kenan Çırak da gelmiştir. “Hocam kahve mi, çay 
mı içersiniz?” diye sorar. Kemal Abbas, “Sade bir kahve ve su getir” 
yanıtını verir. Tepsi üzerinde kahve ve su gelir. Kemal Abbas, bir yan-
dan kahvesini yudumlamakta, bir yandan da o günün ders konusu-
nu anlatmaktadır. Kahve bitmiştir, Kemal Abbas derin bir dalgınlığın 
içinde uyur gibidir. Bir süre sonra Kenan Çırak, Kemal Abbas’ın kesik 
erkeklik organını elinde sallayarak dışarıya fırlamış ve “Bana tecavüz 
etmek isterken uzvunu kestim…” diye sokakta bağırmaya başlamış-
tır. Bunun üzerine otel katibi Kemal Abbas’ın bulunduğu odaya girer. 
Kemal Abbas, somyanın üstünde dalgın dalgın oturmaktadır; yere 
akan kan pıhtılaşmıştır. Gel gör ki Kemal Abbas, acı duyduğuna iliş-
kin herhangi bir belirti vermediği gibi, yerinden dahi kıpırdamamıştır.

Fırat Palas Oteli’nde meydana gelen olaydan 15-20 dakika son-
ra yüzlerce sağ görüşlü kişi hükümet binasının önünde gösteri yapma-
ya başlamıştır. Aynı anda, olayın ayrıntılarıyla yer aldığı sağ görüşlü 
Beydağı Gazetesi de mahallelerde, kahvelerde dağıtılmaktadır. Oysa,-
Beydağı Gazetesinin matbaasının makinesi eski tip, el dizgilidir. Böyle 
bir haberin elle dizgisinin yapılması için en azından 5-6 saat zamana 
gereksinme vardı. Demek ki, hazırlanan senaryonun doğrultusunda 
haber çok önceden dizilerek hazırlanmıştır

Sağ örgütler, olayı protesto etmek amacıyla bir miting düzenle-
me kararı alır. Bu yönde hazırlıklar sürerken; Alevilere ait ev ve işyer-
lerinin işaretlendiği görülür. Saldırı duyumunu alan Aleviler, güven-
likleri için belirli noktalarda nöbet tutmaya başlar. Malatya’nın cadde 
ve sokakları insanlarla dolmuştur. En ufak bir kışkırtma ve tartışma-
nın yüzlerce insanın ölümüne neden olabileceği bir gerginlik hüküm 
sürmektedir.

Malatya’da bu olumsuz gelişmeler olurken; Milli Eğitim Bakanı, 
Kemal Abbas’ı açığa alır. Kemal Abbas’ın avukatları, açığa alınma-
nın yanlı bir soruşturmanın sonucu olduğunu ileri sürerek Danıştay’a 
dava açarlar. Danıştay 5. Dairesi, gerekli belgeleri değerlendirerek 
E:1969/2553, K:1970/1957 ve 05. 05. 1970’de, olayın tertip olduğunu 
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belirtir ve açığa alınma kararını iptal eder.

Kemal Abbas’ın davası, güvenlik gerekçesiyle Samsun’a nak-
ledilir. Samsun sorgu yargıcı, E:1969/22, K:1969/216 sayılı ve 18. 
11.1969 günlü kararıyla olayın komplo olduğuna karar verir. Daha 
sonra Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kenan Çırak 
ağır hapis cezasına çarptırılır.

Hekimhan Olayı (1968)

Hekimhan’ın AP’li Belediye Başkanı Ali Akyüz ile AP İlçe Baş-
kanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Turan Garipağaoğlu’nun öncülük ettiği 
sağcı militanlar, 15 Aralık 1968’de Hekimhan Lisesi’nde görevli sol 
görüşlü öğretmenlere ve öğrencilere “vurun Alevilere, komünistlere” 
sloganı eşliğinde, cop ve şişelerle saldırırlar. Çok sayıda öğrenci yara-
lanır. Lisede görevli 13 öğretmen, jandarmanın gözetiminde okuldan 
alınarak Malatya’ya götürülür. Daha sonra bu öğretmenlerden solcu 
ve Alevi olanlar kar-kış demeden değişik yerlere sürgün edilirler. Bir-
çok öğrenci de okuldan uzaklaştırılır.

2 Şubat 1975 Olayı

Devlet destekli ırkçı-şeriatçı örgütlerin mensuplarının, gözlerini 
kırpmadan karşıtlarını öldürdüğü yıllardı 1970’ler. Bireysel saldırılar 
ve öldürmeler giderek toplu saldırılara dönüşüyordu. Sol güçler bu sal-
dırıları protesto için bu tarihte bir miting düzenlerler.

2 Şubat 1975 günü İnönü Caddesi’nin üzerinde bulunan Kız 
Meslek Lisesi’nin önünde on bin kişi toplandı. Yürüyüş sırasında yolda 
katılanlarla yürüyüşçülerin sayısı 30 bine ulaşmıştı. Yürüyüş halin-
deki kitle, güzergâh üzerindeki binalarda oturanlar tarafından alkış-
lanıyordu. Disiplinli, sessiz ve çok katılımlı yürüyüş korteji Atatürk 
Anıtı’nın önüne geldi. Saygı duruşundan sonra mitingin dağılacağı 
sırada, ortaya Ülkü Ocaklı bir grup çıktı. Tahrik edici slogan ve kü-
fürlerle hakaret etmeye başladılar. Bu sırada emniyet güçleri dağıl-
makta olan topluluğa copla saldırarak miting alanını savaş alanına 
dönüştürdüler. 22’si ağır olmak üzere aralarında kadın ve çocukların 
da olduğu yüzlerce kişi yaralandı. Saldırı sonrası ülkücüler polisleri 
omuzlarına almış alkışlıyorlardı.
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15-16 Şubat Olayları (1975)

TÖB-DER, öğretmenlere yapılan baskıları, sürgünleri ve öğret-
menlerin özlük sorunlarını görüşmek amacıyla 15 Şubat 1975’de 57 
ilde kapalı salon toplantısı yapılmasını kararlaştırır.

Devletin siyasi güçleriyle iyi ilişkiler içinde olan ve her yerde 
taşeron olarak kullanılan ırkçı-şeriatçı örgütler, TÖB-DER’in toplan-
tılarını engellemek, olay çıkarmak, Alevi-Sünni, Kürt-Türk çatışması 
yaratmak amacıyla planlar hazırlamaya koyulur. TÖB-DER toplan-
tısının yapılacağı 15 Şubat günü, faşistlerin kentin belirli semtlerinde 
toplanmaya başladığı görüldü. Toplananlar bir süre sonra saldırıya 
geçtiler. Saldırganların bir kolu, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan vali 
konağını sarar. Taşlarla konağın camlarını yerle bir ederler. Valiye ve 
eşine yakışıksız sözler edilir. Vali Sadullah Verel ve eşi, konağın balko-
nuna çıkarak ellerinin başparmağını havaya kaldırır ve “Biz de Müs-
lümanız!” diye bağırırlar. Saldırganlar bu itirafla yetinmez ve Vali ile 
eşinin kelime-i şahadet getirmesini isterler. Bunun üzerine Vali ve eşi 
“kelime-i şahadet” getirirler, hem de birkaç kez tekrarlayarak.

Saldırganların eylemlerinde kararlı olduğu görülür. Oradan şe-
hir merkezine doğru yürüyüşe geçerler. Karşılarına çıkan ve solcu bil-
diklerine ait olan işyerlerini yağmalarlar ve yakıp yıkarlar.

Saldırı, ikinci gün olan 16 Şubat’ta, daha acımasız ve daha 
yıkıcıydı. Birinci gün yağmalanan ve yakılan işyerlerinin sahipleri, 
zararlarını tespit etmeye, kırılan ve yıkılan yerlerini onarmaya çalı-
şıyorlardı. Saldırganlar da yeni bir saldırının hazırlığı için Belediye 
ve Samanpazarı Meydanında toplanmaya başladılar. Ortalıkta polis 
görünmüyordu. Toplanan saldırganlar, yine kollara ayrılarak yürü-
yüşe geçtiler. Önceden belirlenen solcu ve Alevilere ait işyerlerini yak-
maya giriştiler. Bir gün önce saldırma imkanı bulamadıkları CHP ve 
TÖB-DER binasının kapılarını, camlarını ve tüm eşyalarını yerle bir 
ettiler.Saldırı giderek mala zarar vermekten cana zarar vermeye dö-
nüşüyor, çatışmalar ve yaralamalar görülmeye başlıyordu. İşte an-
cak o zaman askeri birliklerden yardım istendi. Akşama doğru saldırı 
güçlükle denetim altına alınabildi. İki günün bilançosu, bir ölü ve 29 
ağır olmak üzere 220 yaralıydı. Yaralananların çoğunluğu Alevi ve sol 
görüşlü işyeri sahipleriydi.
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18 Nisan 1978 Malatya Katliamı

17-20 Nisan 1978 tarihinde gerçekleşen Malatya olaylarının 
üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. Türkiye tarihinin en çalkantılı dönem-
lerinde gerçekleşen Malatya Katliamı’nın izleri Malatya’da bugün de 
görünmektedir.

Malatya Belediye Başkanlığı’nı, 1920’den 1977’ye kadar CHP 
adayları kazanıyordu. 11 Aralık 1977’de yapılan Belediye Başkanlığı 
seçimlerini bağımsız aday Hamit Fendoğlu kazandı. Fendoğlu sıkı bir 
faşistti.

Katliamın Altyapı Hazırlığı

Hamit Fendoğlu’nun ölümünden iki gün önce Bilim ve Kültür 
Derneği adlı bir kuruluş, Malatya’da “Milletim Uyan” başlıklı bir bil-
diri dağıtır. Bildiride şu ifadeler yer almaktadır:

“Milletini seven subay, öğretmen, memur, talebe, işçi, köylü, 
kendini devletin, milletin temiz ideallerine adayan değerli kardeşleri-
miz, komünistler tarafından kahpece şehit edilmişlerdir. Müslümanlar 
bizi yok etmeye yönelen İslam ve millet düşmanlarının karşısında, mü-
dafaa kavgasında birleşelim. İçinde bulunduğumuz zor günler bütün 
Müslümanları bir araya getirmelidir. Vedatlar, İbrahimler; sizlerin bı-
raktığınız yerden davamız daha da yükselecek, komünist katillerden 
intikamınız mutlaka alınacaktır.”

18 Nisan günü, Malatya’da saldırı başladığı saatlerde Beledi-
ye hoparlöründen Kuran okumaya başlanır. Kuran’ın okunmasından 
sonra faşist bir grubun hoparlörden yaptığı “Din elden gidiyor. Cami-
lere de bomba konuluyor” anonsları aralıksız akşama kadar sürmüş-
tür. Böylece halkın dini duyguları kışkırtılarak katılımın çoğaltılma-
sına, saldırıların yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır. “Güçlü devlet”in 
Malatya’daki temsilcileri ise bu tahriklere seyirci kalmıştır.
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Olayların Başlangıcı Hamit Fendoğlu Cinayeti

AP içinde siyaset yürüten Hamit Fendoğlu bir süre sonra AP 
ile yollarını ayırarak nihayet 1977 Malatya yerel seçimlerinde Milli 
Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi başta gelmek üzere sağ 
güçlerin desteği ile bağımsız aday olarak belediye başkanı seçilir.

Hamit Fendoğlu’nun belediye başkanı seçildiği dönem aynı za-
manda Türkiye’de siyasetin çalkantılı olduğu 1977-1978 yıllarıdır. 
Böyle bir dönemde 17 Nisan 1978 de Hamit Fendoğlu’na, Ankara-E-
mek PTT’sinden bir koli gönderilir. 14 Nisan’da Hamit Fendoğlu söz 
konusu koliyi postaneden aldırtır ancak işlerinin yoğunluğu sebebi 
ile açmaz. Ankara’dan gönderilen koli 3 gün sonra 17 Nisan 1978’de 
Hamit Fendoğlu tarafında evinde, yanında torunları ve gelini varken 
açılır ve paket içerisine yerleştirilen bomba patlayarak Hamit Fendoğ-
lu’nun ölümüne ve torunları ve gelininin ağır yaralanmasına sebep 
olur.

Malatya Katliamı

Hamit Fendoğlu’nun öldürülmesinin ardından 18 Nisan 1978’de 
Malatya’ya diğer illerden ve ilçelerden akın akın insanlar gelmeye baş-
ladı. Gelenlerin bir bölümü Malatya Belediyesinin önünde toplanırken 
bir kısmı da Samanpazarı bölgesinde toplanmaya başladı ve kısa sü-
rede on binlerce insan bir araya geldi. Önceden organize edilmişçesine 
bir araya gelen binlerce silahlı sağ görüşlü insan, Malatya merkez-
den başlayarak Alevilerin yaşadığı semtlere doğru saldırılara başladı. 
Toplanan insanların bir kolu Cezmi Kartay Caddesine yöneldi. Burada 
bulunan işyerlerinin çoğunluğu Alevilere aitti. Bir kol, Fuzuli Cadde-
sine, bir kol Akpınar, Yoğurtpazarı, Mısırlı Çarşısı ve eski Halep Cad-
desine; bir kol da Turan Emeksiz Caddesine doğru “Kahrolsun Komü-
nizm, katil Ecevit, Müslüman Türkiye, Dan Dan Hamido’ya intikam” 
sloganlarıyla yürüyüşe ve saldırıya geçtiler.

Siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin (CHP, TÖB-DER, 
TÜM-DER, Tütüncüler Derneği) merkez binalarıyla, Gayret, Görüş, 
Ekspres, Baydağı, Güneş Gazetelerinin matbaa ve idarehaneleri, Tekel 
bayileri, gazete bayileri yerle bir edildi. Rakı, şarap ve benzeri içkile-
rin satıldığı lokantaların, Tekel bayilerinin ve marketlerin önü kırılmış 
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şişelerle, masalarla birbirine karışmıştı. Ateşe verilen bu yerlerden çı-
kan kokular insanları sersemletiyordu. Malatya’nın üstüne pis kokulu 
kara bir duman çökmüştü. Alçaktan uçan jetlerin sesleri karmaşa ha-
vasını artırıyordu.

Yeni katılanlarla göstericilerin sayısı 20 bine yaklaşıyordu. De-
netim elden çıkmıştı. Artık kimin ne yaptığı bilinmez olmuştu. İşaret-
lenmiş işyerleri ve konutlar tahrip ve yağma edilerek ateşe veriliyordu.

Alevilere yönelik saldırılar sürerken, yüzleri maskeli ve ellerin-
de benzin bidonları kişilerin öncülüğünde on binlerce insan dışında 
Malatya’da hiçbir güvenlik gücü ortalıkta görünmüyordu. Sokaklarda 
yağmalanan eşyalar yanarken, yine sokaklar evlerden yağmalanan ev 
eşyaları, giysiler, yiyeceklerden geçilmiyordu. Yangınlara müdahale 
etmeye gelen itfaiye araçları ise hortumları kesilmiş halde sokaklarda 
bekletiliyordu.

Şehir merkezinde sağlam yer kalmamış ve saldırganların da işi 
bitmişti. Bu kez mahallelere yöneldiler. Rastladıkları genç kızlara sar-
kıntılık etmeye, yaşlı kadınları dövmeye başladılar. Bu ortamda nere-
den geldiği bilinmeyen bir kurşun, saldırganlar arasında bulunan İnö-
nü Üniversitesi öğrencisi Tahir Kökçü’yü kafasından ağır yaralamıştı. 
Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılmış ve yaşamını yitirmişti.

Olayları yatıştırmak amacıyla bir konuşma yapan Malatya 
Cumhuriyet savcılarından Necati Sezener ile Adıyaman‘dan gelen Jan-
darma Komando Birliği komutanı Yüzbaşı Arif Doğan saldırıya uğradı 
ve her ikisi de bıçak ve kurşunla yaralandı.

İkinci katliam;

Malatya’nın etkin ailelerinden birine mensup olan Devlet Has-
tanesi Başhekimi Yüksel Fenercioğlu, olayları yatıştırmak, yakma ve 
yıkmayı önlemek amacıyla bir konuşma yapmak istedi, ancak gözleri-
ni kin bürümüş maskeli saldırganlar yine saldırdı. Dr. Yüksel Fenerci-
oğlu ve yanındakiler ateşli silahla yaralandı. Yaralılar Devlet Hasta-
nesinde tedavi altına alındı.

Kalabalık bir grup, Alevilerin yoğun olduğu Ata (Haçova), Ce-
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mal Gürsel ve Başharık Mahallelerine doğru yürüyüşe geçti. Turan 
Emeksiz Caddesinin üzerinde bulunan yüzlerce işyeri ve evin camla-
rını kırarak eşyalarını sokaklara atıyor, gaz dökerek yakıyorlardı. Bu 
sırada bir apartmandan saldırganların üstüne ateş açılır. İki kişi yara-
lanır. Saldırganlar da apartmanı ateşe verirler.

Saldırganların geliş haberini alan üç mahallenin sakinleri sokak 
ve yollarda barikat kurarak güvenliklerini sağlamaya çalışırlar. Ara-
larında silahlı kimseler de bulunmaktadır. Yaşlılar, silahlı bir çatışma 
olasılığını ortadan kaldırmaya çalışıyor, “Komşular, gençler sizden ri-
camız, aman kimseye silahla karşılık vermeyesiniz, öldürmeye çalış-
mayasınız. Varsın evlerimizi, işyerlerimizi yağmalasınlar, yaksınlar. 
Evler yapılır, işyerleri yeniden açılır. Ama ölüm unutulmaz; kin ve kan 
davasına dönüşür. Malatya’da hepimiz (Alevi-Sünni, Türk-Kürt) kom-
şuyuz. Her gün yüz yüze bakıyoruz. Şu kötü niyetlilere uymayınız, 
oyuna gelmeyiniz” diye gerginliği yatıştırmaya çalışıyorlardı

Saldırganlar, Turan Emeksiz Caddesinde “Komünistlere ölüm, 
katil Ecevit, dan dan Hamido’ya intikam, Müslüman Türkiye” diye 
slogan atarak, önlerine gelen işyerlerini, konutları tahrip ediyor ve ya-
kıyorlardı. Tam bu sırada askeri birlikler cemselerle olay yerine yetişe-
rek, olası kanlı bir çatışmayı önlediler.

Saldırganların bir kolu, Malatya’nın büyük semtlerinden biri 
olan Sıtmapınarı’na yönelmişti. Burası, işçilerin yoğun olduğu bir 
semtti. Saldırganlar, yıka yaka Sıtmapınarı’na ulaştı ve Alevi ve sol-
culara ait işyerlerinin tümünü tahrip etti.

Üç Öğrencinin Katledilmesi

Çilesiz Mahallesi, Malatya’nın güneybatısında, bahçeli bir semt-
tir. Kentin eski mahallelerinden biri sayılır. Yüzyıldan beri Alevilerle 
Sünniler iç içe yaşamaktadır. Mezhep sorunları yaşamadan ortak iş 
yapmışlar, az da olsa birbirlerine kız alıp-vermişlerdir. Karanlık eller 
durmaz ki; Hamit Fendoğlu’nun hunharca öldürülmesini fırsat bilenler 
saldırılarını bu semte de yönelttiler.

Çilesiz Mahallesi’nin halkı, Malatya Merkezi’ndeki saldırı olayı-
nı üzüntü ve kuşkuyla izlerken; mahallenin çocukları da bahçede top 
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oynamaktadırlar. Saat 12.00’ye doğru bir araba, top oynayan çocuk-
lara yaklaşır. Arabadan biri iner, “Naci, Sait, Özcan” diye ismen çağır-
dığı üç çocuğu arabaya alır ve uzaklaşırlar. Arkadaşları da, herhalde 
öğretmenleridir, bir yeri göstermek için götürdüler, düşüncesiyle başta 
ailelerine haber vermezler. Ama sonra kuşkulanırlar ve ailelerine bil-
dirirler.

Götürülen çocuklar (Özcan Türksever, Sait Hazar, Naci Ergu-
vanlı) 14-15 yaşlarında olup, Gazi Lisesinin öğrencileridir. Üçü de Ale-
vi ailenin çocuklarıdır. Birkaç saat sonra acı haber gelir. Çocuklar önce 
işkence görmüş, sonra kafalarına sıkılan kurşunlarla öldürülmüştür. 
Katiller bununla da yetinmemişler, cesetleri, Malatya’ya 8 kilometre 
uzaklıktaki Beylerderesi’nde demiryolu tüneli önünde rayların üstüne 
bırakmışlardır. Üzerlerinden tren geçen cesetler paramparça olarak 
bulunmuştur. Çocukların aileleri, katillerin bulunması için kuşkulan-
dıkları bazı isimleri ilgili makamlara vermişler, ancak sanki yer yarıl-
mış katiller içine girmiş gibi, cinayetler yapanların yanına kar kalır.

Yassı Adadan yaş haddinden idamdan kurtulan Celal Bayar 
Malatya katliamının komünizm tehlikesini bertaraf için yapıldığını 
savunur

Katliam Bilançosu

17 Nisan 1978 akşamı başlayan saldırı, tahrip ve silahlı çatış-
ma; 20 Nisan akşamına kadar sürdü. Bu süre içinde sekiz kişi ölmüş, 
yirmisi ağır olmak üzere yüz kişi yaralanmış, 100 işyeri ve konut 
tamamen olmak üzere, toplam 960 işyeri ve konut tahrip edilmiştir. 
Olaylar sırasında onlarca oto da zarar görmüştür.

Kürt İllerine Gönderilen Bombalar

Hamit Fendoğlu’na gönderilen bomba dışında, birbirinin ben-
zeri ve ağırlıkları 1 kilo 350’şer gram, ambalajları da aynı olan üç 
paket daha 7 Nisan’da Ankara’dan postaya verildi. Bombalı paketler, 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi CHP İlçe Başkanı MemişÖzdal’a 
(Alevi), Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı Abdülkadir Aksu’ya 
ve Ahmet Akalın adında Adanalı bir işadamına gönderilmiştir. Pa-
zarcık’taki alıcı MemişÖzdal kuşkulanır ve paketi almaz. Postaneye 
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getirilen paketi burada iki memur açar. Açılır açılmaz meydana gelen 
patlama sonucu, bir memur parçalanarak yaşamını yitirirken, diğeri 
de ağır yaralanır.

Adıyaman ve Adana’ya gönderilen paketlere, alıcılarına ulaş-
madan İçişleri Bakanlığınca el konulur. Uzmanlar tarafından röntgen 
ışınlarıyla incelenen paketlerde bomba olduğu belirlenir ve paketler 
imha edilir.

Yapılan inceleme sonucu, bu paketlerdeki patlayıcıların, daha 
önce İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin üzerine atılan bomba ve 
ADMMA yakınlarında atılarak 5 kişinin yaralanmasına neden olan 
bombalarda kullanılanla aynı olduğu belirlenmiştir. Bombaların dina-
mit üzerine demir çubuklar ve şarapnel parçaları konduktan sonra tel-
le sarılarak yapıldığı, ateşleme piminin kutunun kapağına bağlandığı 
saptanmıştır.

Uzmanlar, herhangi bir yerde yapılmasının mümkün olmadı-
ğını belirttikleri bu türden patlayıcıların ancak Atom Enerjisi Araş-
tırma Merkezinde yapılabileceğini belirtmişlerdir. Bunun üzerine An-
kara Nükleer Araştırma Merkezinde arama yapılmıştır. Bu merkezde 
çalışanların büyük çoğunluğu Ülkü Ocaklıdır. Ülkü Ocaklarının eski 
Genel Başkanı Muharrem Şemsek de burada çalışmaktadır. Muhar-
rem Şemsek ve birkaç arkadaşı gözaltına alınır ve Nükleer Araştırma 
Merkezi de bir süre için kapatılır. Muharrem Şemsek ve arkadaşları 
daha sonra mahkemece serbest bırakılır.

Malatya’dan Alevi Göçü

Hamit Fendoğlu’nun öldürülmesinin ardından çıkarılan olaylar-
da 1000’e yakın işyeri tahrip edildi ve yakıldı. Yakılıp yıkılan işyer-
lerinin yüzde 90’ı demokrat, solcu ve Alevilere aitti. Saldırıdan yara-
lananların da çoğunluğu bu kesimin insanlarıydı. Artık Malatya’da 
demokratların, solcuların ve Alevilerin yaşamlarını sürdürme ve iş 
yapma olanakları zorlaşmıştı. Bu nedenle Malatya’dan göç başladı.

12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbeden sonra da, demokrat, 
solcu ve Alevilere yönelik faşist baskılar yoğunlaştı. Bunca baskıyla 
karşılaşan demokrat, solcu ve Aleviler, sonunda Malatya’yı terk et-
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mek zorunda kaldılar. İş sahibi olanlar, işyerlerini günün değerinin 
çok altında fiyatlara satarak Mersin, Adana, İstanbul, İzmir gibi kent-
lere göç etmeye, eaşladılar. Ekonomik gücü olmayanlar da köylerine 
döndüler. Böylece Malatya’nın inançsal, etnik ve kültürel mozaiği, si-
yasal yapısı esaslı bir değişime uğramış oldu.

1970-80 arasında Malatya’da meydana gelen irili-ufaklı olay 
sayısı 1871 tanedir. Bu olaylarda Çoğunluğu sol düşünceli, Alevi ol-
mak üzere 200’ün üzerinde insan katledilmiştir.

Ortak ülkemizin devrimci, ilerici güçleri, emekten ve emekçiden 
yana güçleri, tüm ötekileştirilen toplum kesimlerinin insan olmaktan 
doğan haklarını savunan sosyalistleri, kararlı bir şekilde bir arada 
yaşama kültürünü tahrip eden karanlıkta kalmış bütün katliamların 
aydınlığa kavuşturulması için mücadele etmeli ve laikliği, bireyin ve 
emeğin özgürleştirilmesini, devletin demokratikleştirilmesini savu-
nan güçlerle omuz omuza olmayı ana ilkelerinden biri edinmelidir. Bu 
uğurda verilecek mücadelenin farklı kültürlerin ve inançların bir arada 
yaşayabileceği bir Türkiye özleminin gerçekleşmesine katkı sunacağı-
nı, Alevilere ve devrimcilere, her inançtan ilericilere yönelik gerçekle-
şen katliamları unutturmak isteyen çevrelere etkili bir cevap olacağına 
inanıyorum.

21. Yüzyıl insan hakları, özgürlükler ve bilim çağı olmalıdır. İn-
san hakları, özgürlük ve bilim gibi kutsal değerlere ve katliamlarda 
yitirdiğimiz evlatlarımıza, saygının bir gereği olarak diyorum ki ; dev-
letin derin çekmecelerinde gizli arşivler açılmalı, katliamların yaşayan 
tanıkları dinlenmelidir. Arşivlerin, yaşayan tanıkların, kitap, belge ve 
o dönemdeki mahkeme tutanaklarının ışığında katliamda suçu, hatası 
ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk veri-
leri çerçevesinde yargılanmalı, gerekli cezalar verilmelidir.

Anlamlı anma, kayıplarımızın katillerinden hesap sorulmasıyla 
mümkün olabilir. Katliamların önlenmesi de ancak kararlı bir direnişle 
mümkündür. 

Maraş gerçeğinde ortaya çıkan derslerden biri de örgütlü olunan 
mahallelerde kayıpların asgari düzeyde kalabildiğidir. İşte Yörükselim 
Mahallesi, işte Karamaraş mahallesi gerçeği bunu göstermiştir. Faşist 
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katillerin en çok katliam yapmak istediği bu iki mahallede kahraman-
ca direnişler sonucunda faşistler mahallelere sokulmamış ve onlara 
önemli kayıplar da verdirilmiştir.

Üzerinden 43 yıl geçen 24 Aralık 1978 Maraş katliamı tarihin en 
karanlık günlerinden biridir. Bizlere bu günü yaşatanların yakalarına 
yapışmalı ve onlara bu ayıplarını unutturmamalıyız. 42 yıl geçse bile 
bu işin faillerini bulup gereken şekilde cezalandırılmasını sağlamalı-
yız.

Türkiye’de hak arama tarihi uzun, zorlu bir süreç ve bazen ta-
hammül sınırlarını zorluyor. Ancak bu zorlukların bizleri yıldırma-
ması gerekiyor, gerekiyorsa bayrağı evlatlarımıza devredeceğiz, ama 
asla boyun eğmeyeceğiz. Bu yoldaşlara, halka, verdiğimiz emeklere, 
ödediğimiz bunca bedele bağlılığımızın bir gereğidir de aynı zamanda.
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Kasımoğlu Memedali Olayı Üzerine 
Bir Değerlendirme

“Şu Nurhak’ ın dağı yüce
  Ben ağlarım gündüz gece

  Cenazemi kaldırmayın
  Aşiretim gelmeyince”

Tarih zulümler, acılar, baskılar ve güçlülerin kıyımlarıyla dolu-
dur. İhanetin her devirde kol gezdiği, sultanlara uşaklığın insanlığa ve 
hakka ve adalete hizmetten yeğ tutulduğu sayısız örneklerle doludur. 
Ne varki yine tarihin her döneminde, kul olmaya karşı çıkan, onurunu 
çiğnetmeyen halklar ve önderlerde var olmuştur ve bu kahramanlar 
yenileceklerini de bilseler inançlarından dönmemişlerdir.  İşte Kası-
moğlu Memedali de  bu yiğitlerden, bu öncülerden biridir.

Tarihin her döneminde mazlumların çığlığı olanlar bilirler ki, 
mücadele sonucu yenilseler de gelecek kuşaklara yenilgileriyle birlikte 
eğilmemiş bir baş, bitmemiş bir kavga ve bir yiğit duruş bırakacak-
lardır. Bıraktıkları bu miras sayesindedir ki, onların ardılları yeniden, 
bırakılan bayrağı devralacaklardır. Nitekim bu hep böyle olmuş ve 
“dipten gelen dalga” misali tarih boyunca çoşkun bir sel gibi akıp gel-
miştir bu direnişler.

Bize düşen ise bu direnişleri gün yüzüne çıkarmak, zalimlerce 
yazılmış tarihin yerine mazlum halkların kendi kanıyla yazdıkları in-
sanlığın gerçek tarihini gün yüzüne çıkarmaktır. Bunu başaran toplu-
luklar gelecekte de tüm zalimliklere başkaldırarak yaşamaya devam 
ederler.

Aydınlar tarihe ve yaşadıkları topluma karşı sorumludurlar. Bu 
sorumluluk ve tarihsel yük nereden geliyor, neden taşınıyor, nasıl ta-
şınmalıdır?  Bu ağır yükün aydının sırtına binmesinin nedeni, aydınla-
rın özel niteliğinden kaynaklanır. Çeşitli sınıfların bağrından gelmekle 
birlikte, ‘eğitim görmüş olma’ ortak paydasında birleşmeleri, insanlık 
tarihinin bilgi birikimini özümsemiş olmaları ve geleceğe yönelik öngö-
rülerde bulunabilme yetenekleri, topluma karşı sorumlu davranmayı, 
onu aydınlatmayı gerektirir. Bu pozisyon, onları, yaşadıkları toplu-
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mun ilişki ve çelişkilerini, sınıfların çıkarlarını, örgütlü tepkilerini; en 
bilinçli ve kararlı şekilde yansıtan kesim olarak öne çıkarır. Aydınların 
aldıkları tutumun, yaşadıkları topluma karşı sorumluluk ya da so-
rumsuzluklarının tarihsel önemi de, buradan doğar.

Tarih bilimi, toplumsal bellek oluşturmak bakımından önemli-
dir. Her topluluk kendi tarihini merak eder. Tarih, siyaset bilimi, sos-
yoloji veya felsefeye oranla daha politik bir hüviyeti haizdir. Bu ba-
kımdan her ideolojinin kendine özgün bir tarih telakkisi ve metodolojisi 
vardır. Köleci, feodal, kapitalist ve neo-liberal dönemlerde hükümdar, 
aristokrasi ve burjuvazi gibi egemen güçlere sadık kalan bir tarih öğ-
retisi söz konusuyken, Marx ve Engels ile birlikte köleler, serfler ve 
proleteryanın çıkarlarını esas alan eleştirel bir tarih yazımı ortaya çık-
tı.

Egemenler tarafından zulme uğramış bir topluluk olarak biz 
Kürecik halkı da artık kendi tarihimizi kendimiz yazacak bilgi ve dona-
nıma sahibiz. Yeter ki, isteyelim. Istemek başarmanın yarısıdır. Artık 
egemenlerin yazdığı  ve dolayısıyla yanlı ve yanlış olan tarihe karşı 
objektif bir bakışa sahip ezilen, dışlanan, aşağılanan toplumsal ger-
çekliğimizi ortaya çıkarmanın zamanı gelmiştir. Avrupa Kürecik Halk 
İnsiyatifi’nin oluşması en azından kendimizi tanımamız anlamında 
tarihsel bir adım olmuştur.  

Her sınıflı toplum gibi coğrafyamızda egemen olan devletler, 
inançlar ve etniseteler, boyundurukları altında tuttukları toplumsal 
kesimlere karşı zulüm uyguladılar.  Zulmün olduğu yerde bu  zulme 
karşı direnişin yaşanmış olması da doğaldır. Ancak egemenlerin tarih 
yazıcıları bu direnişleri hep karalamıştır. Bu kadim topraklarda her 
dönem olduğu gibi, Osmanlı zulmüne karşı da direniş her zaman  var 
olagelmiştir. Bu zalimler iktidarına karşı direnenlerin başında da el-
bette sistem dışı kalmayı seçmiş inanç toplulukları mensupları gel-
mektedir. Osmanlı her ne kadar hep tüm inançlara müsamahalı dav-
randığını söylese de gerçek öyle değildir. Gerek vergilendirmede, gerek 
askere almada, gerekse de devlet yönetimine almada her dönem İslam 
dışı topluluklara menfi davranılmıştır. Güven duyulmamıştır ve fırsat 
bulundukça bu kesimlere zulüm yapılmıştır

Özellikle 16. Yüzyılla birlikte İslam hilafetini de ele geçiren Os-
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manlı,  İslam dışı inanç topluluklarına karşı zulmü boyutlandırmış, 
buna karşı da söz konusu topluluklar çeşitli dönemlerde osmanlıya 
karşı öz savunma amaçlı direnişler, isyanlar geliştirmiştir. Egemenler 
sadece fiziki katliamlarla yetinmemiş, bunun yanında ezdikleri top-
lulukları kendi öz değerlerinden koparmak amaçlı asimilasyonu da 
uygulamışlar ve birçok topluluğu bu biçimde içlerinde eriterek yok et-
mişlerdir. En çok Asimilasyona tabi tutulan inançların başında bizim 
de mensubu olduğumuz Kızılbaş-Alevi inancı gelmektedir.

Siyasal sistemleri, düşün hayatını, bilimi, sanatı, hukuku ve top-
lumsal hayatı belirleyip yönlendirerek gerçekleri gizleyen egemen res-
mi ideolojiler, iktidar erkine hizmet etmeyen herkesi ve her şeyi olduğu 
gibi, tarih boyunca Kızılbaş-Alevi inancını da demokratik komünal 
değerlere dayalı olan köklerinden; adalet, eşitlik, özgürlük, ortakçılık 
ve kadın eksenli özelliklerinden uzaklaştırmak ve bu inanca mensup 
insanları bölüp parçalayarak kendine yabancılaştırmak, inancına ve 
etnik aidiyetine  hakaret ederek ve kara çalarak yasaklamak, tarihi-
nin öz ve biçimini çarpıtarak bu kadim  inancı tanınmaz hale getir-
mek için, fiziki ve kültürel katliamlar başta olmak üzere, denenmedik 
yol bırakmamışlardır. Bizans döneminden, Selçuklu‘ya, Osmanlıdan 
Cumhuriyet dönemine ve günümüze kadar bu politikalar farklı biçim-
ler alsa da özünde aynı amaçla devam etmiştir. İçinden geçmekte ol-
duğumuz tarihsel süreçte de aynı politika  planlı, bilinçli ve sistematik 
olarak sinsi bir biçimde sürdürülmektedir.

Fakat Kızılbaşların tarihi sadece katliamlar ve ihanetler tari-
hi değildir. Aynı zamanda varolmak için direnmenin de tarihidir. Bu 
tarihsel inkar ve imha politikalarına karşı direnişte, 1240’ta Babai 
ayaklanması, 1420’lerde Şeyh Bedreddin, Torlak Kemal ve Börklüce 
Mustafa dönemindeki başkaldırılar, Koçgiri ve Dersim´de Seyid Rıza, 
Alişer ve eşi Zarife, Nuri Dersimi ve de Sakine gibi diğer şehitlerin 
direnişleri de demokratik uygarlık tarihimizdeki onurlu yerlerini al-
mışlardır. Tıpkı Bektaşi Veli, Hallac-ı Mansur, Nesimi, Baba Tahir-i 
Üryan, Ebul Vefa-i Kurdi, Eba Müslim-i Horasani, Suhreverdi, Babek, 
Mazdek, Hürrem, Pir Sultan ve daha niceleri gibi.

İşte bu şehitlerimizden ve yol açıcılardan bir tanesi de Kasımoğ-
lu Mehmed Ali’dir. Yukarda ismini saydığımız başkaldırılar ve kat-
liamlar yaşananların tümü değildir. Bölgemiz Akçadağ-Kürecikte de 
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aşağıda adını anacağımız veya anmadığımız onlarca katliam ve kat-
liamlara karşı direniş yaşanmıştır. Bütün diğer şehitlerimiz gibi Ka-
sımoğlu Mehmed Ali’de direnme geleneğimizin yaşamasında yol açıcı 
olmuştur. Her dönemden daha çok Osmanlının gerileme dönemi olan 
1800’lü yılların başından itibaren, Kürtlerin entegrasyonu, asker alma 
ve vergi toplama çabası hep sorun yaratır.

Kürtlerin yaşadığı tüm coğrafyada yaşanan sorunlar  Kürecik-
te de yaşanmaya başlandı. Osmanlı birinci paylaşım savaşına girince 
ekonomik ve insan gücü bakımından oldukça zayıfladı. Her savaşta 
olduğu gibi savaşın yükünü halka yüklemeye çalıştı. Ağa ve boy-
beylerinin nüfuzundan yaralanarak halktan, at, asker ve erzak is-
ter. Aynı istekler Kasımoğlu Mehmed Ali’ye de  iletilir. Küreciklilerin 
o güne kadar ödemediği vergiler ve asker istenir. İstenen askerlerin 
içinde Memed Ali de vardır. 24 yaşındaki Memed Ali askere gitmeyi 
kabullenemez.  Başta eşi Hürü hatun ve çevresi de aynı görüştedir. 
Zaten Kürecikliler askere gitmekten bıkmışlar. Çünkü giden gelmiyor-
du. Yakalanıp askere götürülenler için çaresizliklerini, “Ku hat xadane 
maleye Ku nahat sadaka saleye”(Gelirse evin sahibidir, gelmezse yılın 
sadakasıdır.) Deyimi ile dile getiriyorlardı.

Kürecik Zulme Karşı İsyanın Adıdır!

Kürecik yerleşim olarak çok eskiye dayanmaktadır. Bunu Kü-
recikte bulunan tarihi kalıntılardan anlamaktayız. Ferik kalesindeki 
kalıntılar, Harunuşağı’ndaki merdivenle inilen ve Gavur deliği deni-
len  mağara, Yine Harunuşağı Beypınarındaki kayalıklardaki yazılar 
bunun en bariz göstergeleridir. Kürecik tarihini incelerken Akçadağ , 
Kürne Ve Kürecik olarak birbirinden ayırmak oldukça zor ve olanak-
sızdır. Çünkü bölgede yaşayan topluluklar etnik köken olarak ve inanç 
boyutu ile dil olarak da birbirlerinden ayırtedilemezler. Aynı kültürel 
değerleri taşırlar. bu toplulukları farklı düşünmek olası değildir. Za-
ten Kürecik yaşlılarının anlatımları da bu yöndedir. Bugün Sünni olan 
toplulukların geçmişte Alevi oldukları ve tamamının Kürtçe konuşuyor 
olmaları, gelenek ve göreneklerinde aynı davranışları göstermeleri bu-
nun önemli kanıtlarıdır.

Kürecik’li yaşlılar Dersimin Erzincan Fırat havzasından geldik-
lerini söylerlerdi.
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Dersim bugünkü Tunceli ili ile sınırlı değildir. Dersim, Safevi 
devletinin en uçtaki Eyaletidir. Muş Varto, Erzincan, Sivas, Elazığ, Bin-
göl’ün bir kısmı, Malatya, Maraş bölgesini kapsayan geniş bir alandır.

Osmanlı Padişahı Yavuz 1514 tarihinde İran’a karşı (o dönemde 
İran’da Şah’ın iktidarlığı var) bir sefere çıkar. Bu sefer sırasında yol 
güzergahı üzerinde bulunan Alevi Kürtler katliam korkusundan, dağ-
lık alana sığınırlar. Bu Aşiretlerden bazıları Arapkir, Divriği, Kangal, 
Gürün, Akçadağ ve Elbistan’ın sarp dağlarına yerleşirler. Kürecik Aşi-
reti’de bu dönemde bugün yaşadığı Alana yerleşmiştir.

Diğer önemli bir konu ise, Kasımoğlu isyanından önce Aşiret’in 
Osmanlı Hükümdarlığını asla kabul etmediği ve o güne kadar 5 defa 
Osmanlı ile karşı karşıya geldiğidir. Bunlar: 1780-1790 Asafoğlu ola-
yı, 1800’de Veli Paşa olayı, 1833-1840 yöredeki Şötükli, Nermikanlı, 
Parçikan, Atmalı, Kürne, Kürecik ve 1840’larda Arga (Akçadağ) Aşi-
retlerinin başkaldırısı, 1863-1866 saydığımız Aşiretlerin yanı sıra Ma-
raş, Malatya, Adıyaman, Dersim ve Bitlis’den bazı Aşiretlerin başkal-
dırıları, 1895 Dümüklü olayı, 1914-1915 Kasımoğlu isyanıdır.

Dümüklü Ali Olayı;

Dümüklü Ali olayını H. Nedim Şahhüsiyunoğlu şöyle değerlen-
diriyor;  “Akçadağ’ın Kürne- Kürecik Aşiretleri, yüzyıllardan beri iç 
ayaklanmalar gerekçe gösterilerek baskına uğramışlar, evleri yağma-
lanmış, erkekleri öldürülmüş. Kadınlar dul, çocuklar öksüz ve evsiz 
kalmışlar. Devlete, ağa ve beylere güvenleri kalmamış. Yeni kurtarıcı 
aramışlar… Aradıkları ve bekledikleri  kurtarıcının doğaüstü gücü ol-
malıdır… Osmanlı yönetiminin ve ağaların, beylerin, eşkiyanın hak-
kından gelmelidir. Adaleti sağlamalıdır. Evet Mehdi olmalıdır. (…) 
Dümüklü Olayı böyle bir ortamın ürünüdür.“ (N. Şahhüseyinoğlu: Kü-
recik, Ank. 1993,s. 63 Aktaran Mehmet Bayrak))

Görüldüğü gibi Kürecik aşireti nerede zulüm varsa orda karşı 
koymuş ve bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında durmaktan, za-
lime karşı direnmekten geri durmamıştır. Adeta Kürecik ismi zulme 
karşı isyanın adı olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir ve 
yarın da böyle olmaya devam edecektir.
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Yukarda Saydığımız İsyanlardan Birisi de 
Akçadağ İsyanıdır.

Ermeni yazarı Garabed Toursarkisian kaleme aldığı ve Archag 
Tchobanian’ın 1897 yılında Fransızcaya çevirdiği “Zeïtoun, depuis les 
origines jusqu’à l’insurrection de 1895” adlı eserinden şöyle yazıyor: 
“AKÇADAĞ SAVAŞI 1849 yılına doğru Akçadağ Kürdleri , çevre böl-
geleri işgal etmeye , yakıp/yıkıp talan etmeye ve Sivas bölgesini tehdit 
etmeye başladılar. Türk hükümeti onlara boyun eğdirmek istiyordu. 
Başvezir’in kendisi İstanbul’dan 50.000 gibi büyük ordu ile bölgeye 
geldi. Osmanlı Ordusu dört bir yandan Akçadağ’ı kuşattı ve şiddetli 
saldırılarda bulunmaya başladı. Kürdler dağlara çekilerek ve boğaz-
ları tutarak Osmanlı Ordularını bir çok defa geri püskürtüler. Ezilmiş, 
yenilmiş ve yıpranmış Osmanlı Ordusu yeniden savaşa başlama ka-
biliyetini göstermiyordu. Fakat, Kürdlere boyun eğdirmek zorunluydu. 
Zira Kürdlerin zaferi daha önceden Türk hükümine karşı bağımsızlık-
larını ilan etmek için isyan halinde olan tüm aşiretleri cesaretlendire-
cekti. Kürd isyancılarının hakkından gelmek için hükümet mecburiyet 
karşısından Zeytun Ermenilerinden yardım istedi. Bu yardımın kar-
şılığında Zeytunlu Ermenilere ayrıcalıklar verecekleri sözünü verdi. 
Zeytunlular hükümetin önerisini askeri güçlerinin Osmanlı ordusuna 
katılmaksızın, kendi prenslerinin komutasında bağımsız bir güç ola-
rak savaşa katılması şartiyle Kabul ettiler. Sadrazam Zeytunluların 
şartını Kabul etti, Kürdlerle Ermeniler arasında savaş başladı. Deli Ke-
şiş (Ermenilerin üzerine bir çok şiir ve şarkı söylediği bir şahıstır. Aso) 
yeni Bağdat’tan geri dönmüştü ve uzun yılların tecrübesine sahipti. 
Zeytun prensleri 400 savaşçıdan oluşan bir birliği oluşturarak komu-
tasına Deli Keşişi getirdiler. Zeytunlular Akçadağ Kalesine tırmanarak 
Kürdlere ilk darbeyi vurarak kaleyi ele geçirdiler. Zeytunlular Kürdleri 
katliamdan geçirerek her şeylerine el koydular. Aynı dönem de diğer 
cephe de Osmanlı Ordusu Kürdler karşısında yenilgiler alıyordu. Zey-
tunlular kaleyi ele geçirdikten sonra arkadan Kürdlere saldırdılar ve 
onlara pek çok büyük kayıplar verdiler. Kürdler arasında bir panik 
başladı ve kaçmaya başladılar. Ancak ondan sonra Türk Ordusu Ak-
çadağ dağlarına girebildi ve intikamı olmak için evleri yakmaya ve 
kaçanları öldürmeye ve boğazlamaya başladılar. Başvezir, Zeytun Er-
menilerinin kabiliyetine ve cesaretlerine hayran kaldı. Bu arada aklına 
diğer isyancı aşiretlere boyun eğdirmek için Zeytunlulardan ordusu-
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nun öncü birlikleri için bir askeri birlik oluşturmak istedi. Deli Keşiş, 
Başvezir’in niyetini öğrenince askeri birliğine ganimetlerini almalarını 
ve gece Osmanlı ordusunu aşarak Zeytun’a geri dönme emrini verdi. 
O günden beri Akçadağ boyun eğdi ve Zeytunlulara karşı derin bir kin 
besledi. Bu zafer, Zeytunluların diğer müslüman aşiretleri arasında 
itibarını artırdı. Fakat, Türk hükümeti Zeytunluların kendisine yap-
tıkları hizmet karşılığında ödüllendireceğine, tüm gücünü kullanarak 
Zeytunluları ezmeye çalıştı”(age, sayfa 103-105) Sonuç olarak açık bir 
şekilde görülmektedir ki, Akçadağ Kürtleri Osmanlı devletine karşı bü-
yük direnişlere geçmiş ve katliamlara uğramışlar”

 (Aktaran Aso Zarosyan)

Kasımoğlu Bir Halk Kahramanıdır

Kasımoğlu Osmanlı’ya başkaldırırken eşi Hüriye’nin desteği 
tamdır. Bu desteğini şu sözlerle doruğa çıkarır! “Sen Kasımoğlu ola-
caksın, Kürt ve Kızılbaş olacaksın Osmanlıya Asker ve vergi verecek-
sin. Yakışır mı sana?”

Kasımoğlu isyanı 1914’ün sonu 1915’in başlarında başladı. 
Kasımoğlu Memedali 24 yaşında olup zengin bir ailenin oğludur. El-
bistan’ın Alxas Aşiret reislerinden Süllüzadeler (Kocolar) Kabilesinden 
Hüriye hanımla evlidir. Aynı zamanda bu ailenin yeğenidir. Ancak 
Kasımoğlu bu isyandan önce Veli Paşa olayına da karıştığı için Os-
manlıyla arası açıktır. Osmanlı ise Balkan savaşında yenik çıkmış ve 
birinci dünya savaşına zorunlu girmiştir.

Osmanlının asker ve vergi istemini Kabul etmeyen Memed Ali 
çevre köylere haber göndererek Kelanlı köyünde bir toplantı düzenler. 
Osmanlının içinde bulunduğu durumu anlatır ve Osmanlı’nın istekle-
rini aktarır. Kendisi Osmanlıya karşı direneceğini belirtir ve herkesten 
kendisini desteklemelerini ister. Toplantıya katılanların bir kısmı hü-
kümete karşı çıkmayalım der. Sonuçta Karşı çıkma kararı alırlar. Me-
medali ve arkadaşları topladıkları az sayıdaki milisle üzerlerine gelen 
müfrezelerle Körsüleymanlı köyünün alt tarafında çatışmaya girerler. 
Çatışma kısa sürer. Birçok Kürecikli ölmüştür, kimisi ise yaralıdır. Ba-
zıları gizlenirken, Memed Ali Alhaslıya dayılarına gidip sığınır, amacı 
Zeytun’e gitmektir. Kimi Memed Ali’nin yakalandığını, Kimileri de bir 
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yüzbaşı arkadaşının haber gönderip “gelip teslim olursa kendisini kur-
tarırım” şeklindeki söylemine güvenerek teslim olduğunu söylemekte-
dir. Memed Ali Yakalandıktan sonra Harput’a götürülüp 1915 yılında 
Kali Cannike ve karısı Altey ile birlikte idam edilirler. Kimileri idamdan 
kurtulsa bile mahküm edilirken kimiside sürgün edilir. Sürgünlerden 
Memed Ali’nin teyzesinin oğlu Kali Cune ise Konya Ermenek’e sürgün 
edilerek 2,5 yıl orada kalır. Körsüleymanlı Köyünün Baloların evi dı-
şındaki bütün evler ile Memed Ali’nin konağı yakılır. Baloların evi ise 
daha önceleri Başyurtta çıkan bir çatışmada yaralanan bir yüzbaşıyı 
Zale Bale tedavi ettiği için yakılmaz.

Kasımoğlu Osmanlı’ya başkaldırırken eşi Hüriye’nin desteği 
tamdır. Evet bazı kesimler Kasımoğlunun eşi Hüriye’nin etkisinde ka-
larak, başkaldırı kararı verdiğini söylerler. Bu yaklaşım yüzeyseldir. 
Bu yaklaşım aynı zamanda isyanın önderi Memedali’yi  küçümsemek-
te ve isyanın büyüklüğünü, gösterilen cesareti, kararlılığı gölgelemek-
tedir.  Yine bu yüzeysel ve temelsiz yaklaşım bu isyanın sınıfsal, ulu-
sal ve inaçsal yönünü görmezlikten gelmektedir.

Bu yüzeysel yaklaşımların etkisi bir yanda, bir yanda da devle-
tin bilinçli olarak uyguladığı politikalarla bu isyan gizli kalmış ve bu-
güne kadar kamuoyuna fazla yansımamıştır. Halbuki  ilk çatışmada 
Ali bek Demirel, Halil Çolak ve Ali Mordeniz başta olmak üzere birçok 
insan öldürülmelerine ve daha sonra Harput’da asılan Kolloyi Canıke, 
eşi Alte hanım ve  Kasımoğlu idam edilmelerine rağmen, egemenler 
ve işbirlikçileri sanki hiç bir şey olmamış gibi olayın üstünü örtmüş, 
toplumdan gizlemiş ve gizleyemediği durumlarda da küçümsemiştir.

Kahramanlarını Unutan Milletler Başka Milletlere 
Kul Olurlar.

Biliniyor, tarih hep dönemin egemenlerince yazılır.  Genel ad-
landırmayla mazlumların dönemin zalimlerine karşı direnişleri de o 
dönemin egemenlerince yalan yanlış yazılmış ve gerçek tarihi kaleme 
alanların eserleri de, egemenlerin ardılları tarafından yok edilmiştir. 
Toplumların bellekleri silinmiş, insanlığın gerçek tarihinin yerine ya-
lanlarla, egemenleri öven, zalimlere karşı direnenleri ise karalayan bir 
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tarih anlayışı ikame edilmiştir.

Kendini yazar sanan ve bugünde devlet ideolojisini savunmayı 
kusur görmeyen bazıları, ısrarla Memedali isyanının ne Kürtlük, ne 
Alevilik adına ne de haksızlığa karşı yapılmadığını belirtiyorlar. Argü-
manlardan birisi Kürecik aşiretlerinin tamamının katılmadığıdır. Oysa 
her isyanda, her direnişte egemenler  içerde kendilerine hizmet edecek 
hainler bulmuşlardır.  O dönem devlet bazı Aşiret ileri gelenlerini  ya-
nına aldı. Osmanlının Tataruşağı ağası  Mahmut ağa gibi ihanetçileri, 
tıpkı bugünkü ihanetçiler gibi kendi halkına karşı kullandığı bir ger-
çektir. Ancak bu böyledir diye haksızlığa ve zulme karşı isyan edenleri 
küçümsemek gerekmiyor.

Ne mutlu ki Memedali’nin torunları bugün gerçeği iğne ucu ile 
kuyu kazarak ortaya  çıkarmaktadırlar. Ne mutlu ki, Memedali’nin  di-
reniş geleneği torunlarınca Kürdistan dağlarında yaşatılıyor.  Gerçek-
lerin gizli kalmayacağı bir kez daha hükmünü icra etmiştir. Ölümün-
den yüz yıl sonra Kasımoğlu Memedali’nin takipçisi olmakta kararlı 
Kürt kızılbaşları kahramanlarını unutmayacak ve unutturmayacak-
tır.  Yaşatacaktır . Kendi halk değerlerimizi, kendi tarihimizi ortaya 
çıkarmak ve yeniden toprağımıza, özümüze dönmek için elinden geleni 
yapacaktır.

Not: bu yazı hazırlarken temel kaynak olarak H.Nedim 
Şahhüseyinoğlu’nun Kürecik Adlı kitabından yararlanılmıştır.
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Aleviler İçin Bir İlk;

Alevilik Almanya’da Kamu Kurumu Statüsü Kazanıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti hükümeti Alevilik inancını bir 
inanç toplumu olarak en üst seviyede tanıyacak. Almanya Alevi Bir-
likleri Federasyonu Genel Başkanı ve Avrupa Aleviler Konfederasyonu 
Eşit Başkanı Hüseyin Mat: “Kamu kurumu oluyoruz. Almanya’da Ale-
vilik diğer din ve inanç grupları gibi eşit haklara sahip olacak. Yani Al-
manya’daki Katolik, Ortodoks, Protestan kiliselerinin anayasal olarak 
hangi hakları ve yetkileri varsa Aleviler de aynı haklara sahip olacak.”

09.12.2020 KÖLN 

Almanya’da din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Anayasa ge-
reği devlet dinlere ve dünya görüşlerine karşı tarafsız konumda olmayı 
taahhüt etmiştir. Ancak ‘tarafsız’ olsa da, devlet dinlere karşı tama-
men ilgisiz bir tutum içinde de değildir. Dinin toplumsal bütünleşmeye 
katkı yaptığı fikri siyasi bir uzlaşma konumunda duruyor. Bu nedenle 
Anayasa Mahkemesi devlete dinleri ve dünya görüşlerini ‘teşvik edici 
bir tarafsızlık’ görevinin uygun düştüğüne hükmetmiştir.

Yarından itibaren (10 aralık) artık Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti 
hükümeti Alevilik inancını bir inanç toplumu olarak en üst seviyede 
tanıyacak. Alevilik anayasal güvence altına alınacak.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından sosyal 
medya hesabından yapılan açıklamada “10 Aralık 2020 tarihinde saat 
10.30’da dünya Alevi tarihinde bir ilk olacak bu kazanımı basın açık-
lamasıyla kamuoyuna duyuracağız” denildi.

Gazete Duva Konuyu Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Ge-
nel Başkanı ve Avrupa Aleviler Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin 
Mat ile yaptığı bir röportajla gündeme taşıdı, Aleviler için bir ilk olan 
bu gelişme dolayısıyla Röportajı olduğu gibi aşağıya aldım.
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“Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Alevilik’i Devlet Statüsünde 
Tanıyacağını Duyurdunuz. Nasıl Bir Statüde Olacak Alevilik?

Yarın detaylarını basın toplantısında açıklayacağız. Parlamento 
onaylamadan yasal olarak bu hakkı aldık diyemiyoruz. Yasal prose-
düre uymamız gerekiyor. Eyalet Bakanlar Kurulu tarafından onaylan-
dı, Başbakan imzaladı, bir tek parlamentoda okunup kabul edilmesi 
gerekiyor. Yarın sabah Meclis onayladıktan sonra tüm detaylarıyla 
açıklayacağız. Şunu söyleyebilirim Aleviler Almanya devletinden ala-
bilecekleri ne hakları varsa alacaklar. Bu statüye gelmek artık son 
aşamaydı. Yarın Resmi Gazete’de yayınlanıp resmileşecek.

Yarın Resmileşecek Olan Kararın Nasıl Bir İçeriği Olacak?

Kamu kurumu oluyoruz. Almanya’da Alevilik diğer din ve inanç 
grupları gibi eşit haklara sahip olacak. Yani Almanya’daki Katolik, 
Ortodoks, Protestan kiliselerinin anayasal olarak hangi hakları ve yet-
kileri varsa Aleviler de aynı haklara sahip olacak. Özet olarak bu de-
mek.

Almanya’da kiliselerin kendi vakıf, hastane, okul, kreş vb. ku-
rumlarıın açma hakları var. Artık Aleviler de tüm bu haklara sahip 
olacak.

Evet, kiliselerin konumu neyse bizim de konumumuz bu olacak. 
Cemevlerimiz, kiliseler ile eşit statüde temsil edilecek. Alevilerin hak-
ları, bundan böyle Alman devletinin güvencesinde olacak.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Alevlik inancını devlet statüsüne 
alan, ilk tanıyan eyalet oldu. Bunu diğer eyaletler de takip edecek mi?

Elbette, bu karar açıklandıktan sonra örnek teşkil edecek ve 
diğer eyaletler de aynı statüye alacaklar. Böylece tüm Almanya’da 
Alevilik bu eşitliği elde etmiş olacak. Kilise vergisi diye bir vergi var 
bildiğiniz gibi Almanya’da, artık biz de Cemevi vergisi alabileceğiz. 
Ekonomik anlamda kiliselerin faydalandığı fonlar, ayrıcalıklar ne var-
sa biz de faydalanabileceğiz.

Bu Durumda Alevilik İnancı ve Cemevleri, 
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Camilerin Konumunun Önüne Geçmiş mi Oluyor?

Almanya’da yedi kişi bir araya gelerek bir dernek kuruyor. Şim-
di buradaki tüm camiler ve bizim federasyonumuza bağlı cemevleri 
hepsi dernek statüsüne sahip. Diğer İslami kurumlara nazaran bizim 
dernek ve Alevilik kendine özgü bir inanç olarak kabul edildi. Biz aynı 
zamanda bir inanç toplumuyuz. Bu statüyü hiçbir cami almış değil. 
Sadece Hindistan’dan gelen, kendilerini Bahayiler diye adlandıran ve 
İslam inancının içinde olduklarını söyleyen bir küçük grup var. Bir tek 
onlar Hessen eyaletinde kurumsallaşmış durumdalar. Ama onları da 
Türkiye’deki ve Orta Doğu’daki hiçbir İslami kurum Müslüman olarak 
kabul etmiyor. Orta Doğu’dan ve Türkiye’den gelmiş hiçbir topluluk 
bizim gibi inanç kurumu olarak kabul edilmedi. Dernek kurduk önce o 
onaylandı. Ardından bir inanç toplumu olarak kabul gördük. Şimdi de 
en üst statü olan devlet kurumu olduk. Camiler hala dernek statüsün-
de inanç toplumu olarak dahi kabul edilmiş değiller.

Siz Bu Konuma Nasıl Geldiniz?

Bunun arkasında otuz yıllık bir mücadele var. Bütün dernekle-
riyle, birimleriyle bir hak mücadelesi verdik. Bu aynı zamanda Türk-İs-
lam senteziyle, inkâr politikalarıyla hem bir yüzleşme hem de bir he-
saplaşmadır. Türkiye’de inkâr ediliyorsunuz, asimilasyona maruz 
kalıyorsunuz, katliamlar, soykırımlar yaşıyor, göçe zorlanıyorsunuz. 
O insanlar hangi nedenlerden dolayı bu kadar bedel ödeyip haksızlı-
ğa uğradılar? O haksızlığa uğradıkları nedenler, konular, kimlikleri ne 
varsa şimdi onların yaşatılması ve bu konuların Almanya’da hak et-
tiği yere gelmesi bizim için aynı zamanda tarihle hesaplaşmaktır. Bizi 
inkâr edenlerle hesaplaşmak olarak görüyoruz. Ayrıca Türkiye devle-
tinin de bu ayıpla yüzleşmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çok önemli bir 
kazanım. Bizim artık Alman devletinin kapısını çalıp da şu hakkımızı 
verin diyeceğimiz hiçbir konu kalmamıştır.

Bu kararın Türkiye’de yaşayan Alevilere nasıl bir getirisi ola-
caktır?

Onlara moral, motivasyon olacak. Türk-İslam sentezine yasla-
nan devlet için de büyük bir sıkıntı ve sorun olacak. Alevilik dersleri 
okullarda ayrı verilsin dediğimizde ve bu hakkı aldığımızda buna ilk 



58 - İrfan DAYIOĞLU

itiraz eden Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi oldu. “Alevilik ayrı bir inanç 
değil. İslam dersi altında verilsin” demişti. Almanya’da bu başarıyı 
elde etmek için emek veren kurucu üyelerimizden en başta olma üzere 
yüzbinlerce gönüllü canımız var. Biz Alevilik’i kendine özgü bir inanç 
olarak kabul ettirdik. Bunu yapmamış olsaydık ne okullarda Alevilik 
dersi verdirebilirdik ne de kamu kurumu olma hakkını elde edebilirdik. 
‘İslam var gidin İslam’ın çatısı altında durun’ derlerdi. Kendine özgü 
bir inanç dememiz bu hakları elde etmemizde etkili olmuştur.

Yarından itibaren kurumsallaşma süreci tamamlandıktan son-
ra Aleviler için nasıl bir dönem başlayacak?

Yarından itibaren elde ettiğimiz bu hakların içini doldurmaya 
başlayacağız. Ne gibi haklar ve yetkiler doğuyorsa bunların hepsini 
kullanacağız. Bizim açımızdan da yeni bir dönem. Devletten bu hakkı 
aldık sıra Alevilerin bu hakları kullanmasına geldi. Artık dernek deği-
liz, resmi ismimizde kamu tüzel kişiliği geçecek.”



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 2 - 59

Hacı Bektaş’ta Açıklanan 4 Temmuz 
Bildirisine İlişkin Değerlendirmem;

4 Temmuz 2017 tarihinde Hacı Bektaş türbesinde bulunan Ga-
rip Dede Cemevinde birçok Pir, Pir Ana ve aydının imzasının bulundu-
ğu Alevi yolu ve Erkanı üzerine hazırlanan geniş kapsamlı bir bildiri 
okundu. “Alevilik yaşayan bir inançtır, Alevilik semavi dinlerden fark-
lıdır, Alevilik tek bir millete ait değildir, Alevi-Kızılbaş-Bektaşi inancı 
ekolojik yaşamı önemser ve savunur, Barış talebimiz inancımız gere-
ğidir” gibi başlıkların olduğu bildiri metnini Araştırmacı-Yazar Abbas 
Tan okudu.

Açıklamaya İnanç Kurulu Başkanları ve üyeleri, ABF Genel Baş-
kanı Muhittin Yıldız, AKD Genel Başkanı Doğan Demir, Britanya Alevi 
Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Avrupa Alevi Federasyonu Başkanı 
Hüseyin Mat, Fransa Alevi Federasyonu Başkanı Erdal Kılıçkaya, HDP 
MYK üyesi Çilem Küçükkeleş ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Okunan bildiride Abbas Tan, Ali Köylüce, Ali İnan, Aysel Kıla-
vuz, Bekir Özgür, Bese Aslan, Cemal Şahin, Efe Engin, Erdoğan Sevim, 
Esat Korkmaz, Gani Pekşen, Hamza Takmaz, Hasan Kılavuz, Hasan 
Harmancı, Hatice Çevik, Haydar Arkovan, Haydar Selçuk, Hıdır Çam, 
Hüseyin Gazi Metin, Hüseyin Serdar Tanal, Mehmet Turan, Mehmet 
Tural, Nurettin Aksoy, Piri Er, Seval Şahin, Sevim Savunmaz, Süley-
man Zaman, Süleyman Deprem, Tacım Taşdan, Yaşar Yılmaz, Yüksel 
Özdemir ve Zihni Çabuk’un imzaları bulunuyor.

Bildiride birçok konuya doğru parmak basılmış. Alevilik üzerine 
tanımlar geliştirilmiş ve yaşanan asimilasyon sürecinden kurtulmak 
ve yeniden özümüzle buluşmak için değerlendirmeler yapılmış. “Yüz-
yıllardır asimile edilmeye çalışılan, kadim ve özgün bir inanç olan Ale-
vilik (“inanç, yol ve erkân”ı), son dönemlerde sadece dışarıdan değil, 
içeriden de başlatılan asimilasyon politikaları ile var olduğundan bu 
yana en tehlikeli süreci yaşamaktadır.” Denilerek bir gerçekliğe par-
mak basılmış.

Ancak bildirinin tümünü okuduğumuzda bu bildiriyi hazırla-
yanlar da içerden Alevilik yoluna müdahalede bulunmaktadırlar. Ale-
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vilik tanımlanırken bildirinin hemen her yerinde “Alevi-Kızılbaş-Bek-
taşi inancı” tanımı yapılmaktadır. Oysa bulunduğumuz coğrafyada 
Kızılbaş Alevi tanımı yolun biricik adıdır. Bektaşilik ise bu yoldaki 
süreklerden sadece birisidir. Bektaşiliğin Kızılbaş Alevilikle bir ve aynı 
gösterilmeye çalışılması safiyane bir anlayış değildir. Bu anlayış tam 
da bildiride yazıldığı gibi Kızılbaşlığa “içten bir müdahaledir”.

Konumuz olmadığı için bu yazıda Bektaşilik nedir? Ne değil-
dir”i? Tartışmayacağız. Ancak bilinmelidir ki Hünkar’ın duruşu ile 
bugün kendilerine Bektaşi diyenlerin, özellikle de Balım Sultan Bek-
taşilerinin duruşu bir ve aynı değildir. Bu tanımlama sadece bildiriyi 
yazanlarca yapılmıyor.  Dikkat edilirse Demokratik Alevi Hareketi dı-
şındaki tüm Alevi kurumları da kendilerini tarif ederken Alevi-Bektaşi 
olarak tanımlıyorlar. Hatta bu isimle konfederasyonlar kuruyorlar.

Bu tanımlama ve Aleviliğin serçeşmesi olarak Hacı Bektaş Tek-
kesinin gösterilmeye çalışılmasını tarihsel bilgisizlikten kaynaklan-
mıyorsa, bizi yoldan çıkarma çabası olarak görmek gerekir. Biliniyor 
Hünkar’dan çok sonraları kurumsallaştırılan Bektaşilik tarihte pek de 
Kızılbaşça bir duruşun sahibi olamamış ve dönemin egemenleri ile uz-
laşarak, onlara asker devşirerek yoldan zaman zaman uzaklaşmıştır.

İyi incelendiğinde görülecektir ki, gerek yurt dışında, gerekse de 
ülkede olsun, örgütlü Alevilerin ezici çoğunluğu Kürt Kızılbaşlarıdır 
ve Ocaklarına bağlı Kızılbaş evlatlarıdır. Türkmen Alevileri de zaten 
Ocak Alevileridir. Ayriyeten bilinmektedir ki Hünkar’ın kendisi de bir 
Ocak ehlidir. Aleviler için her Ocak kutsaldır ve inancımız içinde eşit 
düzeydedir. Ne var ki,  Ocakları bir Alevi Yol’u olarak tarif etmek doğ-
ru değildir. Nasıl ki Ağuçancılık, Bamasorculuk, Abdal Musacılık, Der-
viş Cemalcilik, Kızıl Delicilik, Sinemillicilik vb. bil cümle Alevi Ocakla-
rını ayrı ayrı yollar olarak tarif edemiyorsak, Bektaşiliği de alıp Yol’un 
tek temsilcisi olarak ilan edemeyiz. Bektaşilik bugün geldiği aşama 
itibarıyla Alevilik içinde bir tarikat olarak tanımlanabilir ancak. En 
fazla Kızılbaş Alevilik yolu içinde yer alan bir sürek olabilir. Yol ise 
Kızılbaş Aleviliktir. Bu Yol’a her müdahale Aleviliğe müdahaledir ve 
bilinçli bir düşman çabası olarak görülmelidir.

Prof. Melikoff Bektaşilik üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Meli-
kof’a göre; “Alevilik, Bektaşilik’ten ayrılamaz. Çünkü her iki deyim de 
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aynı olguya, Türk halk İslamlığı olgusuna bağlıdır.” Alevilik ve Bekta-
şilik, inanç ve ahlak esasları ve edebiyatları bakımından temel olma-
yan farklılıklar dışında ortaktırlar. En temel farklılık, Bektaşi kitlelerin 
daha çok şehirde yaşamalarına karşın, Alevilerin göçebe/yarı göçebe 
çevrelerde yaşamaları şeklinde ortaya çıkmış sosyal bir farklılıktır.”

Bu koca bir yalandır. Bektaşiliği Şehir Aleviliği, Aleviliği ise gö-
çebe/yarı göçebe toplulukların inancı olarak görmek sorunludur. Hele 
“Türk halk İslamlığı olgusu” daha da sorunludur. Bu diğer milletlerin 
Alevi olmalarını kabullenmemedir. Balkan Alevileri, Kürt Alevileri, 
Arap Alevileri bu anlayışa göre hangi kategoriye girer bilinmiyor. Bu 
tekçi zihniyet savunusudur aynı zamanda. Nitekim Melikof Kürt Ale-
viliği adına, Rea Heq Aleviliği adına tek söz söylememiştir. Aleviliği 
yukarda görüldüğü gibi Bektaşilik ve Türklük üzerinden tanımlamış-
tır.

Aleviliği sadece Bektaşilik üzerinden tanımlanmak inancımız 
üzerinde sürdürülen asimilasyon politikalarından biridir. Burada im-
zacıların bunu bilinçlice yaptıklarını söylemek istemiyorum. Söylemek 
istediğim son yıllarda hızla örgütlenen Alevi kurumları içinde bu an-
layış çerçevesinde bir görünmez el tarafından bilinçli algılar yaratıldı-
ğıdır. Türkiye ve Avrupa’daki kitlesel Alevi kurumlarının temel handi-
kabı bu algıların esiri olmalarıdır. Bir paradoks olarak görmekteyiz ki; 
Alevi-Bektaşi tanımlamasıyla bilmeden inancımız için bir dış müdaha-
leye aracı olan imzacıların büyük kısmı Ocak soyludur.

Yine bildiride Aleviliğin İslam içi olmadığına vurgu yapılıyor. 
Ben de bu tanıma katılıyorum. Ancak Alevilik yolunda kendini böyle 
tanımlamayanların olduğunu da göz ardı edemeyiz. Özellikle de Alevi 
Pirleri böyle bir tartışmanın içinde olmamalıdırlar. Kendimizi bir baş-
kası olmamakla değil, kendimiz olarak tanımlamak daha doğrudur.

Biz yolun gereğini yapalım, süreç içinde eğitimle, gerçeği anlata-
bilirsek zaten doğuş kapısından hakkın emri rızası ile gelenlerle, emir-
le yoktan yaratılanların yollarının bir olmadığını herkes anlar.  “Eğer 
biz “yol bir sürek bin bir” diyorsak, Kürt ve Türkmen Aleviliği dışında 
kendilerini Alevi olarak gören diğer milletlerin Aleviliğe bakışını da 
içeren genel tanımlarla yetinmeliyiz.
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Bizler toplum mühendisleri değiliz. Bakın belirttim ben de Alevi-
liği kendi başına, kendine özgü kural ve kaideleri, ritüelleri olan; gök-
sel değil, beşeri bir inanç-yol olarak görüyorum. Vardan var olduğuna 
inanan, kendini fırka-i Naciye olarak adlandıran Kızılbaş Aleviler ken-
dilerini ne olarak adlandırırsa adlandırsınlar bu yolun mensubudurlar.

Bildiride Aleviliğin ırklar üstü olduğu belirtilen bir tespit yapılı-
yor. Anlaşılıyor ki burada amaç Aleviliği Türklük olarak algılayanlara 
bir cevap vermek. Ama bence bu durumun açıktan söylenmesi gereki-
yor. Çünkü Türkiye’de ulus olarak Kürtlük, inanç olarak da başta Kürt 
Rea Heq inancı olmak üzere Kızılbaş Alevilik inkâr ediliyor ve tüm 
Alevilerin Türk olduğu tezi işleniyor. Hatta bu tezin tutmadığını gören 
bazıları ise Kürt Aleviliği yerine Zaza Aleviliği ve Zazaistan teorileri 
üreterek Kürtlerin farklı lehçelerini konuşanları birbirinden koparma-
ya çalışıyor.

Oysa biliniyor Kürt Kızılbaşlarının Kurmanci konuşanları da 
en az Dımıli konuşanları kadardır.  Bu yüzden bildiri bu konulara da 
açıklık getirerek ırklar üstü tanımını yapmalıydı. Zaten bildiri de bazı 
kaygılarla olsa gerek Kürt Aleviliğine hiçbir vurgu yapılmamış. Oysa 
Ocak Aleviliği Kürdistan’idir.  Türkmen Ocakları da bu kaynaktan 
beslenmişlerdir.

Aleviliği tanımlarken Aleviliğin semavi dinlerden farklı bir inanç 
olduğu, dünyasal bir inanç olduğu, doğaya özgü, insan merkezli bir 
sevgi inancı olduğu, insanın doğum kapısıyla var olduğuna inananlar  
ortak tanımı ile yetinilmelidir bence. Bugün yaşayan Alevilik ne ise 
oradan giderek yol alınmalı, aynı zamanda Alevilik üzerinde yürütü-
len asimilasyon politikalarını bertaraf ederek yürünmelidir. Aleviliğe 
dış müdahale tarihin değişik aşamalarında çok çeşitli ve çok yönlü ola-
rak sürdürülmüş ve hala da sürdürülmektedir.

Merkez Kızılbaş Ocaklarının işlevsizleştirilmesi sonrasında Kı-
zılbaşlar kendi geçmişine, gerçeğine yabancılaştırıldı. Ocak öğretisi 
yerine şimdilerde tarikat öğretisi geçirilmiş görünüyor. Yine Kızılbaş 
Ocak soyluluk yerine de 1500’lü yıllardan bu yana İran Şiiliğinin sız-
ma çabalarının ürünü olarak da “Evladı Resul soylu” Seyit Ocakları 
ikame edilmeye çalışıldı. Alevilik sadece Ali yandaşlığına indirgendi, 
Aleviler de Arap soylu Ehlibeyt evlatlığına devşirildi. İşte bu yüzden 
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tüm bu dış müdahalelerin yarattığı sonuçları ortadan kaldıracak ortak 
bir akla ihtiyaç var.

Yapılması gereken Bildiri de “Alevilik inancının; önce içini bo-
şaltmaya, sonra başka bir inancın içinde eritip yok etmeye yönelik 
bu sinsi planın her gün biraz daha acımasızca hayata geçirildiğini ve 
bunun sonucu olarak da Alevilere her türlü baskı-zülüm -ayırımcılık 
yapıldığını görüp sessiz kalmak, suça ortak olmaktır.” Doğru tespitini 
bir hareket noktası olarak kabul edip, bu bildiriye yönelik eleştirileri 
de göz önüne alarak, daha çok imzacıya ulaşmak ve olabildiğince Pir 
ve Pir Ana’nın görüşlerine de başvurarak ortak bir deklerasyonla işe 
başlamaktır bizce.

İnkârın ve imhanın günlük bir uygulama olarak dayatıldığı 
inancımızın özüne kavuşturularak yeniden yaşatılması için; kendini 
aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören Alevi canlar inancı-
mız üzerinde yüzyıllardır oynanan oyunları boşa çıkarmak için iğne 
ile kuyu kazarcasına çalışmalıdırlar. Oyun büyük. Düzgün Baba’ya, 
Munzur Suyuna, ağaçlara, ziyaretlere, yani özcesi doğaya değer ve-
ren, onlara kutsallık atfeden, duyduğuna değil, gördüğüne inanan, 
cennet ve cehennemin varlığına inanmayan, insan ve doğa merkezli, 
sevgi inancı olan Alevilik yok edilerek karşıtına dönüştürülmek isten-
mektedir. Bu oyunu bozmanın biricik yolu hakikatimizi savunmaktan 
geçiyor.

Biz aydınlara düşen ana görev yoldan çıkarılmaya çalışılan 
inancımızı gerçeğimizle buluşturmak ve öze dönüşü gerçekleştirmek-
tir. Elbette bunu yaparken Alevi ana-atalarımızın kutsallık atfederek, 
batıni anlamlar yükleyerek inancımıza adapte ettiği değerleri de kendi 
değerlerimiz olarak kabul etmeliyiz.  Önemli olan özün kaybedilme-
mesidir.

Yine Öze dönüş derken, asla mühendisliğe soyunmadan, haki-
katimizi olduğu gibi kabul ederek, Tanrısal anlamlar yüklediğimiz ve 
kendimizce oluşturduğumuz Ali kültünü, Hüseyni direnişçiliği de sa-
hiplenerek yolu sürdürmekle yükümlüyüz.

Bildiri de bir diğer tartışmalı konu ise “Alevilik bir din değil 
inançtır, yaşam biçimidir.” Bu tanım eksik ve dolayısıyla yanlıştır. Bu 
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tanım din olarak sadece semavi(İbrahimi) dinleri görüyor ve bu an-
layışa göre Aleviliği tarife çalışıyor. Bildiri de zaten buna vurgu da 
yapılmış: “Alevi inancını yok etmek için birçok söylence ve mit yara-
tılmıştır. Bu asimilasyon sadece devlet eliyle değil kimi Alevi dedeleri 
tarafından da yapılmaktadır. Alevilik İslam içinde gösterilerek dinsel 
bir unsur yaratılmaya çalışılmaktadır.” Bu din olarak sadece semavi 
dinleri gören eksik, dolayısıyla yanlış bir anlayıştır.

Oysa bugün dünyada 3000 din, 6000 mezhep ve 12000 tarikat 
olduğu ileri sürülmektedir. Din tarihi açısından dinler iki kısım altında 
toplanmaktadır. Bunlar; tek tanrı inancına ve peygamber vasıtasıyla 
vahye dayanan SEMAVİ dinler ile bunun dışında kalan ve insanlar 
tarafından ortaya çıkartılan BEŞERİ dinler şeklinde sınıflandırılmakta-
dır. Bu esaslar doğrultusunda MUSEVİLİK, HIRİSTİYANLIK ve İSLA-
MİYET gibi dinler Semavi dinler, Totemizm, Brahmanizm, Budizm gibi 
inanışlar da Beşeri dinler olarak örneklenebilir. İşte Alevilik de ikinci 
kategoride sayılan beşeri dinler içinde sayılmalıdır.

Aleviliği salt bir bilgi ve akıl yolu olarak algılarsak, onun inanç 
yönünü, dini ibadet ritüellerini, kutsiyetini görmezden gelirsek, kaba 
materyalizme düşeriz.  Tek başına “Alevilik bir din değildir. Bir felse-
fedir, bir yaşam biçimidir” demek hiçbir şey söylememektir aslında. 
Çünkü her inancın bir yaşam felsefesi var, bir hukuku var. Bu sade-
ce bize özgü bir şey değildir. Evet Alevilik İbrahim’i (semavi) bir din 
değildir. Bir Doğa dini, bir doğal dindir. Her din gibi de kendine özgü 
inanç ve ibadet ritüelleri vardır. Yine Aleviliğin kendine özgü bir hu-
kuk ve adalet anlayışı ve toplumsallığı vardır.

Genel olarak tüm dinlerin inanç ilkeleri, simgesel anlatım bi-
çimleri ve tapınma kuralları vardır. Aleviliğin de kendine özgü inanç 
ilkeleri vardır, simgeleri vardır ve ibadet şekilleri vardır.

Din kısaca; üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin 
kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış kuralları 
bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağlayabilecekleri (açıkla-
yabilecekleri) bir düşünce çerçevesi veren bir düşünce, his ve eylem 
sistemidir. Bu açıdan bakılırsa Alevilik de bir dindir. Çünkü Aleviliğin 
de kendine has evreni açıklama, yorumlama düşüncesi var. Bu düşün-
cesine uygun olarak bir ibadet etme şekli var.
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Dinin insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çer-
çevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargıları, davranış kural-
ları, tapınma biçimleri ve kurumsallığıdır. Dinlerin temelini oluşturan 
kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu anlamda bir 
“tanrı” biçiminde tasarımlanması zorunlu değildir; bu tür bir “tanrı” 
kavramını bütünüyle ya da büyük ölçüde dışlayan dinler de vardır. 
Dolayısıyla din kavramı, insanın Tanrı’yla ya da tanrılarla ilişkisinden 
çok daha geniş kapsamlıdır. Din olayına böyle yaklaşıldığında görüle-
cektir ki Alevilik de bir dindir.

Alevilik elbette bir inançtır aynı zamanda. İnanç, bir kişiye, bir 
şeye, ya da Tanrı’ya, herhangi bir görüşe duyulan bağlılıktır. İnanmak 
kısaca doğru olduğunu sanmaktır. Bir kişinin bir şeyin gerçek olduğu-
nu onaylamasıdır. İnanç: bir düşünceye bağlı bulunma; güven duygu-
su; görüş, öğreti; din, iman, itikat anlamlarına gelir.

Bildiri de bir yerde Alevilik bir din değildir deniyor. Bir başka 
yerde Alevilik İslam içi değildir deniyor, hem  de “İnancımızın adı; Ale-
vilik-Kızılbaşlık-Bektaşiliktir. Yaşadığımız topraklarda adımız; Alevi, 
Kızılbaş, Işık insanı, Ehli Hak, Şabak, Kakai, Yaresan, Aliilahi, Arap 
Alevisi, Torlak, Kalenderi, Haydari, Abdal, Tahtacı, Çepni, Bektaşi, 
Çelebi olarak anılmaktadır. İbadet yerimiz; Cemevidir. İbadet şekli-
miz; Cem ve Semahtır. Yaşam felsefemiz; cümle cana muhabbet, saygı 
ve sevgidir.” Denilerek ritüellerimiz, ibadet şeklimiz tarif ediliyor. Aynı 
cümlede kendimize has ibadetimiz olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Ale-
viliğin bir din olduğu da söylenmiş oluyor. Yine yukarıdaki alıntıda 
kendilerini İslam içi gören birçok Alevi süreğinin de adı verilmektedir.

Yukarda alıntı olarak verdiğimiz bu cümlenin en büyük çeliş-
kisi ise Kızılbaş Alevilik ile Alevi süreklerini bir ve aynı görmesidir. 
Yukarıda Alevilik tanımlanırken Alevilik “inancımızın adı; Alevilik-Kı-
zılbaşlık-Bektaşiliktir.” Olarak adlandırılıyor cümle içinde ise yeniden 
“Yaşadığımız topraklarda adımız; Alevi, Kızılbaş, Işık insanı, Ehli 
Hak, Şabak, Kakai, Yaresan, Aliilahi, Arap Alevisi, Torlak, Kalenderi, 
Haydari, Abdal, Tahtacı, Çepni, Bektaşi, Çelebi olarak anılmaktadır.” 
Denilerek Yol ile sürekler karıştırılmakta farklı farklı sürekler götürü-
lüp kendisi bir tarikat olan Bektaşiliğe bağlanmaya çalışılmaktadır. 
Yol dolayısıyla inancımızın genel adı Kızılbaş Aleviliktir. Kızılbaş Ale-
viliği tanımlarken söylenmesi gereken şudur bizce; Alevi yolu aşağıda 
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saydığımız süreklerden oluşmaktadır denilmeliydi.

Buradan da görülüyor ki; Aleviliğin kendisini tanımlamak ye-
terlidir. Dışımızdaki inançların içi mi? dışı mı? Tartışmaları bizi kar-
şıtlarımıza malzeme sunmaktan öteye götürmez. Bizim işimiz Kızılbaş 
Aleviliğin özü iledir. Özü doğru tanımlar ve toplumumuzun bilincine 
çıkarırsak, inancımızı dış müdahalelerden kurtarmış oluruz zaten.

Bildiride “Alevilik, evreni varoluşsal yapısı ve işleyiş düzeniyle 
toplumsal bir yaşam biçimi olarak kavratan inanç, öğreti ve ritüeller 
bütünüdür.” Deniliyor. Kızılbaş Alevilikte ya da Rea Heq Aleviliğin-
de yukarıda belirtilenlere ek olarak kutsal sayılan mekanlar, kişiler 
Ziyaretler var, kutsal sayılan dağlar var, ağaçlar var, yani doğaya 
özgü inançlarımız da var. Sadece akılla açıklanamayan öğretilerimiz 
var. Tanrıyı insanda gören bir anlayışı var, Aleviliğin de her din gibi 
bir tanrısı var yani. Buna Xade, Hüda, Xe za, Heq diyorlar. Hızır’ı ise 
darda kalanların yardımına koşan kutsal bir kişilik, bir ilahi kuvvet 
olarak biliyorlar.

Bildiride Alevi Erkânnamesinin güncellenmesinden bahsedili-
yor. Bu elbette doğru ve yerinde bir belirlemedir. Alevilik artık kapalı 
tarım ve çiftçi toplumunun inancı olmaktan çıkmıştır. Aleviler şehirle-
re ve dünyanın değişik ülkelerine doğru büyük göçler yaşamış ve yaşa-
maya devam etmektedirler. Bu açıdan “Erkânnamenin; Alevi inancına, 
felsefesine uygun ve Alevi dili esas alınarak güncellenmesi zorunlu 
bir ihtiyaçtır. Musahiplik, Kirvelik, Cem, Gulbanglar, Doğum ve Ad 
verilmesi, Evlenme, Görgü, Hakka yürüme vb konularda çağa uygun 
Alevi-Kızılbaş-Bektaşi inancıyla çelişmeyecek düzenlemeler gerekmek-
tedir. Alevi inancının insana, doğaya, dünyaya bakışı ve sevgi anlayışı 
belirleyici olmalıdır.” Tanımlaması yerindedir.

Ancak yukarıdaki cümlede Müsahipliğin yanında bir de Kirvelik 
eklenmiş ve hemen altında ise; “Kirvelik, Alevilerin kutsallık yükle-
dikleri en büyük sosyal kurumdur. Bu kurumun özü sulandırılmadan 
korunmalı ve yaşatılmalıdır. Toplum bireylerinin aralarındaki sevgi ve 
dayanışma bağı ikrar ile pekiştirilmeli, tıpkı yüzyıllardan beri geldiği 
özüne uygun korunmalıdır.” Denilerek Kirvelik yola giriş için şart olan 
Müsahiplikten de üstün bir yere oturtulmaktadır. Bu durum kabul 
edilemez. İnancımızın olmazsa olmazı Müsahiplik kurumudur. Alevi 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 2 - 67

canlar ancak Müsahip tutarak dört can tek nefes olup ikrar vererek 
yola girebilirler. Kirvelik elbette toplumsal yaşamımızda önemli bir yer 
işgal ediyor. Ancak Kirvelik bölgemizde sadece bize özgü değil, başka 
inançlarda da kirvelik geleneği yaşamaktadır.

Bildiri de anlam vermede zorlandığımız bir başka belirleme ise 
“Türkiye’de uygulama sorunları yaşanması nedeniyle, dileyen canla-
rımızın bulundukları ülkelerde cesetlerinin yakılmasını isteyebilmesi-
nin önü açılmalıdır.” Açıklamasıdır. Aleviliğin cenaze ve defin erkânı 
bilinmektedir. Yakılma bizim erkânımızda yoktur. Hangi ihtiyaçtan 
bu cümle eklenmiştir anlamakta zorlandım. Benim bildiğim genellikle 
ateistler cenaze yaktırıyorlar.

Sonuç olarak bildiri hakkında şunları söyleyebilirim. Bildiri bir 
ihtiyaçtan doğmuştur. Çok önemli sorunlarımıza parmak basmak-
tadır. Ancak geliştirilmeye ve bazı kavram kargaşalıklarının gide-
rilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bildiri Alevi edebiyatına, üslubuna 
ve diline uygun olarak ve biraz da ruhaniyet katarak yeniden kaleme 
alınabilir. Elbette yeni bir bildiri; başarabilirsek tüm Alevi kurumları 
ile, olamazsa çoğunluğuyla birlikte ve onay alarak kaleme alınmalı 
ve inanç önderlerimiz Pir Ana’lar, Pirler ve Rehberlerimizin onayı ve 
görüşleri de alınmalıdır.

Yukarda dile getirdiğim ve kendimce eksik ve yanlış bulduğum 
noktalara parmak basmaya çalıştım.  Bir emek ürünü olan bildiriyi 
tümden inkar eden, bildiriyi yazanları dinsizlikle, ateistlikle, yoldan 
çıkmışlıkla, kötü niyetli olmakla suçlayan eleştirileri ise; eleştiri değil 
karalama olarak gördüğümü belirtmek isterim.

Benim ölçüm kişinin zalim ile mazlumun kavgasında nerede 
veya hangi tarafta durduğudur. İmzacıların mazlumun yanında ol-
duklarını biliyorum. Kendilerini kadiri mutlak otorite olarak gören, 
Aleviliği devlete yamayarak yolundan saptıran, Alevilik konusunda 
kimseye laf bırakmayan, her sıkıştığında cehaletini Aliseverlikle ka-
patmaya çalışan, Mensubu olmadığı bir ırkın mensubu görünmekte 
birbiriyle yarışanlar ise zalimlerin sofrasında oturanlardır.

Yolumuz diyor ki; “Ey gafiller biliniz ki, Zalimin sofrasında otu-
rarak mazlumun davasını güdemezsiniz. Bizim yolumuzda devlete, 
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devlet adına katliam yapanlara dua edenlerin yeri düşkünlüktür. Ce-
zası ise ilelebet yoldan kovulmadır.”

Not: Bu yazı Semah Dergisi Eylül/ Ekim 2017 tarihli 35. Sayı-
sında yayınlanmıştır.
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Asimilasyon mu, Alevi Açılımı mı?   

AKP iktidarının « Çözüm » paketleri ard arda sahaya sürülüyor. 
Ancak iş pratik adım atma noktasına bir türlü evrilemiyor. Erdoğan’ın 
politikası oyala ve yönet oluyor. Ilk olarak Kürt halkını oyala ve yönet 
ile « Çözüm » sürecine « ikna » ettiğini sandı. Simdi sıra Alevilere gel-
miş görünüyor.  Son günlerin gündem maddelerinden biri yeniden « 
Alevi Açılımı » olacağa benziyor.

Bekir Bozdağ’ın başkanlığında kurulacak komisyon « Alevi açı-
lımı »nı  tekrar ele alacak deniyor. Oysa hatırlanacaktır, bu yeni bir 
iş değil, 2009-2010 yıllarında yapılan meşhur « Alevi Çalıştayları » 
sonrası hazırlanan ve özde değil biçimde bazı değişimleri içeren, Ale-
vilerin somut hiçbir talebine yer vermeyen AKP ‘nin raporunun yıllar 
sonra ısıtılıp yeniden piyasaya sürülmesinden başka bir şey değildir. 
Bu yeni bir açılım değildir. Tamı tamına bir asimilasyon belgesidir. 
Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan ve amacı Aleviliği Türk-İslam 
sentezi içinde eritmek olan politikaların bir başka versiyonla AKP eliy-
le yeniden sahnelendiği tek taraflı bir devlet projesidir. Bu proje bugün 
bazı aymaz sözde Alevi önderleri de kullanılarak seçeneksiz bir biçim-
de Alevilere dayatılmaktadır. 

Hatırlanacaktır.  Alevi çalıştayları süresince Alevilerin ve kitle-
sel tabanı olan Alevi kurumlarının görüşleri, önerileri ve talepleri dik-
kate alınmadı. Çalıştaylara katılan Aleviler ve kurumları dinlenmiş, 
sıra taleplerin uygulanması noktasına gelince es geçilmiştir. Aleviler 
bu çalıştayların kamuoyunu yanıltma aracı yapılmıştır. Amaç « bakı-
nız işte biz bu çalıştaylarda gördüğünüz gibi toplumun tüm kesimle-
rini olduğu gibi Alevileri ve kurumlarını muhatap alıyoruz » algısının 
yaratılmasıydı. 

Adı Alevi Çaştayı olan bu toplantıların katılımcılarının ezici 
çoğunluğunu Sunni kökenliler oluşturmaktaydı. Ve sonuçta bu çalış-
tayların mimarı olarak piyasaya sürülen Milletvekili Reha Çamuroğlu 
bile bu çalıştaylar sonrasında AKP tarafından harcanmıştır.
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AKP  iktidarı,  başlangıçta Alevi kurum temsilcilerinin sami-
mi duygular ve çözüm beklentileriyle katıldıkları « Alevi çalıştayları 
»  vasıtasıyla kamuoyunu yanılttı ve  Alevileri istismar etti. Çünkü 
bu çalıştaylar sonrası ortaya çıkan «  Alevi Çalıştayları Nihai Raporu 
»  kitapçığı iyi incelendiğinde anlaşılacaktır ki,  bir asimilasyon bel-
gesidir. Kitapçık, Başbakanın ve dönemin Diyanetten sorumlu Devlet 
Bakanı Faruk Çelik’in önsözleriyle hazırlandı.

Bu kitapçıkta amaç var olan bir sorunu çözme değil, Alevilerin 
haklı taleplerini görmezden gelerek, Aleviliği AKP’nin yeni bakış açı-
sıyla bu sefer Ümmetçi İslam içinde sentezleyip bitirmektir. Bu anla-
mıyla ve içeriğiyle kitapçık  stratejik belge niteliğindedir.

Oysa günümüzde kitlesel gücü olan Alevi kurumlarının Alevi 
toplumuna ilişkin talepleri ve çözüm önerileri ile hükümetin tek taraflı 
asimilasyoncu çözüm adı altında çözümsüzlüğü kalıcı kılma amaçlı gi-
rişimleri taban tabana zıtlık taşıyor. AKP hükümeti tarafından hazır-
lanan ve Alevi kurumlarının kabul etmediği  stratejik bir asimilasyon 
belgesi olan  « Nihai  Rapor »  üzerinden « Alevilerle tam bir uzlaşma 
sağlanmıştır » denilerek, kamuoyu yanıltılmaktadır. 

Oysa orta da bir uzlaşma yoktur. Ve gelecekte de olması muh-
temel görünmemektedir. Alevi açılımı adı altında yapılan,  ataları os-
manlıların kutsal  Pirlik kurumu yerine devlet maaşlı dedelik-babalık 
kurumunun yeniden piyasaya sürülmesidir. Tarihte Alevi inanç ön-
derlerinin Pir olarak adlandırılması yokmuş sayılarak, yerine devletin 
soy seceresi tahsis ederek,( bu sahte soy secereleri ile, etnik kökenle-
rine bakılmaksızın tüm dede-baba ailelelerinin soyları Muhammede 
kadar vardırılmıştır.)  Alevi yerleşim yerlerini aralarında paylaştırıp 
asimilasyon görevlisi olarak dede-babalar gönderilmiştir. 

Bugün kapitalizmin geldiği gelişme düzeyi ve Aleviliğin köy top-
luluğu olmaktan çıkıp şehirleştiği bir ortamda Çıralık Hakkı  toplaya-
mayan dedeler yukarda adı geçen çakma Alevi kurumlarının istemleri 
ile AKP tarafından maaşa bağlanma sözü almışlardır. Var olan uzlaş-
ma devlet, iktidar, cemaat ve cemaatin Aleviler içerisindeki uzantıları 
devşirilmiş çakma Alevi kurumları arasındadır. 

AKP’nin Alevilere yönelik atacağı adımlar  “devletçi çözüm” 
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adımlarıdır. Bu adımlar asla, Alevi toplumunun özgürlük, eşitlik ve 
kardeşçe bir arada yaşama taleplerine, devletin dinden tamamen eli-
ni çektiği gerçek  laiklik, demokrasi ve inanç özgürlüğünü sağlamaya 
yönelik olmayacaktır. AKP’nin amacı  Kürt Özgürlük Hareketi ile Ale-
vilerin ortak platformlarda buluşmasının önünü kesmektir. Her ne ka-
dar bu adımlar Alevileri CHP’den koparma girişimi gibi gösterilmeye 
çalışılsa da, amaç tam tersinedir. Alevilerin, oluşma ihtimali yüksek 
Kürtlerin ve Alevilerin içinde kitlesel olarak yer alacağı yeni bir muha-
lefet blokuna katılımını bu sahte çözüm vaatleriyle önlemektir. 

Aleviler ve onların gerçek temsilcileri ilerici Alevi kurumları sü-
rece müdahale etmezlerse, İzzetin Doğan’a ait Cem Vakfı, Gülen cema-
ati tarafından açıldığı bilinen çakma Alevi dernekleri, araştırma mer-
kezleri ve AKP tarafından açılmış çakma Alevi dernekleri önümüzdeki 
süreçte, hükümetin toplumu aldatıcı açılım paketinin  muhatapları ve 
“devletçi çözümün” tarafı olacaklardır.

Tüm bileşenleri ile Alevi hareketi, önümüzdeki süreçte siyasal 
İslamcı, cemaatçi ve diyanet endeksli çözümlere karşı çıkarak, Alevi-
liği ve Alevileri kendi çıkarları için pazarlayanlara yönelik toplumu 
ikna edici doğru bir politika izlemeli, iktidarın desteği ile Alevi önderi 
geçinen bu madrabazları teşhir ve tecrit etmelidir 

Her dönemin ve her inancın  din tüccarları olmuştur ve olacak-
tır. Şimdi Aleviler adına din tüccarlığa soyunarak, Aleviliği  Sünni İs-
lam içinde eritme ve devrimci, dönüştürücü toplumsal dinamiklerden 
uzaklaştırmak isteyenleri, gerçek laikliğin, demokrasi ve inanç özgür-
lüğünün evrensel değerlerine aykırı pazarlıkların tarafı olanları deşif-
re etmek gerekir.

AKP’nin önümüzdeki günlerde gündeme taşıyacağı gözlenen 
Alevi Açılımı sürecinde kitleler içinde örgütlü ve sol muhalefet saf-
larında yer alan Alevi kurumlarını muhatap olarak görmeyeceği bi-
linmektedir. Nitekim  bir yandan İzzetin Doğan ve ekibi ile, Cemaat 
destekli başka kurum ve şahsiyetler kamuoyu önüne çıkarılarak itibar 
sahibi yapılmaya çalışılırken, öte yandan Alevi hareketinin en kitlesel 
kurumları hakkında, yandaş medyanın kimi kalemşörleri tarafından   
itibarsızlaştırma kampanyası başlatılmıştır. 
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Son günlerde, yandaş medyanın kimi yazarları  “Alevi açılımı 
için solcu, demokrat, özgürlükçü ve laik kimlikli Alevileri değil,  Alevi 
İslam kimlikli kesimleri muhatap alın” diye Başbakana ve hüküme-
te akıl hocalığı yapıyorlar.  Alevilerin inançlarından kaynaklı soldan 
ve adaletten, özgürlükten, laiklikten yana oluşlarını kabullenemeyen 
egemenler, işi gerçek Alevi kurumlarını ve önderlerini  itibarsızlaştı-
rılmaya vardırmaktadırlar. Bir kez daha “böl, itibarsızlaştır ve yönet” 
politikası sahneye sürülmektedir.

Yandaş medyanın   köşe yazarları AKP’ye uyarılarda buluna-
rak, Cumhuriyet tarihi boyunca her dönemin hükümetleri ile çıkar bir-
liği ekseninde yan yana gelen İzzetin Doğan ve benzerlerinin muhatap 
alınmasını ima ediyorlar. Nitekim İzzetin Doğan adeta bir Alevi ön-
deri olarak lanse edilip Erdoğan’ın akil adamlar listesine alındı. Oysa 
aynı İzzettin Doğan Evren Paşa’nın Danışma Meclisi üyesidir, Turgut 
Sunalp Paşa’ın MDP’sinin kurucu üyesidir. MHP’li katil zanlısı Musa 
Serdar Çelebi’nin mesai arkadaşıdır. 

AKP Kürdü böl ve yönet plotikasına, şimdi de Aleviyi böl ve yö-
net politikasını eklemiştir. Bunu önlemenin yolu daha fazla birlik çalış-
ması yürütmek, daha fazla güç birlikleri oluşturmak, daha fazla tüm 
ötekileştirilen toplum kesimleri ile omuz omuza mücadele etmektir. 
Şimdi, Alevilerin eskisinden daha çok gerçek toplumsal muhalefet güç-
leriyle yan yana gelmesi ve eskiden olduğu gibi bir kez daha AKP’nin 
sahte çözüm oyununu bozma zamanıdır. 

“Alevi Paketi” Alevileri Sisteme Bağlama Tuzağıdır

“Kendini nasıl tanımlıyor olurlarsa olsunlar, tüm Alevi kurum-
larının 25 yıldır dile getirdikleri ortak talepleri var. Aleviler Cemevle-
rinin Alevilerin ibadethanesi olarak kabul edilmesini istiyor. Aleviler, 
zorunlu din derslerinin tüm okullardan kaldırılmasını veya seçmeli ol-
masını istiyor. Aleviler İslam’ı devlet dini haline getiren Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın lağvedilmesini istiyor. Aleviler devletin tüm inançlar-
dan elini eteğini çekmesini ve gerçek laikliğin gereği olarak dini hiz-
metlerin inanç topluluklarının kendilerine bırakılmasını istiyor. Yine 
Aleviler devlet tarafından cami imamlarına da, Alevi dedelerine de 
maaş ödenmesine karşı çıkıyor.”
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AKP Hükümeti, Alevi hareketini bölüp-parçalamak ve Aleviliği 
Sünni inanç cenderesine alarak asimile etmek için sıklıkla sonu belli 
olmayan “Alevi Açılımı” adı altında sayısız çalıştaylar ve toplantılar 
yaptı.

Ne ki bunlardan bir sonuç çıkmadı. Fakat tüm bu yapılanlardan 
istediği sonucu alamayan AKP, bir kez daha Alevi hareketini siste-
me bağlamak ve asimilasyonu hızlandırmak için Başbakan Davutoğ-
lu’nun ağzından “Alevi Reformu” yapacağını ilan etti.

Yapılan açıklamalara göre AKP’nin asimilasyon paketi şunları 
içeriyor:

1- Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmiyor, “irfan merkezi” 
olarak görülüyor. Bir başka deyişle Cemevleri onlara göre cahil Alevi 
kitlesinin devlet eliyle eğitileceği, ya da daha açık bir deyimle imana(!) 
getirileceği asimilasyon merkezileri olarak görülüyor.

2- Cemevlerinin elektrik parasının Diyanet İşleri Başkanlığı ta-
rafından ödenmesi, su paralarına ise sabit fiyat uygulaması yapılması 
için yasal düzenlemeler yapılacak.

3- Belediyeler imar planlarında arsa tahsisi konusunda çeşitli 
dini kurumlara olduğu gibi Cemevlerine de arsa tahsisi yapacak.

4- Kimlerin “dede” olup olmadığına karar verecek, Alevilerin so-
runlarını tartışacak(!) bir ”Sertifikasyon Kurulu” oluşturuluyor. 12-13 
kişiden oluşacak bu kurulda devletin 4 temsilcisi olacak, geri kalan 
üyeler ise Alevi konfederasyonları ve dedelerin temsilcilerinden oluş-
turulacak. Bu kurul vasıtasıyla AKP iktidarı sözde Aleviler arasındaki 
görüş ayrılıklarını da halletmiş(!) olacak. AKP yine bu kurulla aslında 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir Alevi Diyaneti kurmuş olmakta-
dır.

5- “Zorunlu din dersleri müfredatında Alevilik dersleri “Ehlibeyt 
Yolu” adı altında verilecek!

AKP yukarda adı geçen Alevileri Asimilasyon Kurulu (Sertifi-
kasyon Kurulu) eliyle Aleviliği de bir devlet inancı haline getirerek, biz 
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Alevilerin yıllardır halledemediği(!) Aleviliği de tarif ederek, Aleviliği 
Ali severlik, Ehlibeyt severlik derecesine indirip özünden boşaltarak, 
Sünni İslam anlayışı içinde sıradan bir tarikata indirgemiş olacak ve 
yok edecektir.

Oysa aynı AKP çok iyi biliyor ki, İslam içinde de yüzlerce yorum 
farkı, anlayış farkı, uygulama farkı bulunmakta, binlerce cemaat ya-
şamaktadır. Ancak bunların böyle olması İslam’ın birliğine halel getir-
memektedir. Çünkü öz aynıdır.

Ancak sıra Alevilere gelince Alevilerin “yol bir, sürek binbir” 
deyişi ile izah ettikleri uygulama farklılıkları sanki Alevilikte farklı 
Alevilik anlayışı varmış gibi lanse edilerek, bu özgünlüğümüzü kabul 
etmemektedir. Bırakalım da Alevilerin kendileri nasıl yaşayacakları-
na, nasıl ibadet edeceklerine, neye inanıp inanmamaya kendileri karar 
versin.

Kendini nasıl tanımlıyor olurlarsa olsunlar, tüm Alevi kurum-
larının 25 yıldır dile getirdikleri ortak talepleri var. Aleviler Cemevle-
rinin Alevilerin ibadethanesi olarak kabul edilmesini istiyor. Aleviler, 
zorunlu din derslerinin tüm okullardan kaldırılmasını veya seçmeli ol-
masını istiyor. Aleviler İslam’ı devlet dini haline getiren Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın lağvedilmesini istiyor. Aleviler devletin tüm inançlar-
dan elini eteğini çekmesini ve gerçek laikliğin gereği olarak dini hiz-
metlerin inanç topluluklarının kendilerine bırakılmasını istiyor. Eğer 
devlet inançlara destek verecekse de bunun tarafsız bir kurulca ve tüm 
inançlara eşitçe yapılmasını istiyor.

Yine Aleviler devlet tarafından cami imamlarına da, Alevi dede-
lerine de maaş ödenmesine karşı çıkıyor.

Ancak AKP Hükümetleri bugüne kadar Alevilerin bu taleplerini 
görmezden gelmiş, bunun yerine üstüne vazife olmayan işlere giriş-
miş, Aleviliği yeniden tarif etmeye kalkmış, Alevileri “ateist Aleviler”, 
“Alisiz Aleviler” veya “öz Müslüman” Aleviler olarak bölmeye çalış-
mış, bu tür tartışmaları körükleyerek sonuç almak istemiştir.

Yine AKP iktidarı Alevilik bir din mi, mezhep mi, kültür mü tar-
tışmasına müdahil olarak, hatta bu tartışmayı kışkırtıp yönlendirmeye 
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çalışarak, Alevileri karşıt gruplara bölmeye girişmiş, bu yöntemle ve 
bazı modern “Hızır Paşa”ları kullanarak bazı Alevi çevrelerini yanına 
çekmiştir. AKP kendisine biat etmeyen Alevileri dışlayacak manevra-
larla Alevilerin hiç olmazsa bir bölümünü yedeklemeyi amaçlayan bir 
“böl ve yönet” amaçlı asimilasyon politikasını benimsemiştir.

Meclise getirileceği belirtilen düzenleme de AKP hükümetlerinin 
önceki “alevi açılımı hamleleri” gibi bütünüyle Aleviliği tanımayan, 
onu kendi istediği gibi yeniden tanımlamayı, bu vesileyle de Alevileri 
bölmeyi amaçlayan bir inkar ve imha düzenlemesidir.

AKP Devleti, Türk – İslam sentezi içinde kalarak Aleviliği tanım-
lamaya çalışıyor. Ancak Alevilik bu tanımlama içine düşen bir inanç 
ya da din değil. İslam gömleği Aleviliğe dar gelir. Problem de buradan 
çıkıyor zaten. Kurulduğu günden bu yana TC’nin tutumu ayrımcıdır. 
Türk devleti, Türk İslam sentezinin parantezi içine düşmeyen bütün 
inançlara, bütün politik görüşlere, bütün cinsiyet tanımlamalarına ya 
da kültürel yaklaşımlara bir tavır alıyor ve onları “ehlileştirmeye” ça-
lışıyor.

Çünkü AKP’nin öncülleri de, TC’nin öncülleri de bilinenin aksine 
Aleviliğin İslam dışı bir inanç olduğunu biliyorlardı ve tüm fetvalarda 
da Alevilik sapkın bir inanç olarak dile getirildi ve Alevilere buna göre 
muamele yapıldı.

Bugün ise her ne hikmetse AKP eliyle Alevilere bazı haklar ve-
rilmek isteniyor. Elbette soruna derinlemesine bakmazsak, böyle de-
ğerlendiririz. Ancak kazın ayağı hiç te öyle değil. Son 30 yıldır Kürt 
Özgürlük Hareketi vasıtasıyla gidişata yapılan itiraz sonrası işler de-
ğişmeye başladı.

Resmi ideoloji ne söylerse söylesin biliniyor ki Alevilerin büyük 
kısmı Kürt. Geçmişte Alevileri Kürtlük kimliğinden koparabilmek çe-
şitli girişimler yapıldı. “Biz Aleviyiz ama Türk’üz!” Ya da “Biz Ale-
viyiz, Kürt değiliz!” “Kürt’ten Alevi olmaz”. Bütün bunlardan amaç 
potansiyel itiraz dinamiği olarak Alevilerin Kürt hareketi ile ilişkisini 
kesebilmekti.

Şimdi Alevilik devlet eliyle İslam içi, hatta Hanefi mezhebinin 
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bir alt versiyonu olarak tarif edilmeye çalışılıyor. Diyanet eliyle Alevi-
liği İslam içine monte etmek amacıyla akademik çalışmalar yapılıyor. 
Aleviliğin eski Kürt inançlarıyla bağları budanmaya çalışılıyor. Alevi 
İmam Hatip Liseleri kuruluyor. Cemevleri ise özellikle Cem Vakfı ara-
cılığıyla minaresiz camilere çevriliyor.

AKP aslında bir kadın inancı olan Aleviliği, İslam’da olduğu 
gibi bir erkek inancına çevirmektedir. Nitekim düzen ile hiçbir soru-
nu olmayan Cem Vakfına bağlı cemevlerinde camilerdeki gibi harem-
lik selamlık bölümleri oluşturulmuş, peygamber efendimiz, 12 İmam 
Hazretleri ve benzeri deyimler inanç ritüellerine yerleştirilmiştir. Oysa 
Alevilik hiyerarşiye karşıdır.Alevilik rızalığa ve eşitliğe dayalı, özyö-
netime inanan ve yaşamında bunu uygulayan bir kardeşlik inancıdır. 
Literatüründe de efendilik kulluk yoktur. Aleviler için herkes eşit ve 
özgür candır.

Nitekim Alevi kadınlarda AKP’nin ve modern “hızır paşa”ların 
yaratmak istedikleri erkek egemenliğine dayalı, devlet himayesine gir-
miş ve dolayısıyla kendisi olmaktan çıkmış bir Aleviliğe yol açacak 
“Alevi Paketine” itiraz ediyorlar.

17+ Alevi Kadınlar, AKP’nin nisan ayında meclise sunacağı 
‘Alevi Paketi’ne itiraz ederek “AKP ve devlet, kadıncıl inanç olan Ale-
viliği cinsiyetçi müdahalelerle kadınlardan uzaklaştırarak erkeklerin, 
devletin ve İslam’ın gölgesinde şekillendirerek cinsiyetçi asimilasyonla 
erkekleştirmeye çalışmakta. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

17+ Alevi Kadınlar örgütü AKP döneminde Aleviliğe ve Alevi-
lere yönelik asimilasyon politikalarının arttığının belirtildiği açıkla-
masında “AKP’nin aynı zamanda Aleviliği muhafazakarlaştırmaya, 
erkekleştirmeye” çalıştığı vurgulandı.

Yazının girişinde belirtiğimiz gibi Hükümetin 1 Kasım seçimi 
vaatleri arasında yer alan Alevilere yönelik yeni düzenlemeler içeren 
paketin tamamlandığı söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan 
Ahmet Davutoğlu başkanlığında, ilgili bakanların da katılımıyla uzun 
süren bir toplantı yapıldığı basında yer aldı. Hükümet yetkilileri “Ge-
linen noktada Alevilere ilişkin yapılacak düzenleme aşağı yukarı net-
leşmiş durumda ve önümüzdeki en geç 15 gün içinde tasarı TBMM’ye 
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sunulacak” diyorlar.

Yukarda izah etmeye çalıştık, devletin asıl amacı Kürt hareketi 
ile ilişkilenebilecek, onlarla ortak davranabilecek tüm toplumsal dina-
mikleri kontrol altına almaktır. Bunu gerekirse rüşvet vererek, gerekti-
ğinde de zoru kullanarak yapmaya çalışıyor. Bugün gündeme getirilen 
“Alevi Paketi”nin amacı da budur. Kısaca AKP devleti diyor ki; “bizim-
le olursanız, bizim gibi düşünür, bizim gibi yaşarsanız size bazı kapı-
lar açarız. Yok eğer bize karşı çıkanların, hak arayanların, özgürlük 
arayanların safında yer alırsanız size dünyayı zindan ederiz”.

Aleviler ve Alevi kurumları oynanmakta olan bu oyunu deşifre 
etmek için harekete geçmelidir. Bir yandan bize hak vereceğini söyle-
yen AKP, öte yandan Kürdistan’da demografiyi değiştirecek adımlar 
atıyor. Alevi köylerinin ortasına İŞİD kampları kuruyor. Kürdistan’ın 
insansızlaştırılmış ilçelerine Sünni Arap’ları yani Selefileri yerleştirme 
planları yapıyor.

AKP’nin bu “Alevi Paketi” bir aldatmacadır. Asıl paket yukarda 
söylediklerimizdir. Bugün dünden daha çok Kürt ve Alevi ittifakına 
ihtiyaç vardır. Bu ittifakla AKP’nin Türkiye’yi bir Selefist cennetine çe-
virmesine engel olabiliriz ancak.

Alevilere hak verme adı altında hayata geçirilmeye çalışılan ve 
yukarda içeriğini izah etmeye çalıştığımız bu paket Aleviliği bitirme 
paketidir. Bu paketle Alevilik kendine özgü ayrı bir inanç olmaktan çı-
karılıyor. Bu paketle Alevilik devlet eliyle İslam inancı içinde eritilerek 
yok edilmek isteniyor.

İşin en acı verici yanı da, bu paket Aleviler arasına, Alevi ku-
rumları arasına aşılmaz duvarlar örmek istiyor. Kendi yanına çekti-
ği devşirme, zalimin sofrasından beslenen yol düşkünleri eliyle bizi 
bölüp, parçalayıp yok etmeye çalışıyorlar. Bizi dün topraklarımızdan 
sürenler şimdi de inancımızı elimizden almaya çalışıyorlar.

Bize düşen AKP’nin oynadığı bu sinsi oyunu bozmaktır. Bu oyu-
nu bozmanın yolu ise mazlum Kürt halkıyla, Türkiye’nin gerçekten la-
ikçi, devrimci, demokrat kesimleri ile birlikte HDP ve HDK öncülüğün-
de bir muhalefet hareketi yaratmaktan geçiyor. Bu oyunu bozmak için 



78 - İrfan DAYIOĞLU

Aleviler de kendi öz savunmalarını hazırlamalı, devletin tüm baskı ve 
yıldırma politikalarına direnişle cevap olmalıdır.

Eğer direnişimizi yükseltmez ve AKP devletine karşı mücade-
le etmezsek; bugün Maraş’ta Alevi köylerinin ortasına İŞİD kampları 
kuranlar yarın Dersime, Sivas’a, Tokat’a, Malatya’ya, Antep’e kısa-
cası Alevilerin yaşadığı her bölgeye aynı terör kamplarını kurarlar. 
Bu bilinçle bize düşen sahte açılım paketlerini elimizin tersiyle iterek 
safımızı direnenlerin yanında belirlemektir.
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Aleviler Korkuyla “Terbiye” Edilemez!

Son günlerde iktidar çevrelerince sık sık  “Aleviler IŞİD’in hede-
finde, Aleviler tehdit altında deniliyor.” Bu tek adam iktidarının türlü 
oyunlarından birisidir aslında. Elbette tüm toplumsal muhalefet ke-
simleri gibi Aleviler de tehdit altındadır. Ancak bu tehdit IŞİD’den de-
ğil, bizzat tek kişi diktatörlüğü rejiminden kaynaklanmaktadır.

IŞİD’i Irak’ta, Suriye’de Kürt halkına karşı kollayıp kullanan 
AKP iktidarı, sınır bölgelerini bu çağdışı güçlere teslim ettiğini gizleme 
gereği bile duymazken, şimdi de türlü oyunlarını gizlemek, Alevileri 
demokratik muhalefetten korkutarak ayırmak için IŞİD ile tehdit et-
mektedir.

Bugün bölge halklarının, inançlarının, siyasal partilerinin, 
STK’larının başına bela olmuş bir AKP devleti ve tek adam Erdoğan ik-
tidardadır. Türkiye artık tek partili bir sistemle bile değil, tek kişi eliy-
le yönetilmektedir. Tüm devlet kurumları göstermelik hale getirilmiş, 
seçimle gelenler bir bir zindanlara doldurulmakta, yerel yönetimlere 
kayyumlar yoluyla el konulmakta ve muhalif tüm sesler susturularak 
cezaevlerine atılmaktadır.

Böyle bir sistemin Alevileri korumayacağı açık değil mi? ikiyüz-
lü bir biçimde besleyip, silahlandırıp bölge halklarının, farklı inanç 
mensuplarının üzerlerine sürdükleri çağdışı cellatların Alevileri tehdit 
ettiğini söylemek ne derece samimice bir itiraftır? Eğer bu kurumlar 
Alevileri tehdit ediyorsa biliyoruz ki, tehdit onlardan değil onları bes-
leyen, silahlandıran tekçi iktidardan gelmektedir.

Bilinmelidir ki, bugün Alevi kurumlarını hedef aldığı söylenen 
IŞİD isimli cellatlar ile, bizleri güya korumak amacıyla toplantıya ça-
ğıranlar aynı zalimler cephesidir.

Alevi Kurumları bu tür oyunlara gelmemelidir.  Bu tür toplan-
tılara icabet etmek gayri meşru hale gelmiş rejimi meşrulaştırmaya 
araç olmaktır. Referandum, siyasallaşmış İslam rejiminin tek kişi dik-
tasına meşruiyet kazandırmak için yapıldı. Ancak türlü oyunlarla an-
cak %51 oy oranına erişen ve Erdoğan’ın tek adamlığını ilan eden bu 
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yeni iktidar artık meşru olarak kabul edilemez. Çünkü iktidar halkın 
çoğunluk olarak verdiği HAYIR oylarına rağmen gasp edilmiştir.

Bugün bu ülkede onurluca muhalefet etmek isteyenler, bu gayri 
meşru iktidar ile her türlü ilişkiyi kesmek durumundadır.  Alevi Ku-
rumlarının da bu yüzden bu zulüm iktidarının yürütücüsü valilikle 
görüşmesi doğru bir tutum değildir. Kaldı ki aşağıda okuyacağınız gibi 
valilik devletin sağlaması gereken vatandaşın can güvenliğini Alevi 
kurumlarından istemektedir.

Bilindiği gibi Ankara’da 21 Mayıs günü öldürülen iki IŞİD’linin 
evinden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın (HBVAKV) kroki-
sinin çıkması üzerine Ankara valiliği IŞİD’in Alevi kurumlarına saldı-
rabileceğini, bundan dolayı kurumların kendilerini korumak için gü-
venlik görevlisi istihdam etmelerini istedi.ve Alevi kurumları toplantı 
yaptı.

Öte yandan bu açıklamadan önce ise; Ankara Valisi Ercan To-
paca, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde düzenlenen operasyon-
da öldürülen iki IŞİD’linin AKP kongresine saldıracağını söylemişti. 
Hangisi doğru bilene aşk olsun!!!

Bu tehdit uyarısı ardından Valilik ile Alevi kurumları arasında 
gerçekleşen bir toplantı yapıldı.

Dihaber’in haberine göre toplantıya devlet kanadından emniyet 
müdürü, emniyet müdür yardımcısı, il jandarma komutanı, vali ve 
yardımcısı katıldı.

Alevi kurumlarının temsilcileri olarak ise, Alevi Bektaşi Fede-
rasyonu (ABF) Genel Sekreteri Müslüm Genç, Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri 
(AKD) Genel Başkanı Doğan Demir ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür 
Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Tuncer Baş katıldı.

Toplantıda Valilik yetkilileri kurumların kendi güvenlik görev-
lilerini almalarını, kendilerinin bunlara sertifika vereceği vb. önerme-
lerle konu geçiştirildi. Görüşmede tehdit altındaki Alevi kurumlarını 
tespit edecek bir heyet kararı çıktı. Bu heyette bir tek Alevi kurum 
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temsilcisi bulunmaktadır.

Yapılan toplantıda Güvenlik personeli atanması kabul edilmedi, 
polis veya jandarma Alevi kurumlarının kapısında beklemeyecek. Ale-
vi kurumlarının kendi tedbirlerini alması isteniyor. AKP iktidarı “risk 
altındasınız” diyerek Alevi kurumlarını uyarmış gibi yapıyor.

Burada asıl amaç; korku yayarak Alevilerin sisteme karşı geli-
şecek demokratik bir muhalefet hareketinden uzaklaştırılmasıdır. Er-
doğan diktasının içte ve dışta izlediği tekçi politikalar Türkiye’yi top-
tan bir iç ve bölgesel savaşa hızla sürüklemektedir. Olası bir iç savaşın 
hedefleri ise bellidir. Bunlar Selefist anlayışlı AKP iktidarı için tehdit 
oluşturan toplumsal kesimlerdir. Bu kesimlerin en başında ise; Kürt-
ler, Aleviler ve devrimci-demokratlar gelmektedir.

Geçtiğimiz günlerde HDP ve HDK MYK üyesi Alevi kökenli siya-
setçi Çiğdem Küçükkeleş’e verilen ceza; AKP tekçi iktidarının ve dola-
yısıyla devletin Alevilere yaklaşımını gözler önüne seren en önemli bir 
belge niteliğindedir.

Çilem’e verilen bu ceza, Alevileri korkutmaya sindirmeye yöne-
lik bir cezadır. Bir Alevi’yi öldüren polise verilen ceza 12.100Tl iken, 
sadece 1 gün Özgür Gündem Gazetesine “Nöbetçi Genel Yayın Yönet-
menliği” yapmış olan Çilem canımıza ise 1 yıl 3 ay hapis ve 600TL 
para cezası verilmiştir. Bu durum devletin kendi yandaşına ve kendi 
muhalifine yaklaşımda ne denli yanlı davrandığının göstergesidir.

Çilem Küçükkeleş’e verilen bu ceza devletin ve hükümetin, Ale-
vilere karşı bakışının ve tutumunun aynasıdır. Bu iki tutumun biri; 
tarihten bugüne Alevileri “katli vaciptir”  anlayışı gereği katledenleri 
ödüllendirmek, diğeri ise hak mücadelesi vereni, mazlumun hakkını 
savunanı, demokrasi mücadelesi yürütenleri cezalandırmaktır.

Biz Aleviler bugün gayrı meşru bir biçimde iktidarı gasp eden-
lerin Çilem canımıza verdiği bu cezayı da, Uğur Kurt’u öldüren Polisi 
serbest bırakan kararını da tanımayacağız. Bu ikiyüzlü bir tutumdur. 
İntikamcı bir tutumdur. Aleviler inançları gereği bedeli ne olursa ol-
sun mazlumların yanında olmaya devam etmelidir ve edeceklerine de 
inanıyoruz.
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Biz Aleviler ancak kendi öz savunmamızı hazırlayarak bu za-
limler iktidarına karşı can güvenliğimizi sağlayabiliriz. Bunu yapa-
madığımız sürece bizlere ağır cezalar verilmeye, kurumlarımıza ve 
mensuplarımıza karşı imha amaçlı saldırılar düzenlenmeye devam 
edilecektir.

Aleviler dönem dönem ya katliamlara uğramış, ya da tehdit-
lere maruz kalmışlardır. Geçtiğimiz Şubat ayında Tayyip Erdoğan’ın 
‘hocam’ dediği Kadir Mısıroğlu, Alevileri hedef alan açıklamalar yap-
tı. Kadir Mısıroğlu, Alevilere yönelik  “Tarih boyunca millete arkadan 
hücum etmişsin. Türk’sen Türklüğünü bil, Müslümansan Müslüman-
lığını bil. Seni hangi kategoriye koyayım? Namaz yok, oruç yok” ifade-
lerini kullandı.

Kadir Mısıroğlu, yayımlanan videosunda “Bugünkü Alevilerin 
başkaldırmaları, işte bu hareketlerin içinde, ‘Sen Yavuz Sultan Selim 
nasıl dersin?’ nasıl demem ulan! Benim milli tarihimin en büyük şah-
siyeti, çatlasan da patlasan da. Sen kimsin ulan?” diyerek Alevilere 
yüklendi.

Çiğdem küçükkeleş’e verilen cezanın arkasındaki zihniyet işte 
bu inkârcı ve intikamcı zihniyettir. Bu ceza; Alevileri ve Cemevlerini 
yıllardır yadsıyan, yok sayan, hakaret eden, Siyasal İslamcı anlayışın 
dolayısıyla tek adam Erdoğan’ın izlediği siyasetin bir sonucudur aynı 
zamanda.

Alevilere, Kürtlere, devrimcilere, demokratlara, emekçilere kı-
saca tüm ötekileştirilen toplumsal kesimlere karşı yürütülen baskı 
ve zulme karşı çıkmak; tüm Türkiye halklarının ve İnançlarının da 
sorunudur aynı zamanda. Bugün Alevilere, Kürtlere imhayı dayatan 
bu Selefist zihniyet, yarın gerçek inanan Müslümana da, kısacası tek 
kişiye biat etmeyen herkese de aynı zulmü reva görecektir.

Çünkü tekçi dikta anlayışlarının tek amacı iktidarda kalmaktır. 
Yaptığı zulmün hesabının sorulacağı korkusu taşıyan diktatör; elinden 
geldiğince iktidarda kalmak için zulmünü arttırarak devam ettirecek-
tir. Onun için denilmiştir ki; “ey zalim zulmün artsın’, artsın ki gidişin 
hızlansın….
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Şunu herkes iyice aklına soksun, binlerce yıldır kendi kendini 
demokratik bir biçimde rızalık anlayışı ile yönetmiş ve bölgeye egemen 
olmak isteyen hiçbir zulümkara boyun eğmemiş olan Aleviler; asla 
korkutularak “terbiye” edilemezler. Aleviler bedelini hiç hesaplama-
dan nerde zulüm varsa orda mazlumun safında zalime karşı mücade-
le ettiler ve bugün de bu tutumlarını sürdürmeye kararlıdırlar.
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Cami Alevinin İbadet Yeri Değildir.

Cem Vakfı ve Fethullah Gülen cemaatinin ortak girişimiyle te-
meli atılan cemevi-cami projesi  birçok Alevi Kurumu ve Aleviler tara-
fından tepkiyle karşılandı. Bu tartışmalar, Tayyip’in meşhur demok-
ratikleşme paketindeAlevi inancına yönelik adım atılması beklentisi 
yaratmış görünüyor.  Son günlerde “cemevine ibadethane statüsü ve-
rilmesi” tartışmaları alevlenmiş görünüyor.

Aşağıda 28 Eylül 2013 günü T24 internet sitesinden bazı bö-
lümler aldığım haberi ve yorumlarımı okuyucu ile paylaşıyorum. T24 
haberi şöyle başlıyor:

“Prof. Karaman’ın “Bir dinin iki mabedi olmaz” başlıklı ya-
zısı 13 Eylül’de Yeni Şafak’ta yayımlandı. Karaman’ın bu yazısına 
cevap niteliğinde bir yazı kaleme alan Ali Bulaç, Zaman’daki köşesin-
de “Alevilerin cemevlerine ‘ibadethane’ statüsü vermemek, dini alanın 
tamamını Diyanet’e hasreden Kemalist devlete ait bir yaklaşımdır” 
görüşüyle Karaman’ı eleştirdi.

Ali Bulaç’ın bu yazısına 26 Eylül’de “Kafa karışıklığı mı?” baş-
lığıyla yayımlanan yazısında cevap veren Karaman, Zaman gazetesi 
yazarını “kafa karışıklığıyla” itham ederek, “İslam’ın mabedi tektir ve 
bu mabedin adı camidir, mesciddir ve mezhebi, tarikatı ne olursa ol-
sun bütün Müslümanlara aittir. Bunun ötesinde ‘mezheplere ve tari-
katlara ait’ olup zikir, ayin, kültürel faaliyet, din eğitim ve öğretimi… 
yapılan, özel yerler elbette olabilir; bu yerlere çeşitli isimler ve statüler 
de verilebilir, ama ‘mensupları Müslümanlar olan’ bütün grupların 
mabedi tektir, başka mekanları bu mabedin karşısına dikmek bölücü-
lüktür” görüşünü dile getirdi.

Karaman’ın yazısına cevap niteliğindeki son makalesi 28 Eylül 
2013 Zaman’da yayımlanan Ali Bulaç ise Yeni Şafak yazarına şu ifa-
delerle yanıt verdi:

“Kendini Ehl-i Kıble sayan Alevilerin bir bölümü de ‘cemevi-
ni ibadethane’ sayıyor. Bunları ve kendilerini ‘Ehl-i Kıble saymayan’ 
Alevileri görmezlikten gelmek veya ‘yok saymak’  ya sahiden ‘kafa 
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karışıklığı’na işaret eder veya devletin Diyanet İşleri Başkanlığı’yla sı-
nırlandırdığı ‘din ve diyanet misyonu’nda ısrar etmek anlamına gelir. 
Bölgemizi ‘mezhep savaşları’ cehenneme çeviriyor. Herkesin dini, mez-
hebi ve ibadeti kendine!” 

T24 internet sitesinde 28 Eylül 2013 yayınlanan habere göre Ka-
raman’ın 13 Eylül tarihinde Yeni Şafak’ta yayımlanan, “Bir dinin iki 
mabedi olmaz” başlıklı yazısında şöyle deniyor; 

“Bu cemevi meselesi son yıllarda kamuoyunu çok meşgul etti. 
Başlangıçta bir kısım Alevî vatandaşlar, kendilerine göre uygun gör-
dükleri yerlerde cemevi adıyla binalar yaptılar. Bu yapıların ibadet-
hane (mabed) olarak kullanılacağı veya camiye alternatif olacağı ko-
nularında bir beyan yoktu. Daha önce, özellikle şehirlerde Alevîlerin 
ölülerinin cenaze namazları da camilerde kılınıyordu, ikinci adımda 
bazıları cenazelerini cemevlerinden kaldırmaya başladılar. Üçüncü 
adımda cemevlerinin, tıpkı camiler gibi ibadethane (mabed) olarak 
tanınması talebi ortaya çıktı. Bu talep henüz karşılanmadı, ama bir 
başlangıç yerine ‘aynı mekanda bir cami, bir de cemevi yapma’ uygu-
laması başlatıldı. Beyanlarına bakılırsa bu uygulamanın amacı bölme 
değil, birleştirme, çatışma değil, buluşma imiş.

Şimdi soruyorum:

Her ikisi de Müslüman olan Sünniler ile Alevîler, bütün Müs-
lümanların ortak mabedi olan camide namazlarını kılar, cenazelerini 
kaldırır; samah, ayin, zikir, dînî musiki, özel sohbetler gibi yine bir kıs-
mı ibadet sayılabilecek faaliyetlerini özel mekanlarında (tekke, dergâh, 
cemevi…) yaparlarsa mı birlik ve beraberlik olur; yoksa farklı dinlerin 
mensupları gibi ibadetlerini, farklı mabetlerde yaparlarsa mı birlik ve 
beraberlik olur.

Bu teşebbüsün taraflarından biri şöyle diyor:

‘Devlet taraf tutarak, ‘Camiden başka ibadet yeri olamaz İs-
lam’da’ gibi ipe sapa gelmez, hiç bir bilgiye dayanmayan bir düşünce-
yi kendisine düstur yapamaz.’

Bir kere devlet ‘camiden başka ibadet yeri olmaz’ demiyor, bunu 
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diyen bir devlet temsilcisini ne gördüm, ne duydum.

Devletin ve önemli sayıda halk kitlesinin dediği şudur:

İbadet, şartları taşıyan her yerde olur. Mesela namazı dileyen 
camide kılar, dileyen evinde, işyerinde, tarlasında bağında, tekkesin-
de, dergahında, cemevinde … kılar. Ama bir dinin iki mabedi olmaz. 
Mabed, mezhebleri ve tarikatleri farklı da olsa bir dine mensup olan 
bütün müminlerin ortak ibadethanesidir. Bu ibadethane dışında kalan 
ve içinde bir dine mensup grupların bazı ibadetler ile ayinler vb. icra 
ettikleri yerlere ‹mabed› denmez, ‹tekke, dergâh, cemevi, dernek evi› 
gibi isimler verilir. Ve bu uygulama yıllardır böyle olmuştur, ipe sapa 
gelir, bilgiye ve geleneğe dayanmaktadır.

Ortak mabed ve özel ayin vb. yerlerin aynı mekanda da, farklı 
mekanlarda da olması caizdir, tarihte de olmuştur. Ama hiçbir zaman 
bu gruplara mahsus özel mekanlar ortak mabed olan camiye alternatif 
olmamıştır, onun yerine konmak istenmemiştir. Asıl ipe sapa gelmez, 
bilgiye dayanmaz ve birlik amacına aykırı olan talep ve uygulama, 
gruplara mahsus özel mekanları, mabed diyerek caiminin yerine koy-
mak, grupları ortak mabed olan camiden uzaklaştırmaktır.

Camilerle cemevlerinin aynı mekanlarda yapılması eğer sembo-
lik birkaç uygulama ile sınırlı olmaz da birden genelleştirilirse köprü 
kurmadan ırmak geçmek gibi bir risk sözkonusu olabilir. Bunu yap-
mak isteyenler önce, Alevîler ile Sünnîlerin din alimlerini, kanaat ön-
derlerini bir araya getirmeli, belli bir süreç içinde önce dinamitlenen 
köprüleri yeniden kurmalı, fikirler ve gönüller kaynaştıktan, taraflar 
birbirini anladıktan, bu farklı yapıların birinin genel, diğerinin özel ol-
duğunu kabullendikten… sonra uygulamaya devam etmelidirler.

Kimsenin niyetini okumak durumunda değilim, ama kesin ka-
naatim şudur ki, müminlerin mabedlerini ikilemek birleştirmeye değil, 
bölmeye hizmet edecektir.”

Evet yukarda görüldüğü gibi Alevi inancına mensup olmayan 
yandaş kalem, önce kendine göre bir Alevilik tanımı yapıyor, sonra da 
bu tanımdan yola çıkarak şöyle demek istiyor;  eğer Alevilik te İslamsa, 
(yazar Aleviliğin İslam’ın hangi mezhebine ait olduğunu belirtmemiş 
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gerçi)  haklı olarak bir dinin iki mabedi olmaz diyor. Her ne kadar İs-
lam mezhepleri arasındaki bölünmeden dolayı, bir mezhebin bir başka 
mezhebin camisine gitmemesi durumu varsa da, (Tıpkı Hristiyanlıkta-
ki mezhepler gibi.)   Ancak bu mabetlerin ortak bir ismi vardır. Cami, 
Havra, Kilise gibi. Bu tür yaklaşımlar kendisine Aleviyim diyenlerin 
inançlarını tarifte anlaşamamalarında, kendini bir başka inancın alt 
bir versiyonu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Eğer Aleviler 
ve onlar adına hareket ettiklerini söyleyen Alevi kurumları ve Alevi 
inanç önderleri bir araya gelip, her şeyden önce inanç kimliklerini be-
lirlemede ortak bir noktada buluşamazlarsa, bu tür absürt tartışmalar 
da son bulmayacaktır.

Yukardaki mantık Aleviliği İslam içine çekerek asimile etme 
mantığıdır. Kurgusunu da biz Alevilerin cahilliğinden faydalanarak 
ustaca yapmaktadır. Aleviliğin her şeyden önce insan merkezli bir 
inanç olduğu noktasında anlaşan, Tanrı-İnsan eşitliğini ve birliğini 
savunan,  insanı kul olarak görmeyen, kendisini dönüştürebilen doğal 
bir inanç olan Aleviliğin, kendilerini tanrı kelamı kitaplara bağlayan 
dogmatik inançların hiç biri ile ilişkisinin olamayacağı noktasında tüm 
Aleviler anlaşıyor aslında, ister kendini İslam görsün, ister görmesin 
tüm Aleviler cami yerine cemevine giderler, oruç tutmazlar, hacca git-
mezler. 

Yani yaşamda aslında İslam değiller, ancak yüzyılların baskıcı 
rejimleri yüzünden inançlarını  takiyye yaparak koruyarak bu günlere 
ulaştırdıkları için, kuşaklar arasında oluşan kopukluk, bugün takiyye-
yi gerçeklikmiş gibi algılayan bir kesimin oluşmasına yol açmıştır. Bir 
de buna Cumhuriyet rejimi ile birlikte tekke ve zaviyelerin kapatılması 
eklenip, hayatın her alanında İslamcılık dayatılınca, Alevilerin bir ke-
simi özellikle şehirleşen kesimi asimile oldu. 

Şimdi tek bir örnekle yetinilmeyeceği anlaşılan Cami-Cemevi 
projesi eğer Aleviler tepkisiz kalırsa bir örnek model olacak ve giderek 
ülkenin dört bir yanına yayılacaktır. Yani Aleviler bu yolla aslında 
camilere çekilecek, namaz kıldırılacak, oruç tutturulacak ve ara sırada 
orda adı cemevi olan bir salonda da islam vaizlerine dönüştürülmüş 
sözde dedelerce idare edilen semahlar yürünecektir. Senaryo bu. Ya bu 
duruma Aleviler razı olur, ya da demokratik tepki hakkını kullanarak, 
kendilerini temsil hakkı olmayanlarca oluşturulan Asimilasyon pro-
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jelerini engellerler. Tercih Alevilerin ve onlar adına çalışma yürüten 
Alevi kurumlarınındır.

Son 30 yıldır süren Kürt Özgürlük Mücadelesi sayesinde Ale-
vilik yeniden gündem olmayı, örgütlenmeyi ve kökleri ile buluşmayı 
başarabildi. Bugün ortaya çıkan kazanımlarda esas olarak Kürt Hare-
ketinin mücadelesi etkin olmuştur. Aleviler bugün  bu gerçeği görerek 
hareket etmekle mükelleftir. Bunun böyle olduğu bilindiği ve olası bir 
Kürt-Alevi buluşmasını engellemek ve Alevileri mevcut iktidara ek-
lemlemek adına Cem Vakfı ve Gülen Vakfı harekete geçirilmiştir.  

Bakın aynı yazar ne diyor;

“Biz neyi tartışıyoruz.Batıl dinlerin mabetlerini mi, kendilerini 
İslam’ın içinde gören ve kabul eden Alevîlerin mabedini mi?

Şüphe yok ki, ikincisini tartışıyoruz.

Şimdi tutup da İslam›a göre batıl olan dinler ve onların mabet-
leri ile Alevîlere ait olanı birbirine benzetmek, aynı kategori içine sok-
mak ‹farklı şeyleri aynı hükme tabi kılma› yanlışına düşmek olduğu 
gibi samimi Alevîleri de incitecektir.

Bugün ülkemizde yaşayan, asırlardır hayatın acısını ve tatlısı-
nı paylaştığımız; eş, dost, hısım, komşu, ortak… olduğumuz Alevîler 
Müslümandırlar. Bunları başka (İslam’a göre batıl) bir dine mensup 
görmek ve göstermek haksızlıktır. Zaten kendilerine de sorulduğunda 
büyük kitle ‘Müslüman’ olduklarını, ‘Allah’a, Muhammed’e, âmentü-
ye’ iman ettiklerini söylüyorlar.

İşte bu Alevîler söz konusu olduğunda onların mabedi ‹İslam›da 
tek mabet olan camilerdir, mescidlerdir›. Onlar da bunun aksini iddia 
etmezler.

Geriye cemevi denilen ve son yirmi otuz yıl içinde ortaya çıkan, 
içinde Alevîlerin dînî ve kültürel bazı faaliyetler icra ettikleri mekanla-
ra verilecek isim ile statü kalmaktadır.

İyi niyetlerinden şüphe ettiğimiz bazı kimseler bu mekanlara da 
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inadına ‹mabet› demek, Alevîlere camiyi kapatmak ve İslam içinden 
‹Sünnî ve Alevî› adlarıyla iki din çıkarmak istiyorlar.

Biz de diyoruz ki, İslam’ın mabedi tektir ve bu mabedin adı ca-
midir, mesciddir ve mezhebi, tarikatı ne olursa olsun bütün Müslü-
manlara aittir. Bunun ötesinde ‘mezheplere ve tarikatlara ait’ olup zi-
kir, ayin, kültürel faaliyet, din eğitim ve öğretimi… yapılan, özel yerler 
elbette olabilir; bu yerlere çeşitli isimler ve statüler de verilebilir, ama 
‘mensupları Müslümanlar olan’ bütün grupların mabedi tektir, başka 
mekanları bu mabedin karşısına dikmek bölücülüktür.” 

İşte bu kadar, adam çıkmış kendince bir Alevilik tanımı yapmış, 
bu tanımın tüm Alevilerce kabul edildiğini söylüyor ve sonuçta haklı 
olarak “ öz be öz müslüman ve Türk olan” Aleviler ile Sunnilerin ma-
bedinin de Cami olduğunu belirtiyor. Şimdi bu şarlatanlara bu konuş-
ma hakkını veren kim? Biz Aleviler değil miyiz?

 Haklı olarak diyoruz ki, Cemevlerine ibadethane statüsü veril-
sin. Peki 30 yıl öncesine kadar biz ibadetimizi nerde yapıyorduk? Gizli-
ce köy evlerinde değil mi? Şimdi şehirleştik küçük evlere sığmaz olduk 
ve kendimize cemevleri açtık. Amenna. Aleviliği sadece Aliseverlik ola-
rak algılayan sözde Alevi dedeleri bu tartışmaların mimarıdır. Sırdır 
diyerek, mevcut iktidardan korkarak, Aleviliğin sadece zahiri, görünen 
yüzünü kitlelere anlatan, Batıni yönünü yani aslını sırrı hakikat adı 
altında gizleyen öncülerimiz artık günümüzde bu sırrın faş edilmesi 
gerektiğinin ayardına varmadılar ve ya Ali, Ya Hüseyin, Ya Muham-
med Mustafa nın yanına birde Ya Atatürk ekleyerek,  Aleviliği sadece 
birkaç söz ve yürünen bir semah’tan ibaretmiş gibi göstererek, Sünni 
İslamın ekmeğine yağ sürdüler. 

Alevilere öz islamız dediler, Aleviler niye Kuran’a göre hareket 
etmiyoruz o zaman diye sorduklarında? Sünniler kuranı değiştirdi bi-
zim kuranımız ayrı dediler ama o kuranı gören hiç olmadı. Niye namaz 
kılmıyoruz diye soru soran Aleviye, Ali namaz başında öldü onu pro-
testo için camiye gitmiyoruz yalanını söylediler. Oysa biliyorlardı ki, 
biz aslında hiç müslüman değiliz ve inancımız İslam öncesi inançların, 
doğa inançlarının bir sentezidir. Onun için namaz kılmayız, onun için 
oruç tutmayız, onun için camiye gitmeyiz. 
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Oysa Alevilik tarihte Ocaklara bağlı değil mi? Öyleyse önce bu 
Ocaklarımıza resmi bir statü kazanalım. Tarihte Aleviliğin öğretildiği 
bugünün üniversiteleri olan Alevi Dergahları yok mu? O zaman bu 
tür dergahların kuruluşunu sağlayalım. İnanç önderlerimizi buralar-
da yetiştirelim, inancımıza ilişkin araştırmaları bu okulların öncülü-
ğünde gerçekleştirelim. Alevilerin her şeyi var da, kalan sadece ibadet 
yerlerine resmi statü verilmesi midir? Elbetteki hayır, bugün bundan 
önemlisi; Alevi çocuklarına zorla İslam din dersinin verilmesine son 
verilmesidir. Ortak kültürümüzde Aleviliği aşağılayan tüm söylemle-
rin çıkarılıp atılmasıdır. Bir Asimilasyon merkezi olan Diyanet İşle-
ri Başkanlığının ortadan kaldırılması ve devletin İslam mezheplerine 
verdiği tüm maddi desteklere son verilmesidir. 

Bugün Türkiyenin neredeyse her metrekaresine cami yapımı-
na karşı çıkmak daha önemlidir. Ülkemiz adım adım İslam şeriatına 
doğru sürüklenirken, çıkıp Cami-Cemevi projeleri geliştirmek Aleviliği 
sırtından hançerlemektir. Aleviler adına dışardan gazel okuyarak Ale-
vi inanç mensuplarına sahte inanç elbisesi biçmek kimsenin haddine 
değildir.

Bu tür yandaş kalemler aracılığıyla asimilasyonu derinleştir-
mek isteyenlere geçit vermemesi gereken Alevilerin ilk talebi; Tekke 
ve Zaviyeler yasasının derhal iptal edilmesi, tüm Alevi dergahlarının 
yeniden açılması ve mal varlıklarının Alevi kurumlarına iade edilme-
si olmalıdır. Hacı Bektaş Dergahının Müze statüsünden çıkarılması, 
Nakşiler tarafından Dergahın arazisi üzerine yapılan Caminin restore 
edilerek Cem Evine dönüştülmesi istenmelidir. Aleviliğin Serçeşme-
si kabul edilen Dergahta, tüm Alevi ocaklarına ait postlara yeniden 
inanç önderleri yerleştirilmelidir. Tüm Alevi kurumları Alevilerin se-
çilmiş yöneticilerince belirlenmiş ekiplere teslim edilmeli, Şehirleşen 
Aleviliğin ihtiyaçlarına cevap olması olanaklı olmayan dedelik kuru-
mumuz yeniden gözden geçirilerek, babadan oğula geçen inanç önder-
liği  kurumu Alevi kurumları aracılığıyla yeniden yapılandırılmalıdır.

Ülkemiz ilerici güçleri ve aydınları dahi bugün Aleviliği de di-
ğer tanrı kelamı kitaplı dinler gibi algıladığı için, her türlü dincilik ge-
riciliktir diyerek toptan bir tanıma tabi tutmaktadır. Alevilik bugün 
geldiği aşama da elbette tek başına ilerici olmaya yetmez artık. Dün 
Aleviler ilericiydi demek te tek başına bir anlam ifade etmez. Ancak 
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bölgemizdeki Aleviliğin yüzyıllar boyunca egemenlere karşı başkaldı-
ranların inancı olduğu gerçeğini kimse tartışamaz.  Bu başkaldırılar 
her dönem kanla bastırılmış ve katliamlardan arta kalanlar bölgenin 
kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarına ve ormanlarına kaçmış ve orada 
yerleşerek bu inancı günümüze kadar taşımıştır. Bu inancın bugün 
ilerici mi gerici mi olduğu tartışmasından bağımsızdır Aleviliğin tarih-
teki direnişçiliği. 

Alevilik tarihin hiç bir döneminde iktidar olmadığı için, Aleviler 
egemenlere muhalif olarak yaşam sürdürdükleri için objektif olarak 
ilericidir. Yoksa toplumun en bilinçli vs kesimi olduğu için değil. Kaldı 
ki bugün Aleviler arasında okuma yazma oranı çok yüksek olmasına 
karşın, Aleviler köylülükten en son şehirleşen bir kesim olarak ken-
dini, tarihini, geçmişini tanıma da oldukça geri kalmıştır. Çağa ayak 
uydurmada daha tutucudur. Ama inacından dolayı her dönem mevcut 
yönetimlerce dışlanıp aşağılandığı için de, egemenlere hep öfkelidir. Bu 
öfkesini de değişik tarzlarda ifade etmiştir. 

Son 40 yılda da Alevi gençliğinin önemli bir kesimi başlangıçta 
Türkiye devrimci hareketinin içinde yer almış, 12 Eylül’den sonra ise 
Kürt Alevi gençliği Kürdistan Özgürlük Mücadelesi içinde en önde yer 
almıştır. Yine aynı süreçte Türk ve Kürt Aleviliği arasında etnik köken-
den kaynaklı iktidarların özel çabaları ile büyük bir kopuş yaşanmış-
tır. Artık Aleviler son yıllarda kapitalist gelişim sürecinide de yer al-
maktan kaynaklı ortak bir siyasal duruş göstermekten çok uzaktır. Bu 
durum bugün Alevilerin kendilerini tanımlaması noktasındaki farklı 
düşünmenin de zemini olmuştur. Artık tek bir Alevilikten bahsetmek 
giderek zorlaşmaktadır. Zaten dinler genel olarak artık toplumları bir 
arada tutan çimento rolünü giderek yitirmektedir. Bugün İslam inancı 
içinde de büyük bölünmeler yaşanmaktadır. İşte Salefiler, Vahabiler, 
Şiiler gibi birbirini şiddet temelinde imhaya kadar giden çelişkiler or-
tadadır. 

Yani İslam’da aslında ya bir reforma uğrayacak, ya da giderek 
toplumların yaratmakta olduğu ortak insani değerlerce aşılacaktır. 
Ama bizim coğrafyamız da hala büyük bir boğazlaşmanın aracı olarak 
kullanılmaktadır. Biliyorum ki, Aleviler bu kanlı insanlık dışı savaşta 
taraf olmayacaktır. Hangi inanca mensup olursa olsun zalimin karşı-
sında mazlumun yanında olacak ve barışı ve kardeşliği savunacaktır.
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Bugün ülkemizdeki İslamcı yazarlar, Alevi aydınlarından daha 
çok Alevilikle ilgilenmektedir. Fetullah Gülen ekibi, Tayyip’ten farklı 
bir yaklaşım içindeymiş gibi yapmaktadır. Laf aralarında Cemevleri-
ne ibadethane statüsü verilebileceğini söylüyorlar. Aleviliğin mater-
yalist yorumları yerine İslami yorumlarına destek verilmesini teşvik 
etmek gerektiğini söylüyorlar. Aleviler cephesinden de, çıkarları mev-
cut rejimde olan kesimlerce Aleviliğin solcu damarını keserek, Alevi-
leri gerici İslami cemaatlarla barıştırıp, düzene ve İslama eklemleme 
konusunda yoğun bir çaba gözlenmektedir. Bunda acele etmelerinin 
en büyük nedeni; kurulu düzenlerine karşı tek muhalefet odağı ola-
rak duran Kürt Özgürlük Hareketi ile, Alevilerin ve Türkiyeli devrimci 
demokratik güçlerin oluşturabilecekleri bir ittifakın oluşması ihtimali-
nin görülmesidir. Çünkü Tayyip-Fetullah ikilisi artık ne CHP’nin ne de 
MHP’nin kendilerine rakip olamayacağını bilmektedirler. Oluşturmak 
istedikleri düzeni tehdit edecek tek alternatif güç, yukarda bahsettiği-
miz ittifaktır. 

Bundan dolayı bu ittifakı bozacak bir çok oyun tezgahlanmaya 
devam ediyor. Önce Kürt Sorununa Çözüm Paketi diyerek, Kürt hare-
ketini yalnızlaştırmayı denediler, sonra Alevi açılımı diyerek, Alevlere 
ulufe dağıtıp, Aleviliği yanlarına çekmeye çalıştılar. Demokratikleşme 
paketi diyerek, aslında amaçlarının ülkenin tümünün sorunlarını çöz-
mek olduğu yalanını gerçeklikmiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Artık 
bu ortak coğrafyada kendisine ilericiyim diyenlerin en ivedi görevi bu 
kendini sultan sanan gericiliğin Ustası Tayyip-Fetullah diktasını yıka-
cak oluşumları yaratmaktır. Gezi kalkışması ezberi bozmuştur. Her 
siyasal kesim siyasal duruşunu gözden geçirmek zorunda kalmıştır. 
Bugün dünden daha yakınız özgürlüğe ve aydınlığa. 
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Sevsinler Sizin Alevi Açılımlarınızı...

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Alevi açılımı... Bakanlık, Tür-
kiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle 100 Alevi dedesi-
ni Necef ve Kerbela’ya götürecek. Oradan da Umre’ye geçilecek.

Alevi Dedeleri’nin, Aleviler için en kutsal mekanlar arasında yer 
alan Necef ve Kerbela’ya götürülmesine ilişkin organizasyon, önümüz-
deki ay gerçekleşecek.

Yolculuk Hz. Ali’nin kutsal mezarının bulunduğu Necef ve Hz. 
Hüseyin ve 72 şehidin mezarlarının bulunduğu Kerbela ile başlayacak. 
Buradan da, Mekke ve Medine’ye 8 günlük Umre ziyaretinde bulunu-
lacak. » 

Ey Aleviler görüyorsunuz değil mi ? şu Muaviye iktidarının bize 
yaptıklarını. Hiç bir iktidar bu derece pervasız bir biçimde bizim değer-
lerimizle oynamamıştır. Hiç bir iktidar bizi böylesine aldatmaya, hem 
de bize bir şeyler bahşettiğini söyleyerek aldatmaya çalışmamıştır. 
Bizim dedelerimiz, pirlerimiz nereye gideceklerini bilmiyorlarmış gibi, 
Turizm ve Kültür bakanlığı onlara önce Necef ve Kerbela’yı gezdirecek, 
ardından da Mekke ve Medineye 8 günlük umre ziyareti yaptıracak, 
hele bakın siz şu kurnazlığa, hatırlarsınız geçtiğimiz yılda yurt dışında 
kendine Alevi kurumu diyen naylon örgütlenmeler adına da Aleviler 
Hac ziyareti yapmışlardı. Yani hacı olmuşlardı. Bu utanmazlar iktida-
rının bakanı da bakın ne diyor ;

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bu konuda yaptığı açık-
lamada, kendisine sunulan projeyi himayesine alarak daha geniş kit-
leleri kucaklayacak hale getirilmesini ve kurumsallaştırılacağını da 
bildirdi. Daha geniş sivil toplum örgütlerinin desteği de alınarak, pro-
jenin önümüzdeki aylarda tekrarlanacağını da kaydeden Çelik, “İnanç 
pınarlarımızın kaynağına inen bu kutsal yolculuk, İslam dünyasının 
içinde bulunduğu durumun çözümü için önemli bir adımdır” dedi.

Bakın hele kurnaza kendini nasıl ele veriyor. « İslam dünyasının 
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içinde bulunduğu durumun çözümü » olarak Aleviliğin İslam içine alı-
narak, hem de Sünni İslam içine alınarak asimile edilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Zaten bu Muaviye torunlarının Türkiye’nin tüm sorunlarına 
bulduğu çözüm de aynıdır. « bize benzeyin, bizim gibi olun sorun çö-
zülür »  Peki bu işe alet edecek kaç tane dede, pir bulacaksınız, « kö-
peklerimiz bile haram sofrasından yemez » diyen bir inancın men-
suplarının, «her ne arar isen kendinde ara, Mekke’de Kudüs’te Hac’da 
Değildir »  diyenlerin, « Benim kabem insandır  okunacak en büyük ki-
tap insandır »  diye inananların Arap çöllerinde gerçeği arama diye bir 
dertleri olduğuna mı inanıyorsunuz ? behey gafiller şunu unutmayın 
ki, kendi aslına ihanet eden birkaç kınalı keklik, yol düşkünü bulsanız-
da 25 milyon Kızılbaş Alevi, tarihlerinden devraldıkları geleneklerini 
sürdürmeye, bu inancın gereklerini yerine getirmeye devam edecekler 
ve bu kadim topraklarda yaşamlarını özgürce sürdürecekleri bir çıkış 
yolunu bulacaklardır.

Kızılbaş Aleviler inançlarını yaşatmada bugüne kadar hiç bir 
egemen erkten destek almadılar, medet ummadılar. Inancın yaşatıcıla-
rı bir lokma, bir hırka felsefesi ile yasaklara, katliamlara, yok sayma-
lara karşın sabırla bugüne kadar bu inancı yaşattılar, bundan sonra 
da yaşatacaklardır.

 AKP iktidarı her açılım dediğinde, her hizmet yapıyoruz dedi-
ğinde artık aklı olan önce bin defa düşünüyor. Çünkü onların çözüm 
dediği kendinizi inkar edin sorun kapansın mantığıdır. Onların çözüm 
dediği, açılım dediği her söylemin altında bugüne kadar  hep imha 
projeleri çıktı.

Bugün kuyruğu sıkışınca, Kürtsever ve Alevisever kesilen AKP, 
iş ciddiye bindiği noktada hemen çark edecektir ve etmiştir. Bu açıdan 
ne Aleviler, ne de Kürtler artık kendisine güvenmemektedir. Alevileri 
asimile projesi olarak ortaya sürdüğü Cami-Cemevi projesinin daha 
mürekkebi kurumadan, şimdi de Aleviler Hacı yapılmaya çalışılıyor. 
Oysa aynı AKP’nin Alevilerin tüm hak taleplerini görmezden geldiği 
pratiği ile ortadadır. Alevi kurumlarının geçmişte  gaspedilen Alevi 
kurumlarının iadesi istemine, Cemevlerine yasal statü istemine, Diya-
netin Kaldırılması istemine, Nufus cüzdanlarında din hanesinin kaldı-
rılması istemine ve Alevi kimliğinin yasal güvenceye kavuşturulması 
istemlerine kulak tıkayan AKP’nin Alevileri sevmediği ve tam tersine 
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asimile etmek amacıyla türlü oyunlar tezgahladığını artık Kızılbaş 
Aleviler bilmektedir.

Aleviler AKP iktidarı döneminde defalarca ağır hakaretlere uğ-
radılar, bizzat Başbakan bile bu hakaretleri yaptı. Bunlar orta yerde 
dururken hala bizlere hizmet yapıyormuş gibi, kurnaz bir biçimde De-
deleri önce Kerbela ve Necef’e oradan da Kabe’ye Umreye götürülecek-
miş. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz bizim bildiğimiz hiçbir Ale-
vi dedesi, Piri bu kirli oyuna alet olmaz, alet olanlar, nefsine yenilmiş 
yol düşkünüdürler.

Biz Aleviler bu Muaviye oyunlarına hiç te yabancı değiliz. Bir 
kez daha bu oyuna gelmeyeceğiz. Aleviliği ayrı bir inanç kimliği olarak 
tanıyıp yasal güvenceye almaya yanaşmayanların, her türlü açılımı 
sadece bizi yok etme projesidir. Kızılbaş Alevi hareketi bunu bilince 
çıkararak davranmakla yükümlüdür. Bizim özgün inanç kimliğimiz 
tanınmadan, bizim ibadet yerlerimiz yasal statüye kavuşmadan bize 
verilecek bütün sözler bizi asimile edecek tuzaklarla dolu oyunlardır 
sadece. AKP tıpkı Kürt açılımında yaptığı gibi sadece sözler veriyor 
ama yasal statü istendiğinde, çözüm görüşmelerinin resmileştirilmesi 
istendiğinde hep yan çizmektedir. Bunu yaparken de hep « diğerleri bu 
işi yapmamızı istemiyor, yoksa biz yapacağız, uluslararası komplo-
cular var biz desteklemeye devam edin yoksa işler daha da kötüye gi-
der » diyerek sanki Alevilere, Kürtlere, emekçilere yönelik yaptırımları 
yapan kendi iktidarı değil de bir başkasıymış gibi davranarak, mağdur 
edebiyatı ile bir kez daha iktidar olmak istemektedir.

AKP iktidarından kurtuluşun yeterli olduğunu söyleyen düzen 
savunucusu partiler, CHP ve MHP ise arkalarına Gülen Cemaatinin 
desteğini de alarak bugünden daha karanlık bir iktidarın gelmesi ile 
meşguller. Onların programlarında ne Kürt sorunu ile, ne de Aleviler 
ile ilgili olarak hiçbir açılım bulunmuyor. Statükocu derin devlet sa-
vunucusu bu güçler işi fiziki imhaya kadar götürme potansiyelini de 
içlerinde barındırmaktadır. Tabii eğer becerebilirlerse. O açıdan Kızıl-
baş Aleviler ve onların sivil demokratik örgütlenmesi artık bu düzen 
savunucusu, tekçi zihniyet partilerine desteklerine son  vermek zorun-
dadır.  Gerek AKP’nin bu sahte açılım oyunlarına, gerekse de tek millet 
tek devlet, tek inanç diye direten çağdışı kalmış düzen savunucusu 
muhalefet partilerinin sahte vaatlerine inanmayı bırakarak, AKP’yi 
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yıkalım sonra bakarız yalanlarına kanmadan Aleviler, başta Kürt hal-
kı olmak üzere toplumun bütün ötekileştirilen kesimleri ile birlikte bu 
zalimler düzenine son vermek için toplumun gerçek demokratik güçle-
ri ile ortak davranarak, bu kesimlerin temsilcisi HDP’yi destekleyerek 
Alevilere yönelik asimilasyon politikalarını boşa çıkarabilirler.

Sunu hiç unutmayalım, bugün AKP şeriat getiriyor diyen zihni-
yet, çıkardığı yasalarla Alevi dergahları kapatan ve mülkiyetlerine el 
koyan, Diyanet İşleri Başkanlığı kurarak Sünni Türk İslamını yaratan 
zihniyettir. Laiklik elde gidiyor diyenler Türkiye’nin hiç laik olmadığını 
gizlemeye çalıştılar. Ancak bugün eğer dinciler iktidar olabildiyse bu 
onun öncülü olan devletçi CHP zihniyetinin, ondan doğmuş Demokrat 
Parti, Adalet Partisi, oradan 12 Eylül Paşaları sayesindedir. AKP  söz-
konusu iktidarlarının yarattığı zeminden yararlanarak iktidar oldu. Bu 
halkın desteğini alarak yönetime geldi.

Bugün Alevilere açılım adı altında dayatılan Asimilasyon po-
litikasının mimarı tek başına sadece AKP değil, yukarda saydığımız 
güçlerin toplamıdır. Bu açıdan tepkimiz sadece AKP’ye değil bu siste-
me olmak durumundadır.  Bugün bizi yok sayan yasaların tümü AKP 
öncesi iktidarların çıkardığı yasalardır. AKP uygulayıcıdır. 12 Eylül 
anayasası tümden değişmeden, cumhuriyet tarihi boyunca Alevile-
re uygulanan katliamların hesabı verilmeden, yani işin özü  bu top-
raklarda bir zihniyet devrimi yaşanmadan,ne Aleviler, ne Kürtler, ne 
emekçiler ve ötekileştirilmiş diğer toplum kesimleri kendilerini özgürce 
ifade edemezler.

O zaman biz Alevilerin görevi bu topraklarda bir zihniyet dev-
rimine yol açacak, iktidarı hedefleyen gerçek devrimci-demokratik 
bir  hareketin yaratılmasına katkı sunmak, kendi özgün kimliğimizle 
bu yapılanmada yer almaktır. Artık birilerinin oy deposu, arka bahçesi 
olmaktan çıkmalıyız. Çıkamazsak açılım adı altında daha çok hakaret-
le karşılaşırız.

Alevileri umreye götürmek bir hizmet değil, büyük bir küfür-
dür. Alevileri Hacı yapmaya çalışmak inancımızın temellerine dinamit 
koyma istemidir. Hele bu bir de açılım adı altında yapılıyorsa iki kere 
böyledir. Bizim işimiz bu Muaviye düzenine hayır demektir. Iktidar-
larını başlarına çalarak bir demokratik-devrimci seçeneğin mümkün 
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olduğunu pratiğimizle ispatlamaktır. Bu amaç için bütün Alevi canları 
bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya çağırıyoruz.

Not : Bu yazı cami-cemevi projesi gündeme geldiğinden hemen 
sonra kaleme alınmıştır.
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Alevi Açılımı mı? Aleviliği Yok Etme mi?

Gelecekte Türk hükümetleri tarihini yazacak olanlar, her halde 
en çok açılım yapan olarak AKP iktidarını yazacaklardır. AKP hükü-
metlerinin açılımlarını say say bitmez, hepsinin ortak amacı ölümü 
gösterip sıtmaya razı etmektir. Her açılımın altında; açılım yapılıyor 
denilen konunun üstünü örtme, erteleme ve bu açılımlardan yarar-
lanması düşünülen toplumsal kesimleri aldatma amacı yatmaktadır. 
Kürt açılımında esas niyet Kürt Özgürlük Hareketini zayıflatmak, gi-
derek marjinalize etmektir. Bunu başardığı zaman da, açılım adı al-
tında uygulamaya sokulan ancak hiçbir hukuki güvencesi olmayan 
atılmış adımları geri almaktır. Dikkat ediniz bütün  açılım paketleri 
bugüne kadar sadece verilen bazı sözler üzerinde yürütülmekte ve hu-
kuki ve anayasal güvence istemlerine ise kulaklar hep tıkanmaktadır.

Yine Alevilerin hukuki ve anayasal tanınma istemleri hep gör-
mezden gelinmekte, Alevileredevşirme Alevi dedeleri  aracılığıyla bazı 
hizmetler getiriliyormuş aldatmacasıyla asimilasyon dayatılmakta-
dır.  Fiiliyatta Alevileri ötekileştirmekten çekinmeyen, bunu  dile ge-
tirmekten çekinmeyen AKP yöneticileri, kitleler nezdinde de Alevileri 
aşağılayıcı davranmaktadır. Alevilerin Gezi olaylarında yer almasını 
da bir suçmuş gibi göstererek hedef yapmaktadır.  Bu ülkede Alevi 
evleri işaretlenmekte, Aleviler tüm kamu kurumlarında dışlanmakta, 
Alevi kökenliler adeta devletin tüm kurumlarının dışına atılmış bulun-
maktadır.

Böylesi bir ortamda utanmaz bir biçimde 100 Alevi dedesini 
umreye götürme kararını açıklayan Kültür ve Turizm bakanı Alevileri 
Sünni İslam içinde eritme politikasını bize bir Açılımmış gibi yuttur-
maya çalışmaktadır.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Alevi açılımı... Bakanlık, Tür-
kiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle 100 Alevi dedesi-
ni Necef ve Kerbela’ya götürecek. Oradan da Umre’ye geçilecek.

Alevi Dedeleri’nin, Aleviler için en kutsal mekanlar arasında yer 
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alan Necef ve Kerbela’ya götürülmesine ilişkin organizasyon, önümüz-
deki ay gerçekleşecek. Yolculuk Hz. Ali’nin kutsal mezarının bulundu-
ğu Necef ve Hz. Hüseyin ve 72 şehidin mezarlarının bulunduğu Ker-
bela ile başlayacak. Buradan da, Mekke ve Medine’ye 8 günlük Umre 
ziyaretinde bulunulacak. » 

Ey Aleviler görüyorsunuz değil mi  şu Muaviye iktidarının bize 
yaptıklarını. Hiç bir iktidar bu derece pervasız bir biçimde bizim değer-
lerimizle oynamamıştır. Hiç bir iktidar bizi böylesine aldatmaya, hem 
de bize bir şeyler bahşettiğini söyleyerek aldatmaya çalışmamıştır. 
Bizim dedelerimiz, pirlerimiz nereye gideceklerini bilmiyorlarmış gibi, 
Turizm ve Kültür bakanlığı onlara önce Necef ve Kerbela’yı gezdirecek, 
ardından da Mekke ve Medineye 8 günlük umre ziyareti yaptıracak, 
hele bakın siz şu kurnazlığa. 

Hatırlarsınız geçtiğimiz yılda yurt dışında kendine Alevi kuru-
mu diyen naylon örgütlenmeler adına da Aleviler Hac ziyareti yapmış-
lardı. Yani hacı olmuşlardı. Bu utanmazlar iktidarının bakanı da ba-
kın ne diyor ;  Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bu konuda yaptığı 
açıklamada, kendisine sunulan projeyi himayesine alarak daha geniş 
kitleleri kucaklayacak hale getirilmesini ve kurumsallaştırılacağını da 
bildirdi. Daha geniş sivil toplum örgütlerinin desteği de alınarak, pro-
jenin önümüzdeki aylarda tekrarlanacağını da kaydeden Çelik, “İnanç 
pınarlarımızın kaynağına inen bu kutsal yolculuk, İslam dünyasının 
içinde bulunduğu durumun çözümü için önemli bir adımdır” dedi.

Bakın hele kurnaza kendini nasıl ele veriyor. « İslam dünyasının 
içinde bulunduğu durumun çözümü » olarak Aleviliğin İslam içine alı-
narak, hem de Sünni İslam içine alınarak asimile edilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Zaten bu Muaviye torunlarının Türkiye’nin tüm sorunları-
na bulduğu çözüm de aynıdır. « bize benzeyin, bizim gibi olun sorun 
çözülür » Peki bu işe alet edecek kaç tane dede, pir bulacaksınız, « 
köpeklerimiz bile haram sofrasından yemez » diyen bir inancın men-
suplarının, «her ne arar isen kendinde ara, Mekke’de Kudüs’te Hac’da 
Değildir » diyenlerin, « Benim kabem insandır okunacak en büyük ki-
tap insandır » diye inananların Arap çöllerinde gerçeği arama diye bir 
dertleri olduğuna mı inanıyorsunuz ?  

 Behey gafiller şunu unutmayın ki, kendi aslına ihanet eden bir-
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kaç kınalı keklik, yol düşkünü bulsanız da 25 milyon Kızılbaş Alevi, 
tarihlerinden devraldıkları geleneklerini sürdürmeye, bu inancın ge-
reklerini yerine getirmeye devam edecekler ve bu kadim topraklarda 
yaşamlarını özgürce sürdürecekleri bir çıkış yolunu bulacaklardır.

Kızılbaş Aleviler inançlarını yaşatmada bugüne kadar hiç bir 
egemen erkten destek almadılar, medet ummadılar. Inancın yaşatıcıla-
rı bir lokma, bir hırka felsefesi ile yasaklara, katliamlara, yok sayma-
lara karşın sabırla bugüne kadar bu inancı yaşattılar, bundan sonra 
da yaşatacaklardır.

AKP iktidarı her açılım dediğinde, her hizmet yapıyoruz dedi-
ğinde artık aklı olan önce bin defa düşünüyor. Çünkü onların çözüm 
dediği kendinizi inkar edin sorun kapansın mantığıdır. Onların çözüm 
dediği, açılım dediği her söylemin altında bugüne kadar hep imha pro-
jeleri çıktı. 

Bugün kuyruğu sıkışınca, Kürtsever ve Alevisever kesilen AKP, 
iş ciddiye bindiği noktada hemen çark edecektir ve etmiştir. Bu açıdan 
ne Aleviler, ne de Kürtler artık kendisine güvenmemektedir. Alevileri 
asimile projesi olarak ortaya sürdüğü Cami-Cemevi projesinin daha 
mürekkebi kurumadan, şimdi de Aleviler Hacı yapılmaya çalışılıyor. 
Oysa aynı AKP’nin Alevilerin tüm hak taleplerini görmezden geldiği 
pratiği ile ortadadır. Alevi kurumlarının geçmişte gaspedilen Alevi ku-
rumlarının iadesi istemine, Cemevlerine yasal statü istemine, Diyane-
tin Kaldırılması istemine, Nufus cüzdanlarında din hanesinin kaldı-
rılması istemine ve Alevi kimliğinin yasal güvenceye kavuşturulması 
istemlerine kulak tıkayan AKP’nin Alevileri sevmediği ve tam tersine 
asimile etmek amacıyla türlü oyunlar tezgahladığını artık Kızılbaş 
Aleviler bilmektedir.

Aleviler AKP iktidarı döneminde defalarca ağır hakaretlere uğ-
radılar, bizzat Başbakan bile bu hakaretleri yaptı. Bunlar orta yerde 
dururken hala bizlere hizmet yapıyormuş gibi, kurnaz bir biçimde De-
deleri önce Kerbela ve Necef’e oradan da Kabe’ye Umreye götürülecek-
miş. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz bizim bildiğimiz hiçbir Ale-
vi dedesi, Piri bu kirli oyuna alet olmaz, alet olanlar, nefsine yenilmiş 
yol düşkünüdürler.
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Biz Aleviler bu Muaviye oyunlarına hiç yabancı değiliz. Bir kez 
daha bu oyuna gelmeyeceğiz. Aleviliği ayrı bir inanç kimliği olarak 
tanıyıp yasal güvenceye almaya yanaşmayanların, her türlü açılımı 
sadece bizi yok etme projesidir. Kızılbaş Alevi hareketi bunu bilince 
çıkararak davranmakla yükümlüdür. Bizim özgün inanç kimliğimiz 
tanınmadan, bizim ibadet yerlerimiz yasal statüye kavuşmadan bize 
verilecek bütün sözler bizi asimile edecek tuzaklarla dolu oyunlardır 
sadece. AKP tıpkı Kürt açılımında yaptığı gibi sadece sözler veriyor 
ama yasal statü istendiğinde, çözüm görüşmelerinin resmileştirilmesi 
istendiğinde hep yan çizmektedir. Bunu yaparken de hep « diğerleri 
bu işi yapmamızı istemiyor, yoksa biz yapacağız, uluslararası komp-
locular var biz desteklemeye devam edin yoksa işler daha da kötüye 
gider  » diyerek  sanki Alevilere, Kürtlere, emekçilere yönelik yaptı-
rımları yapan kendi iktidarı değil de bir başkasıymış gibi davranarak, 
mağdur edebiyatı ile bir kez daha iktidar olmak istemektedir.

AKP iktidarından kurtuluşun yeterli olduğunu söyleyen düzen 
savunucusu partiler, CHP ve MHP ise arkalarına Gülen Cemaatinin 
desteğini de alarak bugünden daha karanlık bir iktidarın gelmesi ile 
meşguller. Onların programlarında ne Kürt sorunu ile, ne de Aleviler 
ile ilgili olarak hiçbir açılım bulunmuyor. Statükocu derin devlet savu-
nucusu bu güçler işi fiziki imhaya kadar götürme potansiyelini de iç-
lerinde barındırmaktadır. Tabii eğer becerebilirlerse. O açıdan Kızılbaş 
Aleviler ve onların sivil demokratik örgütlenmesi artık bu düzen savu-
nucusu, tekçi zihniyet partilerine desteklerine son vermek zorundadır. 
Gerek AKP’nin bu sahte açılım oyunlarına, gerekse de tek millet tek 
devlet, tek inanç diye direten çağdışı kalmış düzen savunucusu muha-
lefet partilerinin sahte vaatlerine inanmayı bırakarak, AKP’yi yıkalım 
sonra bakarız yalanlarına kanmadan Aleviler, başta Kürt halkı olmak 
üzere toplumun bütün ötekileştirilen kesimleri ile birlikte bu zalimler 
düzenine son vermek için toplumun gerçek demokratik güçleri ile ortak 
davranarak, bu kesimlerin temsilcisi HDP’yi destekleyerek Alevilere 
yönelik asimilasyon politikalarını boşa çıkarabilirler.

Sunu hiç unutmayalım, bugün AKP şeriat getiriyor diyen zihni-
yet, çıkardığı yasalarla Alevi dergahları kapatan ve mülkiyetlerine el 
koyan, Diyanet İşleri Başkanlığı kurarak Sünni Türk İslamını yaratan 
zihniyettir. Laiklik elde gidiyor diyenler Türkiye’nin hiç laik olmadığını 
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gizlemeye çalıştılar. Ancak bugün eğer dinciler iktidar olabildiyse bu 
onun öncülü olan devletçi CHP zihniyetinin, ondan doğmuş Demokrat 
Parti, Adalet Partisi, oradan 12 Eylül Paşaları sayesindedir. AKP söz-
konusu iktidarlarının yarattığı zeminden yararlanarak iktidar oldu. 
Bu halkın desteğini alarak yönetime geldi. 

Bugün Alevilere açılım adı altında dayatılan Asimilasyon po-
litikasının mimarı tek başına sadece AKP değil, yukarda saydığımız 
güçlerin toplamıdır. Bu açıdan tepkimiz sadece AKP’ye değil bu siste-
me olmak durumundadır. Bugün bizi yok sayan yasaların tümü AKP 
öncesi iktidarların çıkardığı yasalardır. AKP uygulayıcıdır. 12 Eylül 
anayasası tümden değişmeden, cumhuriyet tarihi boyunca Alevilere 
uygulanan katliamların hesabı verilmeden, yani işin özü bu topraklar-
da bir zihniyet devrimi yaşanmadan, ne Aleviler, ne Kürtler, ne emek-
çiler ve ötekileştirilmiş diğer toplum kesimleri kendilerini özgürce ifade 
edemezler. 

O zaman biz Alevilerin görevi bu topraklarda bir zihniyet dev-
rimine yol açacak, iktidarı hedefleyen gerçek devrimci-demokratik bir 
hareketin yaratılmasına katkı sunmak, kendi özgün kimliğimizle bu 
yapılanmada yer almaktır. Artık birilerinin oy deposu, arka bahçesi 
olmaktan çıkmalıyız. Çıkamazsak açılım adı altında daha çok haka-
retle karşılaşırız. 

Alevileri umreye götürmek bir hizmet değil, büyük bir küfür-
dür. Alevileri Hacı yapmaya çalışmak inancımızın temellerine dinamit 
koyma istemidir. Hele bu bir de açılım adı altında yapılıyorsa iki kere 
böyledir. Bizim işimiz bu Muaviye düzenine hayır demektir. Iktidar-
larını başlarına çalarak bir demokratik-devrimci seçeneğin mümkün 
olduğunu pratiğimizle ispatlamaktır. Bu amaç için bütün Alevi canları 
bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya çağırıyoruz.
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Aleviler Direniş Diyor 

8 Nisan 2012

AKP iktidarının gizli ajandası yavaş yavaş hayata geçiyor, 12 
Eylül yargılamalarında utanmadan, darbenin yüzü suyu hürmetine 
siyaset sahnesine çıktıklarını unutturmaya çalışarak müdahil olan 
AKP hükümeti,  sıra ötekileştirilenlere geldiğinde  12 Eylül faşist gene-
rallerini aratmayacak türden tutum ve yasalarla, faşist totaliter İslam 
devletine doğru gitme ve toplumu İslami kimlik etrafında tek tiplileş-
tirme operasyonlarını pervasızca sürdürmektedir.  En son operasyon 
olan 4+4+4 Kesintili Eğitim Yasası ile önceden zorunlu olan din dersi 
eğitimi yanına zorunlu Kuran derslerini koyuyor. 

Başbakanın ağzından yasa savunulurken, “efendim istemeyen 
çocuğuna kuran öğretmesin, din dersine göndermesin” denilerek sözde 
derslerin seçmeli olduğu yalanı ile amaç gizlenmeye, toplum inanç te-
melinde bölünmeye çalışılıyor. Gencecik çocuklar din dersine girersin, 
girmezsin tartışmaları ile bunalıma sokulacak, derslere girmeyenlere 
açıktan ayırımcılık yapılacaktır.  Gizli ajandalı olarak iktidara gelen 
bu ekip, temel iktidar araçlarını yavaş yavaş ele geçirerek, artık ajan-
dasını açık etmekten çekinmez hale geldi. Bir başbakan düşünün , bir 
bakanlar kurulu üyesi düşünün mahalle kabadayısı edası ve ağzı ile 
konuşur olmuş. Bu ancak Türkiye’ye özgü bir durumdur her halde, 
her türlü yolsuzluğa bulaşacaksın ama hiçbir şey olmamış gibi ko-
nuşmaya devam edeceksin, bir toplum kesimini yok sayacaksın ama, 
o topluluğu en çok senin savunduğunu utanmadan söyleyebileceksin, 
Alevileri, Kürtleri, Solcuları yok etmek için her yolu mübah göreceksin, 
ama konuşmaya gelince en iyi Alevi sen olacaksın, En iyi Kürt sen ola-
caksın, En iyi demokrat, devrimci sen olacaksın. 

Pes dedirtiyorlar bu ortaçağ kalıntısı ideolojinin savunucuları, 
uşaklıkta sınır tanımıyorlar, şimdi iktidarlarının zirvesinde görünen 
bu ekip bu zirveden inişin çıkıştan daha hızlı olacağını da düşünmü-
yorlar, oysa zirveden inişte yapılacak en ufak bir hata, insanın zirve-
nin eteğine kadar tepe taklak yuvarlanıp, elleri ayakları parçalanarak, 
kafası yarılarak düşmesine neden olur.  Her iktidarın bir sonu olduğu 
bilinmelidir.  Ama bu çağdışı, iktidar sevdalısı ekip, hak etmeden çık-
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tıkları zirveden inmemek için her türlü entrikayı denemektedir.  Bir 
insan düşünün, hem devrimci, hem tek kişilik iktidar savunucusu ola-
bilir mi?  Hem din devleti savunucusu, hem laik olabilir mi? bunlar 
oluyor, ne yazık ki, olduklarını büyük bir kesimi de ikna ediyor. Çünkü 
12 Eylül toplumsal bir bellek silme opurasyonu idi ve bellekleri silinen 
toplum, kendini kurtaran kaptan, köşe dönmeci, çıkarı için her şeyi 
mübah gören tiplerden oluşan bir kitleye dönüştürüldü. 

12 eylül öncesi Türkiyesinde kim dört karılı erkeği, kim imam 
nikahı ile çok eşli yaşamı savunan insanları milletvekili seçebilirdi. 
Ama ilerleyen(!) bugünün Türkiyesinde bunları savunanlar taltif edi-
liyor. Hırsızlık, dolandırıcılık yapmayanlara enayi, geri zekalı olarak 
bakılıyor. Bu öyle bir noktaya gelmiştir ki, günümüzün devrimci ör-
gütlenmelerinde bile hayata böyle bakışın izlerini görmek ne yazık ki, 
olanaklıdır. Işte gelinen bu noktada, toplumun üçte birini oluşturan 
Aleviler “yeter artık Direniş var” noktasına gelmiş bulunuyor.  Eğer 
Alevilerin bir kez daha önü kemalist CHP tarafından kesilmezse, Ale-
viler ile Kürt Özgürlük Hareketi ve Türkiye Devrimci-Demokratik Ha-
reketi  ortak bir noktada buluşabilirse, bu geriye gidişe son verilebilir. 

Nitekim bunun ip uçları görülmeye başlanmıştır.  Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği’nin 12. Genel Kurulunda delegeler hep bir ağızdan 
AKP iktidarı ve çıkardığı 4+4+4 Eğitim Yasasına tepki göstermiş, Ale-
vilerin Kürtler ve toplumun diğer mücadeleci, devrimci dinamikleriyle 
birlikte mücadele etmesi gerektiği vurgusu öne çıkmıştır.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Ali Balkız AKP iktidarına sert 
eleştiriler yaparak « AKP, başbakanın ağzından Sivas mağdurlarından 
bahsediyor. Katillerin ismi oldu  Sivas mağdurları’ diye konuştu. Sivas 
mağdurları’ diye konuştu Erdoğanın  zaman aşımı kararı karşısında 
« hayırlı olsun » dediğini de hatırlatan Balkız, Sivas davasının yeniden 
mahkeme konusu yapılacağı ve mevcut tutukluların da salıverileceğini 
belirtti. « böyle bir tehlike ile karşı karşıyayız »  diyen Balkız, AKP’nin 
Alevileri yalnızlaştırarak boğma istemi tehlikesine vurgu yaptı.

4+4+4 Kesintili Eğitim Yasası’na da değinen Balkız, bu yasa ile 
Kuran dersinin zorunlu olduğunu ifade etti ve şöyle seslendi : « Yarın 
Alevi çocukları kendi sınıf arkadaşlarıyla, Sunni çocuklarla ayrıştırıla-
cak. Çocukları birbirine düşman kılacaklar. Bölünmeyi 12-14 yaşında 
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başlatacaklar. Bu madımak yangını gibi bir yangındır. Peki biz ne ya-
pacağız ? Direneceğiz, teslim olmayacağız. Çorumda nazırlıksız ya-
kalandık. Orada yiğit devrimciler olmasaydı daha fazla ölüm olurdu. 
Simdi hazırlıksız yakalanmamak zorundayız. Bıçak kemiğe dayandı .

Kongre delegelerinden bir kaçının duygularını buraya alarak 
Alevi toplumunun alması gereken tutumun ne olduğuna cevap olma-
ya çalışacağız,

«Akçan Akgül: Aleviler yurttaş sayılmıyor ki eşit yurt-
taşlık isteyelim. Siz farklı bir inanç olarak kabul edilmiyorsunuz.  
 
Miktat Öztürk: 4+4+4 Kesintili Eğitim Yasası Alevileri zorunlu din 
dersinden daha beter bir cendere altına alacak. Bu yasa doğrudan kül-
türel varlığımıza hakarettir. Din ve vicdan özgürlüğüne, AİHS‘e, ‚din-
de zorlama yoktur‘ düsturuna, Türkiye‘nin inançsal çeşitliliğine ay-
kırıdır. Bu yasaya karşı mücadele programı oluşturulması gerekiyor. 
 
Salman Akdeniz: AKP kendi Kürdünü yaratmasının ardından ken-
di Alevisini yaratmaya çalışıyor. AKP bunun için Türkiye genelinde 
Alevi dernekleri kuruyor ve bu dernekleri Sünnilerle değil işbirlik-
çi Aleviler ile birlikte kuruyor. Alevilerin, KESK‘in 4-4-4 eğitim ya-
sasına karşı düzenlediği eylemlere katılmamasını da eleştiriyorum. 
 
Mahmut Yapıcı : Adıyaman’da işaretlenen ev sayısı 45 değil 100‘ün 
üzerinde. Çünkü bazı aileler işaretleri sildi. Geçmişte Alevi ve Sün-
nilerin birlik olarak bir provokasyonu önledi. Şimdi de aynı provo-
kasyon girişimi karşısında Sünnilerle birlikte hareket ederek oyu-
nu bozduk. 3 çocuk yaptı doğrudur. Adı da İdris, Naim, Şahin yaptı 
bunu. Bizim derdimiz o çocuklar değil, o çocukları yönlendirenlerdir. 
Onların bulunmasını istiyoruz. Halkımız gerçekten tedirgin. 12 Ey-
lül‘de asker iktidardaydı. Adıyaman‘da Alevi erkeklerin bıyıkları ke-
sildi. Erkekler soyuldu, karıları sırtlarına bindirilerek gezdirildi. Bu 
çorapları bizim başımıza ören hükümetlerdir. İşte Roboski... İnsanlar 
bombalandı, o kadar çocuğumuz şehit edildi. Kim yaptı bunu? Devlet 
yaptı. Dersim‘de insanlar uçakla bombalanırken, dizilirken kim yap-
tı? Sünni halk değil devlettir. Yani iktidarda olan siyasi parti. Bun-
lara karşı birlik olmalıyız. Hiçbir hükümetin Alevilerin yanında yer 
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aldığını gördünüz mü? Zorunlu din dersi yetmiyormuş gibi şimdi bir 
de zorunlu Kuran dersi konuldu. Ama nedir? Bizim çocuklarımızla 
Sünni vatandaşların çocuklarını karşı karşıya getirmek, daha son-
ra da halkı karşı karşıya getirmek. Buna asla müsade etmeyeceğiz. 
 
Ali Sürcü: Alevilerin, Kürt halkını anlaması, kimliği için direnen Kürtle-
rin de Alevilerin acısını anlaması, köle gibi çalışan işçilerin Alevi ve Kürt-
leri anlayabilmesi gerekiyor. PSAKD aynı zamanda, Tuzla‘da ölen işçi-
ler için Alevilerin sorunuymuş gibi aynı tepkiyi göstermesi gerekiyor. » 
 
Hüseyin Küçükbalaban: PSAKD‘nin Cumartesi Anneleri‘nin Haki-
katleri Araştırma Komisyonu kurulsun talebini desteklemesi gereki-
yor, bu komisyonun Alevilere yönelik katliamları da araştırması lazım.

Evet Aleviler şimdi daha tedirginler, örgütlü Alevi sayısı 
Alevi kökenli nüfusa göre çok yetersiz. Aleviler 12 Eylül sonra-
sı topraklarını terk ederek başka şehirlere ve Avrupa’ya göçte 
başı çektiler. Kürt Alevilerinin büyük bir kesimi topraklarını 
tekr ederek ya metropollere ya da yurtdışına çıktılar. Köylerde 
sadece yaşlılar kaldı.  Bu iki seçeneği red eden Kürt Alevi genç-
liğinin önemli bir kesimi de Kürt Özgürlük Hareketine katıla-
rak direnişi seçti. Eğer Aleviler bugün direniş diyeceklerse, işte 
kendi kahraman evlatlarının yolu, işte kazanmanın anahtarı 
karşılarında duruyor.  Aleviler ne kadar kimliklerini gizleseler 
de, ne kadar egemenlere yamanmaya çalışsalar da, yine itibar 
göremezler, yine kabul göremezler. Çünkü biz Alevilerden iste-
nen bunların ötesinde bir şeydir. Aslını inkar, ulusal, inançsal, 
düşünsel kimliklerini inkardır. Ya bunu yapar Alevi olmaktan 
çıkmak koşuluyla  bir hiç gibi yaşarsınız. Ya evlatlarınızın izle-
diği direniş yolunu seçerek,  tarihte olduğu gibi zalimlere karşı 
mazlumun safında yer alarak inancınızı, ulusal kimliklerinizi, 
siyasi kimliklerinizi özgürce yaşamın yolunu açarsınız. Bunun 
ortası yoktur. Aleviler artık orta yolcu olmakta ısrardan vaz 
geçmelidir. Ali Balkız bugün direniş diyor, ama dün aynı Balkız 
CHP kapılarında milletvekilliği adayı olmak için çabalıyordu. 
CHP Alevilerin hamisi değil, onların tepkilerini düzen sınırları 
içinde tutmaya  görevlendirilmiş bir yapıdır. O bu devletin ku-
rucu partisidir, o Alevilere ibadet yasağı getiren iktidar partisi-
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dir. O Koçgiri’de, Dersim’de Kürt Alevilerini soykırımdan geçi-
ren iktidarın kendisidir.  Neden hep katillerimize sevdalanmış 
bir toplumuz ? Bunu kendimiz sorgulamalıyız.

Evet bugün herşeye karşın eğer Alevi kurumları ülkemiz-
deki ilerici, demokratik, dönüştürücü güçlerin yanında, zalim-
ler iktidarı AKP hükümetine  karşı bir direniş öneriyorlarsa bu 
önemli bir tutumdur, bize bu tutumu selamlamak ve aynı za-
manda Aleivi önderlerinin sözlerinin arkasında durup durma-
dıklarını izlemek düşer.  

Bitirirken belirtmeliym ki ? Aleviler ve kurumları  sıra 
kendilerine gelmeden KCK operasyonlarına ve tutuklanmala-
rına karşı çıkmalıdır. Özgür Demokratik Alevi Hareketi men-
suplarının tutuklanmalırına sessiz kalmamalıdır.  Dağ başla-
rında özgürlük için yaşamlarını yitiren evlatlarının hiç olmazsa 
cenazelerine sahip çıkmalı ve gerilla cenazelerini cemevlerine 
almayan sözde Alevi kurumlarını teşhir etmeli ve yöneticilerini 
düşkün ilan ederek  cezalandırmalıdır.  Eğer ortak bir direniş 
yapılacaksa, tarafların hepsi de geçmiş hatalırı için öz eleştiri 
vermekle işe başlamalı ve ne kadar zor olursa olsun bugünün 
Fetullah-Erdoğan diktasını dize getirecek ortak bir muhalefet 
hareketini oluşturmada üzerlerine düşeni yapmalıdır. Bugün 
gelinen noktada tek slogan var, YA DİRENİŞ YA BİTİŞ…
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Seçimler, Provakasyonlar, Partiler ve 
Aleviler !

17 Nisan 2015

Genel seçimler yaklaşıyor, partiler aday tanıtımlarını başlattı. 

Vaatler havada uçuşuyor. Mümkün olmayan vaatler « namus sözüdür 

» denilerek dile getiriliyor. Ancak düzen partileri iktidar – muhalefet 

ve yavru muhalefet, rollerinde anlaşmış görünüyorlar. Her ne kadar 

HDP’den kaygı duyan sadece AKP olarak görünse de, HDP aslında dü-

zenin olduğu gibi sürdürülmesini isteyen tüm siyasal kesimlerin ortak 

kaygısı olmuşa benziyor. Öyle ki, herkes söze HDP’nin barajı aşıp aş-

mayacağı ile başlıyor, onunla bitiriyor. AKP Gezi direnişi ve ardından 

17-25 aralık yolsuzluk operasyonu ile uğradığı imaj zedelenmesini sil-

mek için yeni atraksiyonlar içinde. Bir yandan Çözüm sürecine bağlı 

olduğunu söylemekte, bir yandan da  atması gereken yasal adımları 

atmadan, sadece söylemden ibaret ajitatif açıklamalarla yetinmekte, 

milliyetçi kesimlerin oylarını almak için Ağrı provakasyonunda olduğu 

gibi, sonunun nereye varacağı meçhul provakaasyonları devam ettire-

ceğe benzemektedir.

Erdoğan bugünkü ruh haliyle AKP’nin iktidarı kaybetmesini 

kendi sonu olarak gördüğü için dişiyle, tırnağıyla çabalıyor. Düne ka-

dar çözüm sürecinin mimarı olduğunu söyleyen Erdoğan bugün süreci 

elinin tersiyle iterek savaşı tırmandırmanın yollarını arıyor.  Erdoğan 

içine girdiği ilişkiler yumağı dolayısıyla geri adım atacak durumda 

değildir. Çünkü atacağı her  geri adımın onu sona götüreceğini bil-

mektedir. Bu nedenle Ağrı provakasyonu emrini vali aracılığıyla veren 

Erdoğan, başka olayların başlamasının emrini de tehlikelerine bakma-

dan vermeye devam edecektir. Erdoğan’ın durumu budur. O artık geri 

gidemez. En küçük bir geri adım; en küçük bir zayıflık belirtisinin sonu 
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olacağını bilmektedir. Bu nedenle daha ileri gidecek, her adımda daha 

tehlikeli sonuçlar doğuracak adımlar atacaktır.

HDP Eş başkanı  sayın Selahattin Demirtaş bu durumu şöyle 

dile getiriyor. « Baskıcı liderlerin iktidarını kaybetmemek için ne tür çıl-

gınlıklar yaptıklarına hem yakın geçmişte hem de tarihte tanıklık ettik. 

Saddam ya da Ortadoğu’nun tüm diktatörleri gitmemek için halklarını 

ateşe atmaktan çekinmediler. Erdoğan’ın bunlardan ne farkı var, git-

memek için her türlü çılgınlığı yapabilirler.

Siyaseten tedbir alabiliriz ve bunu yapıyoruz. Sadece kendi ta-

banımıza değil MHP de CHP de dikkatli olsun, diyoruz. Toplum, güveni 

sağlayacak alternatif kimse ona yönelir, AKP bunu biliyor. O yüzden 

güvensizlik ortamı yaratıp, “güvenli liman benim, tek başıma iktidar 

olursam Türkiye’yi güvenli hale getiririm” mesajı veriyor. »

HDP Ağrı’da sağduyulu tutumuyla, siyasal olarak bilinçli kitle-

siyle Erdoğan’ın temsilcisi ve emir kulu Vali eliyle yaratılmak istenen 

tehlikeli provakasyonu önlemiştir. Ancak uyanıklığın her Kürt kurumu 

tarafından seçimlere kadar elden bırakılmaması gerekiyor. Yine Tür-

kiye’nin batısında da en uyanık olması gerekenler, Kürt Hareketinin 

yanında diğer devrimci-demokratik güçlerdir.

HDP’nin yüzde on barajını aşacağını gören Erdoğan, bunun ti-

ranlık emelleri için bir son olduğunu, hatta sonu tarihteki örneklerde 

görüldüğü gibi uzun tutukluluk ile bitebilecek bir sürecin başlamak-

ta olduğunu gördüğü için, çözüm süreci tam da müzakere aşaması-

na geçerken, başında bulunduğu devlet cihazını harekete geçirmiştir. 

Aslında bunun belirtileri Hakan Fidan’ı gerisin geri MİT’in başına 

gönderirken ortaya çıkmıştı. Yeniden ordu ile arayı düzelten Erdoğan, 

Ergenekon, Balyoz davalarını peş peşe sonlandırmış ve tüm tutuklula-

rı serbest bıraktırmıştır. Yine devlet içindeki tekçi, inkarcı faşist güç-
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lerle ittifaka yönelmiştir.

Sözün kısası, yapılan kamuoyu yoklamalarında AKP’nin inişte 

olduğunu gören AKP kurmayları, bu inişe engel olmak için en kolay 

yolu seçerek, Kürdistan’da HDP’yi savaş yanlısı göstermeye çalışa-

rak, Türkiye metropollerinde milliyetçi söylemi yükseltmeye, böylelik-

le HDP’nin bu gidişattan rahatsız olan kesimlerin oylarını almasının 

önüne geçmeye çalışmaktadır. Ancak AKP Ağrı’da başarılı olamamış-

tır. Umarız HDP’nin ve Kürt halkı ile Türkiye halklarının sağduyulu ve 

hazırlıklı tutumuyla hiç bir provakatif girişiminde de başarılı olmaz.

KCK Eşbaşkanı Bese Hozat durumu şöyle izah ediyor ; «  Er-

doğan AKP’si, kendisinin yarattığı dalgalı denizde boğulmamak adı-

na çareyi, 2007-2012 yılları arasında yaptığı gibi Ordu’ya sarılmakta 

görüyor. Şu anda gladyo, özelsavaş kurumları tüm dehşetiyle devre-

ye girmiş durumdadır. Ergenekon ve Balyoz davalarından yatanların 

alelacele bırakılmasının bu dehşet senaryosuyla doğrudan bağlantısı 

vardır.

AKP yılana sarılarak boğulmaktan kendisini kurtaramaz, sa-

dece ölümünü biraz daha hızlandırmış olur. Tarihten de biliyoruz ki; 

Türkiye’de milliyetçi ve faşizan politikalar, bütün hükümetleri mutla-

ka çözmüş ve yenilgiye uğratmıştır. AKP’de şu anda aynı sonu yaşıyor. 

Orduyu çare gören bir siyasi iktidar kendi bitişini ilan etmiş oluyor.

Hiçbir biçimde AKP’nin provokasyonlarına gelmemek lazım. 

AKP kendisiyle birlikte Türkiye’yi bitirmek istiyor, Türkiye halkları 

buna müsaade etmemelidir. Halkımız ve Türkiye toplumu demokratik 

tepkilerini en güçlü bir biçimde ortaya koyarak AKP’nin provokasyon-

larını zamanında deşifre etmeli ve boşa çıkarmalıdır. Bu anlamda Di-

yadin’de halkımızın geliştirdiği tutum taktire değer ve örnek alınması 

gereken bir yaklaşımdır. »
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İktidar cephesinde HDP paranoyası ile bütün bu çılgınlıklar 

yaşanırken, ana muhalefet partisi CHP ise, bundan daha da geri bir 

konumda. AKP eliyle geliştirilen tüm oyunlara kulağını kapamakta, 

ülkedeki sorunlar hakkında sağır ve dilsizi oynamaktadır. CHP’nin ül-

kenin temel sorunları olan Kürt Sorunu ve Alevi sorunu hakkında hiç 

bir somut projesi bulunmuyor. Sorunlara çözüm aramak, proje üret-

mek yerine, AKP tarafından yapılan provakasyonlara açıktan tavır 

almakta ikircikli davranmakta, AKP’den daha çok HDP’yi eleştirerek 

kendince oy avcılığı yapmaya çalışmaktadır. CHP ile MHP’nin Kürt 

sorunu konusundaki tutumları aynıdır. Ortak özellikleri Türkiye  bölü-

necek paranoyası  ile Kürt düşmanlığı yapmaktır. CHP Kürt toplumsal 

dinamiği yanında ikinci bir demokratik dinamik olan Alevilerin Kürt-

lerle ve devrimci demokratik hareketle buluşmasının önünde gerici bir 

bent olarak durmaktadır

Kürtler ile Alevileri buluşturmama görevi gereği, tek yaptığı 

„Aleviler Kürt olamaz, Şafi Kürtler ile Aleviler birlikte yaşayamaz, 

oylarınızı bize vermezseniz şeriat gelir, HDP bizim oylarımızı bölerek 

AKP’ye hizmet etmektedir bu iki parti başkanlık sisteminde anlaştılar, 

HDP seçimlere parti olarak katılıp baraj altında kalacak ve böylelikle 

AKP başkanlık sistemi getirecektir“ sahte propagandalarına sığınarak,  

Alevilerin desteğini bir kez daha istiyor.

Yani kısacası CHP eliyle ve AKP’nin gizli desteğiyle  7 Haziran-

da yapılacak genel seçimler yaklaşırken, Aleviler; « CHP’ye oy vermez-

sek AKP eliyle şeriat gelecek » safsatalarıyla, başkaca yol kalmamış 

gibi bir kez daha kendi katillerine oy vermeye çağrılmaktadır.  CHP 

Kürt halkının gerçek taleplerinin yanında Alevilerin de taleplerini gör-

mezden gelerek, Alevi toplumunun toplum olmaktan doğan hakları-

na, cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, diyanetin kaldırılma-

sı, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve benzeri somut taleplerine 
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sırt çevirmektedir. CHP bu seçimde bir yenilk olarak HDP’nin Alevi 

kurumlarının temsilcilerini kendi kimlikleriyle meclise taşıma kararı 

ertesinde, çoğu seçilemeyecek yerden bazı Alevi şahsiyetlerini aday 

göstererek Alevileri aldatma yoluna gitmiştir.

HDP ise, sadece Alevi kurum temsilcilerini seçilecek yerlerden 

aday göstermekle yetinmemiş, seçim beyannemesinde Alevilerin ve 

Alevi kurumlarının, inanç önderlerinin dile getirdiği Alevilerin Alevi 

olmaktan doğan tüm haklarının tanınmasını, Diyanetin lağvedilmesi-

ni, cemevlerinin yasal statüye kavuşmasını dile getirmiştir.

Yaşam  felsefesi  gereği demokrasiden, emekten ve laik yaşam-

dan yana tavır koyan Aleviler, bu sistemin savunucusu partilerle bir 

yere varılamayacağını görmüştür. Kitlesel Alevi kurumlarının ezici 

çoğunluğu, Alevi inanç önderleri, Alevi aydınları artık kendileri için 

siyaset yapmanın bilincine varmış görünüyorlar. Bundan dolayı da,  

bayrağında eşitlik, özgürlük, kardeşlik yazan, her toplum kesimini 

kendi rengiyle kabul eden HDP’yi kendi partileri olarak görüyorlar ve 

HDP listelerinden aday oluyorlar. Bu kendi başına AKP iktidarına son 

vermenin reçetesi oluyor.

Sistem partileri yukarda da değindiğimiz gibi, Alevileri kamusal 

alanda yok sayan vatandaşlığı “Laik/Türk” kimlik üzerinden tanımla-

yan, kamusal alanda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden  Sünni İslam 

yorumunu tek doğru inanç olarak topluma empoze eden cumhuriyetin 

temsilciliğini yapmaktadırlar. Bugünkü CHP ile, bugünkü MHP ile ve 

hatta bugünkü AKP ile, cumhuriyeti kuran CHP arasında ideolojik sü-

reklilik aynen devam etmektedir. Bu yüzden söz konusu bu partiler ve 

benzerleri, Alevilerin kurtarıcısı değil tersine onları yok sayan parti-

lerdir. 1937-1938’de Dersim’de, 1978’de Maraş’ta, 1980’de Çorum’da 

Aleviler katledilirken, Madımak’ta insanlar diri diri yakılırken döne-

min mevcut iktidarları da, muhalefet partileride, ya bizzat emreden 
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konumda,  ya da  bizzat katliamın tertipçileri olmuşlardır.

Alevilerin CHP ekseninden kurtulması öyle sanıldığı kadar kolay 

değildir. 90 yıllık cumhuriyet döneminde Aleviler toplumdan dışlan-

dıkları kadar, inaçsal dönüşüme uğratılarak asimile edildiler. Alevi-

lerin önemli bir kesimi kendi inançlarından koparıldı, ulusal kimlikle-

rinden uzaklaştırıldı. Bu açıdan Kürt halkında 30 yılı aşkın amansız 

bir mücadele ile yeniden oluşan ulusal uyanış gibi, Alevilerin inançsal 

uyanışıda büyük bir çaba ve emek sonucunda oluşacaktır.

Elbette özellikle de 1993 Sivas katliamından sonra hız kaza-

nan Alevi örgütlülüğü Aleviler arasında büyük bir inançsal uyanış 

yaratmıştır. Ancak bu inanç çarpıtılmıştır, kendi tarihsel kökleri ile 

buluşmaktan uzaktır. Bu açıdan Alevi kurumları , inancımız üzerinde 

yaratılan bu çarpıtmaların etkisini kırmak için büyük bir yol temizli-

ği yapma görevi ile karşı karşıya bulunmaktadır.  Aleviler ilk elden 

statükocu zihniyetleri desteklemekten vaz geçmelidirler. Bu statükocu 

zihniyetin ana temsilcisi  CHP’dir.  CHP’nin ana felsefesi statükoyu 

korumak, var olan kaos düzenini savunmaktır.  CHP’nin ana görevi 

devrimci-demokratik dönüşüm hareketlerinin önünü  kesmektir. AKP 

böyle bir CHP’den çok memnundur. Nitekim Erdoğan her konuşmasın-

da Allahına hamdederek, “iyi ki bana böyle uysal ve akılsız bir mu-

halefet bahşettin” demektedir. Yani sistem AKP-CHP ikilisinin iktidar 

muhalefet görevlerini üstlenmesinden memnundur.

Bugün Alevilerin gündelik hayatta yaşadıkları sorunların da 

kaynağı ve anası CHP’dir. Tıpkı Kürt sorununun olduğu gibi. Geldi-

ğimiz noktada Alevilerin büyük kesimince bu gerçek bilince çıkarıl-

maktadır.  Alevi kurumları, kanaat önderleri kemalistlerle yollarını 

ayırmaktadır. Elbette bunu hızlandırmak Türkiye’nin gerçek demok-

ratik muhalefetinin başını çekmesi gereken HDP’nin politik tutumuna 

bağlıdır. Bugün Alevilerin yaşadıkları sorunların başında hukuksal 
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olarak bir kimlik tanımlarının olmaması, kamusal alanda ve günde-

lik hayatta uğradıkları ayrımcılık ve dışlanma gelmektedir. Bunu aş-

manın yolu da Alevileri kazanmak isteyenlerin kendilerini Alevilere 

açmasındadır. HDP bu seçimlerdeki tutumu ve politikasıyla ve Alevi 

kurum temsilcilerini seçilecek yerlerden aday göstermesiyle parti sı-

ralarını Alevilere sonuna kadar açmış görünmektedir. HDP Artık bu 

toprakların ötekileştirilen iki büyük kitlesel toplumsal kesimi Kürtler 

ile Aleviler buluşmadan gerçek bir demokratik iktidar seçeneği ortaya 

çıkarılamayacağının farkına varmıştır. Bu iddiadaki politik güçlerin 

bu gerçeği görerek uygun politikalar üretmesi gerekmektedir. Alevi-

lerin, Kürtlerin, işçilerin, emekçilerin, kadınların, ötekileştirilen tüm 

toplumsal ve inançsal kesimlerin somut taleplerini parti talebi haline 

getirip cesaretle savunan politik bir oluşum, bu ülkede iktidar alterna-

tifi olabilir.  Bugün bu alternatif HDP’dir.

Aleviler için ise haklarını elde edebilmenin olmazsa olmaz koşu-

lu  CHP’den radikal bir kopuştur.  Günümüze kadar CHP’nin etrafında 

kümelenen Aleviler bu kopuşu gerçekleştirebilirse,Türkiye solu, Kürtler 

ve Aleviler doğru zeminde bir buluşma sağlarsa, ülkemiz siyasetinin 

temel merkez iktidar gücü ortaya çıkar.  Nitekim HDK bileşenlerinin 

partileşmesi ve HDP adını alması böylesi bir büyük buluşmanın maddi 

temellerini yaratmaya başlamıştır. Birçok toplumsal kesim temsilcisi 

gibi birçok Alevi kurum temsilcisi de doğrudan HDP yönetiminde yer 

alarak ülkemiz siyasetinde büyük bir siyasal gücü ortaya çıkaracak 

bir örgütlenmenin tarihi adımını atmışlardır.

Şimdi bize düşen bu özgürlük umudumuzu destekleyip bü-

yütmektir. Aleviler artık düşman sızması düşkünler tarafından saf-

larımızda yaratılan paranoyalardan kurtulmalıdır. AKP gericiliğinin 

alternatifi CHP olamaz.  CHP bu cumhuriyetin stepnesidir. Unutma-

yalım 1945’ten bu yana da tek başına iktidar olamamış bir gelenektir.
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Gezi ruhunun ortaya çıkardığı devrimci, dönüştürücü dinamik-

ler ile, Alevi ve Kürt dinamiğini,  Türkiye’nin bedel ödemiş devrimci 

geleneklerini, çevrecilerin, kadın hareketinin ve tüm ötekileştirilmiş 

toplumsal kesimlerin dinamiklerini bünyesinde toplamış, içselleştirmiş 

bir iktidar alternatifi olarak HDP çizgisi gerçek olandır. Paranoyala-

ra, provakasyonlara, sahte söylemlere  aldırmadan, biz Aleviler de bu 

çizgide yer alarak hak ve özgürlüklerimizi kazanabiliriz. Önümüzdeki 

seçimlerde HDP’nin kazanacağı başarılar bizi herkesin gerçek anlam-

da özgür ve eşit haklara sahip yaşadığı bir Türkiye’ye biraz daha ya-

kınlaştıracaktır.
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Aleviler Sürecin Neresinde?  

Türk ve Kürt devrimci çevrelerinde ve bazı Alevi çevrelerinde, 

Kürt sorununun çözümü için PKK lideri Abdullah  Öcalan’ın yaptığı 

tarihi açıklamalardan dersler çıkarmak yerine, o açıklamaları anlam-

larından uzaklaştırıp, yeni cümleler kurduranlar var. Kendisine sosyal 

demokrat deyip, CHP içinde konumlanan, yıllardır Alevilerin acıları 

üzerinden siyaset devşiren yol düşkünleri çıkmış ‘Öcalan Türk-İslam 

sentezcisi oldu’, ‘Öcalan Alevileri sattı’ diyorlar.  

Kürt hareketi doğuşundan bugüne, her zaman Alevilere özel 

önem verdi. “Kürtler ve Aleviler sürekli katliama uğradı ama Kürt Ale-

viler daha çok katliama uğradı” söylemini daima güncel tuttu. PKK yö-

netici kadrolarının birçoğu Alevi kökenli devrimcilerden oluşuyor. BDP 

girdiği seçimlerde Alevinin yaşamadığı kentlerde Alevi Kürtleri aday 

yaptı.  Sünni Kürt kardeşlerimiz de bunu sorun etmedi. Evlatlarımızı 

meclise göndermekte tereddüt etmedi.

Art niyetli yaklaşmayan herkes biliyor ki,  Kürt hareketi ulusal 

mücadelenin ötesinde, Anadolu’da yaşayan bütün inanışların, bütün 

halkların özgürlüğünü dert edinmiştir. Türkiye’nin tümünde demokra-

tikleşmeyi, dönüşümü ve değişimi dert edinmiştir. 

Diyarbakır Newroz’unda Kürt sorununun çözümü konusunda 

yol haritasını açıklayan Sayın Öcalan’ın “ bu ülkedeki Müslümanların 

inanışıyla bir sorunları olmadığını, aksine gerçek Müslümanlığın öte-

kinin de hakkına saygı yaratması getirdiğini” belirtmesinden nasıl olur 

böyle bir sonuç çıkarılır?  Bunu anlamakta insan zorlanıyor. Bu açık-

lamalardan Öcalan’ı Alevi düşmanı göstermeye çalışmak, Türk-Kürt 

İslam ittifakı kuruldu demek en hafif deyimle  siyasi ahlaksızlıktır.

Kendilerine oy veren Kürt ve Türk Alevi yurttaşların hakkını 
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savunamayan, Alevi  ve Kürt olduğunu bile söylemeye cesaret edeme-

yen bir genel başkanın olduğu bir CHP’nin, Kürtleri Alevilik üzerinden 

vurmaya kalkışması komik olmaktan öte hazindir. Haksızlıklarla ve 

katliamlarla geçmiş,Türkiye Cumhuriyet tarihine  bir bütün sahip çı-

kan, bu süreçte Alevileri katletmeye yönelik yaşanan  Koçgiri, Dersim, 

Maraş, Madımak, Gazi katliamlarından dolayı bir özeleştiri vermek 

yerine, kendilerini bundan azade eden bir zihniyetin Alevilere vereceği 

bir şey yoktur. Aleviler bugün Alevi olduklarını söyleyebiliyorlarsa bu 

Kürt mücadelesinin yarattığı  siyasal atmosferin, elde edilen demokra-

tik kazanımların sonucudur. 

Kürtlerin Alevileri satması bir yana, Kürtler Alevilerle, Alevi-

ler de Kürtlerle birlikte özgürleşeceklerdir. Bunu bilen sağduyulu Alevi 

kurumları, bugün güçlerini Kürt  Özgürlük hareketinin bileşenleriyle 

bir araya getirmeye başladılar bile. Bu  çözüm sürecine karşı çıkanlar, 

Aleviliği Cumhuriyetçi inkar ve asimilasyon merkezlerinde bitirmeye, 

asimile etmeye çalışan, aslını inkar ederek siyaset yapabilen kınalı 

kekliklerdir. Yüzleri açığa çıkmış bu şahıs ve kurumların düne kadar 

PKK’yi bölücülükle, katillikle, Alevi evlatlarını harcamakla suçladık-

larını unutarak,  bugün hep bir ağızdan silahları susturan, silahı bir 

siyaset aracı olmaktan çıkarma sözü veren Öcalan’ı Sünni İslam  işbir-

likçisi, Alevi düşmanı ilan etmesi manidardır. 

Dün PKK hareketinin savaşı sürdürmesine karşı olanlar, bugün 

savaşın bırakılma istemine karşı çıkıyorlar. Dün Alevi sivil kurum ön-

cülerinin CHP’den aday olma istemlerini elinin tersiyle itenler, Kürt 

hareketi bileşenlerinin Alevileri Kürdistan’ın Sünii kesimlerinden aday 

gösterip seçtirdiklerini unutarak, Kürt hareketini Alevi düşmanı ilan 

etme sahtekarlığına başlıyorlar. Aklı başında olan her Alevi bilir ki, 

Aleviliği özünden uzaklaştıran zihniyet CHP zihniyetidir. Aksine Ale-

viliği tarihsel kökleri ile birleştiren ise  Kürt özgürlük hareketidir.   
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Bugün Kürt Özgürlük Hareketi saflarında binlerce evladını yitir-

miş, binlerce evladı hala bu hareketin saflarında mücadele eden Kürt  

Alevileri ile evlatları arasına kara bir duvar örülmek istenmektedir.  

Bu kara duvarı örmede işbirliği içine girenlere bakarsanız, tehlikenin 

boyutlarını da anlamış olursunuz. Bir yanda Aleviliği İslama eklemle-

mede özel görevli CHP, öte yanda varlığını yiğit Alevi gençlerinin can 

bedeli mücadelesine borçlu olan sözüm ona solcu geçinen ulusalcılar,  

Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin adı altına sığınarak 40 yıldır par-

tileşemeyen çok çok devrimci solcular, elbirliği içinde Kürt hareketinin 

Alevileri sattığı yalanını yaymaya çalışıyorlar.

Oysa biliniyor, “ yalancının mumu yatsıya kadar yanar” , bun-

ların mumu ise daha erken sönmeye başlamıştır. Daha dün Alevi Kürt 

köylerinde “din kitlelerin afyonudur. Dedelik gericilik kurumudur vb.”  

köksüz söylemlerle yasaklı Alevi inancını bir de devrimci güçlerce ya-

saklayan zihniyet, tarihinin hiç bir döneminde bir camiye girip sos-

yalizm propagandası yapmamıştır. Ama Alevi köylerinde rahatlıkla 

Alevi düşmanlığı yapmış ve tepki de görmemiştir. Aleviliğin yeni ku-

şaklara aktarılmasının önüne set çekerek de, bilmeden gericiliğin de-

ğirmenine su taşımıştır.Bütün bunlar olurken, siyaset sahnesine çıkan 

Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt kızılbaşlığını kökleri ile buluşturmuş, 

Alevi gençliğe ulusal  ve siyasal bir şahsiyet kazandırarak, Aleviliğin 

bu topraklarda yeniden sahneye çıkışına da öncülük etmiştir. “Zülfikar 

Gerillanın Elinde” diyen yine bu harekettir.

Bilinmelidir ki, Kürt özgürlük hareketinin temel sloganlarından 

biride “Aslını İnkar Eden Haramzadedir” sloganıdır. Türkiye’de Alevi-

leri,  aslını inkardan kurtaran hareketin, bugün Alevileri sattığı yala-

nına kim inanır? 

Bu feryadın içine giren sözde solcuların yanında,  elbette bu çö-

züm sürecine omuz veren, destekleyen ezici bir sol kesim de vardır. 
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Sürece karşı çıkan ve kendine sol diyen çevrelerin büyük bir kesiminin 

siyaset sahnesinde esamesi bile okunmamaktadır. Esamesi biraz oku-

nan kesimler ise  zaten kendilerini Türk milliyetçileri olarak adlandır-

maktan kaçınmamaktadırlar. 

Sözümüz onlara değil, onların yalan ve sahtekarlık propagan-

dasının rüzgarına kapılan samimi unsurlaradır. Bu arkadaşlarımızı 

bir kez daha aklıselim düşünmeye ve vicdanlı değerlendirmeler yap-

maya çağırıyoruz. Alevilerin aslını inkar etmemekte direnen kesimleri 

bugün güçlerini, Kürt özgürlük hareketi ve Türkiye devrimci demokra-

tik hareketi  ile birleştiriyorlar.  Bugün HDK bileşenleri olarak ülkemiz-

deki çözüm sürecine destek veriyorlar. 

Aleviler, Kürt sorununun çözümünün, Alevi sorunun da çözü-

münün kapısını aralayacağını biliyorlar. Bu süreçte örgütlü bir biçim-

de sürecin Kürt tarafında, Türkiyeli diğer toplumsal kesimlerle birlikte 

bir yer alışın, mevcut gerici iktidara geri adım attırabileceğinin far-

kındalar. Ya da farkında olmak zorundayız diyeyim.  Eğer bu çözüm 

süreci sonucunda halklarımızın daha ileri mevziler kazanmasını isti-

yorsak, sürecin tüm zorluklarını bilerek ama bu “çözüm olmaz” de-

mekten kendimizi alıkoyarak, mümkün olan en ileri adımın atılması 

için mücadele etmeliyiz.  

Süreçte bir taraf olmadan, dışardan söylemlerle muhatap alın-

mayacağımızın bilincindeyiz her halde. Sözün özü düne kadar Alevi-

leri her sıkıştıkları noktada pazarlayanların, bugün onlar için söyleye-

cek sözleri bulunmuyor. 

Son sözü söyleyenler hep mücadele içinde olanlardır zira.
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Barış Süreci ve Aleviler

Barış süreci elbette tüm toplum kesimlerinde olduğu gibi Alevi-

ler arasında da heyecan yarattı. Ancak gerek AKP iktidarı, gerekse de 

Kürt Özgürlük Hareketi  tarafından çözüme ilişkin yapılan ilk  açıkla-

malar Alevi camiasında tepki yarattı.

Bence yapılan bazı talihsiz açıklamalar, sonradan ne kadar dü-

zeltilmek istense de,  çözüm isteyen taraflarca Alevilerin hak talepleri-

nin görmezden gelindiğini ayan beyan ortaya sermektedir.

Birincisi, taraflarca hararetle savunulan bin yıllık İslam kardeş-

liği kavramının içinde Aleviler yoktur. Bu bin yıllık ‘kardeşlik’ süre-

cinde Aleviler kırım, yok sayılma ve asimilasyon dışında bir yaşamı 

yaşamadılar. Yani sözün özü biz Aleviler bu bin yıllık kardeşlik sü-

recinin içinde yokuz. Bu açıklamalar büyük bir talihsizliktir. Aceleyle 

söylenmiş niyetleri aşan söylemlerdir. 

Özellikle Kürt kızılbaş Alevileri genelde son 40 yıllık devrimci 

mücadele sürecinde ve özelde Kürt Özgürlük mücadelesi sürecinde nü-

fus oranına göre en çok çaba gösteren ve en çok bedel ödeyen toplum 

kesimini oluşturmaktadır. Yine 93 yıllık Cumhuriyet döneminde de, 

Türk ve Kürt Alevileri yok sayılan, asimile edilen, köylerine zorla cami 

yapılan, zorla İslamlaştırılmaya çalışılan toplum kesimini oluşturu-

yor. Bir yandan etnik kimliği inkâr edilmiş, bir yandan inanç kimliği 

inkâr edilmiş, bir yandan da ezilenlerin saflarında yer aldığı için kıyı-

ma ve zorbalığa uğramıştır Aleviler.

AKP’nin bölge için oluşturmaya çalıştığı İslamcı çizgide Alevi-

lere yer yoktur. Ancak aslını inkar eden Alevilere, öz İslam olmakta 

beis görmeyen kınalı kekliklere yer var bu çizgide. Yine öte tarafta 

CHP tarafından yürütülen Alevi politikasında da Alevilere sadece hem 
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inançsal olarak hem de etnik olarak, aslını inkâr temelinde yer vardır.  

Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu ancak inanç ve etnik kimliğini inkâr ede-

rek CHP’nin başına geçebilmiştir. O şimdi hem “öz müslüman”, hem 

de “öz Türktür”.

Tarihte ilk defa Kürt Özgürlük Hareketinin mücadelesi sonucu 

Aleviler tarihsel kökleri ile buluşma, tarihlerini araştırma, inanç kim-

liğini özgürce yaşama şansı yakaladılar.  Gizli yaptıkları ayinlerini 

Cemevlerinde yapmaya başladılar.  Bu büyük bir kazanımdır elbette. 

Bugün Türkiye’de yüzlerce Cemevi varsa,  Aleviler bunu Kürt 

Özgürlük Hareketine borçludurlar. Alevi uyanışını engelleyemeyen 

egemenler, çareyi inanç çizgimizi bulanıklaştırıp, bizi sünni İslam’a 

eklemlemekte buldular. Bunun için ta 1986 yılında Özal’ın emriyle 

meşhur Gölbaşı toplantıları yaparak, uyanan Alevileri düzene yeniden 

eklemlemede yol ve yöntem aradılar. 

Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (Cem Vakfı), Cumhuriyet döneminde 

aslına ihanet eden Doğandede sülalesinden İzzetin Doğan öncülüğün-

de kuruldu. Demirel bugün İzzetin Doğan’ın devlet tarafından özel gö-

revlendirildiğini açıklamaktadır. (İzzetin Doğan ve Kamer Genç’in 12 

Eylül’ün oluşturduğu Danışma Meclisi üyesi olduklarını bir kez daha 

hatırlatalım.) Bu zatın girişimleriyle Cem Evlerimizin başına İmam 

Hatiplerde okutulmuş Alevi çocukları Hoca olarak atandı. Cemevleri 

Alevi inanç merkezi olmanın ötesinde minaresiz camilere çevrilerek,  

birer asimilasyon merkezine dönüştürüldü. 

Hiçbir Müslüman camisi gerillaların cenaze namazına karşı çık-

mazken, birçok cemevi Alevilerin en yiğit evlatları gerillaların cenaze-

lerini cemevlerine almadı. Bu asimilasyonun hangi boyutlara ulaştığı-

nın göstergesidir. 
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Alevilik bizim coğrafyamızda salt bir Ali severlik derecesine 

indirgenmeye çalışıldı. Oysa Alevilik üzerinde yaşadığımız toprakla-

rın en eski kadim inançlarından köklerini almaktadır. Ali sevgisi bu 

inancın saflarına 500 yıl önce girmiştir, oysa bu inanç tüm tek tanrılı 

inançların öncelidir. İlk tek tanrılı Zerdüşt inancından köklerini almak-

tadır. Kürtlerin kendine ait ilk tek tanrılı inancı da Zerdüştlüktür.

Biliniyor, Kürtler hangi inançtan olursan olsun, tüm mensupları 

kendilerini “Ateşin ve Güneşin Çocukları” olarak isimlendirirler. Bu-

gün bile her konuşmaya başlayan Kürt hatip, “selam ateşin ve güneşin 

çocukları” diye söz başlar. Her Kürt ateşi kutsal sayar. Ateşi kirletmez 

ve suyla söndürmez. Yemin içerken ateş ve güneş adıyla yemin içer. 

Ama son yüzyılda İslam bu çizgiyi bulanıklaştırdı. Aleviler ken-

dilerini “öz müslüman”! olarak adladırır oldu. Bu bir inancın bitişinin 

başlangıcıdır. Kürt Özgürlük Hareketi  ve Türkiye Solu da, Aleviliğe 

dar siyaset penceresinden yaklaşarak, Alevilerin Alisever olarak ad-

landırılmasına hizmet eden bir tutumun sahibi oldular.  Aleviliğin 

kendi kökleri ile buluşmasını siyasi kaygılardan dolayı istemediler. 

Birileri kendilerini desteklemez korkusuyla Aleviliği tarif etmede ger-

çekçi davranmadılar. Özgürlük hareketinin bazı mensupları son yap-

tıkları açıklamalarında hala inatla; Aleviliği basit bir Ali yandaşlığı ve 

Hüseyin direnişçiliği noktasında tutmaya çalışarak, bu bin yıllık İslam 

kardeşliği söylemi içinde beyhude bir biçimde Alevilere yer aramaya 

çalışmaktadırlar. 

Bu ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun, Aslını inkâr eden sahte 

Alevi çizgisidir. Kürt kızılbaşlığı kendini bu tür ucuz yaklaşımlardan 

ayırmakla yükümlüdür. Bu topraklarda Sünni İslam egemenlikli bir si-

yasal sistem biz Alevilere yaşam hakkı tanımaz. Aleviler için tek kur-

tuluş, tüm ötekileştirilen toplum kesimlerinin kendini temsil ettirebil-

diği gerçekten demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturulmasıdır. 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 2 - 123

Bunun için Aleviler kendilerini örgütlü bir biçimde bu çözüm sü-

recine dahil etmelidir. CHP bu sürecin dışında kalarak bir kez daha 

bize ihanet etmektedir. Kürt hareketi bizlerin örgütsüzlüğünden dola-

yı, çözüm sürecinde daha az ile yetinmek zorunda kalabilir. Bu süreci 

ilerici, devrimci, demokratik güçlerin lehine sonuçlandırmak; biz Alevi-

lerin örgütlülüğümüzü birleştirerek ortak bir söylemle sürece müdahil 

olmamızla olanaklıdır.

Yoksa yarın daha geç olacaktır. Bakın İzettin’in girişimiyle Ma-

latya’da 200 “AK Alevi” AKP’ye katıldı, bu sayı önümüzdeki süreçte 

daha da çoğalabilir. Bunu önlemenin yolu, dizimizi döverek evimizde 

oturmak değil, tam tersine siyasal sahnede özgün kimliğimizle aktif 

yer almaktır. Çözüm süreci bize bu görevi ivedilikle dayatmaktadır. 

40 yıldır akan kanın durmasını, herkesten daha çok Aleviler is-

temektedir. Bunun bedelini en ağır bir biçimde ödemiş toplumsal kesim 

olarak bu konuda herkesten daha çok, bu sürecin kazasız  belasız bir 

sona varması için çabalarımızı daha da yoğunlaştırmak Kızılbaş Ale-

vilerin görevidir.     

Aleviler Bu Süreçte Ne yapmalı? 

Ortak ülkemiz  Türkiye’de Kürt sorununu çözmek amacıyla 

başlayan çözüm sürecinde karşılıklı yapılan açıklamalarda İslam’a 

fazlaca vurgu yapılması Alevileri endişelendirmiş görünüyor. Nitekim 

BDP’nin Dersim il başkanı Şerafettin Halis, Öcalan’ın  kürtlerle türk-

lerin « bin yıllık İslam kardeşliği » açıklamasından hemen sonra istifa 

etmiş ve süreç içinde Alevilere yer verilmediğini açıklamıştır.  Sonra-

sında gerek BDP, gerek Öcalan ve gerekse de KCK yöneticileri konu ile 

ilgili açıklamalar yaparak, Alevilerin süreçten dışlanmadığını açıkla-

mışlardır.  
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Buraya kadar bir sorun yok. Ancak Alevilerin büyük bir kesi-

mince, Aleviler de müslüman olduklarından bu bin yıllık İslam kar-

deşliği sürecine dahildir yanılgısı ana sorundur. Aleviliği İslam içi bir 

inanç olarak tanımlarsanız, bin yıllık İslam kardeşliği sizi de kapsar.  

Ancak, biraz tarih bilinci olanlar bilir ki, Aleviler yüzyıllardır 

bu İslam kardeşleri tarafından zülme uğratılmıştır. Katliamlara ma-

ruz kalmışlardır. Tıpkı öteki İslam dışı inançlar gibi. Bundan dolayı 

bu barış sürecinde sadece İslama vurgu yapılırsa gerçek anlamda bir 

toplumsal uzlaşma sağlanamaz. Elbette esas olan Kürt sorununun çö-

zümüdür. Ancak demokratik bir Türkiye hedefi varsa, bu Türkiye’de 

işçilerin, emekçilerin hakları da, Alevilerin, Hristiyanların, Musevile-

rin ve ateistlerin de yaşam hakları savunulmalı ve herkesin kardeşçe 

yaşayabildiği bir toplum hedeflenmelidir.

Bunun sağlanması da söz konusu toplumsal kesimlerin kendi 

özgün örgütlülüklerini sağlamaktan geçiyor. Aleviler kendi kimlikleri-

ni kendileri tanımlamalıdır. Oturup ağlayarak, dizimizi döverek kimse 

bize hak vermez.  Önce biraz tarih bilinci edinmemiz gerek, biz kimiz? 

inancımız nedir? Sorularına cevap vermemiz lazım. 

Taa yavuz döneminden beri Aleviler İslam olmadıkları için kat-

liama uğradılar, bakın osmanlı şeyhülislamlarının fetvalarına bunu 

rahatlıkla görürsünüz. « Alevilin kestiği yenmez, Alevinin malı, na-

musu müslümana helaldir ve benzeri » yüzlerce belirleme bulursu-

nuz. Alevi öldürenlere cennet vaat edilmiştir tarihte. Uzağa gitmemize 

gerek yok, Cumhuriyet tarihi bunun onlarca örneği ile doludur. Daha 

dün bu ülkenin başbakanı « cemevleri cümbüşhanedir » dedi. Daha 

dün bu ülke yöneticileri « Aleviler mum söndü yapıyorlar » dendi. O 

zaman biz bu bin yıllık İslam kardeşliğinin neresindeyiz ? soralım  ve 

kendimize gelelim. 
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Bütün bunları bilince çıkarmış her Alevi bilir ki, kendisi hakları 

için örgütlenip, verili siyasal yapılanmalara kendini dayatmazsa, kim-

se bizim kara kaşımız için bize hak vermez.  Biz her şeyden önce ken-

dimizi « öz islam, hakiki islam, Alicilik ve benzeri » gibi tanımlamalar-

dan kurtararak, yürekli bir biçimde kimliğimizi haykırabilmeliyiz. Biz 

ne İslamız, ne Hristiyanız, ne yahudiyiz. Biz kısaca Kızılbaş Aleviyiz. 

Yani kendimize özgü ibadet ritüelleri olan, tanrı anlayışı olan, yaratılış 

felsefesi olan bağımsız bir inancız. 

Sözlerime yakın arkadaşım ve can yoldaşım Hüsnü Çavuşun « 

Alevilikte Hz. Ali »nin yeri » isimli makalesinden bir bölümle devam 

etmek istiyorum.

«Aleviliği İslamiyetin özü olarak görenlerin ayrıca şu soruya 

da açıklık getirmeleri gerekmektedir: Cem, Semah, Dara çekme, bade, 

Müsahiplik, kadın, cennet ve cehennem, kırklar cemi, Mehdi inancı ve 

diğer inanç ve uygulamalar Hz.Muhammed ve Hz. Ali’nin yaşamında 

neden yoktu? 

Alevilerin on iki imam ve Ehl-i Beyt’le tanışması Baba İlyas ve 

Bektaş-i Veli’den çok sonraları (15. yüzyıl) olmuştur. Buda Safevilerin 

etkisine dayanmaktadır. Bunlarla tanışan Aleviler onların ezilmişliğe 

ve katledilmişliğe dayanan ortak yanlarını alarak içselleştirmiş ama 

onlar gibi de yaşamayarak kendilerini bu yolla gizlemiş ve korumuş-

tur. Bu durum, özü korumak için biçimsel bir kabuldür. Çünkü özde 

bir kabul onlar gibi yaşamayı gerektirir.Fakat bu bile Alevileri katli-

amlardan kurtaramamıştır. Oysa tarihsel önderleri olan Hallac-ı Man-

sur, Nesimi, Pir Sultan, Ebul Vefa ve daha niceleri kendilerini gizleme-

den canları pahasına bu inancı savunmuşlardır. 

Kısacası Alevilik ne islamın içinden çıkmış ne de İslam içi ay-

rışmanın bir sonucu oluşmuştur. Bu nedenle gerçekte yaşamış olan 
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Hz.Ali ile Alevi tarihinde ve deyişlerindeki Ali’yi birbirinden ayırmak 

önemlidir.Buradan hareketle Aleviliği, kendine özgü bir inanç olan 

ama farklı inançlardan da etkilenmiş bulunan, Muhammed, Ali, Ehl-i 

Beyt ve on iki imamları gizlenerek direnme yolunu seçmek için tarihine 

katmak zorunda kalmış ama zamanla bu zorunluluğa farklı anlamlar 

yükleyerek benimsemeye başlamış bir inanç olarak tanımlamak gerçe-

ğe daha yakın tanımlamadır. Çünkü Alevilik, Kur-an’ın ve Hadislerin 

dışındadır. Farklı bir tarihsel geçmişi, inanç önderleri ve farklı mekan-

ları bulunmaktadır.Bu bağlam da bugün biçimsel  olarak “müslüma-

nız” dense de özünde islamiyetin dışında olan bir inançtır. Ama bütün 

bu gerçekliklere rağmen gelinen aşamada, Hz. Ali’nin , on iki imam-

ların ve Kerbela’nın Alevilerin yaşamında önemli bir yere sahip oldu-

ğu ve benimsendiği, bu nedenle gelinen aşamada bu değerlerin İslam 

tarihine iade edilmesi söz konusu olamayacağı gibi manevi açıdan da 

boşluklar doğuracaktır. Ama şu noktaya da dikkat ederek : Aleviliği 

İslamın özü olarak yaymayı ve bunu ekmek kapısı haline getirmeyi 

amaç edinen çıkar sahiplerinin öncelikle, “ Hallac-ı Mansur, Bektaş-ı 

Veli, Yunus Emre, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Nesimi, Pir Sultan, 

Edip Harabi, Virani, Kul Himmet ve daha nice Alevi önderleriyle he-

saplaşmaları zorunludur.”  

Evet işte bundan dolayı biz istesek te, hakiki müslüman bizi 

İslam kardeşliğinin içinde görmez. Bizim işimiz de bu İslam kardeş-

liğinin içinde yer almaya çalışmak değil, medeniyetin beşiği bu toprak-

larda, tüm inançların, tüm düşüncelerin özgürce gelişip serpilmesini 

sağlayacak bir ortamın yaratılmasına katkı sunmaktır. Bugün bu top-

raklarda ilk defa Kürt Özgürlük Hareketi sayesinde bir demokratikleş-

me şansı yakalanmıştır. Bu şansı tepmek bizi gelecek kuşaklara karşı 

suçlu hale getirir. 

Aleviler de, diğer toplumsal kesimler gibi AKP-CHP ve MHP’nin 
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sürdüdüğü düzen içi oyunlara alet olmadan, bugün zayıf gibi görün-

se de, Türkiye devrimci-demokratik hareketi, sivil toplum örgütle-

ri ve Kürt Özgürlük Hareketi eksenli ortak örgütlenmede yer alarak 

hak mücadelesinde hak ettiği yeri alabilir. Bugün çözüm süreci olarak 

adlandırılan ancak esasında siyasetin silah dışında başka araçlarla 

yürütülmesi olarak algılanması gereken bu süreçte AKP zihniyetinin 

tek başına ortak ülkemize egemen olmasının önüne geçebilecek biricik 

alternatif Alevilerin de içinde yer alması gereken devrimci-demokratik 

güçlerin birlik platformudur.  Laiklik elden gidiyor diye feryat eden, 

ama sıra Kürtlere ve Alevilere gelince bin dereden su getirerek bu top-

lumsal kesimlerin istemlerini görmezden gelen CHP yönetimini yalnız 

bırakmak hepimizin boynunun borcudur. 

Aleviler sık sık, devrimci hareketlerin önder güçlerinin Alevi kö-

kenli olmasıyla övünürler, ama sıra bu önderlerin arkasında yürüme-

ye gelince sırt çevirirler. Yani kendi öz evlatlarının peşinden gitmek-

tense, devletin kurucu partisi ve bütün Alevi katliamlarında baş rol 

oynamış CHP’nin peşinde giderler.  1970-80 döneminde derin devlet 

ve faşist gürühlarca katledilen devrimcilerin büyük bir kesimi Alevi 

kökenlidir. 1984 yılında bu yana süren iç savaşta Kürt Özgürlük Ha-

reketi saflarında savaşırken  yaşamını kaybedenlerin önemli bir kesi-

mi de Alevi kökenli devrimcilerdir. Ancak sıra Alevilerin hem Türkiye 

Devrimci Hareketini, hem de Kürt Özgürlük Hareketini desteklemeye 

gelince Aleviler azınlıktadır. Alevilerin ezici çoğunluğu hala kendi ka-

tili olan CHP’nin peşinde gitmektedir. 

Bizim Aleviler, Türkiye Devrimci-Demokratik Hareketi ve Kürt 

Özgürlük Hareketi içinde Alevi gençlerinin lider konumunda  olmasıy-

la övünürler. Ancak kendi öz evlatları bu gençlerin peşinde gitmekte 

ise tereddüt ederler. Aleviler’de Kürtler gibi toplumun ezilen kesimin-

den oldukları için doğal muhalif konumunda oldular. Devrim dalgası-
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nın yükseldiği dönemlerde en önce Aleviler bu hareketlerde yer aldılar, 

öncülük ettiler. Ancak tüm iyi niyete karşın, toplumun ezilen kesimin-

den gelen bireylerin yönetmeye çalıştığı hareketler başarılı olamadılar. 

Çünkü biz Aleviler ezilmişlik psikolojisinden kurtulamadığımız için, 

otoriter bir örgütlenme yaratmaktan uzak kişiliklere sahibiz. Bu top-

raklarda ise otoriter örgütlenmelerin başarı şansı vardı. Uzun vadede 

bu tür örgütlenmelerin ne tür yönetimlere evrildiklerini bilmek gerçeği 

değiştirmiyor.

Bir anlamda Tüm iyi niyetimize ve inaçlılığımıza karşın, Türki-

ye’de devrimci hareketlerdeki başarısızlığın nedenlerinden biri olduk 

biz Alevi gençleri. Elbette   son 40 yıllık süreçte de biz Alevi gençleri en 

büyük bedelleri ödedik. Ancak önderlik etmede aynı başarıyı gösterdi-

ğimiz söylenemez. Belki de Türkiye devrimci-demokratik hareketi Ale-

vi yerleşim yerlerinden daha fazla diğer şehirlerde devrimci çalışma 

yürütebilseydi bugün bu konumda olmazdı. 

Biliyorum birçok arkadaş bana eleştirel yaklaşacak. Alevi genç-

liğinin büyük bedeller ödediğini söyleyecek. Ben de bunların böyle ol-

duğunu biliyorum. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Aleviler 40 yıl 

önce köylü idi ve buralarda örgütlenen örgütler de köylü örgütlenmesi 

olarak kaldılar. Bu doğaldır. Bugün ise Alevilerin toptan ortak bir tu-

tum alma durumu yok. 40 yıl öncesinin kapalı köy topluluğu, bugün 

şehirleşmiş ve sınıflara ayrışmıştır. Artık ortak bir Alevi tutumundan 

bahsetmek olanaklı değildir.  Nitekim Alevlier de bölünmüştür. Örgüt-

lenmeleri de bölünmüştür. Alevilik bir de kendini tarif etmekten aciz 

bir hale gelmiştir. 

Aleviler bugün inanç kimliklerini inkar etmeyi bırakalım, aynı 

zamanda etnik kimliklerini de inkar eder hale gelmişlerdir. Alevi inan-

cının yaşatılmasında umutlarını babadan oğula geçen cehaletin yu-

vası dedelik kurumuna bağlamış bulunuyorlar. Oysa gerici diye alay 
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ettikleri İslam inancı bugün en modern metodlarla tüm okullarda oku-

tulmakta. İslam İlahiyat fakülteleri yanında her cami İslamın öğretil-

diği bir eğitim kurumuna çevrilmiş bulunmaktadır.

Çağdaş olmakla, laik olmakla, ilerici-devrimci olmakla çokça 

övünen Alevilerin ise inançlarını öğreten tek bir öğretim kurumu, tek 

bir Alevi akademisi bulunmamaktadır. Sormazlar mı adama? Kim ile-

rici, kim gerici? Bizim durumumuz işte ortada. Bugün de çözüm süreci-

nin arkasında nal toplamak, ağlamakla, dizimizi dövmekle meşgulüz. 

Evet bu süreçte Alevilerin yeri gerçek anlamda tarif edilmemiş-

tir. Aleviler belki de yok sayılmıştır. Ancak bunda esas suçlu bizle-

riz. Varlığımızı bu süreci yürütenlere gösterememişiz demek ki, şimdi 

görev bunu göstermektir. Aleviler bu toplumun dörtte birini oluştur-

maktadır ve bu topraklarda herkes gibi hak sahibidirler. Ama aynı 

zamanda görev sahibidirlerde. Görevlerimizi yapacağız ki, haklarımızı 

isteyebilelim.
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Seçimler, CHP ve Aleviler

Yerel seçimler yaklaşıyor, partiler yavaş yavaş adaylarını belir-

liyorlar. Seçilebilecek yerler için büyük bir yarış var. Vaatler havalar-

da uçuşuyor. Normal zamanlarda hatırlanmayan toplum kesimlerinin 

talepleri dillerden düşmüyor. Öyle ki mevcut hukuk düzenine göre suç 

olan birçok ileri demokratik talep bile herkesçe dillendiriliyor. Sadece 

seçim dönemlerinde  hatırlanan toplumun ötekileştirilmiş kesimlerinin 

oylarını almak için partiler arasında bir yarış başlamış durumda.

AKP Gezi direnişi ile uğradığı imaj zedelenmesini silmek için yeni 

atraksiyonlar içinde. Çözüm sürecinde atması gereken yasal adımları 

atmadan, sadece söylemden ibaret ajitatif açıklamalarla yetinmek-

te, müslüman toplum kesimlerinin oylarını garantiye alacak adımlar 

attı, atmayı sürdürüyor. Türban kamuda serbest hale getirildi. Kürt 

sorununa çözüm adı altında becerebilirse Kürt Özgürlük Hareketini 

marjinalleştirmeye çalışacaktır. Nitekim son Diyarbakır buluşmasının 

amaçlarından biri de budur.  

Kürt halkının gerçek taleplerinin yanında Alevilerin de taleple-

rini görmezden gelerek, Alevi toplumunun cemevlerinin yasal statüye 

kavuşturulması, diyanetin kaldırılması, zorunlu din derslerinin kal-

dırılması ve benzeri somut taleplerine sırt çeviren AKP, Fetullah ve 

onun Aleviler içindeki uzantısı İzzettin Doğan aracılığıyla Cami-Ce-

mevi Projesi ile Alevilerin nihai asimilasyonu için düğmeye basılmak-

tadır. Amaç hep aynı, ya kendine benzeteceksin, ya da dışlayıp imha 

edeceksin.  

Öte yandan CHP ise, bundan daha da geri bir konumda. Ne Kürt 

Sorunu, ne de Alevilerin talepleri hakkında hiç bir somut projesi bu-

lunmuyor. Hatta bölünme paranoyası  ile Kürt düşmanlığı yapmakta-
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dır. Kendisine verilen Kürtler ile Alevileri buluşturmama görevi gereği, 

tek yaptığı „Aleviler Kürt olamaz, Şafi Kürtler ile Aleviler birlikte ya-

şayamaz, oylarınızı bize vermezseniz şeriat gelir, BDP ve HDP bizim 

oylarımızı bölerek AKP’ye hizmet etmektedir“ sahte propagandalarına 

sığınarak,  AKP iktidarına ancak biz  son verebiliriz yalanıyla Alevile-

rin desteğini bir kez daha istiyor.  

Yani kısacası Mart 2014’te yapılacak yerel seçimler yaklaşır-

ken, Aleviler yine bir seçim malzemesi  konumunda tutulmaya çalı-

şılmaktadır. Özellikle bazı sözde Alevi kurumları ve Alevi zenginleri 

aracılığıyla, Aleviler bir kez daha ; CHP’ye oy vermezsek AKP eliyle 

şeriat gelecek safsatalarıyla, başkaca yol kalmamış gibi bir kez daha 

kendi katillerine oy vermeye çağrılmaktadır. 

Bir asra yakın süredir  ırkçı Kemalist, tek dil, tek din tek devlet 

projesinin mimarı, sözde laik, özde Sünni İslam egemenlikli rejimin 

kurucusu olduğunu unutturmaya çalışan CHP; bu gerici rejimin bekçi-

si  olarak bir kez daha Alevileri fütursuzca kullanmaya çalışmaktadır. 

Alevileri ve Aleviliği bir asırdır bu doğrultuda kullanan CHP, görünen 

o ki, bu işi bir kez daha deneyecektir.

Oysa aynı CHP 1921 Koçgiri, 1937 Dersim, sonrasında Maraş, 

Sivas, çorum, Malatya, Gazi mahallesi ve daha bir çok yerde Aleviler 

yakılıp, kıyılıp, yok edilirken hep iktidardaydı. Yine Köy Enstitülerini 

kapatıp yerine İmam Hatip Okullarını  ve  Kur‘an Kursları açan aynı 

CHP’dir. 

Yaşam  felsefi  gereği demokrasiden, emekten ve laik yaşam-

dan yana tavır koyan Aleviler, bu sistemin savunucusu sahte solcular 

tarafından hep, her zaman ve her yerde kötü kullanıldılar. Bunu en 

çok da Kemalistler, sözde laikçiler, sahte solcular ve ulusalcılar yaptı. 

Halen de devam ediyorlar ve Aleviler güçlerinin bilincine varmadıkça 
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bunu yapmaya devam edeceklerdir. 

CHP, yukarda da değindiğimiz gibi, Alevileri kamusal alanda 

yok sayan vatandaşlığı „Laik/Türk“ kimlik üzerine tanımlayan, kamu-

sal alanda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden  Sünni İslam yorumunu 

tek doğru inanç olarak topluma empoze eden devletin kurucusudur. 

Bugünkü CHP ile, cumhuriyeti kuran CHP arasında ideolojik süreklilik 

aynen devam etmektedir. Bu yüzden CHP, Alevilerin kurtarıcısı değil 

tersine onları yok sayan bir partidir. 1937-1938‘de Dersim‘de, 1978‘de 

Maraş‘ta, 1980‘de Çorum‘da Aleviler katledilirken CHP bizzat emret-

miş ya da seyirci kalmıştır.

Son yıllarda Alevi örgütlülüğü yoluyla hak istemlerini yükselten 

Alevileri bir kez daha CHP’nin kuyruğuna takmak için, Alevi ve Kürt 

kökenli Kemal Kılıçdaroğlu CHP‘nin başına getirildi. Burada asıl hedef  

Alevi oylarını yeniden CHP‘ye çekmekti. Nitekim  geçtiğimiz dönem se-

çimlerinde bu yöntemle Alevi oylarının önemli kesimi CHP’ye akmıştır. 

Alevilerin CHP ekseninden kurtulması öyle sanıldığı kadar kolay 

değildir. 90 yıllık cumhuriyet döneminde Aleviler toplumdan dışlan-

dıkları kadar, inaçsal dönüşüme uğratılarak asimile edildiler. Alevi-

lerin önemli bir kesimi kendi inançlarından koparıldı, ulusal kimlikle-

rinden uzaklaştırıldı. Bu açıdan Kürt halkında 30 yılı aşkın amansız 

bir mücadele ile yeniden oluşan ulusal uyanış gibi, Alevilerin inançsal 

uyanışı da büyük bir çaba ve emek sonucunda oluşacaktır. 

Elbette özellikle de 1993 Sivas katliamından sonra hız kazanan 

Alevi örgütlülüğü Aleviler arasında büyük bir inançsal uyanış yarat-

mıştır. Ancak bu inanç çarpıtılmıştır , kendi tarihsel kökleri ile bu-

luşmaktan uzaktır. Bu açıdan Alevi kurumları , inancımız üzerinde 

yaratılan bu çarpıtmaların etkisini kırmak için büyük bir yol temizliği 

yapma görevi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
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Yüzyıllardır sürdürülen asimilasyon politikaları neticesinde 

Aleviler, kendi katiline sevdalı bir toplum haline getirildiler. Adeta 

kendisini rehin alanlara aşık hale getirildi. Buna Stockholm Sendromu 

diyebiliriz.

“Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan sendrom, ismini 

1973 yılında İsveç‘in başkenti Stockholm‘de yaşanan bir olaydan al-

maktadır. Banka soyguncusu tarafından altı gün boyunca rehin tutu-

lan bir kadın, soyguncuya duygusal olarak bağlanır. Serbest kaldığın-

da soyguncuyu savunmakla kalmaz, nişanlısını terk ederek kendisini 

rehin alan banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler.

Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası 

diyalog sürecinde oluşan duygusal anlamda sempati ve empati oluş-

ması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan literatür terim-

dir.”

Aleviler 1923 yılından sonra 6 büyük katliama uğramıştır. Her 

katliamın olduğu tarihlerde ne hikmetse CHP hükümettedir.

1937 Dersim Katliamı – CHP tek parti.

1978 Malatya Katliamı - CHP (42. Başbakan Bülent Ecevit)

1978 Maraş Katliamı - CHP (42. Başbakan Bülent Ecevit)

1980 Çorum Katliamı – Adalet Partisi (43. Başbakan Süleyman Demirel)

1993 Sivas Katliamı – CHP öncülüğünde Sosyal Demokrat Halk Partisi (SDH)

1995 Gazi Mahallesi Katliamı – Doğru Yol Partisiyle kurulan koalisyon CHP

İşte tamda burada ilk başta konusu geçen Stockholm Sendro-

munu net bir şekilde görebiliyoruz. Kendisine yıllarca acı çektirmiş, 

atalarını öldürmüş, inancını yasaklamış, başkalarını kendisine düş-

man etmiş bir zihniyete nasıl böyle aşık olunabilinir? Bunu anlamak 

elbette kolay değil. Çünkü gerçek tarihi bilmek gerekiyor. Katilini, sana 

acı çektireni, seni ezen zihniyeti tanımak ve ona göre davranmak ge-
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rekiyor. 

Alevi felsefesinin gerektirdiği davranışlar bunlar değil ve olma-

ması gerekiyor. Alevilik zulmün karşısında duran, mazlumun yanında 

olan bir felsefedir, yaşam biçimidir, bir inançtır.

Aleviler birilerinin yarattığı yapay korkulardan, yapay düş-

manlardan arınmak ve artık zulmün karşısında durmak gerektiğinin 

bilincine varmalıdır. Yaşam felsefesi yaşam pahasına da olsa mazlu-

mun yanında olmak olan Aleviler, süreç içinde inancımızda yapılan 

tahribatların da etkisiyle yanı başımızda inkara ve asimilasyona karşı 

can pahasına mücadele eden Kürt halkının mücadelesine yeterli deste-

ği verememiştir. Öylesine ki, Kürt Alevilerinin Kürt özgürlük hareketi-

ne verdiği desteği engellemek için asimile olmuş, düşmanına benzemiş 

sözde Alevi önderleri kullanılmıştır.

Aleviler her söze başlarken, mazlumdan yana olduklarını, ezi-

lenden yana olduklarını belirterek söze başlarlar. Hümanist olmak, 

aydın olmak yanlışa, inkara, asimilasyona başkaldıranların yanında 

olmaktır.  Oysa Alevilerin yıllarca oy verdiği CHP bunların hiç birini 

yapmamıştır. 

CHP bugüne kadar hangi Alevilik hakkını savunmuş ki bundan 

sonra Alevilere ne verecek? Kendi parti başkanı bile Alevi olduğunu, 

kürt olduğunu söyleyemezken Aleviler neden sahip çıkma gereği du-

yuyor bu CHP’ye? Alevi kurumlarına düşen bu sorulara doğru cevap 

vererek adına hareket ettikleri topluma doğru yolu göstermektir.

CHP’nin ana felsefesi statükoyu korumak, var olan kaos düze-

nini savunmak.  CHP’nin ana görevi devrimci-demokratik dönüşüm 

hareketlerinin önünü  kesmektir. AKP böyle bir CHP’den çok memnun-

dur. Nitekim Erdoğan her konuşmasında Allahına hamdederek, “iyi ki 
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bana böyle uysal ve akılsız bir muhalefet bahşettin” demektedir. Yani 

sistem AKP-CHP ikilisinin iktidar muhalefet görevlerini üstlenmesin-

den memnundur. 

Cumhuriyet tarihi boyunca tek parti iktidarı CHP’yi desteklemiş 

olan Aleviler; 1945 yılına kadar süren tek parti diktatörlüğüne karşı 

gelişen hoşnutsuzluk sonucunda, 1946 yılında yapılan ilk “serbest” se-

çimlerde Demokrat Partiye (DP) oy vermişlerdi. 1950 seçimlerinde bu 

destek bir nebze azalsa da, Alevi kitleler bir kez daha Demokrat Parti-

yi tercih etmişlerdi. Dersim, Amasya, Tokat, Erzincan, Sivas, Çorum, 

Yozgat ve Maraş gibi Alevi nüfusun yoğun olduğu illerde seçimi DP 

kazanmıştı. Ama DP iktidarının uyguladığı kimi politikaların toplum-

da yarattığı hoşnutsuzluğun yanı sıra, DP’nin giderek muhafazakâr 

eğilimler göstermesi ve Sünni grup ve tarikatlarla yakınlaşmasıyla 

durum değişir. Bu dönemde Kemalist CHP’nin başlattığı “karşı-dev-

rim” söylemi ve körüklediği “şeriat gelecek” paranoyası 1957 seçimle-

rinde Alevi kitleleri bir kez daha CHP’nin kuyruğuna takar.

60’lı ve 70’li yıllarda Alevilerin kitlesel tabanı Ecevit CHP’sinin 

peşine takılırken, gençliğin ezici kesimi ise tercihini sol-sosyalist örgüt-

lerden yana kullandı. Bu dönemde binlerce Alevi genci faşist çetelerce 

katledildi.

80’li yıllarda faşist cunta, işçi ve devrimci harekete ve Kürt ulu-

sal kurtuluş mücadelesine karşı, CIA patentli “Yeşil Kuşak” projesine 

hız verip, burjuva devletin olanaklarını başta imam hatipler olmak 

üzere her türlü dini örgütlenme faaliyetinin hizmetine sunmuştu. Bu 

koşullarda Alevi kitleler de edindikleri refleksle sahte sol partilerin pe-

şinden gitmeye devam ettiler. 

90’larla birlikte ise, özellikle de 2 Temmuz 1993’teki Sivas kat-

liamının ardından, Alevilik kimliği, Alevilerin yüzyıllar boyunca bir 
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savunma refleksi olarak geliştirdikleri gibi, artık özenle saklanması 

gereken bir şey olmaktan çıkarak savunulması gereken bir kimlik ha-

line geldi. 

Bütün bu olumlu gelişmelere karşın hala “Şeriat tehlikesi” söy-

lemi, solcu geçinen Alevi örgütlerinin bile diline dolanmış durumdadır. 

Devletin malum güçlerince körüklenen şeriat korkusu, CHP vb. Kema-

list partilerden kopma eğilimi içine giren Alevi kitlelerinin, her seçimde 

bir kez daha gönülsüzce bu partilere oy vermesine yol açmaktadır. 

Bunun bir paranoya olduğunun, gerçeklikle hiçbir bağı olma-

dığının, bilinçlice oluşturulup abartılmış bir yanılsamadan ibaret 

olduğunun döne döne tekrarlanmasında fayda vardır. Bu gerçeklik 

kavranmadığı sürece, Alevi kitleler, üstelik de solculuk iddiasındaki 

örgütlülüklerince Kemalizmin, darbeciliğin ve hatta faşizmin peşinde 

sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Günümüze kadar  “şeriat geliyor” korkusuyla Kemalistlerin pe-

şine takılan Alevi kitleler, aynı zamanda ezilen Kürt halkının müca-

delesinin karşısına da bir bariyer olarak çıkarılmak istendi, isteniyor. 

Aleviliğin Orta Asya ve Horasan’dan gelen göçer Türk boylarının dini 

inançlarını temsil ettiği, Alevilerin öz be öz Türk oldukları gibi iddia-

lar, körüklenen Türk şovenizminin Alevi kitleler içerisine daha büyük 

ölçüde sızması için faşist çevreler ve akademisyenler tarafından yine-

lenen safsatalardır. Alevi kitlelerin şeriat korkusuyla statükocu cephe-

nin peşine takılmasının onları bu tür faşist propagandalara daha açık 

hale getirdiği ortadadır.

Bugün Alevilerin gündelik hayatta yaşadıkları sorunların da 

kaynağı ve anası CHP‘dir. Tıpkı Kürt sorununda olduğu gibi. Geldiği-

miz noktada Alevilerin büyük kesimince bu gerçek bilince çıkarılmak-

tadır.   Ama bunu hızlandırmak Türkiye’nin gerçek demokratik muha-
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lefetinin başını çekmesi gereken HDP-BDP politik çizgisinin tutumuna 

bağlıdır. Bugün Alevilerin yaşadıkları sorunların başında hukuksal 

olarak bir kimlik tanımlarının olmaması, kamusal alanda ve gündelik 

hayatta uğradıkları ayrımcılık ve dışlanma gelmektedir. 

Bunu aşmanın yolu da Alevileri kazanmak isteyenlerin kendi-

lerini Alevilere açmasındadır. Artık bu toprakların ötekileştirilen iki 

büyük kitlesel toplumsal kesimi Kürtler ile Aleviler buluşmadan ger-

çek bir demokratik iktidar seçeneği ortaya çıkarılamaz. Bu iddiadaki 

politik güçlerin bu gerçeği görerek uygun politikalar üretmesi gerek-

mektedir. Alevilerin ve Kürtlerin, somut taleplerini parti talebi haline 

getirip cesaretle savunan politik bir oluşum, bu ülkede iktidar alterna-

tifi olabilir. 

Aleviler için ise haklarını elde edebilmenin olmazsa olmaz koşu-

lu  CHP‘den radikal bir kopuştur.  Günümüze kadar CHP’nin etrafında 

kümelenen Aleviler bu kopuşu gerçekleştirebilirse,Türkiye solu, Kürt-

ler ve Aleviler doğru zeminde bir buluşma sağlarsa, ülkemiz siyaseti-

nin temel merkez gücü ortaya çıkar. 

Nitekim HDK bileşenlerinin partileşmesi ve HDP adını alması 

böylesi bir büyük buluşmanın maddi temellerini yaratmaya başlamış-

tır. Birçok toplumsal kesim temsilcisi gibi birçok Alevi kurum temsil-

cisi de doğrudan HDP yönetiminde yer alarak ülkemiz siyasetinde bü-

yük bir siyasal gücü ortaya çıkaracak bir örgütlenmenin tarihi adımını 

atmışlardır. 

Şimdi bize düşen bu özgürlük umudumuzu destekleyip bü-

yütmektir. Aleviler artık düşman sızması düşkünler tarafından saf-

larımızda yaratılan paranoyalardan kurtulmalıdır. AKP gericiliğinin 

alternatifi CHP olamaz.  CHP bu cumhuriyetin stepnesidir. Unutma-

yalım 1945’ten bu yana da tek başına iktidar olamamış bir gelenektir. 
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Gezi ruhunun ortaya çıkardığı devrimci, dönüştürücü dinamik-

ler ile, Alevi ve Kürt dinamiğini,  Türkiye’nin bedel ödemiş devrimci 

geleneklerini, çevrecilerin, kadın hareketinin ve tüm ötekileştirilmiş 

toplumsal kesimlerin dinamiklerini bünyesinde toplamış, içselleştirmiş 

bir iktidar alternatifi olarak HDP-BDP  çizgisi gerçek olandır. Parano-

yalara, sahte söylemlere  aldırmadan, biz Aleviler de bu çizgide yer 

alarak hak ve özgürlüklerimizi kazanabiliriz.

Önümüzdeki yerel seçimlerde bu siyasal hattın kazanacağı ba-

şarılar bizi herkesin gerçek anlamda özgür ve eşit haklara sahip yaşa-

dığı bir Türkiye’ye biraz daha yakınlaştıracaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Alevi açılımı... Bakanlık, Tür-
kiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle 100 Alevi dedesini 
Necef ve Kerbela’ya götürecek. Oradan da melüli hakıkat sırrına eren  

hak deyip ademde öz hakkı gören ikilikten geçip birliğe eren böyle irfan 

ehli erenlere bak melüli baba Umre’ye geçilecek.

Alevi Dedeleri’nin, Aleviler için en kutsal mekanlar arasında yer 
alan Necef ve Kerbela’ya götürülmesine ilişkin organizasyon, önümüz-
deki ay gerçekleşecek. 

Yolculuk Hz. Ali’nin kutsal mezarının bulunduğu Necef ve Hz. 
Hüseyin ve 72 şehidin mezarlarının bulunduğu Kerbela ile başlayacak. 
Buradan da, Mekke ve Medine’ye 8 günlük Umre ziyaretinde bulunu-
lacak. »   

Ey Aleviler görüyorsunuz değil mi? Şu Muaviye iktidarının bize 

yaptıklarını. Hiç bir iktidar bu derece pervasız bir biçimde bizim değer-

lerimizle oynamamıştır. Hiç bir iktidar bizi böylesine aldatmaya, hem 

de bize bir şeyler bahşettiğini söyleyerek aldatmaya çalışmamıştır. 

Bizim dedelerimiz, pirlerimiz nereye gideceklerini bilmiyorlarmış gibi, 
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Turizm ve Kültür bakanlığı onlara önce Necef ve Kerbela’yı gezdirecek, 

ardından da Mekke ve Medineye 8 günlük umre ziyareti yaptıracak, 

hele bakın siz şu kurnazlığa, hatırlarsınız geçtiğimiz yılda yurt dışında 

kendine Alevi kurumu diyen naylon örgütlenmeler adına da Aleviler 

Hac ziyareti yapmışlardı. Yani hacı olmuşlardı. Bu utanmazlar iktida-

rının bakanı da bakın ne diyor ;

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bu konuda yaptığı açık-

lamada, kendisine sunulan projeyi himayesine alarak daha geniş kit-

leleri kucaklayacak hale getirilmesini ve kurumsallaştırılacağını da 

bildirdi. Daha geniş sivil toplum örgütlerinin desteği de alınarak, pro-

jenin önümüzdeki aylarda tekrarlanacağını da kaydeden Çelik, “İnanç 
pınarlarımızın kaynağına inen bu kutsal yolculuk, İslam dünyasının 
içinde bulunduğu durumun çözümü için önemli bir adımdır” dedi.

Bakın hele kurnaza kendini nasıl ele veriyor. « İslam dünyasının 
içinde bulunduğu durumun çözümü » olarak Aleviliğin İslam içine alı-

narak, hem de Sünni İslam içine alınarak asimile edilmesi gerektiğini 

belirtiyor. Zaten bu Muaviye torunlarının Türkiye’nin tüm sorunla-

rına bulduğu çözüm de aynıdır. « bize benzeyin, bizim gibi olun so-
run çözülür »  Peki bu işe alet edecek kaç tane dede, pir bulacaksınız, 

« köpeklerimiz bile haram sofrasından yemez » diyen bir inancın men-

suplarının, «her ne arar isen kendinde ara, Mekke’de Kudüs’te Hac’da 
Değildir »  diyenlerin, « Benim kabem insandır  okunacak en büyük ki-
tap insandır »  diye inananların Arap çöllerinde gerçeği arama diye bir 

dertleri olduğuna mı inanıyorsunuz ? behey gafiller şunu unutmayın 

ki, kendi aslına ihanet eden birkaç kınalı keklik, yol düşkünü bulsanız-

da 25 milyon Kızılbaş Alevi, tarihlerinden devraldıkları geleneklerini 

sürdürmeye, bu inancın gereklerini yerine getirmeye devam edecekler 

ve bu kadim topraklarda yaşamlarını özgürce sürdürecekleri bir çıkış 

yolunu bulacaklardır.
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Kızılbaş Aleviler inançlarını yaşatmada bugüne kadar hiç bir 

egemen erkten destek almadılar, medet ummadılar. Inancın yaşatıcıla-

rı bir lokma, bir hırka felsefesi ile yasaklara, katliamlara, yok sayma-

lara karşın sabırla bugüne kadar bu inancı yaşattılar, bundan sonra 

da yaşatacaklardır.

 AKP iktidarı her açılım dediğinde, her hizmet yapıyoruz dedi-

ğinde artık aklı olan önce bin defa düşünüyor. Çünkü onların çözüm 

dediği kendinizi inkar edin sorun kapansın mantığıdır. Onların çözüm 

dediği, açılım dediği her söylemin altında bugüne kadar  hep imha 

projeleri çıktı. 

Bugün kuyruğu sıkışınca, Kürtsever ve Alevisever kesilen AKP, 

iş ciddiye bindiği noktada hemen çark edecektir ve etmiştir. Bu açıdan 

ne Aleviler, ne de Kürtler artık kendisine güvenmemektedir. Alevileri 

asimile projesi olarak ortaya sürdüğü Cami-Cemevi projesinin daha 

mürekkebi kurumadan, şimdi de Aleviler Hacı yapılmaya çalışılıyor. 

Oysa aynı AKP’nin Alevilerin tüm hak taleplerini görmezden geldiği 

pratiği ile ortadadır. Alevi kurumlarının geçmişte  gaspedilen Alevi 

kurumlarının iadesi istemine, Cemevlerine yasal statü istemine, Diya-

netin Kaldırılması istemine, Nufus cüzdanlarında din hanesinin kaldı-

rılması istemine ve Alevi kimliğinin yasal güvenceye kavuşturulması 

istemlerine kulak tıkayan AKP’nin Alevileri sevmediği ve tam tersine 

asimile etmek amacıyla türlü oyunlar tezgahladığını artık Kızılbaş 

Aleviler bilmektedir.

Aleviler AKP iktidarı döneminde defalarca ağır hakaretlere uğ-

radılar, bizzat Başbakan bile bu hakaretleri yaptı. Bunlar orta yerde 

dururken hala bizlere hizmet yapıyormuş gibi, kurnaz bir biçimde De-

deleri önce Kerbela ve Necef’e oradan da Kabe’ye Umreye götürülecek-

miş. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz bizim bildiğimiz hiçbir Ale-

vi dedesi, Piri bu kirli oyuna alet olmaz, alet olanlar, nefsine yenilmiş 
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yol düşkünüdürler. 

Biz Aleviler bu Muaviye oyunlarına hiç te yabancı değiliz. Bir 

kez daha bu oyuna gelmeyeceğiz. Aleviliği ayrı bir inanç kimliği olarak 

tanıyıp yasal güvenceye almaya yanaşmayanların, her türlü açılımı 

sadece bizi yok etme projesidir. Kızılbaş Alevi hareketi bunu bilince 

çıkararak davranmakla yükümlüdür. Bizim özgün inanç kimliğimiz 

tanınmadan, bizim ibadet yerlerimiz yasal statüye kavuşmadan bize 

verilecek bütün sözler bizi asimile edecek tuzaklarla dolu oyunlardır 

sadece. AKP tıpkı Kürt açılımında yaptığı gibi sadece sözler veriyor 

ama yasal statü istendiğinde, çözüm görüşmelerinin resmileştirilmesi 

istendiğinde hep yan çizmektedir. Bunu yaparken de hep « diğerleri bu 
işi yapmamızı istemiyor, yoksa biz yapacağız, uluslararası komplo-
cular var biz desteklemeye devam edin yoksa işler daha da kötüye gi-
der » diyerek sanki Alevilere, Kürtlere, emekçilere yönelik yaptırımları 

yapan kendi iktidarı değil de bir başkasıymış gibi davranarak, mağdur 

edebiyatı ile bir kez daha iktidar olmak istemektedir.

AKP iktidarından kurtuluşun yeterli olduğunu söyleyen düzen 

savunucusu partiler, CHP ve MHP ise arkalarına Gülen Cemaatinin 

desteğini de alarak bugünden daha karanlık bir iktidarın gelmesi ile 

meşguller. Onların programlarında ne Kürt sorunu ile, ne de Aleviler 

ile ilgili olarak hiçbir açılım bulunmuyor. Statükocu derin devlet sa-

vunucusu bu güçler işi fiziki imhaya kadar götürme potansiyelini de 

içlerinde barındırmaktadır. Tabii eğer becerebilirlerse. O açıdan Kızıl-

baş Aleviler ve onların sivil demokratik örgütlenmesi artık bu düzen 

savunucusu, tekçi zihniyet partilerine desteklerine son  vermek zorun-

dadır.  Gerek AKP’nin bu sahte açılım oyunlarına, gerekse de tek millet 

tek devlet, tek inanç diye direten çağdışı kalmış düzen savunucusu 

muhalefet partilerinin sahte vaatlerine inanmayı bırakarak, AKP’yi 

yıkalım sonra bakarız yalanlarına kanmadan Aleviler, başta Kürt hal-
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kı olmak üzere toplumun bütün ötekileştirilen kesimleri ile birlikte bu 

zalimler düzenine son vermek için toplumun gerçek demokratik güçle-

ri ile ortak davranarak, bu kesimlerin temsilcisi HDP’yi destekleyerek 

Alevilere yönelik asimilasyon politikalarını boşa çıkarabilirler.

Sunu hiç unutmayalım, bugün AKP şeriat getiriyor diyen zihni-

yet, çıkardığı yasalarla Alevi dergahları kapatan ve mülkiyetlerine el 

koyan, Diyanet İşleri Başkanlığı kurarak Sünni Türk İslamını yaratan 

zihniyettir. Laiklik elde gidiyor diyenler Türkiye’nin hiç laik olmadığını 

gizlemeye çalıştılar. Ancak bugün eğer dinciler iktidar olabildiyse bu 

onun öncülü olan devletçi CHP zihniyetinin, ondan doğmuş Demokrat 

Parti, Adalet Partisi, oradan 12 Eylül Paşaları sayesindedir. AKP  söz-

konusu iktidarlarının yarattığı zeminden yararlanarak iktidar oldu. 

Bu halkın desteğini alarak yönetime geldi. 

Bugün Alevilere açılım adı altında dayatılan Asimilasyon po-

litikasının mimarı tek başına sadece AKP değil, yukarda saydığımız 

güçlerin toplamıdır. Bu açıdan tepkimiz sadece AKP’ye değil bu siste-

me olmak durumundadır.  Bugün bizi yok sayan yasaların tümü AKP 

öncesi iktidarların çıkardığı yasalardır. AKP uygulayıcıdır. 12 Eylül 

anayasası tümden değişmeden, cumhuriyet tarihi boyunca Alevile-

re uygulanan katliamların hesabı verilmeden, yani işin özü  bu top-

raklarda bir zihniyet devrimi yaşanmadan,ne Aleviler, ne Kürtler, ne 

emekçiler ve ötekileştirilmiş diğer toplum kesimleri kendilerini özgürce 

ifade edemezler. 

O zaman biz Alevilerin görevi bu topraklarda bir zihniyet dev-

rimine yol açacak, iktidarı hedefleyen gerçek devrimci-demokratik bir  

hareketin yaratılmasına katkı sunmak, kendi özgün kimliğimizle bu 

yapılanmada yer almaktır. Artık birilerinin oy deposu, arka bahçesi 

olmaktan çıkmalıyız. Çıkamazsak açılım adı altında daha çok haka-

retle karşılaşırız. 
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Alevileri umreye götürmek bir hizmet değil, büyük bir küfür-

dür. Alevileri Hacı yapmaya çalışmak inancımızın temellerine dinamit 

koyma istemidir. Hele bu bir de açılım adı altında yapılıyorsa iki kere 

böyledir. Bizim işimiz bu Muaviye düzenine hayır demektir. Iktidar-

larını başlarına çalarak bir demokratik-devrimci seçeneğin mümkün 

olduğunu pratiğimizle ispatlamaktır. Bu amaç için bütün Alevi canları 

bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya çağırıyoruz.
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İmtiyaz Değil, Haklarımızı İstiyoruz   

AKP iktidarı, Kürtler ve Alevileri kastederek “İmtiyaz istiyorlar” 
diye suçluyor. Söz konusu toplumsal kesimlerin demokratik hak ve 
özgürlük sorunları yokmuş, onların da diğer vatandaşlar gibi her türlü 
hakları varmış, onlar aç gözlülük yapıp imtiyaz istiyorlarmış.

Kürtler ve Aleviler “Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Bakan 
da, Vali de olabiliyormuş!” Tabi eklemiyor egemen zihniyet, Türki-
ye’de aslını inkar eden, ben de halis mulis Türküm diyen her birey her-
şey olabilir. Ancak, birey olmaktan, insan olmaktan, farklı etnisite ve 
inançtan olmaktan vazgeçmeyenler, sadece kemalist devletin deyimi 
ile “hizmetkar olabilirler” .

İmtiyaz  “başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak ya da koşul, 
ayrıcalık; ekonomik ve siyasal gücün eşitsiz dağılımından ötürü  kimi 
birey  ve toplumsal kümelerin elde ettiği, yasa ya da töreyle yaptırıma 
bağlanmış olan ya da olmayan üstünlük durumu” demektir. 

Okuyucu şimdi net bir biçimde kimlerin imtiyazlı olduğunu gö-
rebilir. Bu ülkede Anayasa kimlere imtiyaz tanıyor? Hangi inanç ve et-
nisite resmi inanç ve etnisite olarak kabul görüyor?  Okullarda zorunlu 
din dersleri kimlere ayrıcalıktır?   Toplumsal ve bireysel haklardan 
toplumun hangi kesimi en çok yararlanıyor?  Bu devlet laik olduğunu 
söyler ama Sünni İslamı Diyanet Başkanlığı aracılığıyla ve ulusal eği-
tim sisteminde yer verdiği uygulamalarla bu ülkenin tek dini olarak 
dayatır. Aleviler Cemevine ibadet yeri statüsü ister, onlar İslam’da tek 
ibadet yeri Camidir diye cevap verir.

Kürt halkı kendi ana dilimle eğitim yapmak istiyorum der; Tay-
yip Sultan “Kur kendi özel okulunu, anadilde eğitim ver. Ama devletin 
okulunda yapılmaz!..”  diye cambazlık yapar. Yani, “vergini ver, her 
tür hizmetini yap ama karşılığında benden kimliğine dair bir hizmet 
bekleme; anadilin lazımsa git pazardan satın al” diyorlar. Burada en 
büyük kurnazlık şudur; Fetullahın Kürdistanın her yerinde onlarca 
özel okulu var, yarın öbür gün bu okullarda AKP iktidarının sağlam-
laştırılması için Kürtçe ana dilde eğitim başlarsa kimse şaşırmasın. 
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Mantık aynıdır “bu ülkeye komünizm gelecekse biz getiririz” 
diyen kemalistlerle, “Kürtlere ana dil eğitimi verilecekse  onu da biz 
veririz” diyen Erdoğan-Fettullah iktidarının mantığı aynıdır.  Bunla-
rı görmezden gelerek eskiden Alevilere ve Kürtlere tanınmamış,  bazı 
haklarının şimdi tanınıyor olması bir lütufmuş gibi sunuluyor  ve  “ba-
kın biz size hiç olmazsa biraz hak verdik artık susun, toplumun diğer 
kesimi kızar”  diye aba altında sopa gösteriyorlar. 

Oysa biraz tarih belleği olanlar biliyor ki, AKP babasının hay-
rına bazı temel insani hakları tanımadı veya bahşetmedi. Bu kaza-
nımlar 35 yıllık Kürt Özgürlük Mücadelesinin sayesinde edinilmiştir.  
Bunu yok sayarak, sanki Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşüm 
AKP’nin lütfu imiş gibi göstermek büyük bir aldatmacadır. Elbette 
dün yok sayılan bir toplumun bugün meşru zeminlerde özerkliğini, 
kaderini belirleme hakkını tartışıyor hale gelmesi başlı başına büyük 
bir kazanımdır. Ancak hala 12 Eylül anayasası aşılamamıştır ve bu-
gün verildiği söylenen haklar hem bireysel hak konumundadır, hem de 
anayasal güvenceden yoksundur. Bir başka hükümet gelip geri alabi-
lir.  İşti imtiyaz denilen budur.  

 “Hak, hukuk düzeni tarafından gerçek veya tüzel kişilere tanı-
nan, belirli davranış olanağı sağlayan yetki veya yetkiler demetidir. 
Her hak bir hukuk kuralından kaynaklanır. Hukuk kuralı, hakkın içe-
riğini ve bu hakka sahip olmanın koşullarını belirler.”  Bugün Türki-
ye’de belirli haklar olmasına karşın bunlar belirli bir hukuk kuralına 
bağlanamamıştır hala, yani yasal güvencelerden yoksun haklar var 
hala.  

Şu çok açıktır ki, Türkiye’de her toplumsal kesim aynı ölçüde 
bireysel ve toplumsal haklardan eşit olarak yararlanmamaktadır. 
Toplumun büyük bir kesimi ötekileştirilmiştir. Türk devleti bilinenin 
aksine laik değil Sünni İslam bir devlettir ve Türk etnik kimliğini tek 
kimlik olarak topluma dayatmıştır. 

Türklük kavramısöylenenin tersine bir üst kimlik değildir. Bir 
etnisitenin kimliğidir. Bu açıdan Türk kimliği en fazla hakka sahiptir. 
Tüm okullar Türkçe eğitim vermektedir. Sunni inancın empoze edildiği 
din dersleri zorunludur.  Mahalle baskısı en üst boyutlara ulaştırılmış, 
şehirlere göç ederek buralarda iş kurmuş Alevi kökenli insanlar artık 
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cuma namazlarına gider olmuştur. Türk dili, kültürü devlet desteği 
ile sürekli gelişirken, yasaklı olan diller ve inançlar unutuluyor, farklı 
kültürler egemen türk kültürü içinde eritiliyor.  Oysa imtiyaz istiyorlar 
denilen Kürdün ana dili ile eğitim yapması yasak, Alevilin kendi iba-
dethanesi yasak, Alevilik bir inanç olarak hiç bir statüye sahip değil, 
bir din mi? bir mezhep mi?  Bir tarikat mı? Belli değil. 

Yani Alevinin bu coğrafyada daha adı yok ama en küçük de-
mokratik hak istemleri, imtiyaz istiyorlar yalanı ile bastırılmaya ça-
lışılıyor.  

Kimin imtiyazlı, kimin insani haklarından yoksun olduğu ayan 
beyan ortadayken, yüzsüzce ve pişkince çıkıp bu topraklarda “Ale-
viler ve Kürtler istedikleri her şey olabiliyorlar, bakan da, başbakan 
da, Cumhurbaşkanı da oluyorlar” söylemine sığınarak,  Kürtlerin ve 
Alevilerin toplum olmaktan, inanç olmaktan, insan olmaktan kaynaklı 
hak istemlerini geri çevirmek AKP’nin de 90 yıllık cumhuriyetçi zulüm 
düzeninin bir parçası olduğunu gösteriyor. 

Bugün bu cumhuriyette Türklere ve Sünni İslama tanınan hak-
ların çeyreği bile söz konusu Alevi ve Kürtlere tanınmamışken, binler-
ce KCK tutuklusu varken, on binlerce siyasal tutuklu varken, hala bir 
kesimin imtiyaz isteminden bahsetmek büyük bir iki yüzlülüktür. AKP  
iktidarı her seçim dönemi öncesi paket gündeme getirmiş ve seçimleri 
kazandıktan sonra da bu paketleri dahi unutmuştur. Bu açıdan artık 
güvenilirliğini yitirmiştir.

Oysa bu paketleri de Kürt hareketi karşısında çıkmaza düştüğü 
dönemlerde gündemleştirmiş, rahat bir seçim süreci yaşamak ve bölge 
insanının desteğini almak için her seçim öncesi Kürtsever ve Alevise-
ver rollerine bürünmüştür. Ama şimdi takke düşmüş kel görünmüş-
tür. AKP Suriye politikası ile hem Kürtlere, hem de Alevilere dost değil 
düşman olduğunu kanıtlamıştır. El Kaide örgütünü açıktan destekle-
miş, bu uluslararası paralı asker sürülerinin Rojava’da ve Suriye’nin 
Alevi bölgelerinde toplu soykırım yapmalarına göz yummuş, bu in-
sanlıktan çıkmış yaratık sürülerini maddi olarak desteklemiş, eğitim 
vermiş, silah ve mühimmat yardımı yapmıştır.

Yani AKP ayrıcalık istiyorlar denilenlere karşı katliamların 
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planlayıcısı olmuştur. İşte bu gerçek artık ortaya çıktığı için AKP Ale-
vilerin de Kürtlerin de hesap sorması gereken bir yapı halindedir. Artık 
Tayyip ve şürekası bir kez daha sahte Kürt ve Alevi açılımlarıyla bu 
toplumsal kesimleri kandıramayacaktır.

AKP lideri bu ikiyüzlülüğünü gizleme gereği duymadan hala 
Kürtleri ve Alevileri  imtiyaz istiyorlar diye suçluyor ve  kendi yap-
tıkları inkarcı ve baskıcı, öteleyici politika yetmezmiş gibi, toplumun 
diğer kesiminin öfkesini  Alevi ve Kürtlerin üstüne salmaya çalışıyor.  
Toplumu parçalara bölerek ülkede istediği gibi at oynatmanın yolunu 
açmaya çalışıyor. 

Aleviye “sen müslümansan ibadet merkezin cami, mes-
cittir, Cemevi ibadet yeri değildir, bir kültür merkezidir (dün 
cümbüşhane idi), git ibadetini camide yap” diyor.  Kürde  “vergi-
ni ver, her tür hizmetini yap ama karşılığında benden kimliğine 
dair bir hizmet bekleme; anadilin lazımsa git pazardan satın 
al” diyor. Kürtlerin ve Alevilerin kimlik hakları hep yok sayılırken, 
şimdi ‘mal’ olarak pazara sürülüyor ve yine Kürtlere ve Alevilere  pa-
zarlanmaya çalışılıyor!.. 

Bu ahlaksız politikaya karşı Kürt siyasi çevreleri Kürtlerin, hiç-
bir pazarlığın konusu yapılmayacak taleplerini bir kez daha yineledi: 
“Kürtlerin varlığı, kimliği, kültürü anayasal güvenceye alınma-
lı, bir toplum olarak kabul edilmesinin gereği olarak özyöneti-
mi yani Demokratik Özerkliği ve her düzeyde anadilde eğitimi 
kabul edilmeli…” 

Aleviler taleplerini bir kez daha deklare ettiler, “Diyanet İşleri 
Başkanlığı lağvedilmeli, Zorunlu Din Dersleri kaldırılmalı, Cemevle-
ri Alevilerin ibadet yeri olarak kabul edilmeli ve anayasal güvenceye 
kavuşturulmalıdır.” Bunları istemek ayrıcalık istemekse evet biz bu 
ayrıcalıkları istiyoruz.  Ama gören her göz, düşünen her beyin biliyor 
ki, ayrıcalıklı olanlar kendini Türk sayanlar, Sünni İslam sayanlardır. 
Toplumun tüm diğer kesimleri mağdurdur, çeşitli haklardan yoksun-
dur. Hak isteyenlerin haklarını  kabul etmek  bir lütuf değil,  demokra-
tik toplumun olmazsa olmazıdır.
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Recep de Alevi Olmuş, Vay Halimize!

‘’Sofu olan taşa döner, biz döneriz yâre karşı
Hakkı insanda bulmuşuz, dönmeyiz duvara karşı’’

(Kul Ahmet)

Yukarıdaki deyiş en özlü bir biçimde Aleviliği tarif ediyor. Bu de-
yişteki Alevi tarifini kabul edenler ancak bu yola girebilir. Ne Tayyip, 
ne de TC egemenlik sisteminin savunucusu hiç bir akımın temsilcisi ta-
rihi boyunca zalimlere biat etmemiş bir geleneği kendi yarattıkları bir 
Alevilik tanımlaması içine hapsederek asimile edemezler.  Tayyip’in 
de, ona karşı çıkar görünerek Alevileri yedeklemeye çalışan TC’nin ku-
rucusu CHP’nin de esas derdi Alevilerle, toplumun diğer dönüştürücü 
dinamiklerinin buluşmasını önlemektir.  Yapılan danışıklı bir dövüş-
tür. Aleviler ve Alevi kurumları bu oyunu bozacaktır.

Gezi kalkışmasıyla iyice köşeye sıkışan Tayyip Erdoğan, her gün 
yeni bir hamle yapmasına karşın bir türlü gündem belirleyemez hale 
geldi. Hem de basın yayının tamamına yakınını yandaşları vasıtasıyla 
satın almasına karşın. Sosyal medya egemenlerin başına bela olmuşa 
benziyor. Artık toplumun ötekileştirilenleri, ya da Tayip’in deyimi ile 
kendisine karşı olan öbür yarı, kendi yandaşlarından birçoğunu da ya-
nına alarak, yavaş yavaş AKP iktidarının sonunu hazırlıyor. 

Bu önümüzdeki seçimlerde AKP’nin yeniden iktidara gelmesi 
durumunda bile geçerli bir tesbittir. Çünkü Gezi kalkışmasından ve 
Kürt Özgürlük Hareketinin kendi insiyatifi ile başlattığı çözüm ham-
lesinden sonra,  AKP’de tüm öncülleri gibi, artık toplumu eskisi gibi 
yönetemeyecektir. 

Tayyip buyurmuş “Alevilik Aliyi sevmekse ben dört dörtlük Ale-
viyim” diye .  Soruna sadece bu gözle bakarsak adam haklı. Çünkü 
Ali’de diğer birçok halife gibi Muhammedin akrabası, amca oğlu ve 
damadıdır. İslam adına kılıç sallamış, İslamın yayılması için görev 
yapmıştır. Bu açıdan her müslüman aliyi sever. Ama her müslüman 
Aleviyi sevmez. Alevinin kestiğini yemez, Aleviye kız vermez, Alevi 
ile komşu bile olmaz. Çünkü Alevilik İslam değildir ve Aliseverlik hiç 
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değildir. 

Ali döneminde İslamda mezhep de, tarikat ta yoktur.  İslam’da 
ayrılık dört halife sonrasıdır. Ve tüm ayrılıklar da iktidar kavgası yü-
zündendir. Bu Ali için de Ali’nin evlatları için de böyledir. Oysa bugün 
adına genel olarak Alevilik denen inanç akımı  köklerini bin yıllar ön-
cesinin doğa inançlarından almaktadır. Yani Anadolu ve Mezopotam-
yanın Kürt ve Türkmen kızılbaşlarının inancının İslamla ilişkisi sadece 
takiye içeriklidir. İslamın kılıç zoruyla yayıldığı bir dönemde yaşam-
larını sürdürme içgüdüsü ile Aleviler biz de islamız demişlerdir ama 
kendi inanç ritüellerinden bugüne kadar asla taviz vermemişlerdir.

Ama söylediğim gibi işi sadece Aliseverlik ve Ehlibeyt sevgisi 
olarak ele alma gafletine düşersek bugün Tayyip, yarın da başka müs-
lümanlar ortaya çıkar ve bizden daha çok Alevi olduklarını söylerler. 
Bizim işimiz inancımızı kendi tarihsel kökleri ile buluşturmak olma-
lıdır. Cumhuriyet döneminde Alevi inanç yerlerini kapatan, Aleviliği 
toptan yasaklayarak, inancını yaşamak isteyenlere türlü eziyetler 
eden CHP ise Tayyip’ten daha fazla  Aleviliğe düşmandır. Bizi etnik ve 
inançsal kimliklerimizden koparıp « Öz Türk ve Öz Müslüman » haline 
getiren bu kemalistlerden başkaları değildir. Bizim isimlerimizin başı-
na Mustafa, ya da Kemal adını ekleterek bizi katillerimize sevdalı hale 
getirenler yine bu sahte laiklik sevdalısı CHP zihniyetidir. 

Bugün Aleviler bir kez daha tarihsel bir yanlış yaparak, Tayyip 
diktatörlüğünden kurtulma adına onun ikizi olan CHP diktasına hiz-
mete koşmaya çalışıyorlar. Evet ne yazık Alevilere ki,  doğru tutum 
almayarak, islam şeriatı özlemcisi Tayyibi bile bu topraklarda « ben 
dört dörtlük Aleviyim »  diyebilir hale getirdiler.

Alevilik tarihinin en kritik eşiklerinden birinden geçmektedir. 
Ya özgürlük sevdalısı evlatlarımızın ardından giderek, özgür ve de-
mokratik bir ülke yaratıp, bu vesileyle kendi öz köklerimizle buluşup 
inancımızın devamını sağlamanın şartlarını yaratacağız, ya da bizim 
ağzımıza bir parça bal sürerek bizi özümüzden koparıp egemen İslam 
ideolojisi içinde inançsal köklerimizden, egemen Türkçülük ideolojisi 
içinde ise  etnik kimliklerimizden koparmak isteyen egemen TC zihni-
yetinin aracı olarak yok olup gideceğiz. 
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Yaratılan tüm bu sahte gündemler Alevileri düzen sınırları için-
de tutma oyunlarıdır. Tayyip kükrüyor “ben dört dörtlük Aleviyim” 
diyor. Türkçülüğün baş mimarı CHP’liler çıkıyor “vay sen Alevi ola-
mazsın, sen Alevi katilisin, Sivas’ta alevileri yaktınız v.b” sloganlarla 
Kızılbaş Kürt ve Türkmen Alevilerini, Arap Nüsayrilerini kendi cellat-
larına sevdalandırıyorlar. Ey CHP’liler, 1921’de Koçgiride AKP’mi var-
dı? 1937-38 Dersim soykırımında AKP’mi vardı? Maraşta, Malatyada, 
Elbistanda, Çorumda AKP mi vardı? 

Bu yaptıklarınızdan dolayı biz Alevilerden bir özürü bile esir-
gerken, neden mal bulmuş mağribi gibi Tayyip’in sözlerinin üstüne 
atlıyorsunuz? Buna hakkınız var mı? sizing Aleviliğe bakışınız ile, 
Tayyip’in ve AKP’nin bakışı arasında hangi idaolojik veya teorik fark-
lılık var?  ikiniz de Aleviliği öz islam görenlerden değil misiniz? Bizim 
bildiğimiz öyledir. Hatta Kürt ve Alevi kökenli olmasından dolayı ba-
şınıza bilinçli bir projenin ürünü olarak lider seçilen Kemal Kılıçdaroğ-
lu,  ağzının dolusu Kürt ve Alevi olduğunu söyleyemiyor. Kendisini bu 
kimliklerinden dolayı aşağılayanlara cevap bile veremiyor ve yarım 
ağızla atalarının Horasandan gelen Türkler olduğunu söylüyor.  Yani 
Aslını inkar ederek siyaset yapabiliyor. Bu büyük bir riyadır. 

Şimdi sözümüz Alevilere ve Alevi kurumlarınadır. AKP lide-
rinin bu sözlerine karşı çıkardığınız sesin birazını da, bizi Koçgiride, 
Dersimde, Maraşta, Sivasta, Malatya’da kırımlardan geçiren egemen 
TC zihniyetinin asli savunucusu CHP’ye karşı neden çıkarmıyorsu-
nuz?  Egemen ideolojinin savunucuları el birliği içinde AKP’si MHP’si, 
CHP’si, İP’si, biz Alevilerin evlatlarımızın gerçekleşmesi için kan verdi-
ği, can verdiği, uğruna işkencelerden geçirildiği, hapisler ve sürgünler 
yaşadığı; demokrasi, sosyalizm, halkların kendi kaderlerini belirleme 
hakkı, eşitlik özgürlük gibi değerlerle bütünleşmesinin önüne duvar 
örmektedirler. 

Tayyip’e karşı çıkmak bu değerlere sahip çıkmakla birleştiğinde 
anlam kazanır.  Egemenler bizi hep katillerimizle buluşturmaya çalış-
tılar. Bizi kendilerine hizmet edecek bir kesim olarak hazırlamaya ça-
lıştılar. Biz ise her dönem toplumsal muhalefetin en önünde yer alarak, 
bizi kendilerine benzetmek isteyen egemenlere kafa tuttuk. 1980 ön-
cesinin devrimci muhalefetinin en ön saflarında biz olduk, 1984  Kürt 
Özgürlük  devriminin başlatıcıları arasında yine en önde olduk. 30 yıl-
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lık özgürlük savaşında en değerli evlatlarımızı kaybettik. Bugün de 
aynı noktadayız.  Tayyip’in şahsında bu egemenler sistemine kafa tut-
mamız gerekmektedir. Bir egemeni yere çalarken, bir başkasını ayağa 
kaldıranlara destek olmamalıyız. Alevilere düşen CHP saflarını hızla 
terk etmek ve kendi safını kendi yaratmaktır. Kürt özgürlük hareke-
ti Alevileri nesne olmaktan çıkarıp, sürecin öznesi haline getirmiştir. 
Bugün ortada Alevilerin haklarından bahsedilinebiliniyorsa bu içinde 
evlatlarımızın, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın da aktif yer aldığı Öz-
gürlük Hareketinin yarattığı kazanımlar sayesindedir. Dün esamesi 
okunmayan, aşağılanan, dışlanan Alevinin bugün adı var, hakların-
dan bahsediliyor. Açılımlara konu oluyor. Artık güçlerimizi birleştir-
menin ve kazanmanın zamanıdır.  Yeter ki, doğrudan ayrılmayalım ve 
bizi birkaç kuru övgüyle veya birkaç kuruşluk maddi çıkar ile düzene 
bağlayanların oyununa gelmeyelim.

Aleviler bu coğrafya da Kürtler ile birlikte en çok baskı ve zulme 
uğrayan toplumsal kesimi oluşturmaktadır. Bu iki kesimin ve bunların 
yanında devrimci demokratik hareketin, ötekileştirilen kadınların, iş-
çilerin, gençlerin, öğrencilerin, aydınların buluşmasını istemeyenler bu 
düzenin devamında çıkarı olan egemen siyasettir. Bu siyasetin pratik 
uygulayıcıları da bugünün düzen içi partileridir. Aleviler artık birile-
rine karşı, bir başka egemenin oy deposu olmaktan kendini çıkarma 
zamanlarının geldiğini görmelidir.  

İşte egemenler Gezi ruhunun ortaya çıkardığı bu başkaldıran, 
isyan eden, haksızlığa boyun eğmeyen, her inançtan ve her siyaset-
ten insanın, haksızlığa ve zorbalığa karşı çıkanların birleşebileceğini 
ispatlayan eyleminden korkuyorlar. Bugün bu bağımsız başkaldırı ru-
hunu kendisine malzeme yapmak isteyen sağdan ve soldan birçok çev-
renin de ortada dolaştığı gerçeğini göz ardı etmeden Gezi’nin direnen 
ruhuyla, Kürt halkının ve Kızılbaş Alevilerin güçleri ortak platformlar-
da buluşursa egemenlerin düzenini başlarına çalabiliriz.

Artık herkes, sağcısı solcusu bugünden sonra eski siyasi argü-
manlarla iş yürüterek başarılı olunamayacağını bilerek siyaset yap-
mak durumundadır. Biz işimize bakmalıyız. Bugün karizması çizilmiş 
Tayyip’in, yarın bir başka egemen çevrenin ortaya atacağı gündem 
saptırma amaçlı girişimlerinin ardından sürüklenmeden hareket etme-
liyiz. Kendi gündemimizi kendimiz yaratabilirsek toplumsal bir güç 
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haline gelebiliriz. 

Aleviler de, kendileri için bir güç olmanın yol ve yöntemini ara-
malıdır. Tayyip ne kadar Alevi, bir başkası ne kadar Alevi tartışması-
na girip asıl gündemden koparsak bir kez daha düzen savunucularının 
payandası olmaktan kurtulamayız. Tayyip’in “dört dörtlük Alevi” ol-
duğu söylemine takılıp kalacağımıza, bu sözleri söyleme cesareti verdi-
ğimiz için dönüp kendimize bakalım. “biz öz müslümanız, öz Türküz, 
soyumuz maveraünnehri’nden geldi” gibi söylemleri söyleyen Tayyip 
değil, Bizim içimizdeki aslını inkar eden kınalı kekliklerdir. Aleviliği 
Aliseverliğe indirgeyen Tayyip değil, sahte soy secereli düzen görev-
lendirmesi dedelerimizdir. Kızacaksak onlara kızalım. Tayyip sadece 
durumdan vazife çıkarmış ve bizi en zayıf halkamızdan yakaladığını 
zan ederek vurmaya çalışmıştır. 

Ancak herkesin unuttuğu bir şey var, bugün Aleviler hangi bi-
çimde kendi tarif ederlerse etsinler. Hala aynı semahı dönüyorlar, aynı 
deyişleri söylüyorlar, aynı güneşe ve ateşe inanıyorlar. Hala öz aynıdır. 
Ancak bu inançsal ritüeller ve gelenekler gelecek kuşaklara aktarıla-
mazsa bizi büyük tehlikeler beklemektedir.  Alevi ozanları inancımızın 
bugünlere gelemesinin temel taşıyıcılarıdır.  Tayyip’e soralım bakalım 
“Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme” diyebilir mi? “Ali evvel 
Ali Ahir, Ali batın Ali zahir’ diyebilir mi?  İşte Alevinin inandığı Ali bu 
dizelerde gizlidir. Oysa Tayyip’in ve birçok Alevi geçinen düzen savu-
nucularının Ali’si ayrıdır. 

Daha iyi anlaşılması için ozanlarımızdan bir kaç dize ekleyelim:

‘’Diz çöküp yerlere dinlemem vaazı, kıble denen taşa etmem niyazı
Peçeli sarıklı kara yobazı, Arap çöllerine süresim gelir’’ 

(Mahmut Erdal)

‘’İnan ki sözlerim haktır, din iman güzel ahlaktır
İbadetin şekli yoktur, türlü şekil göstermişler’’ 

(Aşık Ali Metin)
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‘’Hakiki ibadetin hiçbir vakit, kayıt ve şartı yoktur’’ 

(Şeyh Bedreddin)

‘’Bütün evren semah döner, aşkından güneşler yanar
 Aslına ermektir hüner, beş vakitle avunmayız’’ 

(Hüdai)

‘’Sorun bana aklı olan, gönülmü iy kabe mi iy
 Ben aydırım gönül iydir, gönüldedir hak durağı’’ 

(Yunus Emre)

 ‘’Sofu olan taşa döner, biz döneriz yâre karşı
Hakkı insanda bulmuşuz, dönmeyiz duvara karşı’’ 

(Kul Ahmet)

İşte takiyyeden sıyrılmış gerçek erenlerin, Hakkın Yolu olan Ale-
viler doğaya, tanrıya ve insana böyle bakıyorlar. Varın siz söyleyin 
kim dört dörtlük Alevi diye. Ama eğer bu topraklarda İslam Şeriat 
özlemcileri bile Aleviliği tarife çalışır hale gelmişse ve bu tarife uygun 
olarak ta kendilerini « dört dörtlük Alevi »  görüyorsa biz önce aynayı 
kendi yüzümüze tutmalıyız ve suçu da kendimizde aramalıyız. Acaba 
biz nereden bu Hak yolundan saptık ta, Hayatının her döneminde Hak-
ka saldıranlar Hakkı savunur hale geldiler? 

Onun için yazının başlığını öyle koydum, Tayyip te Alevi olmuş 
vay halimize ! dönelim kendimize bakalım o zaman.
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Dersim Tartışmaları Üzerine

Başbakan Erdoğan AKP il başkanları ile yaptığı toplantıda Der-
sim katliamına değinerek bundan CHP nin sorumlu olduğunu vurgu-
ladı. Ayrıca üstünkörü bir özür dilerim tutumuyla da Alevileri yanına 
çekme hesaplarına girdi.  Ardından bu konuda iki kitap yazmış olan 
CHP’li Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün bir açıklama yaptı. CHP’nin 
ulusalcı milletvekilleri hemen ayaklandılar.  Savunmaya geçtiler. Er-
doğan’ın prim yapmasına dahi göz yumarak kendi vekillerine karşı 
saldırıya geçtiler. Oysa varsa bir ayıp ki, ayıbın ötesinde bir insanlık 
suçu var ve bu suç TC devletine aittir. CHP dönemin tek partisidir ve 
bugünün partileri  ondan doğmuştur. Bayar’lar Menderesler de aynı 
partiden gelmiştir. Dolayısıyla özür dilemesi gereken TC devleti adına 
iktidar yürütenlerdir. Tüm siyasi partilerdir. Erdoğan’ın kurnazlıkları 
ile kimse suçlu olmaktan kurtulamaz.  CHP’de Aygün’e saldıracağına 
gerçeği kabul ederek hesabını verme cesareti göstermelidir. Bölünürüz 
vb benzeri kaygılarla tarihsel gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmama-
lıdır. Ne yaptı Aygün, bir gerçeğin bir kısmını dile getirdi. Bakınız ne 
diyor:

« CHP›li Hüseyin Aygün, Cumhuriyet tarihinin en acı sayfala-
rından biri olan ‹Dersim olayları› konusunda uzman bir isim. ‹Dersim 
1938 ve Zorunlu İsyan› ile ‹0.0.1938, Resmiyet ve Hakikat› kitapla-
rının yazarı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu›nun davetiyle milletvekili 
adayı olan ve Tunceli›den seçilen Aygün, 73 yıl önce yaşanan olaylarla 
ilgili resmî tezlerin gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Zaman›a konu-
şan Aygün, Dersim meselesinin 500 yıllık bir konu olduğunu belirtti. 
«Dersim, etnik kimliği ve dinî inançları bakımından farklı özellikler 
taşıyan, bu farklılık sebebiyle de 500 yıldır yok edilme siyasetiyle karşı 
karşıya kalan bir bölge.» diye konuşan Aygün, «Cumhuriyet, esasen 
o politikada bir değişiklik meydana getirmiyor; önce merkezleşme yö-
nünde kararlar alınıyor, bölgeyi merkezî yönetime bağlama yönünde 
bazı raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar, 500 yıllık Dersim sorununu 
barış içinde çözmeye yönelik öneri getirmiyor. 1937-1938›de jenosite 
(soykırım) varan bir operasyonla Dersim meselesi tarihe havale edil-
miş oluyor. Ama böyle de bitmiyor, bu sorun devam ediyor.» ifadele-
rini kullandı. 
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Ordu harekat yapınca insanların kendini korumak için silahlan-
dığını aktaran CHP’li vekil, “Resmiyette ise bir isyan olduğu ve devle-
tin de bunu bastırdığı tezi savunuluyor. Çünkü Başbakan’ın deyimiyle 
‘50 bin insanın öldürüldüğü’ bir operasyonun meşrulaştırılması için 
orada bir isyan oluşturulması gerekiyordu. Dersim isyanı, sonradan 
icat edilmiş bir şeydir, öyle bir şey gerçekte yoktur.” dedi. Dersim kat-
liamının sorumlusunun devlet ve o dönemin CHP iktidarı olduğunu 
vurgulayan Hüseyin Aygün, şöyle devam etti: “Ancak CHP’de bu ko-
nuda kendi tarihiyle yüzleşme ve uygulanan politikaların toplumun 
önünde saydam bir şekilde tartışılması yönünde bir tavır alındığını Kı-
lıçdaroğlu döneminde görüyoruz. Tabii ‘bunu CHP yaptı’ deyip, bunun 
üzerinden bir politika üretmek de doğru değil, çünkü o dönem başka 
parti yoktu zaten.” 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘katliamdan haberdar olmamasının 
mümkün olmadığını da dile getiren Aygün, “Bu dönem boyunca iz-
lenen bütün politikalarda Atatürk devletin başındadır. Fakat Alevi-
ler, bütün bu dönemi Mustafa Kemal’den ayırmak için onun ‘büyük 
lider’ kimliğine de gölge düşmemesi için fotoğrafını alıp Hazreti Ali ile 
yan yana asmışlardır. Bu katliamdan haberdar olmadığına kendilerini 
inandırmışlardır.” yorumunda bulundu. » 

Evet ne yazık ki, Aleviler hala kendi katillerine sevdalanmaktan 
vaz geçemediler, bu tek başına onların suçu değil elbette, bu katliam-
dan sonra uygulanan özel politikalarla Kızılbaş Aleviler « Öz Türk ve 
Öz Müslüman »lar haline getirilmeye çalışılmış, Katilleri de onlara tek 
dostları olarak tanıtılmıştır. Hemen bütün öğretmen okulları  Alevi-
lerin yoğun olduğu bölgelerde açılmıştır. Ailelerinden koparılan Alevi 
çocukları  askeri okullarda eğitilmiştir. Tam anlamıyla beyaz bir terör 
ile insanlar geçmişlerinden koparılmıştır. Kürt Alevi çocuklarına Mus-
tafa ve Kemal isimleri konulmuştur.  

Erdoğan bile hala suçlu İnönü’dür  derken Atatürk’ü öne çıkar-
maktan çekiniyor. Oysa karar verici olan Mustafa Kemaldir. İnönü ve 
diğerleri pratik uygulayıcıdır.  Tunç-Eli kanunu çıkarılırken konuşan 
Mustafa Kemal « Dersim içimizde kangrenleşmiş bir yaradır, tez za-
manda bünyemizden bu ur temizlenmelidir » diyerek katliama ferma-
nı vermiştir. Yine Dersimi bombalamaya giden ilk pilot manevi kızı 
Sabiha Gökçen’dir. 
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Dersim’de bilinenin aksine devlete karşı bir isyan olmamıştır, 
yapılan bir soykırımdır. Dersimliler bu soykırımı önleyebilmek için 
ellerinden geldiğince direnmiştir o kadar.  Dersim katliamının esas 
gerekçesi düşürülememiş son Kürt kalesi olmasıdır. Ağrı isyanı  ile 
bitirdik zan ettikleri Kürt halkı Dersim dağlarında hala etnik kimliği ve 
inancıyla yaşamaktaydı.  Bu son ur da temizlenmeliydi ki, TC dikensiz 
bir gül bahçesine dönüşsün.  Boşuna demediler o dönemin yetkilileri. « 
Ağrı isyanını bastırarak lo diyenleri yok ettik, şimdi de Dersim de  zo 
diyenleri yok ederek bu sorunu ortadan kaldıracağız »  gözden kaçırı-
lan esas nokta burasıdır. 

Dersim eyaleti bilinenin aksine Osmanlıya biat etmediği gibi, 
TC’ye de biat etmemişti. Daha cumhuriyetin kurulmaya çalışıldığı 
yıllarda Koçgiri’de Ali Şer önderliğinde bağımsız Kürdistan hedefiyle 
Kürtler ayaklandılar. Refahiye’ye Kürdistan bayrağını astılar  daha 
sonra bu isyan kan ile bastırıldı. Katliamdan kurtulanlar Ali Şer de 
içinde Dersim aşiretlerine sığındılar, TC’nin kuyruk acısı bundandır. 
Dersim katliamı bir intikam eylemidir. Koçgiri’de bağımsız Kürdistan 
isteyerek Osmanlıya ve ardılı TC’ye başkaldıran Kürt Kızılbaşlarından 
intikam alma eylemidir. Sürekli Dersim katliamına işaret eden aydın-
lar her nedense Koçgiri hakkında hiç konuşmazlar. Sürekli Dersim’den 
bahsedenler bölge insanın ulusal  kimliğinden bahsetmeyi göz ardı 
ederek sadece inançsal kimliğini göze batırmaya çalışırlar. Oysa her 
ulus gibi kürtler de çeşitli inanç topluluklarından oluşmaktadır. Ama 
sonuçta hepsi de Kürttür. 

Erdoğan_Gülen ikilisinin öne çıkarmak istediği Kürt Alevilerini, 
içeriğinden boşaltılmış bir sahte Alevilik eliyle, kendi katillerine sevda-
lı hale getirilmiş kişiliksiz, kimliksiz bir toplum haline getirip asimile 
etmektir. Onların sevdiği en iyi Alevi tüm geçmişini unutmuş sadece 
Ali’yi seven Alevi, onların sevdiği en iyi Kürt ulusal kimliğini, kişili-
ğini, kültürünü unutmuş sadece İslam ideolojisini savunan Kürt’tür. 
Yani yaratılmak istenen dün ne ise bugün de aynıdır. Ortalıkta mu-
halefeti ve iktidarı ile oynanan ise sadece aldatma amaçlı danışıklı bir 
döğüştür. Bakın Erdoğan AKP toplantısında 4 tane belge açıkladı, hep 
beraber okuyalım, sonra da bunların gereğini yapmasını birlikte iste-
yelim.
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-BELGE 1-

“Yine 1935 yılında bir kanun çıkarılıyor. Kanun’un adı: tunç-eli 
vilayetinin idaresi hakkında kanun. Kanun’un ilk maddesinde şu be-
lirtiliyor:

Madde 1: tunç-eli vilayetine, ordu ile irtibatı baki kalmak ve rüt-
besinin salahiyetini haiz bulunmak üzere korkomutan rütbesinde bir 
zat vali ve kumandan olarak seçilir. Sonra, bu vali ve kumandana ya-
sada çok enteresan haklar tanınıyor. Mesela vali ve kumandan gerek 
görürse, aileleri bir yerden bir yere göç ettirebilir. Mesela, idam hü-
kümlerinin vali ve kumandan tarafından teciline lüzum görülmezse, 
hemen infaz yapılır. Mesela ceza mahkemelerinde verilen kararların 
temyizine gerek yoktur. İşte bu kanunun ardından, hazırlıklar yapılı-
yor, 1937,1938 ve 1939 yıllarında Dersim’de maalesef büyük bir dram 
yaşanıyor. Havadan, karadan, toplarla, hatta gaz bombalarıyla, Der-
sim’de hareket eden her şey, çocuklar, kadınlar katlediliyor. Dersim 
olayları sırasında orada asker olan Muhsin Batur, anılarında aynen şu 
ifadeyi kullanıyor: ‘Günlerden bir gün emir geldi. Tren yoluyla Elazığ’a 
vardık. Oradan da ilk durak Pertek olmak üzere harekete geçtik. İki 
aya yakın Dersim’de görev yaptım. Okuyucularımdan özür diliyorum 
ve yaşantımın bu bölümünü anlatmaktan kaçınıyorum. Üstad Necip 
Fazıl, Dersim’deki facianın tarihte bir benzerinin olmadığını ifade edi-
yor. Babalarını arayan ve yanına gitmek istediklerini söyleyen iki ma-
sum çocuk Hozat kaymakamı tarafından süngületilerek babalarının 
yanına gönderiliyor. Kendisinin öğretmen ve köy halkıyla alakasız bir 
şahıs olduğunu iddia ederek, alevler içinden fırlamak isteyen bir genç, 
kalasla alevlerin içine itiliyor ve karşısında da sigara içiliyor. Bir köy 
halkı, önce kurşunlanıyor, daha sonra buğday sapları üzerinde yakılı-
yor. Üstad, faciayı şu satırlarla anlatıyor.

‘Mazgirt Tersemek nahiyesinin halkı doğranmakta. Merhamet 
sahiplerinden biri, birle on yaş arasında 20 kadar çocuğu alıp bir de-
renin içine saklamıştır. Vaziyet birden haber alınıyor. Çocukların öl-
dürülmeleri emri veriliyor. Fakat bu emri yerine getirebilecek kimse 
bulunamıyor. En katı yürekliler bile, böyle müdafaasız masumlara si-
lah kullanamayacaklarını söylemeye mecbur kalıyorlar. Nihayet kara 
suratlı bir adam bulunuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bekleyen 
20 masumun işi bitiriliyor. Murat suyunun, kandan kıpkızıl aktığını 
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görenler olmuştur. Dersim vakasının en büyük mazlumlarından seyit 
rıza’nın hikayesi ise ayrıca yürek burkucu. Dönemin Malatya Emniyet 
Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil, bir röportajda bunu şöyle anlatıyor. 
“Son sözünü sorduk? kırk liram var, oğluma verirsiniz dedi. Bu sırada 
Fındık Hafız asılıyordu. Asarken iki kez ip koptu. Seyit Rıza görmesin 
diye ben arabanın önünü kapattım. Fındık Hafız’ın idamı bitti. Seyit 
Rıza’yı meydana çıkardık. Soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Se-
yit Rıza, meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti: 
Evlad-ı kerbalayıkh, bi hatayıkh, ayıptır, zulümdür, cinayettir?

Evet değerli arkadaşlarım. sayısı bugün dahi bilinmeyen, tah-
min edilen binlerce insan, kadın ve çocuk katlediliyor, yuvalar yıkılı-
yor, binlerce insan batıya göç ettiriliyor, binlerce kız çocuğu evlatlık 
veriliyor.”

-BELGE 2-

“Bakın burada, bir belgeyi sizlere göstermek istiyorum. 8 ağus-
tos 1939 tarihli bir belge. Jandarma Umum Komutanlığından başve-
kalet yüksek makamına gönderilmiş. Dersim’e yapılan müdahalenin 
bilançosunu veriyor, kat’i netice alınıncaya kadar baskınların devam 
edeceğini bildiriyor. Ekte de bir cetvel var? ölü, diri, teslim olanların 
rakamlarını gösteriyor

1936, 1937, 1938 ve 1939’da, toplam 13 bin 806 kişinin öldürül-
düğü bu belgede ifade ediliyor. Belgenin altındaki imza çok ilginç. Faik 
Öztrak, Dahiliye Vekili, yani İçişleri Bakanı.

Kılıçdaroğlu nereye kaçıyorsun ya. Bunlardan nasıl sıyrılacak-
sın. Ben mi özür dileyeceğim sen mi özür dileyeceksin. Devlet adına 
özür dilemek gerekiyorsa böyle bir literatür varsa, ben özür dilerim, 
diliyorum. Ancak CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken varsa 
güya ’yeni CHP’nin genel başkanıyım’ diyorsun sensin. Hadi onurunu 
kurtar bakalım.”

Erdoğan’ın devlet adına özür dilemesi üzerine salondakiler tara-
fından ayakta alkışlandı.”
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-BELGE 3-

“Dersim’le ilgili bir başka belgeyi de bugün burada açıklıyorum. 
23 aralık 1938. Atatürk’ün vefatından yaklaşık 1 ay sonra. İsmet İnö-
nü Cumhurbaşkanı, Celal Bayar Başbakan. Bu bir kararname. Şöyle 
diyor:

‘Tunceli’den garba nakillerine karar verilen cem’an 12 bin ki-
şinin 11 bin 683 kişinin mürettep mahallerine sevk ve iskanları icra 
edilmiş ise de, muhtelif mahallerde aynı evsafı haiz ve sevke hazır bir 
vaziyette bulunan 514 şahıs ile birlikte yekunu, kararnamelerle tespit 
edilen miktarı geçeceğinden dağlarda ve mağaralarda saklanmaları 
ve kış münasebeti ile barınamayarak dehaletleri umulanlarla beraber 
daha 2 bin kişinin ilişik listede yazılı yerlere sevk ve iskanları, dahiliye 
vekilliğinin teklifi üzerine icra vekilleri heyetinin toplantısında onan-
mıştır.’

İmza: Reisicümhur ismet İnönü. Tabii, alttaki imzalarda bir 
isim de bu arada dikkatimizi çekiyor. Nafia vekili, yani Bayındırlık 
Bakanı Ali Çetinkaya.Ali Çetinkaya, iskilipli atıf hoca’yı düzmece bir 
mahkemeyle, «kararın infazına, şahitlerin sonra dinlenmesine» diye-
rek idam eden, kel ali lakaplı hakim. 3 Mayıs’ta, CHP’li Yenimahalle 
Belediyesi, işte bu Ali Çetinkaya’nın ismini Ankara Yenimahalle’de bir 
parka verdi. Biz, bunu hatırlattığımız zaman da, chp genel başkanı 
sayın Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar’da, işte bu Ali Çetinkaya’ya sahip 
çıktı, onu bir kahraman olarak ilan etti. Sizin kahramanlarınız buysa 
bu ülke biter. Bizim kahramanlarımızın arasında böyle yüzü kapkara 
olanlar yok. Apaydınlık olanlar var. Ama sahiplenir çünkü yüzsü yok. 
Bu adil bir yaklaşım ister.

İşte bu Dersim Belgesi’nin altında da Ali Çetinkaya’nın imzası 
var. Dersim’de operasyon hazırlıklarında da, işte CHP genel başkanı 
sayın Kılıçdaroğlu’nun sahip çıktığı bu Ali Çetinkaya’nın katkısı var. 
Bu da fotoğraflarla sabit.»
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-BELGE 4-

“Bir başka belge. Dersim operasyonlarının hemen ardından, Sa-
son’da yapılan temizlik ve takip operasyonlarının raporu. Sason böl-
gesinde 384 kişinin öldürüldüğü, diri tutulan ve teslim olanların tama-
mının batı’ya göç ettirildiği ifade ediliyor. Halen Sason yasak bölgesi 
içinde hiçbir ferdin kalmadığı, operasyonun da böylece sonlandırıldığı 
ifade ediliyor.28 Eylül 1938. İmza: İçişleri Bakanı Şükrü Kaya.”

Erdoğan başında bulunduğu devletin geçmiş devletin devamı 
olduğunu bilmiyor mu da suçu CHP ile sınırlandırmak istiyor. Bili-
yor elbette ama onun amacı üzüm yemek değil bağcı dövmek olduğu 
için Dersim katliamı üzerinden Kemalizm ile hesaplaşmaya çalışıyor. 
Onun derdi Kürtleri, Alevileri sevmek onlara haklarını vermek değil, 
diktatoryal iktidarını sağlamlaştırmaktır. Bunun için muhaliflerini 
ezmelidir.  Ancak çağımızın bu tür ütopyalara müsade etmeyeceğini 
anlayacaktır elbet bir gün, şimdi gözünü iktidar olmaktan kaynaklı 
güç örtmüş görünüyor.

Düne kadar Kürt sorununda demokratik açılım yapan( !)  Erdo-
ğan şimdi kimyasal silahlarla yok ediyor. Dün Kürtleri « siz Zerdüşt-
sünüz, size ne türban vb sorunlardan » diyerek sözde aşağılayan Er-
doğan, bugün nasıl olur da Alevileri sever ? bellekleri olanlar niyetleri 
de anlarlar elbette. Erdoğan bilmiyor mu ki ? Alevilik Zerdüşt inancı-
nın devamıdır ? elbette biliyor. Ama amaç Aleviyi, hem Türk, hem de 
Müslüman yapma olunca gerçekler ters yüz edilmekten çekinilmiyor.  

Ne CHP, ne de  AKP kurulu düzeni dönüştürecek temel adımları 
atacak iradeye sahip değillerdir. Sahip olsalar bugün kangrenleşmiş 
Kürt sorunu çözülür. Onlar bırakın sorun çözmeyi, sorun çoğaltmayı  
seçiyorlar. Esas sorunları kitlelerden gizlemek için yapay sorunlar ya-
ratıyorlar. Ama sorun çözücü adım atmaya sıra geldiğinde de sus pus 
oluyorlar. Bakın laflara hele « Aleviler de kardeşimizdir, bizde en az 
onlar kadar Aliyi ve evlatlarını severiz, bakın İslam aleminde Yezit ve 
Muaviye isimleri zaten lanetlidir » türü açıklamalarla göz boyuyorlar. 
Oysa biliyorlar ki, Aleviler kendileri gibi değil, camiye gitmez, namaz 
kılmaz, oruç tutmaz, Hacca gitmez, zekat vermez, yani İslam’ın hiç bir 
şartını yerine getirmez. Kinleri bundandır.  Amaç belli Alevi İslamsa 
İslam’ın ibadet yeri de Camilerdir. Cem Evlerine neden statü istersi-
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niz? gelinmek istenen yer burasıdır.

Biliniyor bugün Alevilik yasaklı bir inanç hala, Cem Evlerinin 
statüsü yok, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle ve Milli Eğitim Bakanlığı 
eliyle herkese Sünni-İslam inancı zorunlu olarak öğretiliyor. Bu sorun-
ları çözmeyen devlet kimi kandırabilir. Eğer özür dileniyorsa bu özrün 
gerekleri de yapılmalıdır. Insanlık suçlarından zaman aşımı kaldırıla-
rak dönemin sorumlu kişi ve kurumlarından hesap sorulmalıdır. Eğer 
Kürt gerçeği kabul ediliyorsa bu insanların Kürt olmaktan doğan temel 
istemleri kabul edilmelidir. Ana dilde eğitimleri serbest olmalıdır. Kül-
türünü yaşatması önündeki engeller kalkmalıdır. Eğer Alevi gerçeği 
kabul ediliyorsa Alevilik ayrı bir inanç olarak  kabul görmeli ve ibadet 
yerleri resmen tanınmalıdır. Devlet güdümlü inanç kurumu Diyanet 
lağvedilmeli, herkes inancını icra etme veya etmeme de özgür bırakıl-
malıdır. Devlet eliyle ibadet merkezleri (Cami, Kilise, Havra veya Cem 
Evi) açılmamalı. Her topluluk kendi sivil kurumlarını oluşturmada öz-
gür olmalıdır. Devlet ile din işleri tamamen birbirinden arındırılmalı-
dır. Ancak bunlar yapılabilirse özür dilenmiş olur. 

Kürt kızılbaşları da, oynanan böl ve yönet oyunlarına alet ol-
mamalı, gerçekten özgür ve demokratik bir ülkede yaşamanın Kürt 
Sorunun çözümünden geçtiğini unutmamalıdır. Bu sorun çözülmeden 
Türkiye’de gerçek anlamda hiç bir demokratik adım atılamaz çünkü.  
CHP’nin de, AKP’nin de halklarımızın temel sorunlarını çözecek irade-
den yoksun olduğu bilinerek, iktidarı  hedefleyen gerçek bir demokratik 
muhalefet yaratmak hepimizin ortak amacı ve istemi olmalıdır. Tüm 
yapılmak istenenlerin altında yatan esas neden, böylesi bir halk hare-
ketinin  engellenmesi istemidir.  Korkuları sistem dışı bir muhalefettir. 
Bunun için KCK operasyonları var, bunun için Türkiyeli aydınlar ceza-
evlerinde. 
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Artık Sesli Tutum Almanın Zamanıdır

8 Temmuz 2012

Biliniyor 2 Temmuz 1993 yılında Sivasta Pir Sultanı anma et-
kinliklerine katılan 33 aydın insan ateşlerde yakıldı.  Bir inancın men-
suplarına bir kez daha katliam uygulandı, bugünkü AKP”yi iktidar 
yapan binlerce yobaz çılgınca Türkiye’nin aydınlık yüzü aydınlarımıza 
saldırdı.  Bu yobazların avukatlığını yapanlar bugünkü AKP de millet-
vikilidir. Devletin kolluk kuvvetleri bu kıyıma seyirci kaldı. Bugün bu 
davadan yargılananlar zaman aşımından yararlandırılarak hapisten 
kurtarıldılar. Bu kanlı katliamın emrini vereler ise hiçbir zaman yar-
gılanmadılar. 

2 Temmuz Türkiye”de bir dönüm noktasıdır.  Aleviler için yoko-
luş veya kendi küllerinden yeniden dirilişin vesilesi olmuştur. Aleviler 
atıldıkları ateşin küllerinden adeta yeniden dirildiler.  Geçen 19 yıl-
lık süreçte Aleviler ortak ülkemizin hemen her yerinde örgütlendiler, 
ibadet evlerimiz Cemevlerini açtılar.  Bu duruma seyirci kalmayan 
zalimler iktidarı elbette boş durmadı. Bu ilerici Alevi örgütlenmesini 
boşa çıkarmak için geçmiştede de iktidarın beşinci kolu gibi çalışan 
bazı sözde Alevi önderini harekete geçirdi, onlara paralar aktararak, 
önüne geçemediği Alevi örgütlenmesinin içine sızarak amacına ulaş-
maya çalıştı.  Alevilerin ilerici hareketlerle ve Kürt Özgürlük Hareketi 
ile buluşmaması için türlü oyunlar sergilediler. Bugün de aynı oyunlar 
oynanmaya devam ediliyor. 

Aleviler Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşmalı dediğinde, 
durumu Diyanete Soruyorlar, diyanet ise İslamda Cami’den başka 
ibadethane yoktur diyor. Aleviler de İslamdır dolayısıyla ibadetlerini 
Camide yapmalıdır deniliyor.  Oysa herkes biliyor ki, Aleviler bugüne 
kadar ne Camide ibadet yaptılar, ne Hacca gittiler ne de Namaz kıldı-
lar. Ama bugün dayatılan budur. Aleviler diyanetin bu açıklamalarına 
hadi ordan demelidir. Sen kim oluyorsun da benim adıma açıklama 
yapıyorsun demelidir.

Sultan olma hayaliyle yaşayan Erdoğan açıktan herkese tek tip-
lileşmeyi dayatıyor.  Alevi örgütleri zorunlu din dersleri kaldırılma-
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lıdır, Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır, devlet her inanca eşit 
mesafede durmalıdır dediğinde dünkü iktidarlar ile, bugünün iktidarı-
nın tutumu hep aynı, bunlar yetmezmiş gibi bugün bir de tüm okullar 
İmam Hatiplileştiriliyor.  Türk Başbakanı Recep efendi Kürt halkı ile 
Özgürlük Hareketinin arasını açma amacıyla “PKK Zerdüşttür, BDP 
Zerdüşttür, KCK Zerdüşttür” diyor. Oysa kendisi de Zerdüştün yolunu 
şaşırmış çocuğudur. Zerdüşt kötü ise onun yolunu şaşırmış çocukları 
daha da kötüdür. Erdoğanın bu tür söylemleri artık sıradan hale geldi. 
Buna karşı tepkinin oldukça sert olması gerekiyor. 

Biliniyor Kürtler zorla İslamlaştırılmadan önce ateşi ve güne-
şi kutsayan Zerdüşti inançta idiler. Nitekim bugün hala tüm Kürtler 
kendilerini ateşin ve güneşin çocukları, Kürdistanı da ateş ve güneş 
ülkesi olarak adlandırlar. Yani İslam öncesi geçmişlerinden gururla 
bahsederler.

 Kaldı ki, Ezdai ve Kızılbaş Kürtler tüm baskı ve kıyımlara kar-
şın eski inançlarını korumak için büyük bedeller ödeyerek bugüne ka-
dar inançlarını sürdürmüştür ve sürdürmektedir. Erdoğanın kabul-
lenemediği işte budur. Tüm Kürtlerin Müslümanlaştırılması gerekir, 
tüm Türkmen Alevilerinin müslümanlaştırılması gerekir. Yani amaç 
tek millet, tek devlet, tek bayrak olmanın da ötesinde şimdi birde tek 
inançtır. Bırakalım Türkiye sınırlarını, artık bölgemizdede AKP ikti-
darının amacı, Sünni İslam dışında bir inancın kalmamasıdır. Bun-
dan dolayıdır ki, Suriye ile savaşın eşiğine gelmiştir. İran ile köprüleri 
atmak üzeredir. Suriye’de Nusayri kökenli ESAD’ın iktidarını kabul-
lenememektedir. Onun diktatörlüğünü bahane ederek asıl amacını 
gizlemektedir. Amaç Aleviliğin bu ülkede de kıyım ile baskı ile yok 
edilmesidir. 

Suriye Baas partisinin iktidarı elbette bir dikta iktidarıdır. An-
cak asla tek başına bir Alevi iktidarı değildir. Bir koalisyondur.  Dev-
letin en büyük kurumlarının birçoğunun başında da Sünni kökenliler 
bulunmaktadır. Ülkede binlerce Cami bulunmasına karşın resmi Alevi 
ibadethaneleri yoktur. Ama Esad ailesi Alevi kökenlidir diye iktida-
rı da Alevilerin sürdürdüğü yalanı ile nufusunun ezici çoğunluğunu 
oluşturan Sünni kitleler harekete geçirilmeye çalışılıyor.  Suriye Müs-
lüman Kardeşler örgütünün dini önderleri yayınladıkları fetvalarla 
“Alevilerin kadınlarının ırzına geçmek, mallarına el koymak ve Alevi-
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leri öldürmek helaldir” diyorlar ve iktidara geldiklerinde “tüm Alevi-
leri öldüreceğiz” demekten çekinmiyorlar. İşte bugünün Türk iktidarı 
böylelerini destekliyor. 

Gelelim Türkiye ye, Alevi hareketi içten çökertilmeye çalışılıyor. 
Cem Vakfı ve benzeri devlet güdümlü yapılanmalar vasıtasıyla Cem 
evlerimiz minaresiz camilere çevriliyor. Alevilerin Camilere gitmeye-
ceklerini bildikleri için cem evlerimiz camileştiriliyor. Alevilik salt Ali 
severliğe indirgenerek özünden uzaklaştırılıyor. Oysa Aleviliğin kök-
leri Arap yarımadasında değil üzerinde yaşadığımız Mezopotamya ve 
Anadoludadır.

 Bizi köklerimizden koparmak istiyorlar buna müsade etmemiz 
bekleniyor.  İlk işimiz içimize sızmış sahte Alevi Fetullahçıları bir bir 
teşhir ederek söküp atmaktır.  İkinci işimiz Kızılbaş Kürt Aleviliğini,  
Zaza Aleviliği, Dersim Aleviliği diye adlandırarak, Kürtlükle Aleviliği 
birbirinden ayırmaya çalışan sözde radikal, özde ise inkarcı ve bölücü 
içimize sızdırılmış beşinci kol  faaliyetlerini de teşhir ve tecrit etmektir. 

Bu her iki tutum sahibi güçlerin tek amacı Aleviliği Kürtlükten 
kopararak düşmana teslim etmektir. Sözde ne söylenirse söylensin, bu 
gruplara inanan insanlar ne kadar temiz olursa olsun, sonuçta yapı-
lan kendi aslını inkardır. Aslını inkar edenler ise haramzadedir. 

Yazının başlığında söyledik artık sesli tutum almanın zamanı-
dır.  İçinde yaşadığımız coğrafyada Alevilik Kürdi bir inançtır.  Alevi-
likle Kürtlüğü birbirinden ayırmak isteyen her girişim, kendisine ilerici 
diyen güçlerce anında teşhir ve tecrit edilmelidir. Alevinin Zazası da 
Kurmancı da bir ve aynıdır. İnancımızın adı Rea Heq olarak adlandı-
rılan Kürt Kızılbaşlığıdır. Bu inanç elbette içinde yaşadığı coğrafyanın 
inançlarının renklerini de içinde barındırmaktadır. Tıpkı öteki inançlar 
gibi. Ancak bu özellik inancımızın kendi başına bağımsız bir inanç ol-
duğu gerçeğini değiştirmez.  Artık Takiye yapma zorunluluğumuz bu-
lunmuyor, ibadetimizi gizli evlerde değil aleni olarak Cemevlerimizde 
yapıyoruz. İnanç kimliğimizi gururla haykırmak bizim de hakkımız. 

Bugünün egemenleri Aleviliği kendi istemleri olan bir Ali sever-
lik olarak kabul ediyorlar ve bize de böyle kabul ettirmeye çalışıyorlar. 
Yine Kürtlüğü de, kendi istedikleri Kürtlük olarak tanıyorlar. Aslında 
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onlar hiçbir ötekileştirilmiş toplumsal kesimin varlığını kabul etmek 
istemiyorlar. Eğer bugün birçok şeyi kabul etmek zorunda kalmışlarsa 
bu onların değiştiklerine yorumlanmamalıdır. Bu büyük bedeller öde-
nerek sürdürülen Kürt Özgürlük hareketinin yarattığı kazanımlardır 
aslında. Bu gerçeği göz ardı eden her yaklaşım eksik ve dolayısıyla 
yanlış yaklaşımdı.

Devletin en korktuğu şey, Aleviler ile Kürt Özgürlük hareketi-
nin büyük buluşmasıdır. Çünkü böylesi bir buluşma zalimler iktidarı-
nın sonunu getirebilir. Öyleyse bizim de ısrarla bu büyük buluşmayı 
sağlamaya çalışmak artık asli görevimiz olmalıdır.  Türkiye devrimci 
demokratik hareketi, Kürt Özgürlük Hareketi ve Aslını inkar etmeyen 
Alevi Hareketi  ortak bir çatıda buluştuğunda, tayyibin 2023 hayalini 
onun için bir kabusa çevirebiliriz.  Öyleyse haydi hep birlikte önce evi-
mizin önünü temizlemeye, sonra da kucaklaşmaya diyelim.
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Alevi Asilimasyonunun Son Halkası 
Hacca Gitmek

“ Hararet nardadır, sacda değil
  Keramet hırkada, taçda değil
  Her ne ararsan kendinde ara
  Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değil.”

Yukarıdaki dizelerin Hacı Bektaş Veliye ait olduğu söylenir. 
Ancak gelin görün kü, şimdilerde adlarının önüne Hacı Bektaş koyan 
bazı sözde Alevi örgütlenmeleri haca gitmek için Diyanet İşleri Baş-
kanlığından kontenjan talebinde bulunuyorlar.Yandaş medya da bu 
küçük grupların amacı belli girişimlerini süsleyerek yansıtmakta ya-
rış içine giriyor. Türkiye de başını AKP’lilerin çektiği tabanı olmayan 
Ehlibeyt Federasyonu çizgisinde kurulan tabela örgütü Avrupa Alevi 
Federasyonu Başkanı Fuat Mansuroğlu Alevilerin bu yıl ilk kez Hacca 
gideceğini söylüyor. Mansuroğlu « Ehlibeyt Alevilerinin kafilesinde şu 
an 100 civarında kişi kayıtlı.. biz bunu öteden beri yapmak istiyorduk. 
Ancak bu seneye nasip oldu. Inşallah bu yıl kafile olarak ilk haccımızı 
gerçekleştirmek istiyoruz » diyor

Şu an 3 Alevilik grubu olduğunu, dördüncüsünün ise oluş-
makta olduğunu söyleyen Mansuroğlu bunları şöyle özetledi:  
“Köln’de bir grup var. Orada olaya ateist ve ideolojik açıdan yaklaşan-
lar toplanıyor. Aleviliği kültür biçimi olarak görüyorlar. Bizim bunlar-
la işimiz ve irtibatımız yok. Sonra bir Cem Vakfı grubu var Türkiye’de. 
Bunlar da Aleviliği Şamanizmden unsurlar taşıyan, Hıristiyanlığa 
daha yakın bir din olarak görüyorlar. Türkiye’de bugünlerde kurul-
mak istenen ve Diyanet’e alternatif gibi düşünülen Alevi İslam İşleri 
Teşkilatı bu grubun çalışması. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdilerde 
bir de bir Alisiz Alevilik anlayışı doğuyor.” 

Fuat Mansuroğlu kendi grupları olan Ehli Beyt Alevilerinin an-
layışını ise şöyle özetliyor: “Alevilik İslam’ın dışında gösterilemez. Bu 
tartışmaların olması bile talihsizliktir. Çünkü Alevilik İslam’ın taa 
kendisidir. Hz. Peygamberimiz vefat ederken ‘Size iki emanet bırakıyo-
rum. Bunlar Kuranı Kerim ve Ehlibeytim” demiştir. Hz. Ali’nin yolun-
dan gittiğini söyleyenler nasıl Aleviliği İslam’ın dışında gösterebilir? 
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Hz. Ali’nin tarihi şahsiyeti belli. Her Müslüman hem SUNNİ(abç), hem 
de Ehli Beyttir. Mesela Hz. Ali camide öldürüldü diye camiye gitmeyen-
ler var. Peki ya Hz. Ali sofra başında öldürülse sofraya oturmayacak 
mıydınız? Mesela bir Hacı Bektaş-ı Veli Mevlana döneminde yaşamış-
tır. Mevlana ile dostane ilişkiler içinde olmuştur. Tüm Bektaşi fıkraları 
uydurmadır, bu şahısa yakıştırmadır ve kendisiyle uzaktan yakından 
alakası yoktur. Hacı Bektaş-ı Veli Osmanlı’nın manevi mimarlarından 
sayılır. Onun dergahından yetişenler Anadolu ve Avrupa’ya yayılmış-
tır ve bugün bile hala Balkanlarda dergahları vardır. Aleviliğin doğru 
anlaşılması lazımdır. Bizim hedefimiz bütün Müslümanların kardeş-
liğidir.” 

Yine bir başka tabela örgütü Almanya Alevi İslam Birliği (AAİB) 
Genel Başkanı Alişan Hızlı, Almanya’dan hacca gitmek isteyen çok sa-
yıda Alevi olduğunu bildiriyor.. Hızlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’ne (DİTİB), kendilerine Hac kontenjanı ayrılması için başvurdu.

“Biz İslam değiliz”, “Alisiz Alevilik” gibi söylemlerin Alevi top-
lumunu rencide ettiğini vurgulayan Alişan Hızlı, geçtiğimiz yıl İran’da 
Meşhed ve Irak’ta Kerbela’yı ziyaret ettiklerini belirtti. Almanya Alevi 
İslam Birliği Başkanı Hızlı, şunları söyledi: “İmam Ali’nin evini, camisi-
ni ziyaret ettik. İmam Hüseyin’in mekanını, 12 İmamların mekanlarını 
ziyaret ettik. Her yerde Alevi toplumunda, yani Ehli Beyt evlatlarında 
namaz var, niyaz var, dua var, Kur’an var. Oradan döndükten sonra 
Alevi kanaat önderleri bana, ‘Başkan bize yardımcı ol, biz Peygamber 
efendimizin mekanını da ziyaret etmek, Hacca gitmek istiyoruz’ dedi-
ler. Zaten Aleviler tek tek, ben Aleviyim demeden gidiyorlardı. Bunu 
resmileştirelim deyip konuyu önce yönetim kurulundaki arkadaşları-
mızla görüştük.”

Aleviler olarak Hacca gideceklerini duyulması üzerine az sayıda 
eleştirilerin yanı sıra Alevilerden yoğun takdir telefonları aldığını bil-
diren Hızlı, “Beni eleştiren üç kişi oldu. Ama yüzlerce telefon geliyor, 
mutlu olduklarını belirtiyor, iyi yapıyorsun diyorlar.” dedi.

DİTİB Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Ali Özdemir ise, “Alevi 
kardeşlerimiz hacca gitmek istediklerini bildirdiler. Hacca gitmek iste-
yip bize müracaat eden tüm Müslümanlara yardımcı olmak bizim bir 
yükümlülüğümüzdür. Ama biz bir kontenjan veremiyoruz, kontenjanı 
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Suudi Hac Bakanlığı veriyor. Alevi kardeşlerimize, bize verilmiş olan 
kontenjan içinde yer vereceğiz. Kendi din adamlarını da götürecekler. 
Ufak da olsa Alevilerin hacda farklı uygulamaları var. Alevi kardeş-
lerimizin Hac ile ilgili talebi benim bildiğim bir ilk ve bu anlamda çok 
önemli.” diye konuştu. 

Evet bu kurumda Türkiye’de her dönemin adamı proffesör İzze-
tin Doğan’ın kurduğu CEM VAKFI’na bağlı olarak çalışıyor. Amaçla-
rı ayan beyan ortada, kimisi doğrudan AKP yandaşı,  Fermani Altun 
gibiler, kimisi Fetullahın ve Musa Serdar Çelebinin arkadaşı, İzzetin 
Doğan gibiler.  40 yıl bu ülkeyi yöneten Demirel açıkça İzettin’inin 
kendileri tarafından Alevileri düzene bağlamak için görevlendirildiği-
ni söylüyor. Bu görevlilerden biri de Fermani Altundur. Yukarda adı 
geçen kurumlar da bu kişilere bağlıdır. Görevleri Alevileri Sünni İslam 
içinde eritmektir. Fuat Mansuroğlu yukarda açıkça söylüyor.  « her 
müslüman hem Sünni hem Ehli Beyttir »  Aleviler de İslamın özü ol-
duğuna göre( !) herkesten daha çok Sünnidir demek istiyor.  Düzenin 
kuklaları, yolumuzu bozmak için özel görevli düşkünler  şimdi Alevile-
rin ne kadar daha fazla Müslüman olduğunu  efendilerine anlatmanın 
ve onlardan aferin almanın gayreti içindeler.

Oysa tarihe baktığımızda hiç te öyle olmadığın, Alevilerin İsla-
mın özü olmadığını gösteren binlerce olay ve belge bulabiliriz. Bir defa 
Aleviler  bir çok etnisiteden oluşmaktadır ve dolayısıyla bir arap ailesi 
olan Muhammed’in ailesine doğrudan bağlı olamazlar.  Düzmece sah-
te soy secereleri ile kendilerini bilmem kaçıncı göbekten ehli beyte bağ-
layanlar  bu bilgi ve iletişim çağında ancak kendilerini aldatabilirler.   
Tarih bunun tersini söylüyor, Kızılbaş Aleviler inanç kimliklerinden 
dolayı Müslümanlar tarafından saldırıya maruz kalmış, kıyıma uğra-
mıştır.  Islamın özü olan bir inancın mensupları nasıl olur da tarihin 
her döneminde müslümanlar tarafından kıyıma uğrarlar ? Aleviler bu 
soruları sormaktan aciz bir toplum mudur ? elbette değil, artık Ale-
viler yasak perdesini araladılar, artık kimliğini haykıran bir Alevilik 
doğuyor bu coğrafyada, takiyesi olmayan, gizlisi saklısı olmayan bir 
Alevilik doğuyor.  Egemenlerden korkarak yapılan gizli cemler, ayan 
beyan cemevlerinde yürütülmekte, semah dönülmektedir.  Bu tür bizi 
özümüzden koparma girişimleri Aleviler arasında rağbet görmemeli-
dir, görmeyecektir de.



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 2 - 169

En büyük Alevi katillerinden biri olan  Sultan Selim, vezirleri 
ve uleması ile görüştüğü sırada: «  Madem ki Kızılbaş serdarlarının 
tahrikâtı önlenip anların hakkından gelinmeye, zararları devam etmek 
muhakkaktır. Zira Anadolu vilayetinde olan Kızılbaşlar, Şah İsmail ile 
iştirak üzere olup gaibane ana iktida ve ehl ü ıyal ve mal ve menallerin 
yoluna feda ederler ve iktidarı olanlar birçok nezr ve hediyeler ile ziya-
retine giderler ve halifeleri ile her yıl nezirler (yardım, adak MB) yollar-
lar.(…) Bundan akdem Padişah, Anadolu’da aram eden Kızılbaşlar’ı 
teftiş için hükkâm-ı memâlike (yöre yöneticilerine MB) hükümler gön-
derip, yedi yaşından yetmiş yaşına varınca Kızılbaş olduğu sabit olan-
ların isimlerini deftere kayd ile kendisine gönderilmesini emretmişti. 
Padişahın emri üzerine tahkik ve teftiş neticesinde kırkbin kişi tevkif 
olunarak kimi katledilmiş ve kimisi haps olunmuştur“ (Tacü’t-teva-
rih, Cilt-2,s. 245. Hemen belirtelim ki, İdris-i Bidlisi, doğrudan Yavuz 
Selim’e ayırdığı Farsça eserinde bu sayının 50 bini aşkın olduğunu bil-
dirmektedir.)

Üstte de vurgulandığı gibi,  Osmanlı Şeyhülislamları, aynı za-
manda Halife de olan Osmanlı padişahlarının emir ve fermanlarına 
dinsel kılıflar uydurmuşlardır. Yavuz Selim’in Şeyhülislamı olan ünlü 
İbn-i Kemal ve Kanuni Süleyman’ın Şeyhülislamı olan ünlü Ebussu-
ud Efendi dönemleri, bunun tipik örnekleriyle doludur. 

Kuşkusuz, Osmanlı ulemasının Kızılbaşlar’a ilişkin fetvaları, 
Yavuz döneminde verilen ve 50 bini aşkın Alevi’nin katliyle sonuçla-
nandan ibaret değildir. Sözgelimi Kanuni’nin ünlü Şeyhülislamı Ebus-
suud Efendi, „Kızılbaş tâifesinin şer’an kıtali helâl olup, katleden 
gâzi ve Kızılbaş tâifesinin ellerinde maktul olanlar şehid olurlar mı?“ 
yani „Kızılbaş topluluğundan öldürülmesi helal olanı öldüren gazi, Kı-
zılbaş topluluğunun eliyle öldürülenler şehid olur mu?“ yolundaki bir 
soru karşısında şu fetvayı veriyor: „Olur, gazâ-i ekber ve şehâdet-i 
azîmedir“ (Evet olur, din yolunda en büyük savaştır, Tanrı yolunda 
büyük bir şehitliktir…“

Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Kızılbaşlar’la ilgili diğer fetva-
larında da, İbn-i Kemal ve benzeri Osmanlı ulemasının iddialarını ve 
suçlamalarını yineler. Osmanlı İslam yönetiminin, Kızılbaşlar’a bakı-
şını yansıtan bu türden bir suruyu ve Ebussuud fetvasını, bugünün 
Türkçesiyle birlikte izleyelim:
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Soru- Adı geçen topluluk Şii olduğunu ileri sürer, lâilâheillâllah der-
ken bu aşamayı gerektiren davranışlar nedir, açık-seçik, geniş bilgi verile! 
Cevap- Peygamber, (ehl-i sünnet topluluğunun da içinde bulunduğu 
yetmiş üç topluluktan yalnız ehl-i sünnet kurtulacak, ötekiler ateşe 
atılacaktır) buyurmuştur. Bu Kızılbaş topluluğu o yetmiş üç toplu-
luktan bile değildir. Herbirinden biraz kötülük, biraz suç, biraz orta-
lığı karıştırıcılık almış, kendi inançlarına göre benimsedikleri küfüre, 
sapkınlığa katıp karıştırmış, yeni bir küfür yolu yaratmışlardır. Gün 
geçtikçe de çoğalmaktadırlar. Şimdiye kadar sürdürdükleri bilinen kö-
tülükleri, suçları konusunda şeriat kuralları gereğince geniş anlamlı 
yargı şudur: O acımasız kişiler yüce Kur’an’ı, yüce şariatı, İslam di-
nini küçümsemekle,şeriat kitaplarını yermekle, ocağa atıp yakmakla, 
din bilginlerini kendi bilimleri uğruna acımasızca suçlamakla, liderleri 
(şeyhleri) olan arabozucu kötü kişiyi Tanrı yerine koyup önünde eğil-
mekle,haram olduğu kesinlikle ortaya konan, dince yasaklanan içkile-
ri üretip içmekle, Ebubekir ve Ömer’e sövmevkle kâfir olduklarından 
başka; Peygamber’e bile kötü sözler söyledikleri ortaya çıktığından, 
çağlar boyunca gelen bilginlerin ortak konuda birleşen yargıları gere-
ğince katledilmeleri uygun görülmüştür. Suçlulukları konusunda kuş-
kuya kapılanlar da suçludur. » (M. Ertuğrul Düzdağ: Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İst. 
1972,s. 110- 111) (Aktaran Mehmet Bayrak)

Işte bugün biz Alevileri kardeş gördükleri yalanlarını söyleyen-
lerin atalarının bize bakışlarından bir kaç örnek sunduk.  Atalarının 
yaptıkları bu  zulümlerden dolayı Alevilerden özür dilemeyen bugünün 
yöneticileri  kardeş olduğumuza bizi ne kadar inandırabilirler ? ve yine 
tarihleri boyunca camiye gitmemiş, namaz kılmamış  Alevileri  bugün 
Sünni ilan edenler, Hacca götürmeye çalışanlar Alevi olabilirler mi ? 
Asla olamazlar, onlar içimize salınmış ajanlardır. Içimize salınmış yol 
bozuculardır. Tarihte de bu tipler var olmuş, ancak Aleviler her zaman 
bu tipleri düşkün ilan ederek aralarından uzaklaştırmışlardır.  Bugün 
de  uygulamamız gereken aynı yöntemdir. Aleviliği yok etmeye çalışan 
bu yol düşkünleri en hızlı bir biçimde teşhir edilerek Alevi camiası için-
den sökülüp atılmalıdır. 

Bakın yukardaki alıntıda görüldüğü gibi bizi 73 insan toplulu-
ğununun üyesi bile saymayanlar, nasıl olurda bize hiç bir hesap ver-
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meden bugün  kardeş olduğumuza bizi inandırabilir ? Aleviler islam 
mıdır ? değilmidir ? içimidir, dışımıdır tartışmalarından önce bir tarih-
sel hesaplaşma yaşanması gerekmiyor mu ?  tarihte yaşadıkları kı-
yımlardan kurtulmak amacıyla dönem dönem takiye yaparak fiziksel 
varlıklarını bugünlere kadar koruyan Aleviler, yazılı bir tarihlerinin 
olmaması sonucu,  inançlarını nesilden nesile sözlü olarak aktarmış ve 
bu aktarış  sırasında zamanla kopukluklar yaşandığı için takiye için 
savunur gibi yaptıkları düşünceler, süreç içinde gerçekmiş gibi algılan-
mıştır.  Bizim Kerbela ile, Hüseyin ile, Ali ile bağımız bir gönül bağıdır. 
Haksızlığa uğramışların  duygusal bağıdır. Bundan ötesi takıyedir. 
Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bugünün kitaplı dinleri  oluşmadan 
önce var olan bir inancın devamıyız. 

Yaratılış felsefemiz ve tanrıya bakışımız sözkonusu inançların 
tam tersinedir. Inancımızda  insan kul olarak görülmez, insan tanrı 
ilişkisinden korku değil sevgi vardır. Tanrı ile insan bütünleşmesi var-
dır, hesap sorma mahşere bırakılmaz, bu dünyada sorulur. Bilinmezci 
değiliz, her şeyi sorgularız. Kitaplı dinler gibi bağnazlık yok inancımız-
da, zamana kendini uydurmasını bilen bir inançtır Alevilik. Bu deği-
şimi Alevi Halk ozanlarının dizelerinde görebilirsiniz. Bundan dolayı 
bu dinler tarafından hep saldırılara uğradık. Bundan dolayı bizim hak 
yolumuz Ebusuudlar tarafından küfür yolu olarak adlandırıldı. Onun 
için atalarımız sohbetlerinde « Küfür imandır meclisimizde, biz küfür 
dergahında bulduk imanı» demişler . B iz « okunacak en büyük kitap 
insandır » diyenlerin evlatlarıyız. Biz « Her ne arar iser kendinde ara 
Mekke’de Kudüste hac da değil » diyenlerin evlatlarıyız. 

Gerçeğin arayıcısı olan Alevilerin, ne Kudüste, Ne Mekke’de, 
ne Bağdat’ta işi olmaz. Bizi oralara götürmek isteyenler yol bozucusu 
düşkünlerdir. Bize düşen o yol düşkünlerini yalnız bırakmaktır. 

Ne tek millet, ne de tek din mensubuyuz;

Erdoğanın dil sürçmeleri makalemde ipuçlarını vermeye çalış-
mıştım. Bugünün egemenleri İslamcı iktidar sahipleri, ülkemizde mev-
cut sorunları çözmeyi değil, herkesi kendilerine benzetmeye çalışarak,  
kendince sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Toplumun tüm öte-
kileştirilmiş kesimlerini görmezden gelerek, onları oldukları gibi kabul 
etmeyerek,   değişik kimliklerimizi kendilerince bizim yerimize tanım-
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layarak tek tip bir toplum yaratmaya çalışıyorlar.

Dünkü egemen kesimlerden farkları, dün bize biçilen Kemalist 
ideoloji eksenli tek tip insan yerine, bugün şeriat yönetimi eksenli İs-
lamcı ideolojinin tüm toplumsal kesimlere dayatılmasıdır. Aslında öte-
kileştirilen toplumsal kesimler için öz olarak değişen bir şey yok, tek 
dil, tek millet, tek devlet söyleminin yanına bir de tek din eklenmiştir 
fazladan.

Erdoğan bir söz söylüyor, iktidar mensupları hemen onun yasal 
zeminini hazırlamaya başlıyor. Erdoğan Roboski katliamı tartışmala-
rını gündemden çıkarmak için  Kürtaj sorununu dile getirdi, iktidar 
ve medyadaki yalakaları hemen kamuoyu oluşturma yarışına girdiler. 
Yapılan şeriatın kansız bir şekilde topluma empoze edilmesidir. Bugün 
kürtajı yasaklayan zihniyet, yarın içkiyi yasaklayacak, öbür gün başı 
açık gezmeyi, daha öbürsü gün de yeni anayasa yerine Kuran anaya-
sası getirecektir. 

Siz hiç cumhuriyet Türkiyesinde fetva verildiğini duymuş muy-
dunuz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı hemen her konuda fetva ver-
mektedir. Dünün Türkiyesinde irticacılıktan yargılanıp hüküm giyen-
ler, bugün iktidarın kanatları altında görüşlerini yeniden açıklar hale 
geldiler. Dün Hizbullah davasında katil olarak yargılananlar tarafın-
dan bugün, legal  olarak Kürdistan Hizbullah Partisi kurulma çalış-
maları yapılıyor. 

Uzun yıllardır Cuma namazları siyasal bir gösteriye dönüştü-
rülmüştür. Bu eyleme katılmayanlar üzerinde mahalle baskısı oluştu-
rularak korku salınmaktadır. Oruç tutmayanlara saldırılmakta, açık 
giyinenlere karşı dışlayıcı tavır konulmaktadır. Bütün bunlar egemen 
İslamcıların gizli ajandasının yavaş yavaş uygulama sahasına konul-
duğunu göstermektedir. Bu gidişata bugünden karşı çıkılamazsa, ya-
rın çok geç olacaktır.

Bakın dünün kendini Mesih olarak gören, deli numaralarına 
yatarak ceza almaktan kurtulan Hasan Mezarcı Alevilere nasıl saldı-
rıyor, nasıl akıl veriyor, bizim yerimize bizim kimliğimizi nasıl tanım-
lamaya çalışıyor. 
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Hasan Mezarcı`Nın Cümleleri:

“ * Ali dinsiz miydi? Ali`yi seviyorsanız, onun gibi camiye gidin! 

* Ali meyhaneye mi gidiyordu? Ali kerhaneye mi gidiyordu? Ali 
laik miydi? Ali deyip gavurluk yapmayın! Buramıza kadar getirdiniz, 
böyle olmaz…Ali`yi sevecekseniz adam gibi sevin !!

* Bizler Hz. Ali`yi en az onlar kadar seviyoruz. Fakat Ali diyor-
lar, camiye düşmanlar. Ali diyorlar Kuran`a düsmanlar-İslam`a düş-
manlar. 

*Ali`yi çarpıtmayın-gavurluk yapmayın. Ali islamın kılıcıy-
dı-önderiydi. Ali camiye giderdi siz niye gitmiyorsunuz? Ali namaz 
kılardı siz niye kılmıyorsunuz? Ali oruç tutardı siz neden Ramazan`da 
oruç tutmuyorsunuz? Yok öyle sevecekseniz adam gibi seveceksiniz...

* Alevi`ler bizim kardeşimizdirler. Yeterki İslam olduklarını söy-
lesinler. Allah`a ve Kuran`a iman ettiklerini söylesinler. Ve İslamın 
şartlarını kabul etsinler.”

Bakın Mezarcı Alevileri nasıl tanımlamış, meyhaneye, kerha-
neye gidenler diyor. Gavur olarak tanımlıyor, İslam düşmanı olarak 
tanımlıyor,  bizi Camiye davet ediyor, hacca gitmeye, oruç tutmaya 
davet ediyor. Yani Sünni İslam olmaya davet ediyor. Bizi ancak kendi-
lerine benzersek seveceklerini söylüyor. Çünkü bu ahmakta içimizden 
birçokları gibi Aleviliği sadece Ali severlik olarak algılıyor. 

Oysa biz Alevilerin Ali’si evvel ve ahir olandır.  Bizler Aynayı 
tuttum yüzüme;Ali göründü gözüme diyenleriz. Bizim namazınızla, 
orucunuzla, caminizle, haccınızla bir sorunumuz yok, bu sizin inan-
cınız ve ibadetlerinizdir. Ancak bırakınız da bizde inandığımız gibi 
özgür yaşayalım ve özgür ibadet edelim. Inandığımız gibi yaşayalım. 

Ama sizin niyetiniz belli, sizin istediğiniz tek dilli, tek milletli, ve 
de tek dinli bir şeriat düzenidir.  Bütün çabanızda bu amaca ulaşmak-
tır. Bu amaca ulaşmak için  her yol sizce mübahtır. Demokratlığınızda, 
ilericiliğinizde, insana saygınızda sahtedir, kendinizden başkasına ne 
müsamahanız ne de saygınız yoktur.  Aleviyi meyhaneci ve kerhaneci 



174 - İrfan DAYIOĞLU

olarak adlandıran bu sahtekar için neden savcılarınız harekete geçmi-
yor?   

Bu davranışlarıyla iktidar odakları artık Türkiye’de yasal siya-
set yapmanın yollarını bir bir ortadan kaldırıyorlar. Muhalefet kesim-
lerini susturmak için binbir entrikaya başvuruyorlar.  BDP milletve-
killerini meclisten atmak için her türlü entrika ile düzmece davalar 
açıyorlar.  Toplumun tüm ötekileştirilmiş kesimleri için legal mücadele 
yollarını tıkayarak,  tek partili bir sistem kurmaya çalışıyorlar.  Bu ger-
çeğin bilinciyle hareket edersek bu gidişe engel olma şansımız olabilir. 
Bunun yolu bu  şeriat özlemcilerinden rahatsız olan tüm toplumsal ke-
simlerin ortak bir çatı altında örgütlenmesinden geçiyor. Egemenlerin 
böl ve yönet politikalarını boşa çıkararak amaca ulaşabiliriz.  Bugün 
sözde muhalefet olduklarını söyleyen CHP ve MHP  iktidara yönelik 
tutumlarıyla AKP için amaca ulaşmada işe yarar araçlar olmaktan öte 
bir anlam ifade etmiyorlar.  

Aleviler Neden Din Devletinden Korkarlar?   

Arap baharı olarak bölgemizde ortaya çıkan gelişmeler, giderek 
Sunni İslam eksenli din devletlerine doğru bir seyir izlemektedir. Yıkı-
lan tüm dikta rejimlerinin yerine Sunni İslam devletleri kurulmakta-
dır.  Görece laik Mısır ve Libya’da şeriata doğru hızlı bir yol alış var,  
bölgenin Sunni İslam akımları ile, Şii İslam akımları arasında süren 
mücadele artık açığa çıkmış durumda. Düne kadar Liderliği Suriye’de 
konumlanmış Hamas hareketi Mısıra taşındı,  açıktan Esat rejimine 
karşı tutum almakta gecikmedi. İran’ın yanında Şii Lübnan Hizbullahı 
Esatı destekliyor.  Her yerde güya dikta rejimlerine karşı ayaklanan 
halkı destekleyen batılı güçler, Arap Emirliklerinde Şiiler öncülüğün-
deki muhaliflerin  zorbaca susturulmasına seyirci kalıyor. 

Elbette bölgenin eskide direten dikta rejimlerine karşı bölge halk-
larının tepkisi var ve bu tepkiler haklıdır. Ancak aynı bölgede güçlü 
halk hareketlerinin doğamaması, örgütlü yegane güç olan Müslüman 
Kardeşler örgütlerini ön plana çıkarıyor. Bu örgütlenmeler ne denirse 
densin köktenci, şeriat yönetimi isteyen akımlardır.  Başlangıçta ba-
tılı güçlerin örnek olarak sunmaya çalıştığı AKP-Fetullah modeli tut-
mamıştır. Şimdi yapılmak istenen Mısır başta olmak üzere tüm Arap 
ülkelerinde örgütlü olan Müslüman Kardeşler örgütlerini biraz esnete-
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rek, en azından batı düşmanlığından vaz geçirerek bir yeni düzenleme 
yapmak. Ancak bugünden bölge gelişmelerinin ne sonuçlara yol aça-
cağını kestirmek kolay değil. Suriye rejiminin yıkılması batılıları İran 
rejimine karşı güçlü hale getirecektir. Bundan dolayı yükleniyorlar. 
İran ise Suriye’nin düşmesi ile sıranın kendilere geleceğinin bilinciyle 
bölgedeki tüm Şii hareketleri daha da aktif bir mücadeleye hazırlıyor. 

Çin ve Rusya ise bölgede tek başına bir batı egemenliği istemedi-
ği  ve olacaksa da en azından pazarın kendilerine kapatılmayacağı bir 
çözümü zorlamaktadırlar.  Bütün bu olup bitenler karşısında bölge-
nin ilerici hareketleri ise figüranlıktan kurtulup aktör rolü oynayacak 
toplumsal bir güçten yoksunlar. Bu güçsüzlükten dolayı da yıkılanla-
rın yerine, yıkılanı da aratan gerici, dinci, ırkçı rejimler gelmektedir. 
Bugün hemen tüm devrimciler Esat rejiminin yıkılmasını istiyorlar. 
Ancak sıra yerine ne gelecek konusuna gelince her kafadan bir ses çı-
kıyor.  Suriye Müslüman Kardeşler örgütü açıktan iktidara geldiklerin-
de Alevilere yaşam hakkı tanımayacağını beyan ediyor.   AKP devleti 
işte böylesi bir gücü destekliyor. Artık saflar iyice belirginleşiyor. AKP 
bölge gelişmelerinde batılı güçlere tüm desteği verirken bir tek talebi 
var, aman Kürtlere fazla hak verilmesin, bizim Kürtlerimizi kışkırta-
cak düzeyde özerklik, federasyon veya bağımsız Kürdistan olmasın ne 
derseniz kabulümdür diyor.

Ancak AKP’nin dediklerinin olmayacağı yavaş yavaş ortaya çı-
kıyor, Güney Kürtleri yarı-bağımsız bir devletleşmeye giderken,  Su-
riye’de hem Esat rejimi, hemde muhalifler Kürtlerin desteğini almak 
için Özerklik Statüsü sözü veriyorlar, yakında İran’dan da Özerk bir 
Kürdistan açıklaması gelirse kimse şaşmamalıdır. İşte bölgemizde ka-
baca bu gelişmeler yaşanıyor.   

Şimdi gelelim Alevilerin bu gelişmelere bakışına,  tarihte Sunni 
İslam anlayışın hem askeri, hemde ideolojik saldırıları altında adeta 
yok olmayla karşı karşıya getirilen bölgemizin Alevileri, ne kadar dik-
tacı olursa olsun görecede olsa laik olan, şeriat yasalarının olmadığı 
bir rejimi,  köktenci din devletine tercih eder. Yani sözün kısası Alevi-
nin gönlü Esat ailesi ile birlikte olur, bırakalım  Alevi olan Esat  aile-
sini, Aleviler bölgede Sünni İslamcı akımlara karşı Şii akımları tercih 
ederler.  Bunu anlayabilmek için tarihte Sünni İslam akımlarının Ale-
vilere karşı uyguladığı katliamlara,  Alevileri asimile etmek için giriş-
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tiği türlü oyunlara vakıf olmak gerekir.  Olaylara sadece dar sınıfsal 
bakış açısıyla veya kaba materyalist anlayışla yaklaşırsak gelişmeler 
karşısında alınacak tutum bellidir. Bölgenin rejimleri gericidir, dikta 
rejimleridir,  demokratik değildir bundan dolayı yıkılmalıdır.  Haksız 
bir bakışta değildir, ancak eksiktir. Bölgeyi, bölge halklarını, tarihlerini 
incelemeden,  ortaya çıkacak gelişmelerde  belirleyici bir güç olmak 
olanaklı değildir.  Gelenin  gideni arattığı bir rejimin iktidar olmasına 
yol açacaksa ben birey olarak  iki taraftan birinin yanında olmam.  

Aleviler  her ne kadar asimilasyona uğratılmaya çalışılırsa 
çalışılsın, hala özlerini korumaya devam ediyorlar.  Hala atalarının 
kulaktan kulağa anlatımları  tarihte yaşadıkları kıyımlar, uğradıkları 
zulümler belleklerde tazeliğini koruyor.  Bundan dolayı olaylara taraf 
olurken zaman zaman  duyguları ön plana çıkabiliyor. Her haksızlığa 
uğramış topluluklar gibi Aleviler de yoğurdu üfleyerek yiyiyorlar.  Bizi 
anlayabilmek için hakkımızda verilmiş fermanları, yayınlanmış fetva-
ları bilmek gerekir. 

Şimdi sizlere değerli araştırmacı sevgili Mehmet Bayrak’ın “Ale-
vi Aydınlığına Karşı Fetvalar” isimli makalesinden bazı alıntılar suna-
rak neden Aleviler Sünni İslam akımlarına güvenmez  sorusuna cevap 
olmaya çalışacağım.  

« Alevilik’le Düşünce Önderlerine ve Şairlerine Karşı Ebussuud 
Fetvaları

Kuşkusuz, Osmanlı ulemasının Kızılbaşlar’a ilişkin fetvaları, 
Yavuz döneminde verilen ve 50 bini aşkın Alevi’nin katliyle sonuçla-
nandan ibaret değildir. Sözgelimi Kanuni’nin ünlü Şeyhülislamı Ebus-
suud Efendi, “Kızılbaş tâifesinin şer’an kıtali helâl olup, katleden gâzi 
ve Kızılbaş tâifesinin ellerinde maktul olanlar şehid olurlar mı?“ yani 
“Kızılbaş topluluğundan öldürülmesi helal olanı öldüren gazi, Kızılbaş 
topluluğunun eliyle öldürülenler şehid olur mu?“ yolundaki bir soru 
karşısında şu fetvayı veriyor: “Olur, gazâ-i ekber ve şehâdet-i azîme-
dir“ (Evet olur, din yolunda en büyük savaştır, Tanrı yolunda büyük 
bir şehitliktir…“

Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Kızılbaşlar’la ilgili diğer fetva-
larında da, İbn-i Kemal ve benzeri Osmanlı ulemasının iddialarını ve 
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suçlamalarını yineler. Osmanlı İslam yönetiminin, Kızılbaşlar’a bakı-
şını yansıtan bu türden bir suruyu ve Ebussuud fetvasını, bugünün 
Türkçesiyle birlikte izleyelim:

Soru- Adı geçen topluluk Şii olduğunu ileri sürer, lâilâheillâllah 
derken bu aşamayı gerektiren davranışlar nedir, açık-seçik, geniş bilgi 
verile!

Cevap- Peygamber, (ehl-i sünnet topluluğunun da içinde bu-
lunduğu yetmiş üç topluluktan yalnız ehl-i sünnet kurtulacak, ötekiler 
ateşe atılacaktır) buyurmuştur. Bu Kızılbaş topluluğu o yetmiş üç top-
luluktan bile değildir. Herbirinden biraz kötülük, biraz suç, biraz or-
talığı karıştırıcılık almış, kendi inançlarına göre benimsedikleri küfüre, 
sapkınlığa katıp karıştırmış, yeni bir küfür yolu yaratmışlardır. Gün 
geçtikçe de çoğalmaktadırlar. Şimdiye kadar sürdürdükleri bilinen kö-
tülükleri, suçları konusunda şeriat kuralları gereğince geniş anlamlı 
yargı şudur: O acımasız kişiler yüce Kur’an’ı, yüce şariatı, İslam di-
nini küçümsemekle, şeriat kitaplarını yermekle, ocağa atıp yakmakla, 
din bilginlerini kendi bilimleri uğruna acımasızca suçlamakla, liderleri 
(şeyhleri) olan arabozucu kötü kişiyi Tanrı yerine koyup önünde eğil-
mekle,haram olduğu kesinlikle ortaya konan, dince yasaklanan içkile-
ri üretip içmekle, Ebubekir ve Ömer’e sövmevkle kâfir olduklarından 
başka; Peygamber’e bile kötü sözler söyledikleri ortaya çıktığından, 
çağlar boyunca gelen bilginlerin ortak konuda birleşen yargıları ge-
reğince katledilmeleri uygun görülmüştür. Suçlulukları konusunda 
kuşkuya kapılanlar da suçludur. (M. Ertuğrul Düzdağ: Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İst. 1972,s. 
110- 111)

Fetvanın devamında, eski suçlamalar devam ettirilerek, “bu 
tâifenin kıtâli sair kefere kıtâlinden ehemdir“ yani „bu topluluğun öl-
dürülmesi, diğer kâfirlerin öldürülmesinden daha önemlidir” denmek-
tedir. 

Şeyhülislam Ebussuud Efendi, hızını alamayarak, Hallac-ı 
Mansur, Şeyh Bedreddin gibi Alevi düşünce önderleriyle Yunus Emre 
gibi Alevi ozanlarını da, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen yeniden 
yargılayıp, şer’i ahkâma göre mahkum ediyor!..
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Sözgelimi, “Mansur, şeirata göre kâfir olduysa, ona hak veren 
ve onun yolunda gidenlere şer’an ne lâzım gelir?” yolundaki bir soruya 
karşılık, kestirmeden şu fetvayı verir: “Mansur’a lâzım olan lâzımdır”. 
Yani, onları da çarmıha gererek katletmek gerekir, demektedir.

Babai hareketinin devamı niteliğindeki Bedreddin eyleminin ön-
deri Şeyh Bedreddin de, ondan nasibini almaktadır: “Şeyh Bedreddin 
Simavi ki (Varidat) sahibidir, (tekfir etmeyip la’net etmeyen kâfirdir) 
diyene ne lâzım olur?” yolundaki bir soruya verilen cevap da açıktır: 
“Anın müridlerinden olan kâfirlerdir, katli lâzımdır.“ (Age,s. 193)

Halk tarihi ve şiiri araştırmacısı Abdullah Ercan, Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi’nin , Anadolu Aleviliğinin büyük şairi Yunus Emre’ 
ye ilişkin bir fetvasını, doğrudan Fetâvâ-yı Ebussuud adlı elyazma 
eserden aktarırken, şu haklı belirlemeyi yapmaktadır:

“Bu kanunlar ve fetvalarla ehl-i sünnet inancına ve Hanefi fık-
hına dayalı bir devlet ve toplum düzeni oluşturulmuştur. Bu inanç ve 
düzene ters düşen her tür davranış ve düşünce akımlarına Ebussuud 
Efendi şiddetle karşı çıkmıştır. Tüm batıni (içrek) inanç ve davranışla-
rın yanısıra vahdet-i vücud (varlık birliği) inancına dayalı bir tasavvuf 
(gizemcilik) anlayışını bile zındıklık (dinsizlik) ve ilhad (dinden çıkma) 
saymış, bu inanç sahiplerinin şer’an öldürülmelerinin gerektiği yolun-
da fetvalar vermiştir.”

Evet işte ta ezelden beri biz Alevileri bırakalım müslüman, in-
san dahi saymayanlar, bugün hala tarihte  atalarının işledikleri in-
sanlık suçlarından dolayı en ufak bir pişmanlık duymayanlar, atala-
rının suçları için özür dileme erdemliğini gösteremeyenler; bizlerden 
size güvenmemizi istemek hakkınız olabilirmi?  Biz Alevi aydınları 
olarak elbette birçok kere Alevilerin kemalist partileri desteklemesini 
eleştirdik. Ancak inancımız dışındaki öteki devrimci aydınların aynı 
duyarlılığı göstererek Müslüman kesime hitap ederek Alevilere karşı 
işledikleri suçlardan dolayı özür dilenmesi gerektiği çağrılarına tanık 
olmadık.  Sol siyaset dahi Alevileri Kemalist, düzen savunucusu ve 
benzeri tanımlamalarla suçlayarak ötekileştirdi. Oysa Alevilerin gü-
vensizliği tarihten geliyor ve bu güvensizliğin güvene dönüşmesi öyle 
bir iki ajitasyonla olacak bir şey değildir. 
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Ülkemizde İslamcı AKP-Fetullah iktidarlaşmasına karşı Alevi-
ler elbette devrimci-demokratik muhalefetin içinde olmalıdır. Nitekim 
Kürt Alevilerinin önemli bir kesimi Kürt özgürlük hareketi ile birlikte-
dir. Ancak yine Kürt Alevilerinin önemli bir kesimi ve Türkmen Alevi-
lerinin ezici çoğunluğu hala kemalist akımın kuyruğundadır. Nedenleri 
yukarda örnek verdiğimiz tarihsel olaylarda saklıdır.  Bölgemiz top-
lumları tarihleri ile özeleştirel bir yüzleşme içine girmeden, geçmişte 
haksızlığa uğrayan kesimlerin güvenini kazanamazlar.  Bunun ilk uy-
gulayıcıları devrimciler olmalıdır, demokratlar olmalıdır.  Yoksa yarın 
çok geç olacaktır. Geçmişte Alevi inanç önderleri Pirlerimizi dinci gerici 
diye aşağılayan,  saldıran solcularımız, bugün İslamcı akımın egemen 
olmasından hiç sorumlu değiller mi?  Alevi köylerinde istediğini ko-
nuşan, cemlerimize bile müdahale eden devrimci yoldaşlarım, acaba 
birgün bir camiye girip devrim propagandası yapabilmiş midir? Aynı 
tutum bugün dahi sürmektedir.  Alevi derneklerinde, cem evlerinde ör-
güt adına çalışma yapan, grup kuran solcu yoldaşlarım, acaba cemaat 
yapılanmalarında, Fetullah okullarında devrimci çalışma yapıyorlar 
mı? Örgütlerine taraftar kazanıyorları mı?  Bu sorulara samimiyetle 
cevap verilebilirse ve yapılması gereken yapılırsa Aleviler de bizlere 
güvenecektir.  Gerçekten laik ve demokratik bir ülke özlemi olan Alevi-
lerin bölgemizdeki gelişmelere yaklaşımı da aynı eksenlidir. Hiç kimse 
Alevilerden Şeriatçı, laik olmayan,  eşitliği ve kardeşliği savunmayan 
sözde muhalif hareketlere destek beklememelidir.  
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Zerdüştün Torunları Olmaktan 
Ancak Onur Duyarız;

BDP türbanın serbest bırakılması için meclise önerge verince 
Tayyip Erdoğan pervasızca meşru temsilcileri nezdinde Kürt halkına  
hakarete  yöneldi. Her türlü değişim ve dönüşüm önerisinin kendi te-
kelinde olduğunu düşünen Erdoğan; Kürt milletvekillerinin böylesi « 
hassas » bir konuda önerge verme haklarının olmadığını düşünmüş ol-
malı ki hemen aklına Kürtlerin Zerdüştlüğü geliverdi. Kürtlere Zerdüşt 
diyerek aşağıladığını zannetti. Cahil Erdoğan Zerdüşt olmayı hakaret 
sayıyor olmalı. Ama tarih bilgisinden yoksun olduğu için, yazarın de-
yişi ile « İsevilerin, Musevilerin ve Müslümanların, Zerdüştün yolunu 
şaşırmış çocukları » olduğunu bilmiyor.  Bilse hakaret etmek için kim-
seyi Zerdüşt olmakla suçlamaz( !)

Evet aynı zamanda Zerdüştlüğün ilk tek tanrılı din olduğunu, 
ve bugünkü kitaplı dinlere kaynak teşkil ettiğini de bilmiyordur. Me-
zopotamyada yaşayan kadim halkların bir dönem Zerdüşte ve kitabı 
Avesta’ya inandığını da bilmiyordur. Oysa tarih bilgisi olanlar bunun 
söylediğimiz gibi olduğunu biliyorlar. Dünyanın bugünkü rezil haline 
gelişinin sebebinin de Zerdüştün adil ve doğru yolunun şaşırılmasın-
dan kaynaklandığını biliyorlar. Erdoğan ve etrafında cahiller gürühu 
bilmelidir ki; Biz Kürtler tarihin bir döneminde Zerdüşt olmaktan utan-
mak bir yana, tersine onur duyarız. 

Bugün Müslümanıyla, Kızılbaş Alivisiyle, Ezididisiyle tüm Kürt 
halkı her zaman ateşin ve güneşin çocukları olduklarının bilincinde 
oldular. Bugün inançları ne kadar farklılaşmışta olsa Kürt halkının 
geçmişinde Zerdüşt olmaktan gelen birçok ortak değeri vardır.  Bu or-
tak diğerler sayesinde Kürt halkı tüm bölme oyunlarına, birbirine dü-
şürme provakasyonlarına karşı durarak, özgürlük hareketi etrafında 
bütünlüğünü sağladı. Erdoğanın ve benzerlerinin çekemediği işte bu 
zalimler düzenine karşı kararlılığımız ve baş eğmez duruşumuzdur.

Şimdi tüm Kürtlerin Zerdüşte sahiplenme zamanıdır. Bugün 
neye inanırsak inanalım, geçmişimizin ortak değerlerine yapılan saldı-
rılara karşı kararlıca tutum almamız gerektiği son gelişmelerle bir kez 
daha elzem hale gelmiştir. AKP’nin kontrol ettiği TC devleti seçimler-
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den sonra, önceden verdiği tüm sözleri unutarak, halkımıza, kurum-
larına, kazanımlarına pervasızca saldırmaya başladı. Kürt özgürlük 
hareketi şahsında tüm halkımıza bir kez daha imha ve inkar dayatıldı. 
Kürt halkının kahraman evlatları bu saldırılara karşı kendisini ve hal-
kını savunmaya başlayınca da, yüzlerine taktıkları demokratlık mas-
kesini bir kenara bırakan AKP ve diğer düzen partileri ortamı gererek 
Kürtlere karşı ülke sathında linç kampanyası başlattılar. Son olarak 
ta, Elazığda, dinci ve ırkçı faşistler kol kola Dersim kökenli kızılbaş 
Kürtlerin ev ve işyerlerine karşı saldırıya geçtiler.

ANF haber ajansının verdiği habere göre « Erdoğan’ın perva-
sızca BDP’yi hedef göstermesi sokakta karşılık bulmaya başladı. Ela-
zığ’da İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Sıddık Ünalan ile Tarih Bölümü 
Araştırma Görevlisi Yavuz Hayır’ın hedef göstermesi sonucu isla-
mo-faşistler Kürt kızılbaşların yaşadığı mahallelere saldırıya geçtiler.

Elazığ’da yaşananlar adeta Madımak ve Maraş katliamını ha-
tırlatıyor. Çünkü Elazığ’daki saldırıları bu kez islamcılar ile ülkücüler 
birlikte organize ediyor. 

Dersimlilerin yaşadığı mahalleleri kuşatmaya alan İslamcı fa-
şist gruplar dün Cuma namazı sonrası İzzetpaşa Camii önünde top-
landıktan sonra Türk bayraklarıyla ‘Elazığ Türktür, Türk kalacak’ slo-
ganı atarak BDP il binasına yürüdü. 

BDP’ye yönelik saldırı Kürtler ve devrimciler tarafından engel-
lenince bu kez, Dersimlilerin yoğun yaşadığı Hozat Garajı bölgesin-
de saldırıya geçti. Dükkanlar yakıldı, yağmalandı Kürtler ve devrimci 
gruplar birlikte faşistlere karşı direnişi sonucu saldırganlar geri çekil-
mek zorunda kaldı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi PM Üyesi Merhamet Şahin, 
kentte yaşananlarla ilgili olarak ‘‘Elazığ’da sabahtan itibaren öğrenci-
ler okullarından çıkartılarak örgütlü bir şekilde Kürt ve Alevi mahalle-
rine dönük saldırılar örgütleniyor. Ağırlıklı olarak Dersimlilerin yaşa-
dığı mahallerde gerçekleşen saldırılarda ne kadar insanın yaralandığı 
konusunda net bir bilgi yok. Polis şu anda mahalleri abluka altına al-
mış durumda. Devrimciler saldırılar karşısında bir araya gelerek dev-
rimci dayanışma duygusuyla faşist saldırılara karşı duruyor’’ dedi.
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Giriş ve çıkışlarda önlemlerin alındığı kentteki olağanüstü ted-
birler ise sürerken, Hozat Garajı bölgesindeki mahalleli gençler, gece 
boyunca mahallelerinde nöbet tuttular »

Seçimlerden önce her konuda açılım yapacağını söyleyen, yeni 
bir anayasa yapma sözü veren Erdoğan şimdi tüm bu sözleri ve Kürt 
halkının temsilcileriyle yaptığı görüşmeleri unutarak, tam bir savaş 
ağası havasıyla top yekün imha saldırısına geçti. Bu kez yanında gü-
vercin postunu bir yana bırakıp özünü ortaya koyan Cumhurbaşkanı 
Gül’ü de alarak. 

Ancak kendisinden öncekilerin akibetini unutmuş görünüyor. 27 
yıldır süren bu savaşta hemen her hükümet sınır ötesi harekat yaptı 
ve hezimete uğrayarak ilk seçimde şapkasını alarak kaçtı. Erdoğan ve 
şürekasının da sonu farklı olmayacaktır. Kaldı ki, Kürt halkı dünkü 
halk değil, Aleviler dünkü Aleviler değil, devrimciler dünkü devrimci-
ler değil, herkes hatalarından ders çıkardı, eksikliklerinin farkındadır. 
Tüm ilerici kesimler dünden daha örgütlüdür. Artık bu ülkede öteki-
leştirilen toplum kesimlerinin, yeni Maraşlara, yeni madımaklara ta-
hammülü yoktur. Böylesi girişimlerin peşinde koşanlar kesinlikle hak 
ettikleri cevabı kendi deyişleriyle misliyle alacaklardır.
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İmamın Ordusu Görev Başında!

Fetullahın askerleri; Özel Harekat Timleri Kürdistan’da gerilla-
ya karşı savaşa sürülüyor. Polis ismini taşıdıklarına bakmayın, oluş-
turulmak istenen yeni bir ordudur. Görevi öncelikli olarak Kürt direni-
şini ezmektir. Sonrasında Kemalist TSK’yı dönüştürerek tasfiye ederek 
yerine geçmektir. Zaten yapılan operasyonlarla İslami çizgiye karşı 
durma potansiyeli taşıyan askerler tasfiye ediliyor. Boşalan yerlere de 
Fetullah’ın altın çocukları yerleştiriliyor. 

12 Eylül öncesinde ajitatör bir vaiz olan Fetullah, bizzat paşalar 
eliyle Türk-İslam sentezi eksenli gerici hareketin lideri konumuna yük-
seltildi. Simdi Hoca kendisine yol açanları tasfiye ediyor. Altın çocuklar 
önce emniyeti ele geçirdiler, sonra milli eğitimde etkin oldular, şimdi de 
hem adalet bakanlığını ele geçiriyorlar, hem de orduyu ilerde tam ele 
geçirmenin yollarını açmaya çalışıyorlar. Amaç büyük, önce Türkiye 
Cumhuriyeti ele geçirilecek, sonrasında da bu devlet eliyle tüm İslam 
coğrafyasının yönetimi ele geçirilecek. Bu amaçla dünyanın hemen her 
yerinde Işık Evleri adı altında, kurulan üniversitelerde örgütlenmeler 
sürüyor zaten.

İlk elden bu değerlendirmem çok abartılı gelebilir. Ancak daha 
20  yıl önce bir gün ilk okul mezunu bir cami hocası olan Fetullah’ın 
Türkiye’de İslami akımın lideri olacağı ve yarattığı örgütlenme ile dev-
letin bir çok kurumunu ele geçireceği söylenseydi, birçoğunuz gülüp 
geçerdiniz. Ancak ne yazık ki bu başarılmıştır. 

Aslını inkar eden vaiz Fetullah; şimdi ABD’de oturup Türkiye 
politikasını belirleyebiliyor. 12 Haziran seçimlerinde yeni bir anayasa, 
Kürt sorununa çözüm vb vaatlerle iktidar olan AKP, ilk olarak İçiş-
leri bakanlığının yanında, yeni bir bakanlık daha kurarak işe başlı-
yor.  Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Başbakan yardımcısı sıfatıyla 
başına getirildiği yeni bakanlığın gerçek adı Savaş Bakanlığıdır. Ni-
tekim Atalay Kürdistanda yürütülen kirli savaşa polis bünyesindeki 
Özel Harekat Timlerinin sürüleceğini söyledi. Bununla da kalmadı, bu 
grubun eline ordularda bulunan, tank, top, havan gibi ağır silahların 
da verileceğini söyledi. Yapılan belli, yeni bir ordu kuruluyor ve ilk fiili 
görev sahası da Kürdistan. Bu İmamın ordusu değil mi? 
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12 Eylül paşaları eliyle okullara getirilen zorunlu din dersleri, 
İmam hatip okullarının ülkenin en ücra köşelerine karşı yaygınlaştırıl-
ması, sayıları 100 bini bulan imam hatip öğrencisi, 20 yi aşkın İlahiyat 
fakültesi, buralarda okuyan 10 bin imam hatipli herhalde sadece 5 bin 
imam açığını kapatmak için yetiştirilmiyor. Ayrıca ışık evleri her yere 
yayılmış, basın yayın kurumlarının çoğu ele geçirilmiş, cemaatin pro-
paganda organları haline gelmiştir. Şimdi 12 eylül sürecinde devrimci 
hareket ezilirken, bu İslamcı akımın gelişmesi için her koşulu yaratan 
paşalar, kendi yarattıkları ucube yapı eliyle tasfiye ediliyorlar. Tarihin 
garip cilvesi olsa gerek.  

İmamın ordusunun temel taşlarından olan Özel Harekatçı yapı 
şimdi jandarmanın görev sahasına sürülüyor. Bununla da kalınmıyor, 
bizzat gerillaya karşı dağlara gönderiliyor. Amaçlanan Kürt hareketi-
ne karşı bu ekibi başarılı göstererek, bu işi de biz çözdük, bakın terö-
rizmi bitirdik diyerek kendilerine dikensiz gül bahçesi yaratma haya-
lindeler. Ancak Erdoğan zafer sarhoşluğundan olsa gerek, kendisinin 
öncülleri tüm başbakanların Kürt hareketini askeri olarak bitirmek 
amacıyla aynı hataları tekrarladığını ve hemen hepsinin de sonunun 
hüsranla bittiği unutmuşa benziyor. Bu özel harekatçılar 1992 lerle 
birlikte sahaya sürüldü. Binlerce faili meçhul cinayet işlediler. Yüzlerce 
Kürt iş adamını katlettiler. Ancak sonuçta Kürt hareketini yok edeme-
diler. Bu eylemlerin içinde kullanılanlar zamanla bir kenara atıldılar. 
Bu işin başındaki başbakanlar da, bir daha anılmamak üzere tarihin 
çöp sepetine gittiler. 

Bir seçim öncesinde iktidar olanlar, Kürt hareketi ile çatıştıkları 
iktidar dönemlerinin sonunda yapılan ikinci seçimde bittiler. Erdoğan 
şunu iyi bilmelidir ki, 2002’den bu yana oyunu arttırarak iktidara üst 
üste üç defa gelmesini kendi başarısı kadar ve hatta ondan daha çok  
Kürt Özgürlük  Hareketinin uyguladığı ateş keslere  borçludur. Bunu 
unutursa sonu öncülleri gibi hüsranla biter, bizden hatırlatması. 

Bir yandan Kürtlerden ateş kesmesini isteyeceksin, bir yandan 
da Kürtlerin hiç unutmayacağı katiller sürüsünü bir kez daha bölgeye 
süreceksin. Kürtler hafızası güçlü bir toplum. Onlara yapılan zulmü 
ve yapanları unutturamazsınız. Artık köprünün altında çok sular ak-
mıştır. Bin yıllık kardeşlik, din kardeşliği, kız alıp vermişiz edebiyatı 
ile kandıramayacağınız kadar politikleşmiş, örgütlü Kürtler var karşı-
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nızda. Aklınızı başınıza alın, bir kez daha bizi mezara gömme şansınız 
yok, İmamın Ordusu da TSK gibi, bölgeden eli kana bulanmış ama hiç 
bir başarı sağlayamamış insanlık düşmanı sıfatları ile kös kös geri 
dönecektir.

Oluşturmak istenilen muhalefetsiz, gül bahçesi( !)  ılımlı İslam 
Devleti önündeki  en büyük engelin: Başını Kürt Özgürlük Hareketinin 
çektiği Emek Bloku olduğu ortaya çıkmıştır. İmamın ve Tayyip’in kor-
kulu rüyası budur, bunun için hemen provakasyon ve saldırılara baş-
lanmıştır. Tüm Türkiye’de seçimi kazanan Erdoğan ve İmam Fetullah, 
Kürdistanda yenilgiye uğramıştır. Kürdün desteğini yitirmiştir. Türki-
ye genelinde başarı olsada, özelde Demokratik Blok karşısındaki yenil-
gi çılgına çevirmiştir. İmamın ordusu bölgeye sürülürken, bir yandan 
Kürtlerin iç birliği, bir yandan da Kürtlerle Türkiyeli devrmci-demok-
ratların eylem ve örgütsel bütünlüğü dağıtılmak istenmektedir. 

Dikkat edilmesi gereken budur, tüm Kürt hareketleri ve tüm 
Türkiyeli devrimci-demokratik örgütlenmeler : AKP eliyle bir kez daha 
kana bulanmak istenen Kürdistanı savunmanın geleceğimizi savun-
mak olduğunun bilinciyle hareket etmelidir. Çünkü hedeflenen sade-
ce Kürtler değil, hedeflenen bir bütün olarak ilerici, emekçi insanlık-
tır. Karanlığın egemen olmasının önündeki temel dinamikler ortadan 
kaldırılmak isteniyor. Bizlere düşen görev de, bir kez daha karanlığın 
efendilerini kendi mağaralarına göndermektir. Bir cennet olan toprak-
larımızı karanlığa gömmelerine cehenneme çevirmelerine izin verme-
mektir.

Yeni Eğitim Müfredatı; Şeriat Modelidir!

Türkiye birçok uygulama yoluyla hızla ırkçı, Şeriatçı faşist bir 
yönetimin kalıcılaştırılması sürecini yaşıyor. Bu uygulamalardan biri 
de geçtiğimiz günlerde uygulamaya sokulan yeni eğitim müfredatıdır. 
Eğitimi müfredatını yenileme adı altında Türkiye bir ümmet toplumu-
na dönüştürülüyor. Yeni eğitim Müfredatına İslam Hukuku / Şeriat, 
faiz, şerî deliller, cihad, fetih, şeriata göre boşama vb. konuların eklen-
diğini görmekteyiz.

Bu müfredat ile artık çocuklarımız din dersinde, şeriata göre el 
kol kesme cezası, kısas cezası, diyet, recm ve sopa vurma cezasını, ev-
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lilikte eş sayısını, şeriata göre eş boşamayı öğrenmeye başlayacak. La-
ikliği savunmak ilerde suç sayılabilir ve laikliği savunan Müslüman-
lar gayri Müslim ilan edilebilir ve şeri anlayışa göre cezalandırılabilir. 
İslam olmayan toplumsal kesimler ise bu yeni sistem de seslerini dahi 
çıkaramazlar.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü güncellenen öğretim programlarının bir kısmını yayımladı. 
Seçmeli dersler olan “Temel Dini Bilgiler” ile “Hz. Muhammed’in Ha-
yatı” derslerinde yapılan değişiklikler açıklandı. Buna göre, Temel Dini 
Bilgiler dersine “İslam ve Sosyal Hayat”, “İslam ve Ekonomik Hayat”, 
“İslam ve Hukuk”, “İslam’da Sufilerin Rolü”, “İnsanın yaradılış amacı: 
İbadet” üniteleri zorunlu seçmeli! Ders olarak ekleniyor.

Bunlar yetmemiş olacak ki; seçmeli dersler, kampanyaya dö-
nüştürülerek Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbelerine de konu 
oldu. Hatırlanırsa 18 Şubat 2017’de yayımlanan hutbede öğrencilerin 
bu dersleri seçmeye teşvik edilmesi istenmişti.

Detaylandırırsak yeni müfredatla birlikte, Temel Dini Bilgiler 
dersinde İslam hukuku öğretilecek. İslam hukuku ünitesindeki bazı 
başlıklar şöyle: İslam Hukukunun Temel İlkeleri, İslam Hukukunun 
Kaynakları, İslam Hukukunun Bazı Temel Kaideleri. Bu ünitede İslam 
hukukunda ceza ve suç konuları da yer alıyor. Derste İslam ve Sosyal 
Hayat, İslam ve Ekonomik Hayat, İslam ve Hukuk, Tasavvuf konuları 
işlenecek. İslam ve Sosyal Hayat ünitesi adı altında Evlilik ve Nikâh, 
Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları, Boşanma, Boşanmanın Bireysel ve 
Toplumsal Etkileri konuları da anlatılacak. Ayrıca öğrencilere İslam 
hukuku da öğretilecek. İslam ve Ekonomik Hayat ünitesi de yeni ek-
lenenler arasında. Bu ünitede de “İslam Ekonomisinin Ahlaki Temel-
leri” konusuyla birlikte helal kazanç, karzı hasen, intak kültürü gibi 
başlıklar yer alıyor. Yeni müfredatla birlikte Temel Dini Bilgiler dersi 
içeriğine tasavvuf ünitesi de eklendi. Öğrenciler, bu ünitede tasavvuf 
anlayışına ilişkin öğretileri öğrenecek. Mutasavvıflar, Sufîler de konu 
başlıkları arasında. Temel Dini Bilgiler Islam-2 dersi ise büyük oranda 
ibadet konusuna ayrıldı. Namaz konusu ayrıntılı ve uygulamalı ola-
rak anlatılacak. İnsanın Yaratılış Amacı İbadet ünitesi eklenen dersin 
içeriğinde ibadetin geçerli olma şartları, namaz kılmanın önemi, oruç, 
zekât, hac ve umre ile kurban konuları işlenecek.
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Görüldüğü gibi yaşamın tümü bu eğitim programı vasıtasıyla 
İslami Şeriat ilkelerine göre yeniden şekillendirilmektedir. Bu vasıtayla 
faşist diktatörlük kurumsallaştırılarak, milliyetçiliğin, ırkçılığın yanın-
da dinci, şeriatçı bir ideolojiyle yeni bir toplumsal kültür oluşturulma-
ya çalışılmakta, altı-yedi yaşlarından başlayan yeni eğitim müfredatı 
vasıtasıyla faşist rejim istediği gibi bir gençlik yaratmaya çalışıyor.

AKP eliyle uygulamaya sokulan bu eğitim müfredatı tekçi, dinci 
ve milliyetçi bir ideolojiye dayanıyor. Farklı etnisiteleri, inançları ve 
kültürleri reddediyor. Tekçi, ırkçı ve Selefist bir İslam anlayışının ha-
kim olduğu şeriat hukukuna göre yönetilen yeni bir toplum yaratıl-
maya çalışılıyor. Mevcut rejimi amaçlarını gerçekleştirmede yetersiz 
gören Erdoğan-Bahçeli diktatörlüğü bu müfredat vasıtasıyla yeniden 
yapılandırdığı, inşa ettiği bu köle, itaatkâr toplum üzerinden yıllarca 
kendi iktidarını sürdürmek istiyor.

Esas tehlike aslında bu noktadadır. Şeriat yasalarına dayalı ge-
liştirilmek istenen yeni toplumsal paradigma ile toplumun zihniyetini 
ve dokusunu parçalamak istiyorlar. İyi takip edilirse daha şimdiden 
Türkiye toplumunda çok ciddi bir ahlaki çöküş, bir tükeniş yaşanıyor. 
Dine dayalı fanatizm, diğer inançları yok sayan, aşağılayan şeriatçılık, 
milliyetçilik ve ırkçılık toplum içerisinde geliştiriliyor, tahrik ediliyor. 
Bu bilinçli bir politikadır. Toplumu parçalara bölerek yönetmeye ça-
lışıyorlar. Bu diktatörlük toplumun bir kesimini öteki sayarak, kendi 
yandaşı bir toplum yaratarak uyguladığı faşist diktatörlük sistemini 
bu vasıtayla toplumsallaştırmak istemektedir.

OHAL uygulaması, KHK’ler aracılığıyla yeni yasaları hiçbir en-
gelle karşılaşmadan çıkaran Erdoğan iktidarı; ancak tüm muhalefet 
odaklarının diktatörlüğü yıkma amacında birleşmesiyle alaşağı edile-
bilir. AKP-MHP faşist, ırkçı, şeriatçı iktidarını ortadan kaldırmak için; 
bugün uygulamaya sokulan bu yeni eğitim programını engelleme ile 
işe başlanabilir.

AKP-MHP faşizmi toplumu bilinçli bir şekilde inanç ekseninde, 
sınıf ekseninde, etnik aidiyet ekseninde, laik-anti laik ekseninde kutup-
lara bölerek yönetmeye çalışıyor. Bugün bu eğitim programı 12 Eylül 
faşizminin uygulamaya soktuğu zorunlu din derslerinin bizi nerelere 
kadar götürebildiğinin göstergesidir aynı zamanda.
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Zamanında bu yasaya karşı çıkan Aleviler tek başına kaldıkları 
için zorunlu din derslerinin müfredattan çıkarılmasını sağlayamadı-
lar. Alevi çocukları bu dersler aracılığıyla zorla İslamlaştırıldı. Bugün 
ise laik ve demokratik bir toplum projesine sahip güçlü bir toplum-
sal muhalefetin olmadığını gören AKP-MHP faşizmi; toplumu İslam 
Hukukuna (Şeriata göre) yönetebilmek için gelecek kuşakları eğitim 
yoluyla yetiştirmeye başlamıştır.

AKP kadroları 12 Eylül paşalarının kurduğu sistemin İslamcı 
kadrolarıdır. Bu kadrolaşmaya zamanında ciddi bir karşı koyuş ya-
şanmadığı için, türban özgürlüğü, inanç özgürlüğü adı altında dinci 
akımın toplumun dokularına nüfus etmesi engellenememiştir. Bugün 
de işin gideceği son merhale olan Şeriatçılık; eğitim programları va-
sıtasıyla gelecek kuşaklara aktarılırken; bu duruma sessiz kalan ya 
da cılız sesler çıkarmakla yetinen STK’lar, Siyasal partiler ve Alevi 
kurumları bu duruma ciddiyetle yaklaşmaz ve sokaklara inerek bu 
durumu protesto etmezlerse; bir kez daha geç kalınmışlığın müsebbip-
leri olarak tarih önünde hesap vermekten kurtulamazlar.

Bu durumu önleyemezsek gelecek kuşaklar artık demokrasi, in-
san hakları, eşitlik, özgürlük kelimelerine yabancı kalacaklardır. Bu 
gidişe engel olmanın ne yazık ki tek bir yolu kalmıştır. O da bu faşist 
iktidarı yıkacak bir muhalefet cephesinin oluşmasıdır. Şeriat düzenin-
den, faşizmden, ırkçılıktan zarar görecek olan tüm toplumsal kesimleri 
bir araya getirecek bir red cephesi gereklidir. Türkiye giderek bir çık-
maza doğru hızla yuvarlanmaktadır. Erdoğan yaşadığı iktidar zehir-
lenmesi ile toplumu bilinmezliğe sürüklemeye çalışmaktadır.

Stratejik tüm müttefikleri kendisini tek tek terk etmesine, tutum 
almasına karşın Erdoğan; iktidarını sürdürebilmek için gerektiğinde 
toplumu yeni maceralara sürüklemekten kaçınmayacaktır. Tükenişe 
geçen tüm diktatörler de bu yolu seçmiş, zulmünü arttırarak kurtu-
lacaklarına inanmışlardır. Erdoğan da bugün her alanda zulüm uy-
gulayarak, toplumsal ve uluslararası tepkilere aldırmadan iktidarını 
sürdürmeye çalışmaktadır. Gücünü ise sürüleştirdiği Türkiye toplu-
mundan almaktadır. Bu yeni Eğitim programı ise toplumsal sürüleş-
tirmeyi kalıcılaştırma projesidir. Toplum bu yolla bir karanlığa sürük-
leniyor.
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Bu topraklarda yaşayan halklar, inançlar, kültürler bu karanlığı 
hak etmiyorlar. Ondan dolayı sesimizi daha gürleştirmeliyiz. Güçleri-
mizi daha da birleştirmeliyiz ve Şeriatçılığa geçit vermemek için ça-
balarımızı ortaklaştırmalıyız. Artık Türkiye toplumunun sürü psiko-
lojisinden kurtulması ve birey olma sorumluluğu ile harekete geçmesi 
gerekiyor. Bu ise toplumun objektif ilerici dinamiklerinin ortaklaşması 
ile olanaklıdır.

Şeriata karşı çıkması gerekenler sadece Aleviler değildir. Elbet-
te Aleviler bu durumdan çok zarar göreceklerdir. Ancak bu toplumun 
laik Müslümanları da, ateistleri de, diğer inanç mensupları da en az 
Aleviler kadar Şeriat düzeninden zarar göreceklerdir. Bundan dolayı 
bugün bu eğitim programına en çok tepki vermesi gerekenler laik, se-
küler bir sistem isteyen Müslüman kesimler olmalıdır.
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Alevilerin Kazanımları Tehdit Altındadır!

01 Şubat 2016

Bizim Alevi kurumlarından ve Alevilerden bir şey anlamak ve 
anlatmak herhalde en zor işlerden biri olsa gerek. Bir Alevi aydını ola-
rak on yıllardır Aleviler örgütlenmeli ve örgütlülükleri sayesinde ya-
şadıkları ülkelerde yasal statü kazanma mücadelesini, her işlerinin en 
önüne koymalıdır demekten dilimizde tüy bitti.

Ancak gel gör ki, Aleviler mevcut iktidardan ve bu tekçi cum-
huriyetin kurucusu ve savunucusu CHP’den medet ummaktan öteye 
geçemediler. Böyük, böyük Alevi kurumları hala “illegal örgütlerle” 
bir araya gelemeyizin tartışmasını yürütedursunlar, şeriat adım adım 
geliyor ve medet umdukları CHP ise Cemevlerini Alevilerin başlarına 
yıkıyor.

Çünkü Aleviler kendilerine ait, kendileri için bir mücadelenin sa-
hibi olmaktan hala uzaklar. Ülkede ve yurt dışında Alevi kurumlarına 
destek veren Alevilerin oranı yüzde birler, ikiler, üçlerde seyrediyor. 
İllegal olanlarla bir araya gelmeyiz diyen Alevi kurumları bilmeli ki, 
Türkiye’deki tüm Alevi kurumları aslında illegaldir. Hiçbir statüleri 
yoktur. Bir dönemin boşluklarından faydalanılarak oluşturulmuş ve 
de facto kabul görmüş kurumlardır. Tıpkı Kürt kurumları gibi. Bir 
farkla Kürt halkı bir statü için can bedeli bir mücadele yürütüyor.

Ancak Aleviler hala kendisi illegal olan, meşruiyetini yitirmiş 
bir iktidarın yasalarına uygunluğu tartışıyorlar. Meşruiyetimizin gü-
cümüzden geldiğinin farkında değiller. Örgütlü olmanın yetmediğini, 
kurum oluşturmanın yetmediğini anlayamıyorlar.  Eğer bu zalimler 
iktidarına karşı direniş ile duramazsak, oluşturduğumuz tüm kurum-
ları gün gelir bir bir kaybederiz.

Eğer belleklerimiz silinmemiş olsa, Alevilerin ve Aleviliğin tarih 
boyunca barbar bölge iktidarlarına karşı hep gizlilik içinde direndi-
ğini biliriz. Alevilik günümüze kadar gizli bir inanç olarak dağlarda 
saklanıp bugüne kadar yaşatılabilmiştir.  Bundan dolayı bizim müca-
delemiz öz savunma temelinde yürütülmek durumundadır. Kurumla-
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rımızın içini doldurmak zorundayız. Sistem kurucusu ve savunucusu 
siyasetten uzak durmak zorundayız.

Aleviler de artık her toplumsal kesimler gibi sınıflara bölünmüş-
tür. Egemenlerin saflarında yer alan Alevi kökenli zenginler, eğer Ale-
viliğin bir statü kazanması mücadelesine destek vermiyorlarsa Alevi 
sayılamazlar. Alevilik; tüm zulmedenlere karşı, her şart altında bedeli 
ne olursa olsun mazlumlardan yana yer almak ise, Aleviler cemlerde 
dualarını bu zulüm düzenine karşı mücadele de düşenler için yapmalı-
dır. Ancak bugün hala bu selefist iktidardan medet uman sözde Alevi 
dedeleri, dualarını mazlumları katledenler için yapmaktadır.

Esas olan zulmü öven anlayışları düşkün ilan ederek safları-
mızda atmak iken, bazı Alevi kurumları hala “illegal” örgütlerle bir 
araya gelip gelmemeyi tartışma konusu yapıyorlar. Devrimcilerle, de-
mokratlarla, Kürt halkının örgütleri ile bir araya gelmemek için türlü 
bahanelerin arkasına saklanıyorlar.

Neymiş efendim, “bizim kurumlarımızda her eğilimden Alevi 
var, bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir.” Amenna her renkten Alevi 
elbette örgütlenmelidir. Ancak bir kıstasımız da olmalıdır. Mazlum-
dan, zulüm görenden, haklıdan, emekten, emekçiden yana olmak gibi 
değil mi?

Eğer aramızda Alevi geçinip, zulmü savunan, mazlumların bir-
liğini önlemek için aramıza sızmış Truva atlarını ürkütmemek için; 
mazlum Kürt halkının ve devrimcilerin örgütlerinden ayrı duracaksak, 
biz Alevi sayılamayız. İlkesiz davranış ile bütünü bir arada tutma 
anlayışı bize kaybettirir. İyi niyetlerine inandığımız Alevi kurum yö-
neticileri kurumlarındaki ayrık otlarını, yol düşkünlerini teşhir ve tec-
rit ederek ve mazlumlarla bir arada olmada ısrar ederek kurumlarını 
daha güçlü hale getirebilirler.

Bugün İzmir’de CHP’li bir belediye başkanı tarafından Alevile-
rin ibadet yeri Cemevi yıkıldı. Eğer buna karşı birleşik bir mazlumlar 
cephesi ile karşı koyamazsak yarın bu yıkımları başka yıkımlar izle-
yecektir. Biz Avrupa’daki Alevi kurumları da kim ne derse desin hep 
birlikte ve tüm demokratik örgütlenmelerle ortaklaşa kitlesel bir karşı 
koyuşu, protestoyu geliştirerek, sesimizi dünyaya duyurarak sonuç 
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alabiliriz.

Artık Türkiye’de Aleviler demokratik siyasetin içinde yer ala-
rak, düzen partileri ile arasına kalın bir çizgi çizerek yol alabilirler. 
Dün Alevi TV kanalları, Kürt kanalları, Çocuk kanalları, demokrasiyi 
savunan TV kanalları susturuldu yeterli tepkiyi veremedik. HDP yö-
neticileri tutuklandı milyonlarla sokaklara akamadık. Bazı kaygılarla 
demokrasi cephesini güçlendirmede isteksiz davrandık. Bu tam da şe-
riatçı AKP’nin istemidir. AKP faşizmi öncelikli hedefler belirliyor ve bu 
hedefleri yalnızlaştırarak saldırıya geçiyor. Bu oyun görülmeli ve ta 
başından güçler birleştirilmelidir.

Bugün Türkiye’de hiçbir demokratik kurum güvencede değildir. 
Yine Türkiye’de hiçbir demokratın, devrimcinin yaşam güvencesi yok-
tur. Bugüne kadar oluşturulmuş tüm demokratik kurumlar, siyasal 
partiler, sivil toplum örgütleri ve Alevilerin dernekleri, inanç merkezle-
ri ve dergahları her an kapatılmayla karşı karşıyadır. Çünkü iktidarda 
hiçbir yasayı tanımayan, ülkeyi KHK’ler ile yöneten, 12 Eylül anaya-
sasını bile rafa kaldırmış bir diktatör bulunmaktadır.

Bu diktatöre ve AKP faşizmine, onun işbirlikçisi Ergenekoncu, 
Jitemci, SADAT’çı çetelere karşı mücadelede; hayatın her alanında, 
her türlü meşru direniş eylemleri ile karşı koyularak sonuca varabilir. 
Faşizme karşı direniş; tarihteki örnekleri irdelenerek ve tarihten ders 
çıkarılarak hayatın her alanında ve bulunduğumuz her yerde güçleri-
mizi koordine ederek bizi başarıya taşıyabilir.

Bundan dolayı böylesi bir süreçte her kim ki demokratik güçler 
arasına nifak sokuyorsa, ya da eylemlerde provakasyonlara yol aça-
bilecek davranışlarda bulunuyorsa demokrasi güçlerinin birliğini bal-
talıyor demektir. Elbette ortak eylemler yapanlar, birbirlerinin hassa-
siyetlerine dikkat etmek ve saygı göstermek zorundadır. Ancak birkaç 
kendini bilmezin ve çocuk yaştaki gencin oyuna gelmesinin faturası 
demokratik güç birliklerimizi ortadan kaldırmamalıdır. Birlik olmak, 
birlikte iş yapmak elbette  kolay değildir ve her zaman bu birliğimizi 
bozmak isteyen güçler tüm birlik bileşenleri içinde ortaya çıkabilir.

Bize düşen sağduyulu davranarak ve olayları kaşımadan taraf-
lar arasındaki sorunları giderici tutum geliştirmektir. Bugün Türki-
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ye’de tüm demokratik kazanımlar tehdit altındadır. Tüm mevzilerimiz 
işgal edilme tehlikesi içindedir. Böylesi bir süreçte legal olma, illegal 
olma gibi sahte gündemler yaratmak biz Alevilerin işi olamaz. Bizim 
işimiz kazanımlarımızı korumak ve Aleviler olarak inancımıza meşru 
bir statü kazandırmak olmalıdır.

Bu sistemin savunucuları biz mücadele etmedikçe bize zırnık 
hak vermezler ve vermemişlerdir. O zaman haydi mücadeleye, haydi 
direnişe diyelim. Direneceğiz ve kazanacağız.
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AKP Yine Alevileri Seviyor (!) Acep Nedendir?

Kürdistan’da büyük bir soykırım yapmaya çalışan AKP hükü-
meti, tamda böylesi bir dönemde Alevi açılımından söz etmektedir. Bu 
çokça uygulamaya sokulan toplumsal algı operasyonlarından bir ta-
nesidir. Faşist uygulamaların doruk yaptığı bir süreçte Alevi açılımı 
faşizmin kirli yüzünü gizleme ve aldatma amaçlı büyük bir oyundur. 
Demokrasinin olmadığı bir sistemin açılım vaatleri aldatma amaçlıdır. 
Türkiye devleti tekçi zihniyetinden kurtulmadan, küresel bir hareketin, 
İhvani Müslim hareketinin Türkiye kolu olan AKP ve lideri Erdoğan 
iktidarı yıkılmadan Türkiye’de demokratik çözümlerin ve açılımların 
yolu kapalıdır.

AKP eliyle yapılmak istenen tek millet ve tek din eksenli bir top-
lum yaratmaktır. Tek din olabilmesi ancak 20 milyonu aşkın Alevinin 
inançlarından vaz geçmesiyle olanaklıdır. Bu yüzden bugün Alevi açı-
lımının gündeme getirilmesi sorunların çözümü için değildir.

Sözün özü, Aleviler sistem içine çekilmek istenmektedir. Cum-
huriyet tarihi Sünni İslamı bir devlet dini haline getirmiştir. Şimdi de 
Aleviler bazı işbirlikçi ihanetçi Alevi çevreleri eliyle sistem içine çeki-
lerek , Osmanlının yaptığı gibi ulufe dağıtımlarıyla teslim alınarak, 
Alevilik komünal, eşitlikçi, paylaşımcı, rızalık eksenli özünden boşaltı-
larak devlet Aleviliği yaratılmak isteniyor. AKP bunu burada da bırak-
mayacak ve Aleviliği tümden İslamize ederek Sünni İslam içinde erite-
cek ve böylelikle tek dinini, selefi İslam dinini egemen kılmış olacaktır.

Alevilik devlet dışılığıyla bir anlam içermektedir. Devlet içileşen  
bir Alevilik,  Alevi olmaktan çıkış demektir. Bu açıdan bazı sözde Alevi 
önderlerinin söylemleri eğer ihanet değilse büyük bir gaflete işaret et-
mektedir. AKP’nin amacı bugün içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak-
tır. Alevi açılımı adı altında toplumsal desteğini daha da arttırmaya 
çalışmaktadır. AKP’nin yaptığı özel savaş yöntemidir. Kürt halkını 
yalnızlaştırma politikasıdır.

Ancak unuttukları bir şey var o da Alevilerin politikleştiğidir. 
Aleviler özgürlüğün, kardeşliğin, eşitliğin, tüm inançlarla barış içinde 
bir arada yaşamanın ancak demokratik bir Türkiye’den geçtiğini bi-
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liyorlar. Bundan dolayı da bu politik-demokratik mücadelenin içinde 
aktif olarak yer alıyorlar. AKP’nin tehlike olarak gördüğü budur.  Bu 
tehlikeleri bertaraf edebilmek için Kürt hareketi ile birleşebilecek tüm 
çevrelerin önüne bazı kırıntılar atarak yol almak istemektedir.

Devlet  Alevilere bazı haklar tanıyacağını söylemektedir.  Oysa  
Alevilerin talepleri biliniyor ve nettir. Aleviliğin anayasal güvenceye 
kavuşturulması suretiyle, devletin tüm alanlarında Alevilere uygula-
nan ayrımcı politikalara son verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
kaldırılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve cemevlerine bir 
ibadethane olarak  yasal statü verilmesi.

AKP bütün bunlara gözlerini kapatarak, Diyanet İşleri Başkanı 
aracılığıyla kırmızı çizgiler çekerek cevap vermektedir.  Cemevleri bir 
ibadethane olarak kabul edilmemektedir. Zorunlu din derslerinin kal-
dırılması, anayasal güvence hiç dile getirilmeden, sadece ulufe dağıtır 
gibi, devletin Alevisi olmayı kabul eden bazı dedelere maaş vaadi ile, 
cemevlerinin elektrik ve suyu bedava almaları sağlanarak ve cemev-
leri birer kültürel kurum derekesine indirilerek kabul görecek ve böyle-
likle Alevi sorunu da hallolmuş olacaktır(!)

Oysa bilinmektedir ki, Alevilerin temel hak talepleri ancak de-
mokratik bir toplumsal sistemde mümkündür. Biliniyor ki, Türkiye ne 
demokratik bir ülkedir, ne demokratik bir yönetim ile yönetilmektedir, 
ne de böyle bir toplumsal sistemi benimsemiştir. Bugünün Türkiyesi 
tekçi, despotik faşist bir yönetimdir. Bu sisteme destek olanlar da bu 
devletin işlediği insanlık suçlarına ortak olmuş olurlar.

Türkiye devleti tarafından ne zaman Kürtler ile Aleviler yan 
yana durmaya başlamışsa o zaman Alevilere mavi boncuklar dağıtıl-
mış ve Alevilerin büyük kesiminin devletin yanında yer almaları sağ-
lanmıştır.

Ancak özellikle 7 Haziran seçimleri ve sonrasında yoğunlaşan 
Kürt-Alevi ortaklaşması, bir araya gelip ortak mücadele hattı oluştur-
maları AKP devletini rahatsız etmiştir. Tıpkı 1993 sonrasında Cemev-
lerinin yapılmasına el altından destekler sağlanıp Alevileri Devletin 
yanında tutmak için bazı Alevi kurumları doğrudan ve dolaylı destek-
lendiği gibi bu seferde aynı senaryoları görmekteyiz.
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Alevilik Toplumsallıktır, Sistem Dışılıktır

Alevilik bugüne kadar kendini koruyabilmişse bunu devlet dı-
şında kalmış olmasına, sorunlarını kendi içinde çözüme kavuşturma-
sına, paylaşımcı anlayışına ve rızalığa dayalı toplumsallığına borçlu-
dur. AKP’nin yok etmek istediği işte bu değerlerdir.

Bugün bölgemizde Kürt Özgürlük Hareketine karşı yapılan 
saldırıların kaynağında da, özgürlük hareketinin geliştirmek istediği 
özyönetime dayalı, öz savunmaya dayalı, rızalığa, eşitliğe dayalı de-
mokratik bir sistem savunmuş olması yatmaktadır. Çünkü bu anlayış 
ulus temelli, tekçi zihniyet sahibi, otoriter sistemler için yıkım demek-
tir. Yani bölgemizde süren savaşın kökeninde yatan ana neden aslında 
bu iki sistem anlayışının çatışmasıdır.

Aleviler zaten baskıcı tekçi zihniyetlere karşı olduklarından 
Kürt hareketi öncülüğünde gelişen özgürlükçü anlayışın doğal mütte-
fikidirler.

Bugün etrafı en ağır silahlarla çevrilen,inkara ve imhaya ve 
soykırıma tabi tutulan ve bu aşağılık yöntemlerle boyun eğdirilmeye 
çalışılan Kürt halkının halinden en iyi Aleviler anlarlar. Atalarının öğ-
retisini öğrenmiş, asimilasyonlara karşı çıkan, kendi tarihine ve inanç 
öğretisine bağlı Aleviler bunu bilirler. Bugün Alevilerin ezici bir ço-
ğunlukla zulme uğrayanların yanında saf tutuyor olması, Alevilerin  
tarihini ve öğretisini unutmadığının kanıtıdır. Ne mutlu ki hala böyle 
Aleviler Alevi toplumu içinde çoğunluktur.

Bundan dolayıdır ki, Kürtlere ilk uzanan el Alevilerin eli olmuş-
tur. Aleviler tarihleri boyunca bu tür inkar, imha ve asimilasyon poli-
tikalarını defalarca yaşamışlardır.

Bugün gerek ülkede, gerekse de yurt dışında Alevilerin eylemleri 
ve bu eylemlerin yaygınlaşması dara düşen ve yalnızlaştırılmaya çalı-
şılan Kürt halkına moral olduğu gibi Alevi toplumuna da ciddi anlam-
da bir moral, motivasyon sağlamıştır.

Bazı yol düşkünü Alevi çevreleri böylesi bir ortamda, tüm toplu-
mu tek tiplileştirecek politikaları egemen kılmaya çalışan Selefi İhvanı 
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Müslimin  Türkiye kolu AKP iktidarının tek kişinin iktidarını oturtmak 
isteyen politikalarına alet olmaktadırlar. Bu yapılan Alevilik değildir 
ve bu oyuna bile isteye gelenler de Alevi değildir.

Sayın Mustafa Karasu’nun deyimiyle “Aleviler devletten sade-
ce anayasal ve yasal olarak Türkiye’de Alevi inancının var olduğunu 
kabul etmesini ve bu inancın istediği gibi ibadet etmesi ve inancını 
sürdürmesini sağlama özgürlüğünü tanımasını talep edebilir. Aleviler 
neye inanıyorsa, nereyi ibadet yeri olarak görüyorsa devlet onu kabul 
etmeli ve saygı duymalıdır. Devlet Alevilerin ibadet yerini tanımlaya-
maz. Devlet, Aleviliğin nasıl bir inanç olduğunu, Alevilerin nasıl yaşa-
yacaklarını tanımlayamaz...

Alevilik ne devletleştirilmeli, ne de merkezileştirilmelidir. Ale-
vilerin farklılıklarını korumaları yanında, ilişkileri de merkezi olma-
malıdır. Alevilik için en doğru ve isabetli ilişki biçimi, demokratik 
konfederaldir. Yani yereli esas alan, bu temelde bir demokratik ilişki 
sistemi oluşturan bir ortaklaşma olmalıdır. Merkeziyetçi karar alan, 
merkeziyetçi fetvalar veren bir ilişki biçimine karşı çıkılmalıdır. Başı-
mızda bir halife olsun, merkezi organlarımız olsun biçimindeki mer-
kezi temsillerimiz olsun, herkes onu esas alsın, onu dinlesin demek 
de büyük bir yanlışlıktır. Bu da Aleviliğin özüne aykırıdır. Aleviliğin 
hakim inanç tarafından asimile edilmesi kadar tehlikelidir. Her ocağın 
mürşidi vardır; bağlı olduğu değerler vardır ama her ocak başka bir 
ocağın mürşidini, pirini de bir değer olarak görür. Özcesi ulus-devlet 
çağının, pozitivizm çağının, kapitalist modernitenin düşünce kalıpları 
ve alışkanlıklarından kendimizi kurtarmamız lazım.”

Aleviler Bu Süreçte Tarihsel Bir Duruş Sergilemiştir.

Kürt halkının özyönetim direnişine destek veren Alevi kurum-
larının tavrı anlamlıdır. Başbakana, Alevilerin sorunlarından önce, 
bölgede yapılan ziyaretlerden sonra hazırlanan “Savaşlara hayır, ço-
cuklar öldürülmesin” başlıklı raporu sunmuşlardır. Açlık grevleriyle, 
kitlesel özgün gösterileriyle Kürt hareketinin yanında yer almışlardır.

Aleviler bu net  duruşlarıyla Alevileri sisteme entegre etmeye 
çalışan anlayışlara da, Alevilik ve Aleviler üzerinde toplum mühen-
disliği yaparak, sözde solcu, ilerici, devrimci gibi sıfatlarla Aleviliği 
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tanımlamaya çalışan beşinci kol anlayışlarına da gereken cevabı ver-
miştir. Aleviler demokrasinin olmadığı ,savaşın kol gezdiği bir  ülkede 
halkların ve inançların sorunları çözülmemiş, çözülememiştir  diyerek 
safını gerçek demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü savunan mazlumlar-
dan yana belirlemişlerdir.

Aleviler biliyor ve anlıyorlar. Son dönemde iktidarın başlattığı 
cemevleri tartışması, Kürdistan’da yürüttükleri imhacı, inkarcı soykı-
rımcı savaşa destek arayışı, demokratik muhalefetin birleşmesini en-
gelleme, bastırma çabası ve oyalamasıdır. AKP iktidarı çözümün değil, 
savaşın tarafıdır. Hile ve kurnazlıkta Muaviye’den daha tehlikelidir.

Aleviler yaşadıkları coğrafyadaki demokrasi dışı, baskıcı ve tek-
çi savaş ortamlarının dönüp dolaşıp kendilerini vuracağını yaşadıkları 
tarihi deneylerden çok iyi bilmektedirler. Bu tür baskıcı, saldırgan tu-
tumlar faşizme yol açmakta , derin devlet çeteleri işbaşı yapmakta - 
yaptırılmaktadır. Alevilik gibi muhalif inanç toplulukları bu tür puslu 
zamanların her daim hedefi olmaktadırlar.

Hafızalarında sayısız şekilde bu tür zulüm uygulamalarına ma-
ruz kalan bir toplumun mensuplarının, kimi çevrelerin, sözde toplum 
önderlerinin bilinçli uzaklaştırma ve düşmanlaştırma politikalarına 
rağmen, Kürt halkının yaşadığı acılar karşısında yanlarında olduğunu 
göstermesi ve dayanışma içinde bulunması tarihsel değerde bir du-
ruştur.

7 Haziran seçimlerinde zalimlerin AKP iktidarının iktidardan 
uzaklaştırılması konusunda umutlanan ve hareketlenen toplumsal 
muhalefet, 1 Kasım seçimleriyle bu umutlarını yitirmeye başlamış ve 
devlet tarafından toplumsal bir ablukaya alınma durumu yaşanmak-
tadır.

İşte böylesi baskıcı bir dönemde boyun eğmeyi reddederek za-
limlere karşı Kürt halkının yanında olduğunu açıklama ve eyleme geç-
me yürekliliği gösteren Alevilerin çıkışı toplumun moralini yükseltmiş 
ve zalimlerin direncini kırmaya başlamıştır.

Alevilerin bulundukları her alanda geliştirdikleri eylemsellik ve 
bu eylemlerin giderek yaygınlaşması, dara düşen ve yalnızlaştırılma-
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ya çalışılan Kürt halkına moral olduğu gibi Alevi toplumuna da ciddi 
anlamda bir moral, motivasyon sağlamıştır.

Aleviler, Alevi hassasiyetini kaybetmiş ve onlarca yıldır devle-
tin uyguladığı düşmanlaştırma politikalarının kurbanı olarak bilinç 
zehirlenmesi yaşayan kimi Alevilerin tutumlarını dikkate almamalı, 
Alevi kurumlarının, Alevi inanç önderlerinin, hizmet sahiplerinin ne 
dediklerine bakmalıdır.

Aleviler öz olarak bu süreçte tarihsel misyonlarına uygun dav-
ranmakta ve mazlumların safında olma tarihsel duruşlarını devam 
ettirmektedirler. Artık kim Alevi toplumu üzerinde neyi hedefliyor, 
hangi asimilasyon politikasının aracı oluyor veya uygulanmasına yar-
dım ediyorun anlamı kalmamıştır.

Aleviler dün olduğu gibi bugün de demokrasi, barış, özgürlük, 
eşitlik, kardeşlik, laiklik demeye devam edeceklerdir. Aleviler mazlum-
ların safında direnmeyi esas alacak ve zalimlerin şaşaalı sofralarında 
oturmayı kendilerine zül sayacaklardır.
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Bize “Öldürülürsünüz” Diyenlere 
Sözümüz Olmalı! 

17 Ocak 2017 

15 Temmuz sözde darbe girişiminden sonra Alevilere yönelik 
tehditler giderek artmakta, Alevi mahallelerinde provakatif girişimler 
yapılagelmektedir.

AKP iktidarının yürüttüğü siyasetten beslenen bu tür girişim-
lere eğer tutum almakta tereddüt edersek; önümüzdeki süreçte bu tür 
tehdit ve katliam girişimleri, anayasa değişikliği adı altında sistem 
değişikliğine yol açacak olan referandumdan sonra artarak devam 
edecektir.

Tek kişiye ülkeyi tümden yönetme hakkı veren bu durum artık 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yerine Türk İslam Devletinin ikame edilmesi-
dir aynı zamanda. Türk İslam Devletinin birincil hedefi Kürt halkının 
teslim alınması ise, ikinci büyük hedefi de, başta Aleviler olmak üzere, 
laik, seküler toplumu savunan kesimleri teslim almak olacaktır.

Alevilere en büyük tehditlerden biri ismi Alevi olan bir dernek 
başkanından gelmiştir. Bu da AKP’nin her toplumsal kesim içinde 
yürüttüğü ötekileştirme ve bölme faaliyetini Alevi toplumu içinde de 
yürüttüğünün kanıtıdır. Sözde Alevi dernek başkanı aslında AKP’nin 
Aleviler içindeki Truva atıdır.

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, Ka-
nal A’da çıktığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştır: “Buradan Alevi 
STK’lara seslenmek istiyorum. Artık akıllarını başlarına alsınlar. Ül-
kede bu tip huzursuzluklara karşı ben çıkıp televizyonlarda rahatça 
her şeyi konuşuyorsam, bunlar bu devletin paralarıyla kuruldu. Bu 
devletin örtülü ödeneklerinden para aldılar. Sadece gücün yanında ol-
mayacaksın ülkenin yanında olacaksın. Zaman gelir ortalık karışırsa, 
o yalılarda oturan Alevi vakıf başkanlarına sesleniyorum; O yalıları 
başınıza yıkarlar, orada oturamazsınız, o paralarınızı elinizden alır-
lar, bu Türkiye’de sizi öldürürler.”
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Mesaj açık, eğer geleceğin Türk İslam Devletini savunmaz ve 
itaat etmezseniz zengin de olsanız, mülk sahibi de olsanız sizi öldü-
rürler diyerek Aleviler itaate ve teslimiyete zorlanıyor. Türkmen Ale-
vi Derneği başkanının bu tehdit kokan, itaat isteyen açıklamasından 
önce Muş Üniversitesinde Akademisyen sıfatı ile görev yapan bir zat 
da Alevileri katletmekle tehdit etti. Bu iki açıklamaya karşı iktidarın 
somut bir yaptırımı ise olmadı.

“Şahlaştınız Yavuzlaşacağız”

Sözde Akademisyen Abdulkadir Şen, büyük tepki çeken twe-
etlerinde şöyle dedi: “Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü 
diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerle beraber. 
Lanetliler topluluğu...”, “Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri kor-
kakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada 
yeni Malazgirtler bekliyor”, “Bu coğrafyanın her köşesinde bir Malaz-
girt yaşanacak. Şah İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. 
Şahlaştınız Yavuzlaşacağız”, “Suriye direnişi başarısız olursa savaş 
Anadolu’da Şahİismail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Herkes 
hesabını buna göre yapsın”, “Herkes Rus konsolosluğuna gitsin, Ben 
de oradayım. Mecusi İran’ı ise asla unutmayın. Bu katliam Caferi/Şii 
haçlı ortaklığı ile yapıldı.”

Aynı şen bu sözleri söylemesi yetmiyormuş gibi, bir de bu sözle-
rini haberleştiren haber sitelerini hedef gösterdi.

Şen; 13.12.2016 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir 
açıklamada, “İllegal mezhepçi Sol ve canlı yayında savcı katleden ör-
gütleri destekleyen, Sol, Birgün, Diken gibi hesaplar…” ifadesini kulla-
narak, söz konusu gazeteleri bu eylemleri yapanlarla ilişkilendirerek, 
açıkça hedef göstermiştir.

Bugün Türkiye’de tekçi, ırkçı sistem yetmiyormuş gibi, şimdi de 
bunlara ek olarak İslamcı, şeriatçı, totaliter, padişahlığa dayalı bir sis-
tem getirmek isteyen AKP dikta rejiminde Alevilere yapılan tehditleri 
berteraf etmenin yolu bitaraf olmak değil, mazlumdan, haklıdan, çağ-
daş olandan, demokrasiden, çoğulcu yaşamdan yana taraf olmaktan 
geçmektedir.
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Yukarıda sadece iki örnekle Alevilere yönelik tehditleri göz önü-
ne serdik. Ancak durum bundan çok daha beterdir. Alevilerin evleri 
işaretlenmekte, cenazeleri alıkonulmakta, kurumları kapatılmaktadır. 
Tehlike büyüktür. Tehlikeyi bertaraf etmenin yolu da güçlü karşı koy-
maktan geçmektedir.

Bu tehditleri bertaraf edecek olan; Türkiye’nin devrimci-demok-
ratik dinamikleri ile Kürt Özgürlük güçlerinin, emek güçlerinin cephe-
si, mazlumların ortak cephesidir. Aleviler de bu mazlumlar cephesinin 
içinde yer alarak ve dolayısıyla taraf olarak ortak ülkemizin içine sü-
rüklendiği savaş batağından çıkılmasını sağlayabilir.

Her şeye rağmen biz Aleviler korkudan uzak durmalıyız. Tüm 
muhalefet güçlerinin birliğini savunmalıyız. Özellikle de toplu bir soy-
kırım tehlikesi içindeki Kürt halkının haklı davasını ikircimsiz, amasız 
ve fakatsız desteklemeliyiz. Türkiye’de Kürt sorunu çözülmeden de-
mokrasinin d’si bile söz konusu olamaz. Süreç çok tehlikeli diyorsak,“-
sürecin hiçbir tarafında olmayarak” demokrasi güçleri ile Kürt Özgür-
lük Hareketiyle ortak bir demokrasi cephesinde buluşamayız.

Aleviler bu tehdit, provokasyon ve katliam tehlikesini bertaraf 
edebilmek için sözünü ettiğimiz güçlerin hepsinin bir araya geldiği 
bir direniş cephesinin yaratılması için çaba göstermelidir. Bu güçlerin 
yanında faşizme, diktatörlüğe, zorbalığa karşı taraf olmalıdır. Unut-
mamalıyız bugün Kürt halkını yakan yangın yarın şeriata karşı olan, 
demokrasiyi savunan tüm güçleri yakacaktır.

El-kaide doğumlu İŞİD, El-Nusra ve benzeri terör örgütleri Or-
tadoğu’da hem etnik hem de dinsel bir temizlik yapmak üzere sahneye 
sürüldü. Belirli ölçülerde bunu yaptılar da. Bölgeye hiçbir direnişle kar-
şılaşmadan yerleşen IŞİD ve türevlerine bir tek Kürtler engel oldu. Ko-
bani’de kahraman Kürt kızları ve oğullarınca yenilgiye uğratılan IŞİD 
için Kobani yenilgisi sonun başlangıcı oldu. Bundan dolayı bugün her 
kim ki Kürtlere karşı savaşıyorsa o aynı zamanda IŞİD için savaşıyor 
demektir.

Bugün Aleviler “İç ve dış barışı esas alan çok kimlikli, çok kül-
türlü, çok inançlı bir yapıyı kapsayan demokratik ülke, özgür yaşam, 
adil, eşit yurttaşlık” gibi haklı talepleri hala savunuyorlarsa “bana 
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dokunmayan yılan bin yaşasın” deme gafletine düşmemelidirler. Bize 
“öldürülürsünüz” diyenlere cevap olacak bir direnişi örmelidirler.

Unutanlara hatırlatalım; 15 Temmuz darbe girişiminin ardın-
dan yapılan sokağa çıkma çağrılarına uyarak sokaklara çıkan faşist, 
dinci linç grupları kendilerinden görmediği Gazi Mahallesi, Okmeyda-
nı, Malatya Paşa köşkü örneğinde olduğu gibi özellikle Alevilerin yo-
ğun olduğu yaşam alanlarını hedef alarak saldırmışlardır. Ankara’da 
Mamak ilçesinde Akdere bölgesinde Alevi ve Kürt yurttaşların evleri 
gerici-faşistlerce işaretlenmiştir.

En son Ortaköy’deki katliam göstermiştir ki insanların “yaşam 
alanlarına, yaşam tercihlerine” bile saldırılacaktır.

Bu nedenledir ki biz Aleviler yapımız, doğamız gereği geçmişten 
bu güne, ezene karşı, ezilenden ve mazlumdan yana olan duruşumuz-
la tavır gösterip, itiraz edip, karşı çıkamazsak; AKP diktasının şeriat 
özlemlerini hayata geçirmelerine yardım etmiş oluruz.

Tayyip Erdoğan izlediği siyaset ile ülkeyi ve bölgeyi bir yangın 
yerine çevirdi. Bu yangın giderek tüm Türkiye’yi saracağa benziyor. 
AKP iktidarını sürdürebilmenin yolunun; daha çok baskıdan, daha 
çok zulümden ve daha çok katliam yapmaktan geçtiğine inanıyor. O 
zaman biz Alevilere düşen Erdoğan diktasının heveslerini kursağında 
bırakacak bir tutum belirlemek ve zulme karşı direnenlerin safında yer 
almaktır.

Eğer bugün bu tutumu almaz ve Kürt halkı ile Türk devleti ara-
sında Kürtlerin yaşadığı her alanda süren savaşa seyirci kalırsak, ya-
rın sıra bize geldiğinde arkamızda hiçbir güç bulamayacağımız açıktır.

Türkiye Erdoğan eliyle batı değerlerinden koparılarak, selefist 
İslamcı ortaçağ değerleri ile yönetilmek istenmektedir. Getirilmek iste-
nen bu sistemde bırakalım Alevilere, devrimcilere, demokratlara ılımlı 
Müslümanlara bile hayat hakkı olmayacaktır.

Yeni anayasa adı altında meclis eliyle kabul edilen değişiklik-
lerle; içinde meclisin de bulunduğu tüm devlet kurumları ya ortadan 
kaldırılmakta, ya da içi boşaltılmış şekilsel kurumlar haline getiril-
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mektedir.

Bugün mecliste kabul edilen anayasa taslağı bir kölelik yasa-
sıdır aslında. Bu taslağın kabul edilmesi demokrasi, laiklik, hak ve 
özgürlükler, erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi demokratik değer-
leri ortadan kaldırıyor. Türkiye toplumu ise bu durumu kendine kaygı 
edinmekten çok uzaklarda, toplum yukarda saydığımız insan olmanın 
olmazsa olmazlarını görmeyen ve sadece yeme içme ile uğraşan bir 
sürüye çevrilmiş durumda. Toplum son 15 yılda öyle bir düzeye getiril-
miş ki, sadece günlük geçim derdi ve şimdi de can derdine düşürülmüş 
bulunmaktadır.

Toplumun içinde bulunduğu durum üzücü olmanın ötesindedir. 
Toplum; toplum olmaktan çıkarılmış ve yoksul kesimler yaşam der-
dine düşmüş bir sürüye dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu durumu 
kullanan Padişahlık serüvencisi ise Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
istediği gibi at koşturmakta, Ülkeyi Ortadoğu’da süren savaş bataklı-
ğına sürüklemiş bulunmaktadır.

Türkiye’nin gerici eğitim sisteminin sözcüsü sözde bir akade-
misyen, Alevileri katliama uğratmakla tehdit ediyor, Türkçü sözde bir 
Alevi; sesinizi çıkarmayın, bu düzenin size verdikleri ile yetinin, yetin-
mezseniz “öldürülürsünüz” diyor. Bu açıklamalara karşı Alevi kurum-
ları ve HDP dışında kimse bir tepki göstermiyor.

Aleviler Yezidin binlerce askerine karşı tek başına dikilen Hü-
seyin’in ardıllarıdır. O zaman bedeli ne olursa olsun doğru bildiğimiz 
yoldan yürümeye devam etmeliyiz. Çağdaş Muaviye-Yezit hareketi 
AKP diktatörlüğüne karşı kahramanca direnen, fedaice mücadele eden 
kızlarımızın ve oğullarımızın mücadelesine sahip çıkmalıyız. Bugün 
alçakça katledilen evlatlarımızı inancımızın gerekleriyle toprağa ver-
memiz bile engellenmekte, cenazeler ailelerine teslim edilmemektedir.

Bize “öldürülürsünüz” diyenlerin sözlerini ağızlarına tıkayacak 
bir tutumun sahibi olmalıyız. Evlatlarımız geleceğimizdir. İnancımız 
yaşamımızdır. İnsan olmaktan doğan insani haklarımızı savunmak 
insan olmamızın gereğidir.

Bize ölümü reva görenlere karşı, kendimizi savunacak meka-
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nizmalar yaratarak hazırlık yapmalıyız. Bilmeliyiz ki, teslimiyet iha-
nettir. Alevilerin felsefesinde ise teslimiyet düşkünlüktür. Düşkünlük 
ise Alevi olmaktan ve insan olmaktan çıkıştır. Bizim tüm bu tehditlere 
verecek cevabımız direnmektir. Biliyoruz ki direniş yaşamdır. Direniş 
kurtuluştur. Derisi yüzülen Nesimi’nin, darağacına çekilen Hallac’ın, 
Sühreverdi’nin, Babek’in, Pir Sultan’ın, Eba Müslüm’ün, Hüseyin’i 
Kerbela’nın, Bedreddin’in ardılları olan Aleviler; ortaçağ karanlığının 
savunucusu AKP faşizmine karşı kahramanca bir direniş sergileyerek 
geleceğimizi kurtaracaklardır.

Sözümüz var bizi ölümle terbiye etmek isteyenlere; sözümüz 
var bize katliam dayatanlara; sözümüz var mazlumdan yana dur-
mamızı engellemek isteyenlere; Biz Aleviler tarihten bu yana bedeli ne 
olursa olsun doğruya, iyiye, güzele, eşitliğe, özgürlüğe sevdalı bir top-
lumuz. Bu değerleri korumanın bedeli ölüm de olsa doğru bildiğimiz 
yolda yürümeye devam edeceğiz.

Ve zalimlerin sarayını ve saltanatını başlarına yıkacağız.
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Düşkünlükte Sınır Tanımıyanlara...

İzzettin Doğan’a yakınlığıyla bilinen Eskişehir Hacı Bektaş 
Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi bir soysuzluk ve düşkünlük örneği 
sergiledi.

Devrimci mücadele yürüten ve kabul edelim etmeyelim doğru 
gördüğü yolda yürürken hayatını kaybeden  Çiğdem Yakşi’nin Ce-
nazesini Cemevine kabul etmedi ve  ortada bıraktı.  Görüldü-
ğü gibi dinci gericilik artık Alevilerin saflarında da kendine yer 
edinmiş görünüyor. 

Dünya’nın hiç bir yerinde her ne sebeple ölmüş olursa olsun, 
ölen bir insanın mensup olduğu inanç merkezinde cenazesinin kaldırıl-
masına karşı durulmamıştır. Ancak bir gariplikler ülkesi olan Türki-
ye’de bu görev kendilerini Alevi sayan aslında yol düşkünü olan bazı 
iktidar işbirlikçilerinin yönettiği Cemevlerine verilmiş görülüyor. Bu 
alçakça ve soysuzca tutum Cem Vakfı’na bağlı cemevlerinin ilk tutu-
mu değildir. Eğer başta Alevi inanç önderleri, Alevi kurumları ve Alevi 
canlar bu davranışlara tutum almazlarsa bu soysuz iktidar besleme-
leri yarın tüm cemevlerinde aynı uygulamalarda bulunmaktan çekin-
meyeceklerdir.

Bu düşkünce tutum yüzünden Bir Kızılbaş Alevi kızının Cenaze-
si mezarlıkta bir bez açılarak yıkanmıştır. Bu yapılan bırakalım Ale-
viliğe, İnsanlığa sığmaz. Vicdan sahibi Aleviler, Alevi Pirleri ve Alevi 
Kurumları bu tutumun hesabını bu soysuzlardan derhal sormalı ve 
gerekli tepkiyi göstermelidir.Ey soysuzlar, yol düşkünleri ! unutmayın 
ki başında bulunduğunuz bu kurumların yaratıcısı bugün cenazesi-
ni  içeri almadığınız bu yiğit kızlarımızın, oğullarımızın aileleridir. Siz 
neyinize güveniyor da bu adi tutumu alabiliyorsunuz?  Unutmayın ki, 
iktidar, varlık, şatafat geçicidir. Baki olan insanlığa yaptığınız hizmet-
tir. İnsanlığınızdan çıkmışsanız siz  birer hiçsiniz. Hiç bir iktidar sizi 
halkların hesap sorucu adaletinden koruyamaz. 

Bugün mevcut iktidar ilericilik adına, insanlık adına, hak ve 
adalet adına mücadele eden herkese saldırıyor. Kendi ulusal, inanç-
sal, kültürel, siyasal ve sosyal kimlikleriyle yaşamak isteyenlere göz 
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açtırmıyor. 

Elbette halkların yiğit evlatları da bu zorbalığa ve zulme son 
vermenin kavgasını yürütüyor. Sizin göreviniz üstünüze düşeni yerine 
getirmektir. Bir Alevi kızının, bir devrimcinin cenazesinin mezarlıkta 
yıkanmasına yüreğiniz, vicdanınız nasıl dayandı? 

Bilmiyor musunuz ? Alevilik’te zalimin zulmüne maruz kalmış 
mazlumu açıkta bırakmak yoktur. Katil, zalim bir iktidarın katlettiği, 
işkence yaptığı bir devrimcinin cesedini ortada bırakmanın adı ahlak-
sızlıktır. Düşkünlüktür.

Sizden,  yiğit bir devrimci Alevi kızına karşı yaptığınız ahlaksız-
lığın hesabı sorulur. Halkımız sizi o cemevlerinin başında bırakmaz.  

Bu tutumlarınızdan vaz geçmediğiniz sürece Alevi inancına 
göre hiçbir meşruluğunuz yoktur.  Er geç bu halk sizin yüzünüze tü-
kürecektir !
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Erdoğan’ın “Dil Sürçmeleri” 
ve Amacı   

20 Mayıs 2012 

Coğrafyamızda önemli gelişmeler yaşanıyor,  bölge egemenle-
rince yüzyıllardır sürdürülen imha ve inkar politikası kılıf değiştire-
rek de olsa devam ediyor. Böl parçala ve yönet politikası bizlere de 
uygulanarak sonuç alınmaya çalışılıyor. Türkiye devrimci demokratik 
hareketinin ve Kürt halkının yürüttüğü özgürlük, eşitlik ve demokrasi 
mücadelesi kanla boğulmak isteniyor. Kürt halkının en seçkin evlatları 
hunharca katlediliyor. Düne kadar  halklarımızın ulusal ve inançsal 
kimliğimizi reddeden egemen zihniyet, bunu başaramayınca şimdi de  
bu onurlu mücadelenin içini boşaltmaya çalışıyor. 

Biliyorsunuz, AKP hükümetleri iktidara geldiklerinden bu yana 
gerek Kürt sorunu gerekse de Alevi sorunu, gerekse de genel demokra-
tikleşme sorunlarında sözde açılımlar yapacağını söyledi ve bu konuda 
bir dizi görüşme yaptı, kurultaylar vs adı altında yürüttüğü aldatıcı 
tutumuyla, büyük bir oyalama taktiği uyguladı.

Toplumda bir çözüm beklentisi yaratıldıktan sonra, sıra somut 
adımlara gelince tam yüz seksen derecelik bir dönüş yapılarak, Kürt 
açılımı da, Alevi açılımı da, demokratik açılım da birden bire rafa kal-
dırılarak, yeniden savaş tamtamları çalınmaya başlandı. Kendince 
devletin önemli kurumlarını ele geçirdiğini düşünen AKP iktidarı, artık 
kendi gerçek  gizli ajandasını açık açık beyan eder oldu. 

Önce Polis, MİT, sonra yargı ele geçirildi ve en son olarak da 
ordu hizaya getirilerek, adeta yeniden bir Osmanlı devleti kurma psi-
kolojisine girdiler. Türkiye de iktidarı ele geçirmekle yetinmeyen Er-
doğan-Fetullah iktidarı, geçmişte komşuları ile ilgili sıfır sorun poli-
tikasını terk ederek, hep sorun mantığı ile komşu ülkeler de iktidar 
değişiklikleri için doğrudan müdahil hale geldiler.

Birkaç yıl önce Alevi kurultayları toplayan, Alevileri partisinden 
milletvekili yapan Erdoğan geçtiğimiz günlerde niyetini açıktan beyan 
ederek, tek devlet, tek dil ve TEK DİN diyerek noktayı koymuş oldu. 
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Her ne hikmetse Erdoğan hep böylesine önemli konularda dil sürçmesi 
yaşıyor. Önce DTP milletvekillerine cevap verirken “sizin İslam hakkı-
nızda konuşma hakkınız yok siz Zerdüştsünüz, sesinizi kesin” anlamlı 
hakaret amaçlı saldırı yaptı, şimdi de Türkiye’de Tek dil, tek devlet, tek 
DİN var diyerek  beyninin geri planındaki amacı açık etti. 

Ağababaları erken konuştu diye hemen düzeltme(!) yoluna gitti-
ler ve dil sürçmesi diyerek Alevilerin toplumsal tepkisini, medyalarını 
da kullanarak asgariye indirmeye çalıştılar. Oysa artık amaç bellidir. 
Ilımlı İslam  TC devleti ilan edilmeye çalışılıyor ve bunun için zemin 
yoklanıyor. Toplumun tepki dozajı ölçülerek yol açılmaya çalışılıyor.  

Erdoğan’ın bu sıkça ortaya çıkan “dil sürçmeleri”(!)ne son ver-
meye ancak biz, Türkiye’nin ve Kürdistan’ın ilerici, devrimci, demokra-
tik, dönüştürücü güçleri, kendi öz örgütlülüklerimizi yaratarak cevap 
olabiliriz. Devrimci-demokratik Türkiye Sol hareketi, Kürt Özgürlük 
Hareketi ile birlikte gerçek bir iktidar alternatifi yaratamazsa Erdo-
ğanlar elbette böyle konuşmaya devam edeceklerdir.

Sevgili okuyucular,

Bilinmelidir ki, kendi haklarını kazanmak için örgütlü bir di-
reniş gösteremeyenlerin hak elde etmesi olanaklı değildir. Eğer bizler 
Erdoğanın böyle bir konuşma yapmasına yeterli bir tepki veremezsek, 
yarın yeni Sivaslar, Maraşlar, Çorumlar ve hatta yeni Dersimler ya-
şamaktan kurtulamayız. Bakınız bugün çeşitli şehirlerde Alevilere ait 
evler işaretlendi, bu konuda da tepkilerimiz yeterli olmadı. Çünkü ör-
gütlülük düzeyimiz buna yetmiyor. Örgütsüz bir toplum kaybetmeye 
mahkumdur. 

İktidarın Alevi Açılımı politikası esas olarak Alevileri Kürt Öz-
gürlük Hareketinden uzaklaştırma politikasıdır, Açılım yalandır. İkti-
darın Kürt Açılımı, Kürt halkı ile onun kazanımlarının biricik teminatı 
olan Özgürlük Hareketini karşı karşıya getirme politikasıdır, açılım 
büyük bir yalandır. Eğer açılım yapılacaksa bu sorunların muhatapla-
rı ile bir araya gelinerek yapılır. 

Tıpkı dün TC’yi kuran ataları gibi AKP iktidarı da eğer bu ülke-
ye yeni birşey lazımsa, örneğin demokrasi lazımsa, Kürt halkının öz-
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gürlüğü lazımsa, Alevilere özgürlük gerekiyorsa onu da ben getiririm, 
ama istediğim gibi getiririm ve hiç kimseyi de muhatap almam demek-
tedir. Böyle çözüm olur mu? Sorunları çözmenin yolu muhataplar ile 
masaya oturmaktır.  Oysa gerek Alevilerin, gerek Kürt halkının meşru 
temsilcileri muhatap olarak görülmüyor, bu toplumsal kesimlerin öz 
örgütlenmeleri atlanarak sözde çözümler üretilmeye çalışılıyor. Bu çö-
züm değil çözümsüzlüktür. Bu büyük bir inkar tutumudur, dolayısıyla 
imha tutumudur. AKP’nin bu riyakar, ikiyüzlü politikası büyük bir 
oyundur. Bu oyunu bozacak olan ise halklarımızın örgütlü mücade-
lesidir. Aleviler olarak tarafımızı doğru belirlemenin zamanı geldi ve 
geçmektedir. Verili durumdan şikayetçi olan, AKP eksenli din devleti 
girişiminden en büyük zararı görecek kesim olacak olan biz Aleviler; 
şunu asla unutmamalıyız:

Düne kadar varlığımızı söyleme cesareti bulamıyorduk, inanç 
kimliğimizi gizliyorduk, ibadetlerimizi gizli yapıyorduk. Ne zaman ki, 
Kürt özgürlük mücadelesi bu topraklara kök salarak yıkılmaz bir güç 
haline geldi. Alevilerin var olduğu da, tıpkı Kürdün yeniden dirilişi gibi 
gündeme geldi. Bugün eğer bizler Cem evleri açabiliyorsak, özgürce 
Semahlarımızı dönebiliyorsak, Alevilik üzerine yüzlerce kitap yazıla-
biliniyorsa biliniz ki, bu sadece ve sadece dağ başlarında elde silah öz-
gürlük için ateşte semaha duran yiğit Kürt Kızılbaş evlatlarının diğer 
Kürt kardeşleri ile birlikte yürüttüğü can bedeli mücadele sayesindedir. 

Kimse bize kimliğimizi bahşetmedi, bizi adeta küllerimizden ye-
niden yaratanlar kendi evlatlarımızdır. Diyarbakır Zindanında Maz-
lumlardır, Dersim Merkezinde yiğit Zilan’dır, Kürdistan dağlarında 
komutan Erdal’dır. Bugün yapılmak istenen, bizleri bu kahraman ev-
latlarımızdan koparma eylemidir. Bu eyleme müsaade etmemeliyiz, 
etmeyeceğiz de. 

Biz Aleviler bugün, İktidarı ile, muhalefeti ile TC’nin oynadığı 
büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Bu oyunu bozacak olan bizim ör-
gütlenmemizdir. Özgür-Demokratik Alevi Hareketi etrafında yeniden 
örgütlenmek, bugün dünden daha gerekli ve kaçınılmaz bir görev ola-
rak karşımızda duruyor. Sizleri  kendi öz kurumlarınıza sahip çıkmaya 
çağırıyorum. Sizleri köklerinizle buluşmaya çağırıyorum. Bizim kökle-
rimiz bu toprakların yerleşik öz inaçlarındadır. Biz ateşi ve güneşi kut-
sayan inancın devamıyız. Bizim yaşadığımız coğrafyanın adı, ATEŞ 
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VE GÜNEŞ ÜLKESİDİR. Kendimizi başka inançların bir versiyonu ola-
rak görmemiz doğru değildir. Bizim inancımız kendimize özgüdür. Me-
zopotamyalıdır. Yani bu toprakların Kadim inancıdır. Bugün cem evle-
rimizi minaresiz camilere çevirmek isteyen soyuna ihanet etmiş kınalı 
kekliklere asla müsaade etmemeliyiz. Kendi öz evlatları gerillaların 
cenazelerini Cem evlerine almayan zihniyet aramızdan derhal uzak-
laştırılmalıdır. Bunu yapanlar yol düşkünü ilan edilmelidir. Çünkü bu 
tutum içinde olan sözde Alevi kurumları ve sözde bazı dedelerin yap-
tıkları AKP’nin kurmak istediği ılımlı İslam Devletine hizmetten öte bir 
tutum değildir. Bu niyetlerden ötedir. Yine buna karşı çıkmak adına 
Alevileri bir kez daha CHP’nin kuyruğuna takmayı devrimcilik, ilerici-
lik sayan bazı Alevi kurumlarının tutumu da Erdoğan’ın bu amacına 
hizmetten öte bir sonuca yol açmaz. Egemenlerin amacı halklarımızın 
devrimci dinamiklerinin bir araya gelişini önlemektir. Egemenlerin şu 
veya bu partisinde yer almak çözüm değildir. Çözüm zalimler iktidarı-
na nihai olarak son verecek ortak örgütlenmemizdedir.

Siz hiç duydunuz mu, bir caminin gerilla diye birinin cenazesini 
kabul etmediğini, duyamazsınız. Ama kendine Alevi diyen bazı yol 
düşkünleri devletine bağlılık ifadesi olarak bu pervasızlığı gösterebi-
liyor. Susurluk çetesi Hüseyin Kocadağ’ın cenazesini kaldıran bu zih-
niyet, kendisine bu olanakları sağlamış öz evladı gerillanın cenazesini 
kaldırmam diyebiliyor. Bu kendi katiline sevdalı özünden kopmuş dev-
şirilmiş Alevinin zihniyetidir. Bu zihniyet bize yabancıdır. Her ayrık 
otu gibi de  aramızdan koparılıp atılmalıdır. Atılacaktır.

Değerli Canlar, 

Bizi inançsal ve ulusal kimliklerimizden koparmak için düşman 
çok yoğun çalışıyor. Düşmanın bu sinsi amacını kursağından bırak-
mak için örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka çaremiz yok-
tur. Bu dikta iktidarının kendi rızası ile bize vereceği hiçbir şey yoktur. 
Kazanımlarımız dün yürütülen mücadelenin ürünüdür, yarın da yine 
mücadelemizin ürünü olacaktır. 

Alevi inancı tarihte birçok kez dış müdahalelere uğradı, bu mü-
dahalelerin ortak hedefi bizi özümüzden koparmaktı. Farısiler bizi Şii-
leştirmek istedi, Araplar Sünnileştirmek istedi. 12 Eylül generalleri ise 
en büyük müdahaleyi yaparak bizi hiçleştirmek  istediler. Bu açıdan 
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bakıldığında Aleviliğe yapılan en büyük dış müdahale 12 Eylül Mü-
dahalesidir. Bu müdahaleden sonra okullarda sünni İslam din dersle-
ri zorunlu hale getirildi, Alevi çocukları İmam Hatiplere  götürülerek 
dedelik kurumu yerine hocalık kurumu geçirilmek istendi, bir nebze 
de başarılı olundu. Bugün 32 yıl sonra özellikle Türkmen Alevilerinin 
büyük bir kesimi camilere gider hale getirildi, ramazan orucunu tutar 
oldu. Oysa tarihin hiçbir döneminde Aleviler Namaza durmadı, Ra-
mazan orucunu tutmadı, hacca gitmedi. Ama bugün bu yavaş yavaş 
olağan gibi gösterilmeye çalışılıyor. İşte en büyük tehlike budur. 

Tehlikelerden bir diğeri de, Kürtler arasındaki lehçe farkını kul-
lanarak işte Aleviler aslında Zazadır, Zazalar da Kürt değildir. Hatta 
bazıları Zazaların Türk olduğunu bile söyler hale gelmiştir. Oysa bu 
büyük bir yalan ve büyük bir oyundur. Kürt kızılbaş Aleviliğinin içini 
boşaltma eyleminin adıdır. Bazıları da Dersimcilik adı altında oyunlara 
alet olmaktadırlar. Hemen belirtelim ki, Dersim bugünkü Tunceli adı 
ile bilinen coğrafyadan ibaret değildir. İçine Sivas’ı, Malatya’yı, Adıya-
man’ı, Yozgat’ın bir kesimini, Erzincan’ı ve Maraş’ı alan coğrafyanın 
adıdır. Yani Dersim Kürt Kızılbaşlarının yaşadığı teslim alınamamış 
coğrafyanın adıdır. Burada yaşayan Kızılbaşların ezici bir çoğunluğu 
da Kurmancı denilen Kürtçe lehçesini konuşurlar. Aleviler kendilerini 
etnik kimliği sorulduğunda ben Kurmancım diye cevap verirler.

İşte bu yok etme amaçlı egemenlerin sinsi oyunlarını bozmak 
ve düşmanın emellerini kursağında bırakmak için tek çare kendi öz 
örgütlerimizi yaratmaktır. Sizleri Kızılbaş Ateşinin tüm sıcaklığıyla 
selamlar ve geleceği kazanma mücademizde başarılar dilerim. 
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Aleviler Özgürlük Gücüdür.

Alevi hareketinin içerisinde bulunduğu durumu yorumlamak, 
analiz etmek hepimize düşen bir görevdir. Güçlü bir Alevi hareketinin 
Türkiye’de özgürlüklerin gelişimine sunacağı katkı göz önüne alındı-
ğında bu görevin aciliyeti ve önemi de anlaşılmaktadır.

Demokratik Alevi hareketi, Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte 
önemli bir güç ve role sahip olabilir. “Olabilir” diyoruz çünkü demok-
rasi mücadelesinin geçmiş pratiği göz önüne alındığında Alevilerin 
mücadele içerisindeki aktif ve etkili rolü belirgindir. Darbe sonrasında 
ise Alevi hareketi, çeşitli sebeplerden dolayı rolünü oynayamamıştır. 
Sistemin yükselen Kürt özgürlük mücadelesinden koparıp ayrıştırmak 
için Alevilere dönük politikaları, bu noktada belirleyicidir. Demokratik 
Alevi hareketi bu anlamda öncü olma, genel Alevi hareketini doğru bir 
hatta çekme konusunda rol oynamalıdır.

Genel Alevi hareketi irdelendiğinde siyasal duruş ile paralel ola-
rak eğilimler de belirleyicidir. Örneğin Aleviliğin tarihsel özüne ve fel-
sefesine sahip çıkanlar sistem karşıtı, ilerici bir konumdayken, sistem 
ile uzlaşan Alevi yapıların duruş olarak Türk-İslamcı çizgiye yattığı 
biliniyor.

Alevi hareketinin bugün içerisinde bulunduğu parçalı yapı, as-
lında siyasal duruş ile alakalıdır. Dolayısıyla, “İnanç ve siyaset iç içe 
olmaz” diyenlerin gerçeği söylemediği nettir.

Alevilerin en büyük handikaplarından biri ise CHP ile olan çeliş-
kili ve yanlış ilişkilenme tarzıdır. Genel Alevi hareketine sistem tara-
fından enjekte edilen bu hastalıklı duruşun hala aşılamadığı bir ger-
çektir. Sistem tarafından beslenen gericilik üzerinden Aleviler, sürekli 
egemenlerin sahte laik politikalarına yedeklenerek sistem denetimine 
alınmıştır. Elitist burjuvazinin sahte sekülarizm anlayışı, bugün de 
Aleviler üzerine politika olarak kullanılmaktadır. Bugün AKP gericiliği 
bahane gösterilerek Aleviler, CHP ye yedeklenmektedir. CHP’nin Ale-
viliğe hiçbir katkısı olmamasına rağmen Alevilerin hala CHP ile idare 
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edilme çabaları, adeta karşılıksız bir aşktır.

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan tüm Alevi katliamlarında 
CHP’nin iktidar veya iktidar ortağı olduğu gerçeği, ortaya koyduğu-
muz belirlemenin en somut göstergesidir. Koçgiri, Dersim, Sivas, Ma-
raş, Gazi ve sıralamadığımız irili ufaklı onlarca Alevi katliamında CHP 
vardır.

CHP-Alevi ilişkileri bu kadar net ve somuttur. Egemen sistem 
anlayışı, Alevileri hiç kabul etmemiştir; sadece ihtiyaç dahilinde kul-
lanmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca beyaz Kemalist sekülarizmin 
Alevileri kullanmanın ötesinde bir yaklaşımı hiç olmamıştır. Genel 
Alevi hareketi, bu çarpık, yanılgılı ve karşılıksız CHP ilişkisinden der-
hal vazgeçmelidir.

Genel Alevi hareketi için vurgulanması gereken diğer önemli bir 
nokta da Aleviler ve Kürt Özgürlük Hareketi arasındaki ilişki düzeyi-
dir. Ortadoğu alanının önemli bir değişim ve dönüşüm gücü olan Kürt 
Özgürlük Hareketi, tüm dinamikleri olduğu gibi Alevileri de olumlu 
şekilde etkilemiştir. Aleviler, Kürt Özgürlük Hareketi’nin yükselişiyle 
beraber özgüven kazanmış, demokratik örgütlülüğünü geliştirmiştir. 
Devletin Kürtler ile Alevilerin buluşmasını önlemek için Alevi hare-
ketine sunduğu imkanlar dahi dolaylı olarak Kürt hareketinin olumlu 
yansımalarıdır.

Hemen söylemeliyiz ki, Kürt Özgürlük Hareketi’nin genel Alevi 
hareketi ile sağlıklı ilişkilenmesi, sistemi zorlayacak en önemli güç-
tür. Bu iki dinamiğin birleşmesi, demokrasi ve özgürlük mücadelesini 
olumlu etkileyecektir. İşte bunu önlemeye çalışan sistem güçleri ve iş-
birlikçileri, iki dinamik gücün arasını açmak, tarihsel egemen yargılar 
ve yalanlar üzerinden ayrıştırmak için çabalarından vazgeçmiyorlar. 
İki dinamiğin tarihsel duruş ve bedelleri görmezden gelinerek Aleviler 
inanç üzerinden ayrıştırılmak isteniyor. Oysa Kürt Özgürlük Hareketi, 
kendini inanç üzerinden tarif etmiyor ve Aleviliğin özünü her fırsatta 
sahipleniyor.

Seçimler Yeni Bir Özgürlük Alanı Açabilir

AKP gericiliğinin kendini meşrulaştırması noktasında seçimler 
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üzerinden sağladığı kazancı iyi yorumlamak gerekiyor. AKP, seçimle-
ri kendini kurumsallaştırma ve iktidarlaştırma anlamında önemli bir 
mevzi olarak kullanmış ve siyasetini sistem gücü haline dönüştürmüş-
tür.

AKP gericiliğinin seçimler üzerinden elde ettiği gelişmeler kar-
şısında demokrasi ve özgürlük güçleri genel olarak bu imkanı doğru 
kullanamamıştır. Kitleler ile buluşma, onun siyasi iradesi olarak kendi 
sistemini örgütleme şansını, cumhuriyet tarihince elde edemedik. Se-
bepleri çok olsa da sonuç olarak ortada var olan gerçeklik budur. Dö-
nem dönem parlamenter sistem içerisinde yapılan kimi müdahaleler 
kalıcı olmamış ve sonuç vermemiştir.

Demokratik Kürt hareketini ise bunun dışında tutmak gerek-
mektedir. Demokratik Kürt hareketi, açığa çıkan fırsatları doğru de-
ğerlendirmiş ve parlamenter sistemi halkın çıkarları doğrultusunda 
değerlendirmiştir.

Bugün gelinen aşamada AKP gericiliğinin seçimleri yeni hedefle-
rine ulaşma aracı haline dönüştürmesine izin vermemek gerekmekte-
dir. AKP gericiliğinin tek başına anayasayı değiştirecek güce ulaşma-
sının önüne geçmek açısından güçlü bir halk muhalefeti örgütlemek 
gerekiyor. CHP ve MHP gibi sistemin diğer partilerinin AKP gericiliği-
nin önüne geçemeyeceği açıktır.

AKP gericiliğinin önüne geçmek için ortaya çıkan tabloda en 
önemli güç, Alevilerin, emekçilerin, aydınların, ilericilerin HDP ile ya-
pacağı güç birliğidir. HDP’nin baraj sorunu olmayacağını görmekteyiz 
ama sorunu sadece baraja indirgemek, halklarımızın özgür geleceğini 
kısır değerlendirmek anlamına gelir.

Türkiye’de AKP gericiliğini durduracak yegane güç HDP ve bu 
güçlerin birlikteliğidir. Bu güç barajı aştığında AKP gericiliğinin ana-
yasa çoğunluğu sağlaması mümkün olmayacaktır. AKP gericiliğine 
karşı mecliste oluşacak güç, halkların özgür geleceğini inşa edecek güç 
olacaktır.
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Hdp İle Birlik ve Zafer, İnkarcılığın Aşılmasıdır.

HDP ve demokrasi güçleri ile meclise girecek olan bileşim, cum-
huriyet tarihince yok sayılan, imha tehdidi ile yaşamış toplumsal ke-
simlerin temsilcisi olacaktır. Bu yönüyle bakıldığında HDP’nin seçim 
perspektifinde ortaya koyduğu birlik anlayışı, bir seçim birlikteliğinden 
ziyade yeni bir toplumsal birlik anlamına gelecektir. HDP çatısında bir 
araya gelecek olan Alevi, Süryani, Yahudi, Ermeni, Rum, Arap tüm et-
nik ve inançsal kimlikler, eşit, özgür bir gelecek temelinde birleşecektir.

Emekçiler, doğru sınıf anlayışını demokratik mücadele ile bir-
leştirecek; sistemce yok sayılan, ötekileştirilen kim varsa ortak demok-
ratik değerlerde buluşacak. Bu yüzden de HDP ile yakalanacak olan 
zafer, aynı zamanda inkarcı, imhacı cumhuriyet anlayışının iflası ola-
caktır.

Alevilerin Çıkarı Birliktedir.

Alevi toplumu arasında bugün yaşanan ayrışmanın tarihsel kö-
keni ve geçmişi vardır. Alevilikte işbirlikçi çizgi ile direnişçi çizginin ta-
rih buyunca süren mücadelesinde Hallacı Mansur’dan, Ebul Vefa’ya, 
Pir Sultan’dan Baba İshaklara, Alişerlerden Seyit Rızalara kadar dire-
niş çizgisinin başarısı zorunludur. Hızır Paşa, Rayber çizgisine karşı 
tarafı olduğumuz direniş çizgisi, Aleviliğin geleceğidir.

Aleviliğin tarihsel özü ile yaşanmasından yana olan her Alevi 
birey, Aleviliğin geleceği için doğru siyasi tutumu almak zorundadır. 
Bugün Yezid zihniyetinin iktidar olduğu, Hızır Paşa, Rayber çizgisinin 
Yezid zihniyetine paralel bir duruş gösterdiği bir süreçte her Alevi’nin 
Hüseyni bir duruş ile Pir Sultan gibi, Seyit Rıza gibi baş eğmeden ge-
rekli duruşu göstermesi gerekir. Bugün bu duruşu göstermek, tüm ge-
riciliğe karşı Aleviliği HDP bünyesinde diğer özgürlük ve demokrasi 
güçleri ile buluşturmaktır.

Aleviler açısından baktığımızda bu birlik, hem tarihsel duruş 
açısından gereklidir hem de çıkarları açısından gereklidir. Alevileri 
içinde bulundukları asimilasyon ve zor tehdidinden kurtarmak, ancak 
kendi değerlerine ve iradelerine saygı gösterenlerle yan yana gelerek 
mümkün olur.
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Bugüne kadar aldatmaca ve korkular üzerinden yedeklenilen 
Kemalist kafa ile Yezid zihniyetini aşmak mümkün değildir. İnkarcı 
zihniyetin asıl ideolojik sahibi olan CHP’ye destek vermek, Aleviler 
açısından inkarcılığın devamıdır, yeni katliam politikalarına zemin 
sunmaktır. CHP’nin desteklenmesi demek, aynı zamanda Dersim’de, 
Maraş’ta, Sivas’ta yitirdiğimiz canların aziz hatırasına da saygısızlık 
yapmak demektir.

AKP geriletilmek ve aşılmak isteniyorsa yapılması gereken, 
sanal ve sahte korkular ile CHP yedeğine düşmek yerine AKP gerici-
liğini tümden aşacak devrimci, demokratik özgürlük platformu olan 
HDP’nin yanında yer almaktır.

HDP’nin barajı aşması, AKP gericiliğinin anayasayı değiştir-
me, dolayısıyla başkanlık sistemini kurma tehlikesini kaldıracaktır. 
HDP’nin oluşturacağı grupla resmi ideoloji aşılırken Aleviler kendi 
temsilcileri ile kendi mücadelelerini de daha iyi yürütecektir.

Seçimler Bir Son Değil, Yeniden Başlangıçtır.

Bu coğrafyada asırlardır yaşanan adaletsizliklere ve eşitsizlikle-
re karşı halkların özgürleşme zamanı geçiyor. Kapitalist modernitenin 
sömürü politikalarının aracı haline dönüştürdükleri farklılıkları, bo-
ğazlaşmaların değil özgürleşmenin mevzisi yapma zamanıdır.

Elbette seçimler özgürleşme kavgamızda ancak bir araçtır. Se-
çimlerin kaybedilmesi ile özgürleşme arayışımız son bulmayacağı gibi 
zafer ile de özgürleşmiş olmayacağız. Burada göz ardı edilmemesi ge-
reken en önemli nokta, bu coğrafyanın tarihinde hiç olmadığı kadar 
özgür birlik temelinde bir zemin yakalanmıştır. Emekçisi, devrimcisi, 
aydını, öğrencisi, kadını, çocuğu ile özgürlük sevdası mayalanmaya 
başlanmıştır.

Seçimler, halklarımızın bağrında doğan bu yeni mayalanmanın 
önemli bir aşaması olabilir. Bunun için de seçimleri halklarımızın öz-
gürleşme ve demokratikleşme sürecinde bir mevziye dönüştürelim.

Egemenlerin halklarımıza karşı geliştirdiği dincilik, milliyetçilik, 
baskı ve zor politikalarına karşı halkların, inançların, toplumsal ke-
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simlerin özgürlük, eşitlik kavgasında bir mevziye dönüştürelim.

Yeni bir dönem başlarken zalimin karşısında direnen Kürt hal-
kının özgürlüğüne, Alevi’nin özgürlüğünü, Süryani’nin eşitliğini, Er-
meni’nin kardeşliğini ekleme zamanıdır. Halklar bahçesi yeniden çiçek 
açarken vicdan sahibi olan herkese düşen, özgürlükler ve demokrasi 
mücadelesinde halklar ve inançlar bahçesine bir kızıl gül eklemektir. 

Zalim ile mazlum arasında süren hak mücadelesinde, Xizir yar-
dımcımız ola!
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15 Temmuz ve Sonrası Gelişmeler;

Türkiye’de şimdi durum çok daha ciddi. Demokrasi ve özgür-
lükleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan darbe kalkışması bertaraf 
edilmesine karşın, şimdi özgürlüklerimiz daha çak tehlike altındadır. 
Türkiye adım adım polis devleti oluyor. Başlatılan cadı avının nerede 
duracağını kestirmek zor.

Faşizm daha da kurumsallaşıyor. Halk adı altında AKP yan-
daşı içinde DAİŞ ve türevlerinin de bulunduğu tüm dinci kurum men-
supları, tarikat yanlısı güruhlar ve sivil paramiliter güçler sokaklara 
salınıyor. Sokaklar bu güçler tarafından teslim alınmış durumda. İle-
ricilerin ve Alevilerin oturduğu mahalleler saldırı altında. Ülkenin dört 
bir yanında bir cadı avı başlatılmış bulunuyor. Şimdi Kürt illerinde 
yapılan katliamlar hiç dile gelmiyor, solcuların, devrimcilerin gözal-
tına alınışları sıradanlaşıyor. Kendi ölülerini törenlerle kaldıran AKP, 
ayaklanmacılardan kimlerin, kaç kişinin öldüğünü, öldürüldüğünü hiç 
dile getirmiyor.

Türkiye’de darbeler artık sadece askeri darbe olmaktan çık-
tı. Bunların yanında sivil darbeler de yapılmaktadır. Askeri darbeyi 
önlemek için AKP’nin öncülüğünde bir araya gelen muhalefet partile-
ri, 7 Haziran seçimleri sonrası anayasayı rafa kaldırarak sivil darbe 
yapan Erdoğan’a karşı bir tek ortak bildiri yazamadılar. Erdoğan’ın 
bir koalisyon hükümetinin kurulmasını engellemesine yeterli tepkiyi 
gösteremediler. Ellerinde olanak olmasına rağmen ikinci bir seçimi en-
gellemeyip, kabullendiler.

Erdoğan darbe girişiminin bastırılmasını bir fırsata çevirerek 
tüm aykırı sesleri bastırmaya başlamışken, hala sözde demokratik 
mutabakatlarla uğraşmak ve yapılanları görmezden gelmek halkla-
ra ihanettir. Erdoğan samimi değildir. Ülke sorunlarını çözme diye bir 
derdi yoktur. Şimdi verili durumu bir fırsata çevirerek kendi tek kişilik 
yönetimini meşrulaştırmanın peşindedir.

Elbette biz devrimciler, ilericiler, demokratlar, bir bütün olarak 
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Türkiye ve Kürdistan halkları; askeri ve sivil darbelere karşı daha çok 
demokrasi, daha çok özgürlük için mücadelemize devam edeceğiz. 
Ancak bir görevimiz de oynanan büyük oyunu deşifre etmek ve de-
mokrasi düşmanlarının “demokrasi kahramanı” yapılma girişimlerine 
müsaade etmemektir.

Sözde ülkemizin yöneticileri darbenin gelişini son anda öğre-
niyorlar. Kabul, ama darbe girişiminin bertaraf edilmesinden hemen 
sonra 8.500 polis açığa alınıyor 2700 hakim, savcı hakkında gözaltı 
kararı çıkıyor. 10.000 e yakın asker gözaltına alınıyor. Generaller tu-
tuklanıyor. Peki bu kadar detaylı listeleri nasıl hazırlıyorlar? MİT ve 
Askeri istihbarat darbe girişimini son anda öğrenebilirken, iş insan 
tutuklamaya ve harcamaya gelince bir iki saat içinde binlerin kaderi 
ile oynayabiliyor.

Yandaş medyada; HSYK’nın 5 üyesinin, Anayasa Mahkeme-
si’nin 2 üyesinin, Yargıtay’dan 140, Danıştay’dan 48 üyenin, adli ve 
idari alt derece mahkemelerinden 2 bin 745 hâkim ve savcının gözal-
tına alındığı haberlerini okuyoruz. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’na bağlı 8 
bin 777 personelin görevden uzaklaştırıldığı, 30 valinin, 47 kaymaka-
mın, 7 bin 899 Emniyet personelinin açığa alındığı iddiaları mevcut.

Aklı başında herkes biliyor ki, bu listeler önceden hazırlanmış. 
Yani darbe olsa da olmasa da bu operasyonlar yapılacaktı. Zaten bir-
çok basın yayın kurumu hükümetin 16 Temmuz gecesi operasyonları 
başlatma kararı aldığını belirtiyor.  Ve aslında başka bir tarihte darbe 
yapmayı düşünen darbecilerin bu operasyon bilgisini aldıktan sonra 
işi erkene aldıkları dillendiriliyor.

İşin en ilginci Erdoğan’ın bu durumu “tarihi bir fırsat” olarak 
dillendirmesidir. Yani söylenen aslında bu darbenin akamete uğrama-
sının kendisine beklemediği bir olanak sunduğunun itirafıdır. Bizce bu 
biraz acele söylenmiş bir sözdür. Durum iki yıl önce sayın Öcalan’ın 
belirttiği gibi bir darbe mekaniğinin harekete geçirilmesidir ve nerede 
son bulacağı ise bugünden kestirilemez.
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Darbe Mekaniği Nasıl Bertaraf Edilir?

Nitekim CIA uzmanı Graham Fuller birkaç gün önce yayınlanan 
“Türkiye’nin ‘kaybet kaybet’ Darbe Durumu” Turkey’sLose-LoseCoup-
Situation başlıklı makalesinde, “ Yakında görülecek ki bu olay Türki-
ye’deki herkes için bir ‘kaybet kaybet’ olayıdır. Ordu da millet de derin 
bir şekilde bölünmüş olacaktır. Darbe geleneği hortlamıştır. Geniş bir 
sivil çatışma ortamı muhtemelen yakında bir askeri müdahaleyi ge-
rekli kılacaktır” diye yazdı.

Erdoğan önderlikli AKP iktidarı bir cadı avı başlatmış bulunu-
yor. Tıpkı 11 Eylül olayları sonrası ABD’nin başlattığı gibi. 11 eylül 
kitabı yazarı Tarpley hatırlayın ne demişti: “ Düşman algısı olmadan 
oligarşik düzen kurulamaz! Terörle savaş diyenler finans baronları. 
Bu elitler korku olmadan sosyal ve ekonomik ilişkileri toplumlara da-
yatamazlar!”

Erdoğan’ın yapmak istediği yukarda söylenenlerdir. Parlamen-
ter demokrasinin içine düştüğü çıkmazdan kurtuluşun yegane yolu 
olarak başkanlığı dayatacaktır.

Ancak yarının neler getireceğini kestirmek pek kolay değil.  Er-
doğan Kürt düşmanlığına, Alevi düşmanlığına, devrimci ve demokrat 
düşmanlığına devam eder ve buradan bölerek bir kesimin iktidarını 
kurmaya çalışırsa bugün ortaya çıkan Kürt-Türk bölünmesi, yarın 
Alevi-Sünni bölünmesine, Müslüman olan-olmayan bölünmesine, iş-
çi-işveren bölünmesine, sağcı-solcu bölünmesine yol açacak. Ötesi as-
ker-polis bölünmesine de zemin hazırlayacaktır. Bu durum toplumsal 
bir kaosun ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Sayın Öcalan’ın söylediği darbe mekaniğinin harekete geçmesi, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulunamamasından 
kaynaklanıyor. O zaman Erdoğan; eğer bir başka darbe ile karşılaş-
mak istemiyorsa, darbecilere harekete geçme şansı sağlayan demok-
rasi dışı koşulları ortadan kaldıracak girişimler yapmalıdır. Başta Kürt 
sorunu olmak üzere, ülkenin içinde bulunduğu temel sorunları çözmeli 
ve hızla parlamenter demokrasiye dönmelidir.

Türkiye’de Kürt meselesini çözmezseniz bu mesele bir krize 
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dönüşür. 1984 15 Ağustosundan bu yana ortaya çıkan kriz sürüyor.
Çözülmemesinden militarizm ortaya çıkar. Mesela Sur, Şırnak, Nu-
saybin, Cizre, Gever’de ordudaki Fethullahçılar ve Tayyip’in özel ha-
rekatçıları tek bir cephe halinde Kürt halkına ve kendini savunan Kürt 
gençlerine karşı savaştılar. Kürdistan’da ortaya çıkan militarist ruh 
AKP’yi ordunun yanına itti. Bu ordu yaptıklarından dolayı yargılan-
mayacaklarına dair yazılı güvence istedi ve aldı. Bu ordunun siyasete 
müdahalesidir aynı zamanda. Bundan dolayıdır ki, darbe mekaniği 
harekete geçmiştir.

Yaşananlara baktığımızda Erdoğan’ın durumdan ders çıkar-
madığını ve verili durumu kendi otoriter iktidarını pekiştirmenin aracı 
yapmaya çalıştığını göstermektedir.

AKP’nin Fetullah düşmanlığı daha dün başlamıştır. Düne ka-
dar hepsi ona hasret kaldıklarını belirtiyor ve bu hasreti gidermek için 
ülkeye dönmesini istiyorlardı. Onun bu halkın hizmetinde olduğunu 
vurguluyorlardı. Bunlar unutulmuş görünüyor. Bizim milletimiz balık 
hafızalıdır. Hemen unutuyor. 

AKP ile FETÖ örgütünün ipleri aynı güçlerin elindedir. AKP dün 
iktidar olmak için Fetullahın kadrolarına yaslandı. İkisinin ittifakı ile 
Türkiye bu hale getirildi.Fetocuları polise, orduya, yargıya yerleştiren, 
ona binlerce özel okul kurduran bizzat AKP yöneticileridir. Bu duru-
mu “bizi kandırmışlar” diyerek geçiştirmek bir yöneticiye yakışır mı? 
Eğer kandırılmışsanız o zaman ilk işiniz istifa etmek değil miydi? Ama 
yapmadınız.

Tam tersine bu darbe girişiminden sonra geçmişte yaptığınız 
hataları, yolsuzlukları, Kürdistan’da yaptığınız katliamların üstünü 
örtmek, unutturmak, toprağa gömmek istiyorsunuz. 

Roboskiyi filanca emir verdi, Rus uçağını filanca pilot düşürdü 
diyorsunuz. Böyle demekle suçunuzun üstünü örtemezsiniz. Bu eylem 
emirleri iktidardan çıkmıştır. Eğer yok diyorsanız bu daha da vahim 
bir durumdur. Bu durumda inisiyatifiniz bitmiş demektir.

Düne kadar iktidarınızı sürdürmenin aracı yaptığınız FETÖ’cü 
kurumları bugün bir bir kapatmanız,onbinlerce insanı görevden alma-
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nız sizlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sormazlar mı adama 
bu kadar FETÖ yandaşı nasıl devlete yerleşmiş, devleti yönetir hale 
gelmiş? 

Alevilere Yönelik Provakasyonlar

15 Temmuz darbe girişimi ardından “demokrasi nöbeti” adı al-
tında başlayan sokak gösterilerinden Alevilerin yaşadığı mahallelere 
devlet destekli saldırılar örgütlendiğini bu saldırılarda katliam provası 
yapıldığını hep birlikte yaşadık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbeye karşı soka-
ğa çağırdığı grupların Semsur’da (Adıyaman) sergiledikleri provokatif 
yaklaşımlar Alevi yurttaşlar açısından tedirginliğe yol açtı. Elbette bu 
durumun sorumlusu hükümettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokakları 
“demokrasi” adına mesken tutan gruplar, Meleti (Malatya) ve İstan-
bul’da olduğu gibi Semsur’da (Adıyaman) da Alevi yurttaşlara yönelik 
provokatif yaklaşımlar sergilediler. 

Darbe girişiminin ardından yapılan sokağa çıkma çağrılarına 
uyarak sokaklara çıkan AKP’li gruplar kendilerinden görmediği herke-
se, halka saldırmayı kendilerine hak görüyor.

Nitekim başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından 
devlet yetkilileri tarafından yapılan sokağa çıkma çağrılarına uyarak 
özellikle İstanbul’un devrimci mahallelerini ve Alevilerin yoğun oldu-
ğu yaşam alanlarını hedef alan bu AKP’li gruplar Gazi Mahallesi’nden 
sonra Okmeydanı’nda da saldırmışlardır. Yetmemiş Alevilerin yaşa-
dığı Malatya Paşaköşkü Mahallesi’nde provakasyon girişimleri yap-
mışlardır. 

Aleviler Ne Yapmalı?

Bugün CHP ve MHP’yi de arkasına alarak iktidarını sürdürmeye 
çalışan Erdoğan, FETÖ ile hesaplaşmasını bitirdikten sonra yönünü 
kendisine engel gördüğü örgütlere ve toplumsal kesimlere dönecektir.  
Bu toplumsal kesimlerin başında Kürtler ve Aleviler geliyor. Kürt illeri 
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bir bir yıkıldı. Ancak Kürt Özgürlük Hareketi bütün bir yıkıma karşın 
bir halk direnişi yaratarak bu süreci bir anlamda boşa çıkardı. 

Görüldü ki, örgütlü bir halk baskı ve zulüm karşısında asla ye-
nilmez. Kürt halkı büyük acılar yaşamasına karşın verdiği onur sava-
şını kazanmıştır. 

Yüzyıllardır zulme uğramış Aleviler artık safını belirlemekle 
yükümlüdür. Düne kadar destekledikleri CHP bugün AKP iktidarının 
yedek lastiğidir. Türkiye’nin egemen güçleri yeni bir milli mutabakat 
sağlamış görünüyorlar. 

Sözde FETÖ örgütüne karşı kurulmuş gibi görünen bu mutaba-
kat aslında Türkiye’nin ilerici, dönüştürücü, demokratik dinamikleri-
ne karşı yapılmıştır. Önlerine koydukları görevlerin başında Kürt Öz-
gürlük Hareketini tüm bileşenleri ile birlikte ezmek var. Yine devrimci 
hareketleri, ilerici STK’ları ve Alevileri hizaya getirme var. Nitekim 
AKP’nin sokağa sürdüğü güruhlar ilk iş olarak Alevi mahallelerine 
saldırmaya çalıştılar. 

Bugün bu saldırıları kontrol altına alan AKP; iktidarını sağlam-
laştırdığına inandığı anda yeniden başlatmakta beis görmeyecektir.

Aleviler bir yandan baskı ile “imana” getirilmeye çalışılırken 
FETÖ örneğinde olduğu gibi bir yandan da sistemin içine çekilerek, asi-
milasyona uğratılarak tümden bitirilmeye çalışıldı. Tabi buna Aleviler 
içinde ortaya çıkan Hınzır Paşalar da yardım ettiler.  Türkiye’de kuru-
lan birçok cemevi adeta minaresiz camilere çevrildi. Dede’lerin yanına 
bir de Hocalar eklenerek inancımız özünden koparılmaya çalışıldı.

Şimdi biz Alevilere düşen, yönümüzü demokrasi cephesine çe-
virmek ve oynanan oyunları boşa çıkaracak olan öz örgütlülüğümüzü 
güçlendirmektir.

Alevilere düşen, kendi öz savunmasını sağlayacak örgütlü bir 
yapı haline gelmektir. Aleviler sadece Semah dönerek, Lokma dağıta-
rak, Cem yaparak varlıklarını sürdüremezler. Siyasi, kültürel, ekono-
mik ve öz savunma örgütlerini yaratarak varlıklarını güvence altına 
alabilirler. 
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Bu açıdan bizleri sadece inanç ritüellerimizi yerine getirmekle 
yetinelim diye uyutanlara itibar etmemeliyiz. Elbette inancımızı icra 
edeceğiz. Ancak İçinde yer aldığımız toplumda söz sahibi olmak isti-
yorsak, her alanda kendi öz örgütlülüğümüzü de yaratmak durumun-
dayız. 

Uzun süredir bir araya gelmesi beklenen Demokratik Kit-
le Örgütleri Ankara’da bir araya gelerek ‘Acil Demokrasi’ çağ-
rısında bulundu.  

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye’nin de-
mokratik güçleri Alevi örgütleri, Emek örgütleri, Türkiye’deki sol, sos-
yalist partiler ve geniş kitlelere sahip hareketler bir araya gelerek Dar-
be ve OHAL uygulamasına karşı adım attı.

Ankara’da Mülkiyeliler Birliği salonunda gerçekleştirilen top-
lantıya KESK, DİSK, TMMOB, TTB başkan ve temsilcilerinin yanı sıra, 
HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ÖDP Eş Başkanı Alper Taş, EMEP 
Genel Başkanı Selma Gürkan, EHP, DBP, DP, ESP, SYKP, Halkın Tür-
kiye Kominist Partisi, YSGP gibi siyasi parti temsilcileri, HDK, Haziran 
Hareketi, Halkevleri temsilcileri, İHD, THİV insan hakları örgütleri, 
Önde gelen Alevi örgütlerinden Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF),  Hacı 
Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Demokratik 
Alevi Dernekleri katıldı.

“Ne askeri darbe, ne sivil darbe, ne OHAL, acil demokrasi” pan-
kartının önünde açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko, yaptı.

‘Acil Demokrasi’ başlığı ile yaptığı açıklamada Beko, toplumun 
demokrasi taleplerine işaret etti. 15 Temmuz darbe girişimi ile Türki-
ye’nin büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istendiğini, ülkenin ge-
leceğinin darbeyle belirlenmeye çalışılmasını kabul etmediklerini etme-
yeceklerini belirtti. “Her türlü darbe, darbe girişimi ve antidemokratik 
uygulamaların karşısındayız” diyerek taleplerinde sıraladı.
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Minbic Özgürleşti !

Türkiye’de tüm bunlar olurken, sınırın öte yanında Rojava 
Kürdistan’ında tarihi gelişmeler yaşanıyordu. DAİŞ cellatlarına karşı 
Suriye’nin demokratik güçleri öncülüğünde başlatılan özgürleştirme 
hamlesi ilk meyvelerinden birini veriyor ve DAİŞ’in gizli merkez ka-
rargahı olduğu söylenen Minbiç özgürleşiyordu.

Minbic Askeri Meclisi lideri Şehit Ebu Leyla adına yürütülen öz-
gürleştirme hamlesi, 73 gün süren zorlu bir mücadelenin sonucunda 
zafere ulaştı.  Ebu  Leyla’nın savaşçıları artık Rojava’nın birleştirilme-
si hamlesinde sona doğru ilerliyor. Şimdi sıra Rakka’nın düşürülmesi 
ve DAİŞ çetelerinin tümden temizlenmesinde.

Şimdi DAİŞ’i besleyenler, destekleyenler göz yaşlarına boğul-
muş görünüyor. Çünkü onların tüm hesapları Kürt Özgürlük savaş-
çılarının çıplak yürekleriyle ördükleri çelik duvarlara çarparak tuzla 
buz oluyor. Bir kez daha tarih haklıların er geç zafere yürüyeceğine 
tanıklık ediyor. 

Yenilmez güç olarak lanse edilen ve Irak ve Suriye toprakları 
savaşılmadan peşkeş çekilen DAİŞ cellatlarının gösterilmek istendiği 
gibi olmadıklarını ilk defa Kürt halkının Kobane’de ortaya koyduğu 
tarihi direniş bize gösterdi. Arap bölgelerini savaşsız teslim alan DAİŞ 
ilk olarak Kürdistan bölgesine saldırdığında ummadığı bir direnişle 
karşılaştı.

Hesaplarını DAİŞ ve türevlerinin başarısı üstüne yapanlar bir 
kez daha büyük yanıldılar.  Bu savaşın esas galibinin Kürtler olduğu 
açıktır. Bu durumu kabullenmek istemeyen bölge gericiliği elbette yeni 
hamleler deneyecek ve Suriye’de özerk bir Kürt bölgesinin oluşmasının 
önüne geçmeye çalışacaktır.

Erdoğan Kürt sorunu konusunda çözümden vazgeçtiği an kay-
betmeye başlamıştır. 15 Temmuz darbe girişimi onu fena halde kor-
kutmuş görünüyor.  İktidarının her zaman elinden alınabileceğini 
anladı. Uluslararası emperyalist güçleri hesaba katmadan, onlara rağ-
men krallık ilan edemeyeceğini gördü. Bugün bürokraside, siyasette, 
yargıda, orduda, poliste kime güveneceğini bilememektedir. Fetullah 
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güçleri tümden devre dışı bırakılmış değil. Toplumun tüm alanlarına 
nüfuz etmiş bir hareketin siyasette karşılığının olmadığı söylenemez. 
Nitekim Erdoğan’a karşı gösterilen CHP-MHP ortak adayının Fetullah 
tarafından önerildiği biliniyor. AKP, CHP ve MHP içinde azımsanama-
yacak sayıda siyasetçinin olduğu da en azından tahmin ediliyor.

Erdoğan böylesi bir süreçte tek başına iktidar yürütemeyeceğini 
bildiğinden arkasına CHP ve MHP’yi alarak süreci atlatmaya çalışı-
yor.  6 milyon oy almış HDP ise görmezden geliniyor. Erdoğan hala 
anti-Kürt bir siyasetle bir bölge gücü olabileceğine inanıyor. Ancak ge-
lişmeler tersini gösteriyor. Kürtlerle şu veya bu şekilde ilişkilenmeyen 
hiçbir gücün bölgede başarılı olamayacağı ortaya çıkmıştır.

Önümüzdeki süreçte eğer Erdoğan Kürt, Alevi, demokrat düş-
manı siyasette ısrar ederse büyük kaybedecektir. Bugün Minbic’in 
düşmesi yakın gelecekte tüm Rojava kantonlarının birleşerek Özerk 
bir Kürt bölgesinin kurulması, Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta yürüttüğü 
Sünni İslam eksenli politikasının tümden iflasına yol açacaktır.




