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Önsöz

Değerli okurlarım, sevgili Canlar, Alevilik Üzerine 
Ezber Bozan Yazılar kitap serimizin 3. Kitabını da sizlere 
sunmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım ömrümüz el-
verir ve  bu seriyi devam ettiririz. 

Türkiye son 40 yılda zorunlu din dersleri ile Alevi ço-
cuklarını  asimile etmede önemli mesafeler kat etti. Şimdi 
de devlet AKP eliyle işi daha da ileri götürerek, Şeriatçi 
bir eğitim müfredatı hazırlayarak görevini tamamlamaya 
çalışmaktadır. Hala  bazı Alevi canlarımızın “Alev kurum-
larında siyaset yapılmaz, biz inanç kurumuyuz” yanlış ta-
nımlamalarını duyar gibi oluyoruz. Ancak gel gör ki haki-
kat hiç te öyle değildir. 

Aleviler siyasetten uzak durarak kendilerini bitirir-
ler. Alevi kurumları da sadece inanç kurumu değildir, Ce-
mevleri de Cami’nin karşılığı değildir. Bizim tüm kurum-
larımız da ibadet te yapılır, siyaset de yapılır. Toplumsal 
sorunlarımız da tartışılır. Bu sorunların çözümü için er-
kanlar da kurulur. Aşağıda okuyacağınız ve farklı zaman-
larda yazdığımız yazıların amacı da bugün Alevileri yok 
sayan sisteme karşı çözüm yolları önermek ve Alevilerin 
kendi hakikatine yabancılaştırılma girişimlerini boşa çı-
karmaktır. 

Tüm Alevi canları, tüm okurlarımı bir kez daha saygı 
ile selamlar, eleştiri ve değerlendirmelerini de beklerim.

Sevgi ve saygıyla...



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 9

Yeni Eğitim Müfredatı; Şeriat Modelidir!

Türkiye birçok uygulama yoluyla hızla ırkçı, Şeriatçı fa-
şist bir yönetimin kalıcılaştırılması sürecini yaşıyor. Bu uygula-
malardan biri de geçtiğimiz aylarda uygulamaya sokulan yeni 
eğitim müfredatıdır. Eğitim müfredatını yenileme adı altında 
Türkiye bir ümmet toplumuna dönüştürülüyor. Yeni eğitim 
Müfredatına İslam Hukuku / Şeriat, faiz, şerî deliller, cihad, fe-
tih, şeriata göre boşama vb. konuların eklendiğini görmekteyiz.

Bu müfredat ile artık çocuklarımız din dersinde, şeriata 
göre el kol kesme cezası, kısas cezası, diyet, recm ve sopa vur-
ma cezasını, evlilikte eş sayısını, şeriata göre eş boşamayı öğ-
renmeye başlayacak.  Laikliği savunmak ilerde suç sayılabilir 
ve laikliği savunanMüslümanlar 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 Öğreti-
mi Genel Müdürlüğü güncellenen öğretim programlarının bir 
kısmını yayımladı. Seçmeli dersler olan “Temel Dini Bilgiler” 
ile “Hz. Muhammed’in Hayatı”derslerinde yapılan değişiklik-
ler 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” üni-
teleri zorunlu seçmeli! Ders olarak ekleniyor.

Bunlar yetmemiş olacak ki; seçmeli dersler, kampanyaya 
dönüştürülerek Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbelerine 
de konu oldu. Hatırlanırsa 18 Şubat 2017’de yayımlanan hutbe-
de öğrencilerin bu dersleri seçmeye teşvik edilmesi istenmişti.

Detaylandırırsak yeni müfredatla birlikte, Temel Dini Bil-
giler dersinde İslam hukuku öğretilecek. İslam hukuku ünite-
sindeki bazı başlıklar şöyle: İslam Hukukunun Temel İlkeleri, 
İslam Hukukunun Kaynakları, İslam Hukukunun Bazı Temel 
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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 Kar-
şılıklı Sorumlulukları, Boşanma, Boşanmanın Bireysel ve Top-
lumsal Etkileri konuları da anlatılacak. Ayrıca öğrencilere İslam 
hukuku da öğretilecek. İslam ve Ekonomik Hayat ünitesi de yeni 
eklenenler arasında. Bu ünitede de “İslam Ekonomisinin Ahla-
ki Temelleri” konusuyla birlikte helal kazanç, karzıhasen, intak 
kültürü gibi başlıklar yer alıyor. Yeni müfredatla birlikte Temel 
Dini Bilgiler dersi içeriğine tasavvuf ünitesi de eklendi. Öğrenci-
ler, 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 olarak anlatılacak. İnsa-
nın Yaratılış Amacı İbadet ünitesi eklenen dersin içeriğinde iba-
detin geçerli olma şartları, namaz kılmanın önemi, oruç, zekât, 
hac ve umre ile kurban konuları işlenecek.

Görüldüğü gibi yaşamın tümü bu eğitim programı vasıta-
sıyla İslami Şeriat ilkelerine göre yeniden şekillendirilmektedir.  
Bu vasıtayla faşist diktatörlük kurumsallaştırılarak, milliyetçili-
ğin, ırkçılığın yanında dinci, şeriatçı bir ideolojiyle yeni bir top-
lumsal kültür oluşturulmaya çalışılmakta, altı-yedi yaşlarından 
başlayan yeni eğitim müfredatı vasıtasıyla faşist rejim istediği 
gibi bir gençlik yaratmaya çalışıyor. 

AKP eliyle uygulamaya sokulan bu eğitim müfredatı tek-
çi, dinci ve milliyetçi bir ideolojiye dayanıyor. Farklı etnisiteleri, 
inançları ve kültürleri reddediyor. Tekçi, ırkçı ve Selefist bir İs-
lam anlayışının hakim olduğu şeriat hukukuna göre yönetilen 
yeni bir toplum yaratılmaya çalışılıyor.  Mevcut rejimi amaçla-
rını gerçekleştirmede yetersiz gören Erdoğan-Bahçeli diktatör-
lüğü bu müfredat vasıtasıyla yeniden yapılandırdığı, inşa ettiği 
bu köle, itaatkâr toplum üzerinden yıllarca kendi iktidarını sür-
dürmek istiyor. 

Esas tehlike aslında bu noktadadır. Şeriat yasalarına da-
yalı geliştirilmek istenen yeni toplumsal paradigma ile toplu-
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mun zihniyetini ve dokusunu parçalamak istiyorlar. İyi takip 
edilirse daha şimdiden Türkiye toplumunda çok ciddi bir ahlaki 
çöküş, bir tükeniş yaşanıyor.Dine dayalı fanatizm, diğer inanç-
ları yok sayan, aşağılayan şeriatçılık, milliyetçilik ve ırkçılık top-
lum içerisinde geliştiriliyor, tahrik ediliyor. Bu bilinçli bir poli-
tikadır. Toplumu parçalara bölerek yönetmeye çalışıyorlar. 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 
engelle karşılaşmadançıkaran Erdoğan iktidarı; ancak tüm mu-
halefet odaklarının diktatörlüğü yıkma amacında birleşmesiyle 
alaşağı edilebilir. AKP-MHP faşist, ırkçı, şeriatçı iktidarını orta-
dan kaldırmak için; bugün uygulamaya sokulan bu yeni eğitim 
programını engelleme ile işe başlanabilir.

AKP-MHP faşizmi toplumu bilinçli bir şekilde inanç ekse-
ninde, sınıf ekseninde, etnik aidiyet ekseninde, laik-anti laik ek-
seninde kutuplara bölerek yönetmeye çalışıyor. Bugün bu eği-
tim programı 12 Eylül faşizminin uygulamaya soktuğu zorunlu 
din derslerinin bizi nerelere kadar götürebildiğinin göstergesi-
dir aynı zamanda.

Zamanında bu yasaya karşı çıkan Aleviler tek başına kal-
dıkları için zorunlu din derslerinin müfredattan çıkarılmasını 
sağlayamadılar. Alevi çocukları bu dersler aracılığıyla zorla İs-
lamlaştırıldı. Bugün ise laik ve demokratik bir toplum proje-
sine sahip güçlü bir toplumsal muhalefetin olmadığını gören 
AKP-MHP faşizmi; toplumu İslam Hukukuna (Şeriata göre) yö-
netebilmek için gelecek kuşakları eğitim yoluyla yetiştirmeye 
başlamıştır. 

AKP kadroları 12 Eylül paşalarının kurduğu sistemin İs-
lamcı kadrolarıdır. Bu kadrolaşmaya zamanında ciddi bir karşı 
koyuş yaşanmadığı için, türban özgürlüğü, inanç özgürlüğü adı 
altında dinci akımın toplumun dokularına nüfus etmesi engel-
lenememiştir. Bugün de işin gideceği son merhale olan Şeri-
atçılık; eğitim programları vasıtasıyla gelecek kuşaklara akta-
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rılırken; 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 müsebbipleri olarak 
tarih önünde hesap vermekten kurtulamazlar.

Bu durumu önleyemezsek gelecek kuşaklar artık demok-
rasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük kelimelerine yabancı kala-
caklardır. Bu gidişe engel olmanın ne yazık ki tek bir yolu kal-
mıştır. O da bu faşist iktidarı yıkacak bir muhalefet cephesinin 
oluşmasıdır. Şeriat düzeninden, faşizmden, ırkçılıktan zarar 
görecek olan tüm toplumsal kesimleri bir araya getirecek bir 
red cephesi gereklidir.  Türkiye giderek bir çıkmaza doğru hız-
la yuvarlanmaktadır. Erdoğan yaşadığı iktidar zehirlenmesi 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 kaçın-
mayacaktır. Tükenişe geçen tüm diktatörler de bu yolu seçmiş, 
zulmünü arttırarak kurtulacaklarına inanmışlardır.  Erdoğan da 
bugün her alanda zulüm uygulayarak,  toplumsal ve uluslara-
rası tepkilere aldırmadan iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır. 
Gücünü ise sürüleştirdiği Türkiye toplumundan almaktadır.  Bu 
yeni Eğitim programı ise toplumsal sürüleştirmeyi kalıcılaştır-
ma projesidir. Toplum bu yolla bir karanlığa sürükleniyor. 

Bu topraklarda yaşayan halklar, inançlar, kültürler bu ka-
ranlığı hak etmiyorlar. Ondan dolayı sesimizi daha gürleştirme-
liyiz. Güçlerimizi daha da birleştirmeliyiz ve Şeriatçılığa geçit 
vermemek için çabalarımızı ortaklaştırmalıyız. Artık Türkiye 
toplumunun sürü psikolojisinden kurtulması ve birey olma so-
rumluluğu ile harekete geçmesi gerekiyor. Bu ise toplumun ob-
jektif ilerici dinamiklerinin ortaklaşması ile olanaklıdır. 

Şeriata karşı çıkması gerekenler sadece Aleviler değildir. 
Elbette Aleviler bu durumdan çok zarar göreceklerdir. Ancak bu 
toplumun laik Müslümanları da, ateistleri de,  diğer inanç men-
supları da en az Aleviler kadar Şeriat düzeninden zarar görecek-
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lerdir. Bundan dolayı bugün bu eğitim programına en çok tepki 
vermesi gerekenler laik, seküler bir sistem isteyen Müslüman 
kesimler olmalıdır.  
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28 Yıldır Sönmeyen Yangın: Madımak.

“ Bilmez misin ki türküler yanmaz
  Günü gelir sanma hesap sorulmaz
  Dayanır kapına pir sultan ölmez
  Şu Sivas’ın elinde sazım çalınmaz
  Güllerim yandı yüreğim dayanmaz ”

 (Edip AKBAYRAM)

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık sayfalarından 
33 aydın ve sanatçının  öldüğü Madımak katliamının üzerinden 
çeyrek asırı aşkın bir zaman geçti. 28 yıldır bu ceberrut devlet 
suçluları adaletten kaçırmaya devam ediyor. 

    Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen Madımak 
Katliamı’nın üzerinden 28 yıl geçti. Ancak katliamın arkasında-
ki sis perdesi hala kaldırılamadı. Katilleri savunanlar bu ülkede 
milletvekili oldu, bakan oldu. Katillerin büyük çoğunluğu yurt 
dışına kaçırıldı.  Katliamdan sağ kurtulan isimler ve hukukçu-
lar, 28 yıldır katliamı gerçekleştirenlerin ve katliamda sorumlu-
luğu bulunan devlet görevlilerinin adalet önüne çıkarılması için 
mücadele ediyor. Geçen 28 yıllık zamanda ise Madımak Oteli’n-
de yaşananlar, vicdanları kanatmaya devam ediyor. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne 
katılmak için Ankara’dan Sivas’a giden aydın ve sanatçılardan 
33’ü, kaldıkları Madımak Oteli’nin yakılması sonucu yaşamını 
yitirmişti. Olayda iki otel görevlisi ve iki saldırgan da hayatı-
nı kaybetmişti. Sivas katliamında yaşamını yitirenler arasında 
Alevi toplumuna mensup ve Türkiye’de özellikle sol cenahta ta-
nınan Metin Altıok, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin ve Muhlis 
Akarsu gibi yazar, şair, ozan ve sanatçılar bulunuyordu.

Geçen 28 yılda kayıplarımızın ardından acımızdan, öfke-
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mizden hiçbir şey azalmadı. Geçen 28 yılda defalarca hükümet-
ler değişmiş, cumhurbaşkanları değişmiş olsa da devletin Madı-
mak Katliamı’na bakışı hiç değişmemiştir.

Otel önünde toplanan binlerce insan içinde rastgele seçi-
len 120 kadar kişi alelacele sanık sandalyesine oturtuldu, ancak 
bugüne kadar geride kalanların adalet duygusunu iyileştirecek 
bir yargılama yapılmadı.  Biz toplum olarak, Madımak ile ne 
yüzleşebildik ne de hesaplaşabildik. Bu gidişle de değişen bir 
şey olmayacak. Bizim için Madımak hala yanmaya devam edi-
yor.

Peki, katliamdan 18 gün sonra başlatılan Madımak davası, 
geçen 28 yılda nasıl bir seyir izledi?

Katliamdan bir gün sonra, 3 Temmuz günü 35 kişi gözaltı-
na alındı. Daha sonra gözaltına alınanların sayısı 190’a çıktı ve 
bunlardan 124’ü tutuklandı. Dava, güvenlik gerekçesiyle Anka-
ra 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne gönderildi. Yaklaşık 
1 yıl süren dava sonucunda 37 sanık beraat ederken, geri kalan 
sanıklara ise 2 ila 15 yıl arasında hapis cezaları verildi. Ancak 
Yargıtay 9. Dairesi cezaları az bularak mahkeme kararını boz-
du. Tekrar yapılan yargılama sonucunda 2000 yılında 33 sanığa 
idam cezası verildi. 2002’de idam cezasının kaldırılması ile bu 
cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

Davanın 1 numaralı sanığı olarak belirlenen Refah Parti-
si’nin Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak hiçbir zaman 
yakalanamadı. 2011 yılında ölen Erçakmak’ın katliamdan sonra 
uzun yıllar Sivas’ta yaşadığı, evlendiği ve askere gittiği ortaya 
çıktı. Sanıkların avukatlığını yapan Hayati Yazıcı, Kemal Kurt, 
Mehmet Bulut, Bülent Tüfekçi, Zeyid Aslan, Ali Aşlık, Halil Ürün 
ve Hüsnü Turan, 2002 yılında iktidara gelen AKP’den milletve-
kili seçildi. Hayati Yazıcı, halen AKP Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütüyor.

Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri dolayısıyla 
Sivas’a gelen isimlerden biri olan yazar Aziz Nesin’in etkinlik-
ler kapsamında yaptığı bir konuşma, kentteki muhafazakarla-
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rın tepkisine neden olmuştu. Salman Rüştü’nin tüm dünyada 
yankı bulan “Şeytan Ayetleri” kitabını Türkçe’ye çevirdiği için 
İslamcı ve sağ kesimlerde öfke toplayan Nesin’in kentteki varlı-
ğına, kentin yerel basın kuruluşlarından Bizim Sivas gazetesin-
de “Müslüman Mahallesi’nde salyangoz satıyorlar!” başlığıyla 
karşı çıkılmıştı. 

2 Temmuz günü, Cuma namazının ardından öfkeli kala-
balık, etkinliklerin yapıldığı kültür merkezine doğru yürüyüşe 
geçti. “Sivas laiklere mezar olacak” sloganları ile yürüyen kitle, 
Madımak Oteli’nin önüne geldiğinde Emniyet raporlarına göre 
sayıları 15 bini buluyordu. Otel önündeki otomobiller ateşe ve-
rilirken, otelin camları da atılan taşlarla kırıldı. Yaklaşık 12 saat 
süren saldırıya polis ve jandarma güçleri müdahale etmezken, 
itfaiyenin de otele ulaşmasına izin verilmedi.

12 saat sonra saldırgan kalabalığı dağıtmak üzere güven-
lik güçleri müdahalede bulundu. Tablo korkunçtu: Otelde bu-
lunan 33 kişi ile birlikte 2 otel görevlisi ve iki saldırganın ölü 
bedenlerine ulaşıldı. Otelde kalan 51 kişi ise kendi olanaklarıyla 
otelden kurtulmuştu. Sivas’taki katliamla ilgili ilk dava, olaydan 
18 gün sonra açılırken, katliam Türkiye kamuoyunda uzun yıl-
lar tartışmalara neden oldu.

Bugün katliamda kurtulanlar ile katledilenlerin akrabaları 
hala çeşitli davalar açarak, insanlığa karşı suçlarda zaman aşı-
mı olmaz diyerek bu katliamın hesabını sormaya çalışıyorlar. 
Yurt içi-yurt dışı tüm Alevi kurumları katliamın hesabı sorul-
madan davaların kapatılmasını engellemeye ve kaybettiğimiz 
33 Aydın ve sanatçımızın katline ferman verenlerin tek tek tes-
bit edilip adalet önüne  çıkarılması için mücadele etmeye de-
vam ediyorlar.

Her 2 Temmuz’da  unutMADIMAKlımda diyen tüm Ale-
viler, devrimciler, demokratlar,  bir  kez daha Madımak otelilin 
önünde toplanarak adalet arayışlarını sürdüreceklerdir.

Sivas’ta kaybettiklerimizi anmak onların hayallerini ger-
çekleştirmekle olanaklıdır. Artık ağıt yakan bir toplum olmak-
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tan çıkıp, zalimlerden, insanlık düşmanlarından, hesap sorma-
ya başlamamızın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Onları anmak 
savundukları eşitlikçi,  özgür ve demokratik toplum hayallerini 
gerçekleştirmekle olanaklıdır..



18 - İrfan DAYIOĞLU

Tek Adam Rejiminin hedefinde,

Kürtler, Devrimciler  ve Aleviler var!

2015’te yazıldı

13 yıllık iktidarı boyunca sürekli açılım, demokrasi, hu-
kuk, adalet diyerek toplumu kandıran AKP iktidarı despotluk-
ta sınır tanımayan sanki tek adam değilmiş gibi içine düştüğü 
ekonomik - siyasi krizi atlatmak için yeniden Kürt açılımı, AB 
üyeliği, Hukuk, adalet, istikrar gibi söylemlerle iktidarını sür-
dürmek amaçlı sözde açılımlar yapacağını söylemektedir. Aşa-
ğıda okuyacağınız yazı bundan 5 yıl öncesine ait. Göreceksiniz 
ki, değişen bir şey yok. Sahte gündemlerle iktidarını sürdür-
mek var.

 “Elbette aramızda derin ideolojik ayrılıklar olabilir. El-
bette önceliklerimiz farklı farklı olabilir. Ancak  bir şey orta-
daki biz birbirimizle uğraşırken hırsızlar evimizi soyup soğana 
çevirdiler. Bizim için iki yol var. Ya aklımızı başımıza alır Kürt 
ulusal Hareketi, Aleviler, Müslümanlar , işçi ve emekçi örgütle-
ri bir barış ve demokrasi cephesinde birleşerek; bize zorla da-
yatılan savaşa karşı, kardeş boğazlaşmasına karşı güçlerimizi 
birleştirir ve AK-Saray yönlendirmeli iktidarı seçim sandığına 
gömeriz, ya da onlar bizi 12 Eylül’de olduğu gibi stadyumlara, 
Mamaklara, Metrislere ve de Diyarbakır zindanlarına gömerler. 
Bir üçüncü seçeneğimiz bulunmuyor  artık.”

 AKP’nin on üç yıllık tek başına iktidar yıllarının başın-
da demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi AKP 
Programında yer alan “çağdaş demokratik değerler” adına  ya-
rım kalan bir çok sözde açılım yapılmış, çözüm süreçleri baş-
latılmış, her ne hikmetse söz konusu tüm girişimler somut bir 
sonuca varmadan, hiç bir şey olmamış gibi gündem olmaktan 
çıkarılmıştır. 

Bugün ise gelinen aşamada sözde demokratik iktidar, ba-
şında tek karar verici kişinin bulunduğu mutlak iktidara dönüş-
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müştür. 13 yılın sonunda yasama, yürütme ve yargı erkler ayrı-
lığı ilkesine aykırı bir şekilde, devletin tüm kurumları AKP’nin,  
AKP de  şef  RTE’nin  kontrolüne girmiştir. Bütün bunlar olurken, 
ülkenin diğer siyasi partileri durumu seyretmekle yetindiler. Et-
kili bir muhalefetten ve iktidar perspektifinden yoksun olarak 
AKP liderinin belirlediği gündemlerin peşinde sürüklendiler.

Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız bunca tecrübeye 
karşın, böylesi bir sonu öngöremediğimiz yetmezmiş gibi bugün 
hala oturup dizlerimizi dövüyoruz, 18 yıldır iktidarda olan AKP 
adım adım nasıl devlete egemen hale geldi? Kendisine ilerici, 
devrimci, sosyalist, sosyal demokrat diyenler uyuyor muydu? 
Ya da şöyle soralım; biz tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bir-
birimizle uğraşırken mi bütün bunlar oldu? Oysa biz bütün bu 
yaşananlardan ders çıkardığımızı da söylüyorduk yazarak, an-
latarak.  Ancak bugün geldiğimiz noktada hiç te ders çıkarma-
dığımız ortada değil mi?

İslamcı AKP devleti;  bir yandan Suriye ve Irak’ta savaşan 
güçlerin en barbar kesimini destekleyerek bölgede olası ilerici 
dinamikleri ezmeye çalışırken, bir yandan da bölge ülkelerinin 
tümünde süren Kürt halkının özgürlük savaşını çeşitli yöntem-
lerle etkisizleştirmeye, ülkemizin ve bölgenin demokratik dina-
mikleriyle ittifak yapabilecek toplumsal kesimleri korkutarak 
olası demokratik   iktidar alternatiflerini doğmadan boğmaya 
çalışmaktadır.  AKP bu yüzden IŞİD ve türevlerine dayanarak 
bölgenin ilerici dinamiklerini dışarıdan dinci barbarlığın ege-
men olduğu bir coğrafya ile kuşatmaya çalışmaktadır.

7 Haziran seçimlerinde iktidarı kaybeden AKP,  muhalefe-
tin çapsızlığından dolayı hala gündem belirlemeye ve düşük bir 
hükümetle ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Bugün Erdoğan’ın 
başkan yapılmaması için ne kadar mücadele etsek te, geçmiş 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasal bir değişikliğe gidil-
meden Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini kabul 
ederek ve Erdoğan karşı ortak adaylar göstererek aslında Er-
doğana başkanlık yolunu bu muhalefet açmıştır. Çünkü halkın 
seçtiği bir Cumhurbaşkanı ile meclisin seçtiği bir cumhurbaşka-
nı aynı şey değildir. Elbette Erdoğan boşluktan yararlanarak ve 
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mevcut anayasayı da çiğneyerek hareket etmektedir. Erdoğan  
ve AKP mevcut anayasayı değiştirmeden sadece halkın seçtiği 
bir cumhurbaşkanı ile başkanlık sisteminin yürürlüğe konula-
mayacağını elbette biliyorlardı. Ancak Erdoğan görüldüğü gibi 
şimdi anayasayı çiğneyerek tek adamlığı sürdürmekte ısrar et-
mektedir.

Yine seçimden sonra MHP’nin meclis başkanlığı seçim-
lerinde ve Kürt hareketine karşı başlatılan topyekün savaşta 
AKP’nin koltuk değneği olduğu ortada iken, CHP  AKP’nin koa-
lisyon kurma adı altında oynadığı oyunu görememiş ve 45 gün-
lük sürenin neredeyse tamamı heba edilerek Erdoğan’ın ama-
cına hizmet edilmiştir. CHP Erdoğan yönlendirmeli oynanan 
koalisyon oyununda ancak figüran rolünü oynayabilmiştir.

AKP yetkisiz ve istifa etmiş bir hükümetle ülkeyi sava-
şa sokarak, komşularının iç işlerine karşırken,  ana muhalefet 
MHP ile bir hükümet kurulur-munun hesabını yapmaktaydı. 
Oysa MHP ile AKP yapışık ikiz kardeştirler.  Ne zaman devrimci, 
ilerici bir dalga yükselmişse, MHP onun önünde set olmuştur.

MHP iktidara gelme amaçlı, kitleleri  örgütleme amaçlı bir 
parti değildir. MHP bir misyon partisidir. Görevleri vardır, yeri 
ve zamanı geldiğinde o görevlerini icra etmek üzere derin ulusal 
ve uluslararası güçler adına harekete geçer.  .

Sözün özü;  MHP yükselen Kürt Hareketine ve onunla 
müttefik olan  Alevi Hareketine karşı, Devrimci-Demokratik 
Harekete karşı, tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi karanlık gö-
revler üstlenmekte beis görmemektedir. İdeolojik olarak bu iki 
parti yapışık ikiz kardeştirler. 

Kürtlerin Yanında Aleviler ve Devrimciler de Hedeftedir.

Faşist  AKP iktidarının “yeni süreç” diye ilan ettiği, gerçek-
te Türkiye ve Kürdistan halklarına karşı yeni bir savaş ilanından 
başka bir şey olmayan günümüz politikası sonucu  7 Haziran 
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seçimlerinden  bu yana Alevilere yönelik saldırılarda belirgin bir 
artış oldu. Elbette bu bir rastlantı değildir.

AKP faşist iktidarının hedefi;  her ne kadar Kürt karşıtlı-
ğı gibi görünse de Suruç katliamında görüldüğü gibi asıl hedefi 
tüm devrimci, demokratik bileşenlerdir. Elbette Aleviler de bu 
politikadan nasibini alacaktı. Nitekim izlenen politikayı iyi ta-
kip edersek AKP faşizminin Kürt halkı ve devrimci güçlerle bir-
likte Alevileri hedef tahtasına yerleştirdiğini görürüz.

AKP iktidarı ve tekçi şefi Erdoğan son atamalarla kontro-
lüne aldığı TSK aracılığıyla Temmuzdan itibaren savaş uçakları 
dahil, bütün baskı ve terör araçlarını devreye soktu. Dinci ve 
ırkçı sivil faşistler devlet güçlerinin yanında ülkenin dört bir ya-
nında Kürt halkına, Alevilere ve bir bütün devrimcilere  karşı 
harekete geçirildi. Suruç katliamı, bu politikanın zirvesi oldu.

Ancak bölgemizde görüldüğü gibi dinci faşistlerin Türki-
ye’de harekete geçirilmesi için uygun bir hedefin olması gere-
kiyordu. Mezhep çatışmasını uzun bir zamandır kışkırtıp duran 
dinci faşist iktidar açısından Aleviler bu amaç için biçilmiş kaf-
tandı. Bakın son günlerde yaptığı açıklamalarının birinde  Er-
doğan ne diyor: “Paralel örgütüyle, Bölücü örgütüyle, Mezhepçi 
örgütüyle, sözde aydınlarıyla, büyük bir ihanet şebekesinin ko-
alisyonuna şahit oluyoruz.” Parelel ve bölücü örgüt  söylemiyle 
kimleri kastettiği biliniyor,  Mezhepçi Örgüt  dediği de Aleviler 
olsa gerek. Yani bu sözleriyle doğrudan Alevileri hedef gösteri-
yor. 

Sözde aydınlar deyimiyle de aslında bir bütün Türki-
ye devrimci-demokratik hareketini ‘de sürdürdüğü soykırım 
amaçlı tutuklama operasyonlarının içine alıyor.  Bugün ülke-
de yürütülen gözaltı operasyonlarını iyi incelersek, çoğunluğu 
HDP ve KCK’ye yönelik olsada, hem tüm HDP bileşenlerine yani 
Türkiyeli demokratik-ilerici siyasal partilere, karşı sürmekte-
dir.. Amaç; olası bir erken seçimde bir yanda korku yayarak bazı 
güçlerin olası bir erken seçimde sandığa gitmesini önlemek,  bir 
yandan da doğal kitle önderlerini, parti yöneticilerini tutuklaya-
rak seçim çalışmalarını sekteye uğratıp HDP başta tüm muhale-
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fet partilerinin başarısını önlemeye çalışmaktır.

Aleviler tarih boyunca egemenlere karşı duruşlarıyla, her 
zaman ezilenin yanında tavır alışlarıyla  her kriz döneminde 
dün Osmanlı’nın, bugün de Türkiye’nin  şamar oğlanları gibi 
algılanıyorlar.  Aleviler inaçları gereği nerde bir devrimci kal-
kışma varsa, nerde haksızlığa ve zulme karşı başkaldırı varsa 
orada mazlumun safında yer aldıklarından dolayı da hep gerici 
egemenliğin hedef tahtası olmuşlardır. Türkiye ve Kürdistan’da 
Aleviler dinci faşist iktidar ve onun başındaki ‘uzun adam’ için 
Hitler’in Yahudileridir adeta.

Alevilerin son yıllarda nasıl büyük bir tehdit altına alın-
dığını söylemeye gerek yok. Sadece İŞİD denen katil sürüsünün 
Hatay’ın yanı sıra artık Türkiye’nin iç kesimlerindeki Alevileri 
de tehdit etmeye başladığını hatırlatmak yeter.

Alevi Askerin Resmi Cenaze Töreni Camide Yapıldı

 İzmir Foça’da bir bombalı saldırıda hayatını kaybeden Er 
Özkan Ateşli’nin cenazesi İstanbul’da düzenlenen 2 farklı tö-
renle toprağa verildi.

Samsunlu Alevi bir ailenin 2 çocuğundan biri olan Özkan 
Ateşli için ilk tören Esenyurt’taki Haramidere Cemevinde dü-
zenlendi. Cemevi’nde cenaze töreni yapılan Er Özkan Ateşli’nin 
naaşı daha sonra askeri tören için Ataköy 5. Kısım Camii’ne gö-
türüldü.

Diğer tören ise Ataköy Camii’nde düzenlendi. Buradaki 
askeri törene ise yaşamını yitiren erin ailesi ve devlet yetkilileri 
katıldı.

Alevi askere 2 farklı cenaze töreni düzenlenmesi akıllara 
Askeri törenin neden cemevinde yapılmadığı sorusunu getirdi. 
Muhalifgazete.com’a konuşan yaşamını yitiren erin amcası, ‘Biz 
Alevi bir aileyiz şehidimizin cemevinden kaldırılmasını istedik 
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burada helallik alacağız. Devlet töreninin Ataşehir 5. kısımda 
yapılacağını söylediler’ dedi.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı ve HDP mil-
letvekili Ali Kenanoğlu yaşananlarla ilgili gelişmeleri ve tepkisi-
ni Twitter hesabından duyurdu ve Alevi asker için Cemevi yeri-
ne Cami’de tören düzenlenmesine tepki gösterdi ve ayrımcılık 
ve asimilasyonun ölünce de devam ettiğini vurguladı.

Kenanoğlu tepkisini ise; “Alevilerin dirisine de ölüsüne de 
asimilasyon uygulanıyor. Bir Alevi ailenin çocuklarını nasıl yol-
cu edeceğine müsaade edilmiyor, bu ne vicdana, ne dine, ne de 
insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır, zulümdür” diyerek dile getirdi.

Kenanoğlu, Alevilerin asker olsalar da yaşamlarını yitir-
diklerinde kendi ibadethanelerinde yolcu edilememelerine tep-
ki gösterdi. ‘Bu dün de böyleydi bugün de’ diye konuşan Kena-
noğlu, ‘Aleviler hep öteki’ dedi.

Erdoğan Ne Yapmak İstiyor ?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gelmiş geçmiş tüm 
hükümetlerinin Alevilere yönelik bakış açısı istisnasız bellidir. 
Bu bakış yok saymacı ve en iyi dönemlerinde ise Devletin âli 
menfaatleri için kullanmaya yönelik “lütuf ve hoşgörü” şeklinde 
tarif edilebilir.  Bugünkü islamo faşist iktidar döneminde Ale-
vilerin yaşadığı sorunlar azalmayıp gittikçe artmıştır. Önceleri 
sadece inançsal olan sorunlara bir de yaşamsal sorunlar eklen-
miştir. Böylesi koşullar da doğaldır ki Aleviler; tehdit, hakaret ve 
fiili saldırılara karşı tedbir almakla karşı karşıyadır.

 Alevilerin Yaşam Endişeleri Artıyor

Dikkat ederseniz son günlerde Alevi evleri işaretleniyor.  
Aleviler fişleniyor.  Alevi kurum yöneticiler ve kanaat önderleri 
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hedef haline getiriliyor. Yandaş medya hükümet siparişlerine 
uygun Alevileri hedef gösteren manşetler hazırlıyor.

“IŞİD: Barbarlık Devleti” adlı kitabın yazarı Heysem Men-
na, bir röportajında “IŞİD’in Türkiye’de 3 binden fazla üyesi ol-
duğunu, şu an Suriye’de IŞİD saflarında 600 civarında Türk va-
tandaşının çatışmalara katıldığını” ifade ediyor.

Menna’nın diğer önemli uyarı “bence IŞİD Türkiye’de de 
Alevilere, Kürtlere, azınlıklara saldırabilirler. DAEŞ Türk-Sünni 
olmayan gruplara saldırmaya çalışacak” diyor.

Alevilerin dünyasındaki endişe büyük. IŞİD’e yönelik gös-
termelik sözde operasyonlar, Alevileri “tehdit” göstererek bu 
endişeleri daha da artırıyor.

Daha bir kaç gün önce Üsküdar Kirazlıtepe’de Alevilere ait 
evler, Maraş katliamından hatırladığımız çarpı işareti ile fişlen-
di ve Serpil – Ali Ekber Kartal çiftinin evinin önüne bomba süsü 
verilmiş paket bırakıldı.

Son iki hafta içinde Alevilere yönelik çok sayıda tehdit ve 
saldırılar yapıldı. Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi Başkanı 
Zeynal Odabaş, Cemevinden çıkıp evine gittiği sırada arabası 
kurşunlandı. Hemen arkasından, “Aleviler Barış İstiyor” konu-
lu toplantıya katılmak için İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola 
çıkan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Baki Düzgün, eşi Yur-
danur Düzgün ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan 
Demir’in içinde bulunduğu araca,  Ankara’ya 80 km kala uzun 
namlulu silahlarla ateş açıldı.

Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı bu olaylarla Ale-
viler korkutulmak sindirilmek marifetiyle toplumsal hak mü-
cadelesinden uzak tutulmak istenmiştir. Son 1 yılda yaklaşık 
20 kez meydana gelen bu olaylarda failler bulunamamış ya da 
emniyet güçleri tarafından “çocuklar yapmıştır” türden trajik 
açıklamalarla geçiştirilmiştir. Bu saldırılar karşısında emniyetin 
tutumu ve faillerin bir türlü bulunamaması gösteriyor ki, bu işa-
retlemeleri çocuklar değil “iyi çocuklar” yapmıştır.
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Bugün yetkisiz hükümet ve cumhurbaşkanı tarafından bir 
yangın yerine çevrilen ülkemizde tüm bu tehditlere karşın Ale-
viler barış iradesinden yana tavır almışlardır. Alevilerin Barış 
Bloku’ndan yana tavır alması, 7 Haziran seçimlerinde kendi ku-
rum temsilcileriyle HDP listelerinden meclise girmesi  birilerini 
telaşlandırmış olacak ki, saldırılarına ve korku politikalarına hız 
verdiler. Ülkenin her yanı yangın yeri iken, savaş çığlıkları her 
yanı kaplamışken Alevilerden çıkan Barış çığlığı belli ki savaş 
isteyenlerce önlerinde engel olarak görülmüştür. Bundan dolayı 
Aleviler de diğer demokratik güçler gibi iktidarın hedefi olmuş-
tur.  

Mevcut gayri meşru hükümetin savaş kararı aldığı, kan 
gölüne dönen bölgemizde  sadece barıştan bahsetmek, herkese 
eşit mesafede durmak adına katliamlara tavırsız kalmak, Alevi-
leri kendilerini bekleyen olası bir felaketten korumaz.

Sadece Sızlanmak, Barış Çağrıları Yapmak Yetmez !

Alevilerin katliam tehdidine karşı yapmaları gereken bel-
lidir. örgütlenmek ve kendi öz savunmalarını oluşturarak ,dev-
rimci güçlerle birlikte hareket etmek. Ülkemizin kan gölüne 
çevrildiği, en son Varto’da, Cizre’de, Silvan’da  görüldüğü gibi 
karanlık ellerce kanlı katliamların yapıldığı, Kürt kızlarının çıp-
lak bedenlerinin teşhir edildiği, onlarca sivilin katledildiği, bin-
lerce işyerinin yakılıp yıkıldığı bir süreçte  sadece sızlanmak, 
barış çağrıları yapmak bir işe yaramaz.

Bakın Vartoda olanlara; Varto olayları sonrası bölgeye gi-
den HDP Heyeti sözcüsü Selma Irmak Varto’da katliam gecesi 
yaşandığını, ancak devletin bunun üstünü örtmeye çalıştığını 
vurguladı.  Selma Irmak,: “Devlet burada ne yaptı bilmiyoruz. 
Hiçbir görevli çıkıp açıklama yapmadı. Savcı ilçeyi terk etmiş, 
emniyet amiri görüşmedi, vali arazide olduğunu söyledi, kay-
makam iki gün boyunca gelmeyeceğini söylüyor. Burada neler 
oluyor? Varto’da neler yaşandı? Mülki amirler sokağa çıkma ya-
sağı sırasında ne yaptı, kaç insan öldü? Bu insanlar nerede. Be-
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yin, saç ve kemik parçaları kime ait? İnsanlar bombalandı mı?” 
Bilmiyoruz dedi.

Alevileri de, kendisine karşı kurulmuş “ihanet odağı” için-
de gören Erdoğan, açıkça IŞİD’e hedefi gösteriyor. Kendi inan-
cından  olanlara, farklı inanç mensuplarını ortadan kaldırın 
emri veriyor. Bu durumda Aleviler sadece barış isteyerek, sade-
ce davalar açarak kendilerini olası katliamlardan koruyamazlar.

Faşist iktidar bugün Kürdistanın dört bir yanında olduğu 
gibi Kürt , Arap ve Türkmen Alevilerin yaşadığı bölgelerde de 
kitlesel soykırım operasyonları yapmakta, halkı 90’lardaki gibi 
göçe zorlamakta ve bu amaçlı katliamları hayata geçirmektedir. 
Bundan dolayı artık pasif bir biçimde sadece söylemde kalan 
barış çağrıları ile yetinmek Alevileri de, Kürtleri de, devrimcileri 
de  katliamlardan korumaz. Savunmamız da, barış söylemimiz 
de, aktif olmalıdır. Tüm demokrasi güçlerini bir araya getiren 
birleşik bir muhalefetin öncülüğünde siyasetin yanında sokak 
direnişlerimizi de geliştirebilirsek  bu meşruiyetini yitirmiş dar-
be iktidarını geriletebiliriz
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Referandum, Aleviler ve Yapılması 
Gerekenler!

23 nisan 1917

16 Nisan’da yapılan referandumda en net tutumu alan 
toplum kesimi Aleviler oldu. Neredeyse blok halinde hayır oyu 
veren Aleviler, bedeli ne olursa olsun bir kez daha doğru olanı, 
insani olanı, adil olanı yaptılar.Her dönem yok sayılmalarına, 
ötekileştirilmelerine ve Sünni İslam kıskacında asimile edilme 
çabalarına karşın Aleviler hayır diyerek, etraflarında örülmeye 
çalışılan derin devlet çemberini kırmaya çalıştılar.

Zorbalıkla evet oylarını çoğaltarak sonuç alan AKP önder-
likli faşist rejim, şimdi siyasal İslam düzenini süratle kurmaya 
çalışacaktır. AKP İktidarı;  geçmiş rejimi,  tek millet, tek devlet, 
tek bayrak olarak ikame edilen cumhuriyet rejimini de yeterli 
görmeyerek; bu teklerin yanına bir de tek din ekleyerek, sözde 
de olsa laikçi görünen, seküler görünen, demokrat görünen reji-
min ideolojisini değiştirmektedir.

Yeni ideoloji; her türlü ideolojiyi de inançları da kendi 
amaçları için araçsallaştırmış siyasal İslam oluyor. Bu selefist 
İslamcı ideoloji ile iktidarını pekiştiren bir AKP iktidarında; blok 
halinde yeni rejime karşı çıkmış olan Alevileri daha ağır bir dö-
nem beklemektedir. Bu anlayış Alevileri daha fazla kuşatmaya 
çalışacak ve yeni asimilasyon yöntemleri pervasızca uygulama-
ya sokulacaktır.

Kızılbaş yol ve öğretisi ortakçı, eşitlikçi, demokratik bir 
toplum düzeni içermektedir. Oysa AKP devleti en katı tekçiliği 
yasal kılıflarını da hazırlayarak sahaya sürmektedir. Bu sistem-
den bir kopuş olmadan Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere, 
tüm ötekileştirilmiş toplum kesimleri içine alındıkları despotik 
kıskaçtan kurtulamazlar.

Bu süreçten kurtuluşun yolu gerçek anlamda demokra-
tik bir anayasanın oluşturulmasından geçmektedir. Anayasal 
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yurttaşlıkta hiçbir ırkın tanımlanmadığı, ortak vatanda yaşayan 
tüm etnik yapıların birlikte tanımlanacağı bir anayasal düzenle-
me sorunlarımızı çözmenin yolunu açacaktır. Bunu sağlamanın 
yolu ise rejimin savunucusu sistem partilerini terk ederek, ger-
çekten değişim ve dönüşümden yana bir demokratik seçenek 
etrafında birleşmektir. Yani özcesi mevcut iktidarı da, bu sis-
temi savunan tüm yapıları da saf dışı bırakacak, tüm farklılık-
larımızı koruyacak ve barış içinde bir arada yaşamanın yolunu 
açacak, nefret söyleminden, inkar söyleminden kurtulmuş bir 
zihniyet ile oluşturulmuş bir halklar cephesi gerekiyor bize.

Bu referandum sonuçları elbette meşru değildir, geçersiz-
dir. Ancak bu iktidarın bu sonuçları hızla pratikleştirmeye baş-
ladığını gözden kaçırmamalıyız. Bir yandan tüm itiraz yollarını 
deneyerek uluslararası planda bu iktidarı teşhir etmeliyiz, bir 
yandan da somut gerçekliği görerek kendi örgütlülüklerimizi 
gözden geçirmeli ve yeni sürece hazır hale getirmeliyiz.

Eğer Aleviler olarak önce tüm farklılıklarımıza rağmen, 
ortak bir şemsiye altında birlikteliğimizi sağlayabilirsek; bu 
olumsuzluklara müdahale etme ya da değiştirme gücümüz 
olabilir. İşe ilk önce örgütlenmelerimizi daha dinamik ve daha 
disiplinli, her an sokaklara inebilen, hak arama mücadelesi 
için hazır olan hale getirmekle başlamalıyız.

Yaşadıklarımız göstermiştir ki, mevcut hantal yapılanma-
larımızla sürece müdahale etmekte eksik kalırız. Farklılıkları-
mıza, eksikliklerimize rağmen, ortak yanlarımızı öne çıkarıp bir 
araya gelmekle başlayabiliriz. Bu durum özellikle Alevi toplumu 
olarak bizlere tarihsel sorumluluk yüklemektedir. Gerek Avru-
pa Demokratik Alevi Hareketi ve gerekse de Türkiye Demok-
ratik Alevi Hareketi olarak tarihsel sorumluluktan kaçamayız. 
Biz Alevi örgütleri olarak tarihin bize yüklediği görevlerden 
kaçma lüksüne sahip değiliz. Bu sorumluluklarımızın gereğini 
yapmak zorundayız.

Düne kadar birçok sözde “Alevi Çalıştayı” toplayan AKP 
bizim için çözüm üretici hiçbir girişimde bulunmadı. Tek adam 
diktatörlüğünü anayasa paketi ile resmileştiren AKP iktidarı ise 
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daha beter davranacak ve bizi biz olmaktan çıkarıcı adımlar at-
maktan çekinmeyecektir. 

15 yıllık AKP hükümetlerinin uyguladıkları politikalar, 
kullandıkları dil ve üslup, hep Alevileri ötekileştirici, dışlayıcı 
olduğu gibi, Alevilerin inanç-ibadet sorunları bağlamında hiç-
bir çözüm üretmediler. AHİM’in Alevilerle ilgili almış oldukları 
kararları yok hükmünde saydılar. Alevileri asimile etme politi-
kasında ise hız kesmediler. Bir yandan da Alevilerin inanç ve 
ibadetlerini tanımlamaya hatta ayar vermeye kalkıştılar. Oysa 
bir inanca mensup olanlar, kendi inançlarını, ibadetlerini nasıl 
tanımlıyor, algılıyor ve uyguluyorsa uygular. Buna ancak onlar 
karar verir.

AKP iktidarı bu referandum sonrası artık esas ajandasını 
uygulamaya geçecektir. Nitekim ilk icraatı Kürt Özgürlük Hare-
ketinin hakimiyet alanlarına saldırmak oldu. Kürt halkını statü-
süz bırakma amaçlı planını devreye soktu. Şengal’deEzidi hal-
kının kazanımlarına, Rojava’da demokratik komünal sisteme 
saldırarak Kürt düşmanlığını gösterdi. 

Aynı tür saldırılar başka biçimler altında Alevilere yapı-
lacaktır. Nitekim yapılıyor da. Eski cumhuriyet rejimini “Ke-
malist-Alevi sistem” olarak lanse edip bir yanda devlet ku-
rumlarındaki Alevileri tasfiye ederken, bir yandan da Alevileri 
demokratik bir seçenekten yoksun bırakarak CHP’ye mahkum 
etmeye çalışmaktadır. Alevi mahallelerine, Cemevlerine saldı-
rılmaktadır. 

Bu saldırılar devam ederken, zorunlu din derslerine yeni 
müfredatlarla başka dersler de eklenerek, bütün eğitim,öğretim 
kurumları Sünni-selefist anlayışın emrine verilmekte ve gen-
cecik çocuklarımızın beyinleri bu gerici, ırkçı ve selefist çağdışı 
anlayışlarla doldurulmaktadır.

Bugün Alevilerin referandum tutumu ile Kürt Halkının 
tutumu bir ve aynı olmuştur. Bu birlikteliğin, kim ne derse de-
sine, nasıl yorumlarsa yorumlamasına bakmadan devam et-
tirilmesi gerekmektedir. Hayır Cephesinin iki temel dinamiği 
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Kürtler ve Alevilerdir. Bu gerici-ırkçı-faşist iktidarı yıkacak olan 
da bu dinamik etrafında birleşmiş düzen karşıtı, gerçekten de-
ğişim ve dönüşümü isteyen, gerçekten demokratik bir Türkiye 
isteyen güçlerdir. Aleviler de, Kürtler de, emekçiler de sistem 
partilerinden koparak güçlerini birleştirerek bu kısır döngüden, 
be faşist mengeneden kurtulabilirler.
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Alevilik ve Din Üzerine

Aleviliği tanımlarken Aleviliğin semavi dinlerden farklı bir 
inanç olduğu, dünyasal bir inanç olduğu, doğaya özgü, insan mer-
kezli bir sevgi inancı olduğu, insanın doğum kapısıyla var olduğu-
na inananlar  ortak tanımı ile yetinilmelidir bence. Bugün yaşayan 
Alevilik ne ise oradan giderek yol alınmalı, aynı zamanda Alevilik 
üzerinde yürütülen asimilasyon politikalarını bertaraf ederek yü-
rünmelidir. Aleviliğe dış müdahale tarihin değişik aşamalarında 
çok çeşitli ve çok yönlü olarak sürdürülmüş ve hala da sürdürül-
mektedir.

Merkez Kızılbaş Ocaklarının işlevsizleştirilmesi sonrasında 
Kızılbaşlar kendi geçmişine, gerçeğine yabancılaştırıldı. Ocak öğ-
retisi yerine şimdilerde tarikat öğretisi geçirilmiş görünüyor. Yine 
Aleviliğin özüyle yaşatıldığı Ocak  yerine de 1500’lü yıllardan bu 
yana İran Şiiliğinin sızma çabalarının ürünü olarak da “Evladı Resul 
soylu” Seyit Ocakları ikame edilmeye çalışıldı. Alevilik Ali yandaş-
lığına indirgendi, Aleviler de Arap soylu Ehlibeyt evlatlığına devşi-
rildi. İşte bu yüzden tüm bu dış müdahalelerin yarattığı sonuçları 
ortadan kaldıracak ortak bir akla ihtiyaç var.

Egemenler tarafından Alevilik inancının; önce içini boşalt-
maya, sonra başka bir inancın içinde eritip yok etmeye yönelik sin-
si planlar her gün biraz daha acımasızca hayata geçiriliyor ve bu-
nun sonucu olarak da Alevilere her türlü baskı-zülüm -ayırımcılık 
yapılıyor. Bunları görüp sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. 

İnkârın ve imhanın günlük bir uygulama olarak dayatıldığı 
inancımızın özüne kavuşturularak yeniden yaşatılması için; ken-
dini aydın, araştırmacı, yazar, gazeteci olarak gören Alevi canlar 
inancımız 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 veren, onlara kutsallık atfeden, duyduğuna değil, gördüğüne 
inanan, cennet ve cehennemin varlığına inanmayan, insan ve doğa 
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merkezli, sevgi inancı olan Alevilik yok edilerek karşıtına dönüştü-
rülmek istenmektedir. Bu oyunu bozmanın biricik yolu hakikatimi-
zi savunmaktan geçiyor.

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

Alevilikle ilgili bir diğer tartışmalı konu ise “Alevilik bir din 
değil inançtır, yaşam biçimidir.” Bu tanım eksik ve dolayısıyla yan-
lıştır. Bu tanım din olarak sadece semavi(İbrahimi) dinleri görüyor 
ve bu anlayışa  göre Aleviliği tarife çalışıyor. Alevi inancını yok et-
mek için birçok söylence ve mit yaratılmıştır. Din olarak sadece se-
mavi  dinleri gören anlayış eksik ve dolayısıyla yanlış bir anlayıştır.

Oysa bugün dünyada 3000 din, 6000 mezhep ve 12000 tari-
kat 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 ka-
lan ve insanlar tarafından ortaya çıkartılan BEŞERİ dinler şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Bu esaslar doğrultusunda MUSEVİLİK, HI-
RİSTİYANLIK ve İSLAMİYET gibi dinler Semavi dinler, Totemizm, 
Brahmanizm, Budizm gibi inanışlar da Beşeri dinler olarak örnekle-
nebilir. 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 felsefedir, bir yaşam biçimidir” demek hiçbir şey söylememektir 
aslında. Çünkü her inancın bir yaşam felsefesi var, bir hukuku var. 
Bu sadece bize özgü bir şey değildir. Evet Alevilik İbrahim’i (semavi) 
bir din değildir. Bir Doğa dini, bir doğal dindir. Her din gibi de ken-
dine özgü inanç ve ibadet ritüelleri vardır. Yine Aleviliğin kendine 
özgü bir hukuk ve adalet anlayışı ve toplumsallığı vardır.
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Genel olarak tüm dinlerin inanç ilkeleri, simgesel anlatım 
biçimleri ve tapınma kuralları vardır. Aleviliğin de kendine özgü 
inanç ilkeleri vardır, simgeleri vardır ve ibadet şekilleri vardır.

Din kısaca; üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemle-
rinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış 
kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağlayabilecek-
leri (açıklayabilecekleri) 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 dü-
şüncesi var. Bu düşüncesine uygun olarak bir ibadet etme şekli var.

Dinin insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin 
çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargıları, davranış 
kuralları, 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 böy-
le yaklaşıldığında görülecektir 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 olduğunu onaylamasıdır. İnanç: bir düşünceye bağlı bulun-
ma; güven duygusu; görüş, öğreti; din, iman, itikat anlamlarına ge-
lir. 

Kızılbaş Alevilikte ya da Rea Heq Aleviliğinde yukarıda belir-
tilenlere ek olarak kutsal sayılan mekanlar, kişiler Ziyaretler var, 
kutsal sayılan dağlar var, ağaçlar var, yani doğaya özgü inançları-
mız 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.
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Aleviler İçindeki Ayrık Otları Kimlerdir?

Son üç yıldır gerek Türkiye’de, gerekse de Avrupa’da Alevi 
hareketinin temel dinamiği Alevi örgütleri, diktatörlüğe, faşiz-
me ve ayrımcılığa karşı ortak noktalarda birleştiler. Eylem ve güç 
birliği yapıyorlar. Ancak her ne hikmetse müttefiki olduğumuz, 
birlikte mevcut AKP diktatörlüğüne karşı mücadele ettiğimiz 
bazı Alevi örgütlerinin bazı bizce bildik yöneticileri Demokratik 
Alevi hareketini bölmek için büyük bir çaba içerisindedirler. 

Biliyoruz Avrupa’da en büyük Alevi örgütlenmesi AABK 
(Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu)’dur. Onun ardından 
ikinci güç FEDA (Demokratik Alevi Federasyonu)’dur. Bu iki ör-
gütlenme bugüne kadar doğrudan olmasa da,  birçok demokra-
tik platformda yan yana geldiler. Birlikte eylemler düzenlediler. 
Yine bu örgütlenmelerin Türkiye’deki izdüşümleri diyebileceği-
miz Alevi kurumları da birlikte iş yapıyorlar. 

Fakat bazı federasyonların ve tek tek AKM’lerin yönetim-
lerine hakim olan ayrık otları bu birlikteliği bozmak için bildik 
yöntemlere baş vurmaktan geri durmuyorlar. Aleviler de diğer 
toplumsal kesimler gibi çeşitli sınıflara bölünmüş bulunmak-
tadır. Dolayısıyla farklı sınıf tutumları alması doğaldır. Mesela 
Alevi  işbirlikçi burjuvazisinin temsilciliğini yapan CEM VAKFI 
yönetimi demokratik harekete karşı tutumunda nettir. Yönünü 
sisteme çevirmiş ve sistem içinde bir yer kapma kavgası yürüt-
mektedir. 

Oysa demokratik cephede yer alan ve sistem karşıtı bir 
rol üstlenen Alevi kesimleri daha çok Alevi emekçilerini temsil 
etmektedir. Bu açıdan emekçi hareketin Demokratik Alevi Ha-
reketi içinde çalışma yürütmesi çok doğaldır ve de yürüttüğünü 
dünya alem biliyor. 

En çokta Alevi kurumlarını siyasallaştırmaya çalışan-
lar, ne gariptir ki, karşıtlarını AKM’lerde siyaset yaptıkları için 
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eleştiriyorlar. Bilinmesi gereken ve olması gereken tek şey şu-
dur; evet biz Aleviler de her toplumsal kesim gibi farklı siyasal 
eğilimler içinde olabiliriz. Bu durum bizim inanç temelli örgüt-
lenmemizin önünde bir engel teşkil etmez.  Etmemelidir. Alevi 
kurumları Alevi inancına hizmet için vardır. Bu açıdan burada 
siyaset ön planda değildir. Ancak “kurumlarımızda siyaset ya-
saktır”  diyerek Alevi kurumlarını sadece Kürt Özgürlük Hareke-
tine yasaklamak kabul edilemez. 

Bugün bunu söyleyenlerin AKP’den, CHP’den farkı olmaz. 
Kaldı ki, her ne hikmetse FEDA kurumlarını PKK’ci, Apocu vs 
diye adlandırarak, “buralara gitmeyin, çocuklarınızı elinizden 
alırlar” diyenler, Alevi kurumlarında CHP’nin, Perinçek’in ve 
başka birçok Türkiyeli örgütün propagandasının yapılmasına 
ise ses çıkarmazlar. 

Demokratik Alevi Federasyonu yöneticilerinin Kürt ha-
reketine yakın durmasını bir karşı propaganda malzemesi ya-
panlar AKM’lere M.Kemal posterleri asarlar kimse ses çıkarmaz. 
CHP bürosu gibi çalışırlar kimse ses çıkarmaz. Irkçı faşist Pe-
rinçek propagandası yaparlar kimse ses çıkarmaz. Ama kendi 
dışında örgütlenen FEDA’yı ve yöneticilerini birilerine ihbar et-
mede beis etmezler. 

Bizim bahsettiğimiz ayrık otları işte bunlardır. Ve Bunlar 
bugün Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu’nun en önemli üyesi 
Paris Pak Merkez’in başına çöreklenmiş düşkünlerdir.  Tek işleri 
FEDA örgütlenmesine kara çalmak, yöneticilerini karalamaktır. 
Bir de bunlar yıllardır özellikle Pir Rıza özgülünde bütün Pirleri-
mizi, bütün yöneticilerimizi PKK’li diye, Apocu diye lanse eder-
ler. 

Biz bugüne kadar sustuk. Ancak gelinen noktada bunları 
teşhir etmek gerektiğine inanıyoruz. Evet FEDA Kürt Özgülük 
Hareketinin demokrasi güçlerinin birleştirilmesinde oynadığı 
rolden dolayı değer biçiyor. Evet FEDA bütün Alevilerin ortak 
örgütlülüğünün yaratılmasını istiyor ve bu istemini defalarca 
AABK’ya yaptığı üyelik başvurularıyla pratikleştirmek istedi. 
Ancak her ne hikmetse bugüne kadar olumlu bir gelişme olma-
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dı. Ancak son yıllarda iki kurum arasında belirli bir yakınlaşma 
oluşmasına karşın AABK’nin parçalı yapısı, hala içlerinde ayrık 
otları bulundurmalarından dolayı bu birlik gerçekleşmedi. 

FEDA programıyla, tüzüğüyle net bir duruşa sahiptir. Biz 
HDP’liyiz, bir HDP bileşeniyiz diyor. Son iki seçimde AABK’da 
HDP ile bir ittifaka gitti ve meclise temsilci gönderdi. Şimdi on-
larda mı PKK’li oldular. Elbette hayır, birincisi PKK Kürdistan 
dağlarındadır. Aleviler ise legal demokratik mücadele sahasın-
dadır. Birlik olmalarının olanağı yoktur. Ancak bizim birliğimiz 
olsa olsa HDP-HDK çatısı altında olabilir. Bu konuda söz konusu 
iki yapı da en azından şu ana kadar aynı çatı altında birlikteler.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dokunulmazlık düzen-
lemesini AYM’ye taşımayı düşünmediklerini belirttiği, partilile-
ri de HDP’nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin kararı  
Anayasa Mahkemesi’ne götürme çabasına katılmaması konu-
sunda uyardığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya’da gerçekleştirdiği 
26. Dönem Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda CHP yöne-
timinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin “Evet” tutu-
mu eleştiri konusu oldu.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li vekilleri HDP’nin do-
kunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin kararı  Anayasa Mahke-
mesi’ne götürme çabasına katılmaması konusunda uyardığı da 
iddia edildi.

CNN Türk’ün “CHP’de dokunulmazlık krizi” başlıklı habe-
rine göre; kararı bir çok partili eleştirdi.

Muharrem İnce ise “Dokununulmazlık oylamasına evet 
diyen arkadaşlar, bir yıl sonra evet dediklerini inkar edecekler, 
ortaklıkta ‘hayır verdim’ diyecekler. En yakınlarına, çocuklarına 
bile ‘evet’ oyu verdiklerini açıklayamayacaklar, çocuklarının yü-
züne bakamayacaklar” dedi.

Bir grup milletvekili de “CHP’de teklife hayır oyu veren 
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110’dan fazla milletvekili var. Anayasa Mahkemesi’ne gidile-
cekse ve parti yönetimi bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürme-
yecekse, vekiller olarak imza toplanabilir” dedi.

Habere göre bu öneriye CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bazı ve-
killerden itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu’nun “Kurumsal olarak böyle bir adım atılma-
yacak. Kimse de gidip HDP’nin itirazına imza atmayacak. Atan 
olursa ya HDP’ye gitsin ya da istifa edip bağımsız milletvekili 
olarak çalışsın” diye rest çektiği öne sürüldü.
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Aleviler Sürecin Neresinde? 

12.04.2013

Barış süreci elbette tüm toplum kesimlerinde olduğu gibi 
Aleviler arasında da heyecan yarattı. Ancak gerek AKP iktidarı, 
gerekse de  Kürt Özgürlük Hareketi  tarafından çözüme ilişkin 
yapılan ilk  açıklamalar Alevi camiasında tepki yarattı.

Bence yapılan bazı talihsiz açıklamalar, sonradan ne ka-
dar düzeltilmek istense de,  çözüm isteyen taraflarca  Alevilerin 
hak taleplerinin görmezden gelindiğini ayan beyan ortaya ser-
mektedir.

Birincisi, taraflarca hararetle savunulan bin yıllık İslam 
kardeşliği kavramının içinde Aleviler yoktur. Bu bin yıllık ‘kar-
deşlik’ sürecinde Aleviler kırım, yok sayılma ve asimilasyon dı-
şında bir yaşamı yaşamadılar. Yani sözün özü biz Aleviler bu bin 
yıllık kardeşlik sürecinin içinde yokuz. Bu açıklamalar büyük bir 
talihsizliktir. Aceleyle söylenmiş niyetleri aşan söylemlerdir. 

Özellikle Kürt kızılbaş Alevileri  genelde son 60 yıllık dev-
rimci mücadele sürecinde ve  özelde Kürt Özgürlük mücadelesi 
sürecinde nufus 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  islamlaştırıl-
maya çalışılan toplum kesimini oluşturuyor. Bir yandan etnik 
kimliği inkar edilmiş, bir yandan inanç kimliği inkar edilmiş, bir 
yandan da ezilenlerin saflarında yer aldığı için kıyıma ve zorba-
lığa uğramıştır Aleviler.

AKP’nin bölge için oluşturmaya çalıştığı İslamcı çizgide 
Alevilere yer yoktur. Ancak aslını inkar eden Alevilere, öz İs-
lam olmakta beis görmeyen kınalı kekliklere yer var bu çizgide. 
Yine öte tarafta CHP tarafından yürütülen Alevi politikasında 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 39

da Alevilere sadece hem inançsal olarak hem de etnik olarak, 
aslını inkar temelinde yer vardır.  Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu 
ancak inanç ve etnik kimliğini inkar ederek CHP’nin başına ge-
çebilmiştir. O şimdi hem “öz müslüman”, hem de “öz Türktür”.

Tarihte ilk defa Kürt Özgürlük Hareketinin mücadelesi so-
nucu Aleviler tarihsel kökleri ile buluşma, tarihlerini araştırma, 
inanç kimliğini özgürce yaşama şansı yakaladılar.  Gizli yaptık-
ları ayinlerini Cemevlerinde yapmaya başladılar.  Bu büyük bir 
kazanımdır elbette. 

Bugün Türkiye’de yüzlerce Cemevi varsa,  Aleviler bunu 
Kürt Özgürlük Hareketine borçludurlar. Alevi uyanışını engelle-
yemeyen egemenler, çareyi inanç çizgimizi bulanıklaştırıp, bizi 
Sünni İslama eklemlemekte buldular. Bunun için ta 1986 yılın-
da Özal’ın emriyle meşhur Gölbaşı toplantıları yaparak, uyanan 
Alevileri düzene yeniden eklemlemede  yol ve yöntem aradılar. 
Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (Cem Vakfı), Cumhuriyet dönemin-
de aslına ihanet eden Doğandede sülalesinden İzzetin Doğan 
öncülüğünde kuruldu. Demirel bugün İzzetin Doğan’ın devlet 
tarafından özel görevlendirildiğini açıklamaktadır. (İzzetin Do-
ğan ve Kamer Genç’in 12 Eylül’ün oluşturduğu Danışma Meclisi 
üyesi olduklarını bir kez daha hatırlatalım.) Bu zatın girişimle-
riyle Cem Evlerimizin başına İmam Hatiplerde okutulmuş Alevi 
çocukları Hoca olarak atandı. Cemevleri Alevi inanç merkezi ol-
manın ötesinde minaresiz camilere çevrilerek,  birer asimilas-
yon merkezine dönüştürüldü. 

Hiçbir müslüman camisi  gerillaların cenaze namazına 
karşı çıkmazken, birçok cemevi Alevilerin en yiğit evlatları ge-
rillaların cenazelerini cemevlerine almadı. Bu asimilasyonun 
hangi boyutlara ulaştığının göstergesidir. 

Alevilik bizim coğrafyamızda salt bir Ali severlik derece-
sine indirgenmeye çalışıldı. Oysa Alevilik üzerinde yaşadığımız 
toprakların en eski kadim inançlarından köklerini almaktadır. 
Ali sevgisi bu inancın saflarına 1400 yıl önce girmiştir, oysa bu 
inanç tüm tek dinli inançların öncelidir. İlk tek tanrılı Zerdüşt 
inancından köklerini almaktadır. Kürtlerin kendine ait ilk tek 
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tanrılı inancı da Zerdüştlüktür.

Biliniyor, Kürtler hangi inançtan olursan olsun, tüm  men-
supları kendilerini “Ateşin ve Güneşin Çocukları” olarak isim-
lendirirler. Bugün bile her konuşmaya başlayan Kürt hatip, “se-
lam ateşin ve güneşin çocukları” diye söze başlar. Her Kürt ateşi 
kutsal sayar. Ateşi kirletmez ve suyla söndürmez. Yemin içer-
ken ateş ve güneş adıyla  yemin içer. 

Ama son yüzyılda İslam bu çizgiyi bulanıklaştırdı. Aleviler 
kendilerini “öz müslüman”! olarak adladırır oldu. Bu bir inan-
cın bitişinin başlangıcıdır. Kürt Özgürlük Hareketi  ve Türkiye 
Solu da, Aleviliğe dar siyaset penceresinden yaklaşarak, Alevi-
lerin Alisever olarak adlandırılmasına hizmet eden bir tutumun 
sahibi oldular.  Aleviliğin kendi kökleri ile buluşmasını siyasi 
kaygılardan dolayı istemediler. Birileri kendilerini desteklemez 
korkusuyla Aleviliği tarif etmede gerçekçi davranmadılar. Öz-
gürlük hareketinin bazı mensupları son yaptıkları açıklamala-
rında 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 ara-
maya çalışmaktadırlar. 

Bu ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun, Aslını inkar 
eden sahte Alevi çizgisidir. Kürt kızılbaşlığı kendini bu tür ucuz 
yaklaşımlardan ayırmakla yükümlüdür. Bu topraklarda Sünni 
İslam egemenlikli bir siyasal sistem biz Alevilere yaşam hakkı 
tanımaz. Aleviler için tek kurtuluş, tüm ötekileştirilen toplum 
kesimlerinin kendini temsil ettirebildiği gerçekten demokratik 
bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturulmasıdır. 

Bunun için Aleviler kendilerini örgütlü bir biçimde bu çö-
züm sürecine dahil etmelidir. CHP bu sürecin dışında kalarak 
bir kez daha bize ihanet etmektedir. Kürt hareketi bizlerin ör-
gütsüzlüğünden dolayı, çözüm sürecinde daha az ile yetinmek 
zorunda kalabilir. Bu süreci ilerici, devrimci, demokratik güç-
lerin lehine sonuçlandırmak; biz Alevilerin örgütlülüğümüzü 
birleştirerek ortak bir söylemle sürece müdahil olmamızla ola-
naklıdır.
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Yoksa yarın daha geç olacaktır. Bakın İzettin’in girişimiyle 
Malatya’da  200 “AK Alevi” AKP’ye katıldı, bu sayı önümüzdeki 
süreçte daha da çoğalabilir. Bunu önlemenin yolu, dizimizi dö-
verek evimizde oturmak değil, tam tersine siyasal sahnede öz-
gün kimliğimizle aktif yer almaktır. Çözüm süreci bize bu görevi 
ivedilikle dayatmaktadır. 

40 yıldır akan kanın durmasını, herkesten daha çok Ale-
viler istemektedir. Bunun bedelini en ağır bir biçimde ödemiş 
toplumsal kesim olarak bu konuda herkesten daha çok, bu sü-
recin kazasız  bilasız bir sona varması için çabalarımızı daha da 
yoğunlaştırmak Kızılbaş Alevilerin görevidir.    

Sivas: Devlet-Yobaz İşbirliği

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta gerçekleştirilen katliam, 
Türkiye tarihine devletin gericilerle el ele vererek aydınlığa kar-
şı giriştiği kıyımın bir halkası olarak geçti. Bugün Sivas’ta Erge-
nekon parmağı arayanlar, işte bu işbirliğini gizlemeye, devletin 
ve gericiliğin sicilini aklamaya çalışıyorlar...

Tarih 2 Temmuz 1993… Pir Sultan Abdal Şenlikleri kap-
samında Sivas’a giden, 1 Temmuz’da salonların dolup taştığı 
paneller düzenleyen, semah gösterileriyle kalabalıkları coştu-
ran sanatçı ve aydınlar, 2 Temmuz günü Madımak Oteli’nde 
alevlerin ortasında kaldılar. 33 aydın ve sanatçının, 2 görevlinin 
alevden ve dumandan hayatlarını kaybettikleri saatlerde, dışa-
rıda birikmiş gerici güruh “Cehennem ateşi bu...” diye bağırarak 
kendinden geçiyordu. Türkiye halkı, ilericisi, okumuşu, vicdan-
lısı, o gün televizyon ekranlarının önünde bu katliamı çaresizce 
izlemeye mahkum edildi. Mesaj onlara veriliyordu. Bu katliam 
için, Türkiye ilerici birikimiyle tarih boyunca birlikte anılan Ale-
vilerin Pir Sultan Abdal etkinliği seçilmişti. Katliamın tetikçisi 
gerici güruh, devletin yönlendirmesiyle tarihsel misyonunu bir 
kez daha yerine getirmişti. 

Bugün Sivas katliamının 21. yıldönümü. O gün açılan ya-



42 - İrfan DAYIOĞLU

ralar hâlâ kapanmadı, ama, Türkiye ilerici birikimi yok edile-
medi, mücadele Sivas’ta katledilenlerin de mirasını yüklenerek 
sürdürülüyor. Ancak 2 Temmuz’da en vahşi haline bürünen 
gericilik, bugün yumuşak maskesiyle iktidarda. AKP iktidarı 
eliyle yaşamın her alanında. Dahası bu iktidar ve onun basın-
daki uzantıları, Türkiye tarihini kendi yorumladıkları biçimde 
yeniden yazma çalışmaları kapsamında Sivas katliamına da el 
attılar. AKP ve yandaşlarının iddiası, Sivas katliamının Ergene-
kon işi olduğu, Ergenekon’un PKK’yi ve bazı sol örgütleri taşe-
ron olarak kullandığı yönünde. Onlara göre, Madımak Oteli’nin 
önünde toplanarak alevleri gördükçe tekbir getiren gericiler ağır 
tahrik altındaydı. Tıpkı o gün Cumhurbaşkanı olan Süleyman 
Demirel’in, Başbakan olan Tansu Çiller’in iddia ettiği gibi. An-
cak Sivas’ta olanlar unutulmadı. Kanıtlar ve tanıklar, katliamı 
aydınlatıyor. 

2 Temmuz, Sivas…

Sivas’ta o gün yaşananların anlık bir tepki değil, uzun bir 
hazırlık evresinin sonucu olduğu, katliamdan sonra ortaya çı-
kan bilgiler, belgeler ve tanıkların ifadeleriyle kesinleşti. 

1 - 4 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin 
çağrısıyla Pir Sultan Abdal etkinliklerinin dördüncüsü düzen-
lenecekti. Hazırlıklar devam ederken, Milli Görüş Vakfı’nın 
öncülüğünde de Sivas’a gerici yığınak yapılıyor, çevre illerden 
gerici-milliyetçi militanlar yavaş yavaş Sivas’ta toplanıyordu. 
Katliamdan günler önce camilerde kapalı toplantılar düzenlen-
miş, Aziz Nesin başta olmak üzere şenlik katılımcılarına saldırı-
lan bildiriler dağıtılmaya başlanmıştı. Katliamdan iki gün önce 
dağıtılan, “Müslüman Kamuoyuna” seslenen ünlü bildiride şöy-
le deniyordu: 

“Dünyanın bazı bölgelerinde şeytan ve onun yandaşları 
olan emperyalist kâfirler, dinimize ve mukaddes değerlerimize 
dil uzatmaktadırlar. Bunun başını ise satılmış, mürted Salman 
Rüşdi köpeği çekmektedir.
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“(…)

“Bu iğrenç oyunların bir uzantısı olarak ülkemizde de; 
AYDINLIK gazetesi denilen bir paçavrada, mel’un Rüşdi’nin fi-
güranlığına soyunan, dünya emperyalizminin gönüllü uşağı 
Aziz Nesin, aynı şekilde, Kur’an’ın korunmuşluğuna dil uzat-
mış, Hazret-i Peygamber (S.A.V.)’in aile hayatını (hâşâ) bir gene-
lev ortamına benzetmiş ve ümmetin anaları olan hanımlarına 
(hâşâ) fahişe deme cür’etinde bulunmuştur.

“(…)

“Salman Rüşdi köpeği Müslümanlar’ın çok az olduğu kâfir 
bir ülkede korkudan sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken, 
onun yerli uşağı Aziz Nesin köpeği, yanında kendisiyle beraber 
bir ekiple birlikte, şehrimiz Valisi tarafından davet edilip, şehir-
de adeta Müslümanlar’la alay edercesine gezebilmektedir.

“Kâfirler şunu iyi bilmeli ki:

“İslâmın Peygamberi’ni ve kitab’ın izzetini korumak için, 
bu uğurda verilecek canlarımız vardır.

“Gün, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günü-
dür.”

Açıkça bildiri dağıtılarak katliam çağrısı yapıldığını dev-
letin güvenlik birimlerinin bilmemesi mümkün değildi, ama 
önlem amaçlı hiçbir şey yapılmadı. Sivas’taki gerici basın da, 
etkinliği düzenleyenleri ve katılımcıları tehdit eden manşetler 
atıyordu. Bütün bunlar, katliamın devletin bilgisi dahilinde ve 
son derece planlı bir biçimde hayata geçirildiğini göstermektey-
di. 

2 Temmuz’da, cuma namazından çıkan bir grup, şenlikle-
rin yapıldığı Kültür Merkezi’ne taş ve sopalarla saldırdı. Kültür 
Merkezi’ndekilerin direnişiyle henüz çok kalabalık olmayan bu 
grup geri püskürtüldü, içeridekiler tahliye edildi. Ancak olayla-
rın duyulmasıyla ve yapılan çağrılarla küçük grup kısa sürede 
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sayısı 10 bini bulan bir kalabalığa dönüştü. Her geçen dakika 
büyüyen kalabalık Kültür Merkezi’ne tekrar saldırdı. Bir kısmı, 
“Şeriat isteriz” diye bağırarak valiliği taşladı. Bir hedef de kentte 
bulunan Pir Sultan Abdal heykeliydi. Taşlarla, baltalarla saldıra-
rak yıktıkları heykeli kentin merkezinde yerlerde sürüklemeye 
başladılar. Bu sırada bazı gözü dönmüşlerin heykeli dişlemeye 
çalıştığı görülüyordu. Bir diğer hedef de Atatürk heykeliydi. O 
heykel de sökülerek, yerlerde sürüklendi. Bütün bunlar olurken 
etrafta az sayıda polis dışında güvenlik görevlisinin bulunma-
ması dikkat çekiyordu. 

Gerici güruhun sonraki hedefi, aydın ve sanatçıların sal-
dırılar karşısında sığındığı Madımak Oteli’ydi. Otelin önünde 
kalabalık büyük bir hızla birikmeye başladığı halde, az sayıdaki 
polisin “dağılın” çağrısı dışında bir şey yapmadığı görülüyordu. 

Otelde bulunanlar, durumun kontrolden çıkmakta ol-
duğunu anlayarak, sadece birkaç saat uzaklıktaki Ankara’da 
bulunan Başbakan Tansu Çiller’i, Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü’yü, İçişleri Bakanı’nı, parti liderlerini ve milletvekilleri-
ni aramaya başladılar. Otelde bulunan Aziz Nesin de Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü ve Çalışma Bakanı Mehmet Moğoltay’la 
görüşerek can güvenliklerinin sağlanmasını istedi. Kendilerine 
ulaşılan yetkililer her türlü önlemin alındığı konusunda güven-
ce verdiler. Bu sırada Sivas Valisi Ahmet Karabilgin de Başba-
kan’ı ve İçişleri Bakanı’nı defalarca arayarak yardım istedi. Vali 
saat henüz 14.40’ta İçişleri Bakanı’nı ve müşteşarını arayarak, 
saldırının artık bir katliama dönüşmekte olduğunu bildirdi. 
Daha sonra da Ankara’yı defalarca aradı ve çevre kentlerden 
takviye güvenlik ekibi istedi. 

Sivas Valisi’nin yaptığı görüşmeler sonucu kente, Tokat 
Emniyet Müdürlüğü’nden 20 polis, Kayseri Emniyet Müdürlü-
ğü’nden 31 polis, Jandarma Komutanlığı’ndan 20 jandarma ol-
mak üzere sadece 71 güvenlik görevlisi gönderildi. Sivas Tugay 
Komutanı, Madımak’ın hemen yakınında bulunan 6 bin kişilik 
asker mevcudundan yalnızca 30-40 acemi eri olayların yaşan-
dığı yere gönderdi. Komutan olay yerine geldi, etrafa bakındı ve 
ayrıldı. Her şey planlandığı gibi gelişiyordu. 
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Madımak Oteli’ne sığınan aydın ve sanatçılar gericilerin 
ortasında katledilmek üzere terk edildi. Televizyon kameraları-
nın kayıt yaptığı saatler boyunca benzin bidonlarının Madımak 
önüne getirildiği ve benzinin ateşe verildiği görülüyordu. 

Madımak’ta kurtarılmayı bekleyenlerden bir kısmı otelin 
arka kapısından kaçmayı başarırken içeride onlarca kişi kaldı. 
Aziz Nesin ve Lütfi Kaleli yangının oteli sarması üzerine çatıya 
çıktılar. İtfaiye merdiveni çatıya yanaştırılarak Nesin ve Kaleli 
çatıdan indirildi. Aziz Nesin merdivenden inerken, Refah Partili 
Sivas Belediyesi’nin meclis üyeleri ve görevlileri Nesin’i tartak-
layarak, linç edilmek üzere merdivenden kalabalığın önüne at-
tılar, linç girişimi güçlükle önlendi. 

O gün Madımak Oteli’nde Türkiye 33 aydınını ve sanat-
çısını alevler ve dumanlar içinde kaybetti. İki otel görevlisi de 
katliamın kurbanı oldu. 

Katliamın ardından Türkiye’nin dört bir tarafında kitlesel 
eylemler gerçekleştirdi. Türkiye’deki ilerici birikimin gücünü bir 
kez daha gören devlet halkın acısını, öfkesini sokaklarda ifade 
etmesine bile tahammül edemiyordu. İstanbul’da yapılan kitle-
sel eylemde yürüyüş kortejine durup dururken ateş edilmiş, bir 
kişi yaralanmıştı. 

Devleti-Basını El Ele

Katliamı Ankara’dan izlemekle yetinen devlet görevlileri-
nin açıklamaları olaylara ne kadar hazırlıklı olduklarını da ser-
giler nitelikteydi. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Halkla güvenlik 
güçlerini karşı karşıya getirmeyiniz” talimatı verirken, yaptığı 
açıklamada, “Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonu-
cu halk galeyana gelmiş... Güvenlik kuvvetleri ellerinden gele-
ni yapmışlardır... Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir 
otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır”diyordu. Başbakan 
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Tansu Çiller de, “Çok şükür, otel dışındaki halkımız bu yangın-
dan zarar görmemiştir!. Halktan kimsenin burnu kanamamıştır 
ve ölenler de çıkan yangından boğularak ölmüşlerdir. Olayı bu 
kadar büyütmek yanlış, bir futbol maçında da bu kadar insan 
ölebilirdi” diyecekti. 

Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ise “Olaylara geç müda-
hale edilmesinde Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller ve 
Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in de benim kadar sorumlu-
luğu var” demekle yetindi. 

Bugünün liberal-demokrat köşe yazarlarının, 2 Tem-
muz’da yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri (*) de devlet yet-
kililerinin gerisinde kalmıyordu: 

“Olayların tetiği Aziz Nesin”in provokasyonu ile çekiliyor 
ve başka provokatörlerin de olayların içine girmesi ve devletin 
acziyle beslenerek, Madımak Oteli‘nin kundaklanmasına ve 
35 kişinin yanarak ve boğularak can vermesine işler varıyor...” 
(Cengiz Çandar / Sabah, 4 Temmuz 1993)

“Komik hikâyelere imza atan yazar Aziz Nesin, bu defa 
izleri uzun yıllar kalacak bir trajedinin kahramanı oldu. Sivas’ta 
ilk elde 35 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla 
sonuçlanan arbede, onun merkezinde bulunduğu yoğun tahrik-
lerle meydana geldi.” (Fehmi Koru / Zaman, 4 Temmuz 1993)

“ ‘Düşünce hürriyeti’ etiketi altında gereksiz tahrikler ya-
pan, en gelişmiş demokrasilerde bile provokasyon olarak kabul 
edilebilecek davranışlarda bulunan kimseler, Sivas’ta ortaya çı-
kan bu sonucu dikkatli bir şekilde değerlendirmek zorundadır. 
‘Şeriat ayaklandı’ deyip işin içinden çıkmak isteyenler, olaylar 
sırasında çekilen fotoğrafları dikkatle incelenmelidirler. O fo-
toğraflarda neden yeşil bayrak değil de Türk bayrağı taşındığı-
nın ciddi bir tahlilini yapmalıdırlar.” (Ertuğrul Özkök / Hürriyet, 
4 Temmuz 1993)
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Katliamla Özdeşleşen Gericiler: Karamollaoğlu, 
Erçakmak, Kazan 

Katliamın ardından devlet görevlilerinin ve merkez med-
yası, gericisi tüm basının üzerinde anlaşmışlar gibi hep birlikte 
Aziz Nesin’i hedef aldıkları, gericiliğe toz konduramadıkları dik-
katlerden kaçmıyordu. 

Halbuki, Sivas katliamı daha önce Maraş’ta, Çorum’da ya-
şananlarla aynı mantığa sahip bir devlet provokasyonuydu. Dev-
let ilericiliği, solu bir kez daha kıyımdan geçirme planını sahneye 
koymuş, bu kıyımı gerçekleştirebilecek gerici-faşist güruhu da 
arkasına katmıştı. Katliamı gerçekleştiren gericilerin bir kısmı bu 
provokasyonun bir parçası olarak o gün Sivas’ta aktif rol oynadı-
lar. 

Bunlardan biri Refah Partisi’nin Sivas Belediye Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu’ydu. Katliam için toplananları yatıştıracak bir 
konuşma yapması beklenen Karamollaoğlu, “Gazanız mübarek 
olsun. Bir defa şöyle bir fatiha okuyalım. Sonra şunların ruhuna 
el fatiha diyelim” diyen Karamollaoğlu’na göstericiler “Mücahit 
Temel” sloganlarıyla tezahürat yaptılar. Karamollaoğlu, katliam-
dakı rolünün mükafatı olarak milletvekili yapılarak, dokunul-
mazlık zırhına kavuştu. 

Karamollaoğlu, yıllar sonra sahneye bu kez AKP’nin Alevi 
açılımı vesilesiyle çıktı. Devlet Bakanı Faruk Çelik, Karamollaoğ-
lu’nu başkanlığında yapılan Madımak toplantısına davet ederek 
aynı geleneğin bir parçası olduğunu yeniden hatırlattı. 

Bir diğeri, Refah Partili il meclis üyesi Cafer Erçakmak’tı. 
Sivas katliamı davası başladığında Erçakmak ve katliamda rolü 
olan diğer belediye görevlileri yargılanmak yerine Refah Partili 
belediyelerde çalıştırılıyorlardı. Daha sonra her yerde arandığı 
söylenen Erçakmak’ın Fransa’ya kaçtığı ve 1998 yılına kadar dev-
letten SSK maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı. Devlet, yine 
katliamcısını ortada bırakmamıştı.

Katliam davası başladığında ise Milli Görüş’ün önemli ismi, 
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eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, sanık avukatı olarak boy gös-
terdi. 

O gün oraya toplanan gerici güruh, tarihsel düşmanı say-
dığı Türkiye aydınlarını katletme fırsatını büyük bir haz duyarak 
kullandı. Alevlere bakarak sloganlar attılar, tekbir getirdiler, ön-
lerine düşen Aziz Nesin’i linç etmek için birbirleriyle yarıştılar. 

Ergenekon Yaptı Diyenler Neyi Amaçlıyor?

AKP hükümeti, yandaş medyanın da yardımıyla bir süredir 
katliamı Ergenekon örgütünün gerçekleştirdiği iddiasını işliyor. 
Devlet Bakanı Faruk Çelik’in olayın aydınlatılması gerektiğini 
söylemesi, AKP’li 115 milletvekilinin bu yönde imza vermesi de 
katliamda gericilerin rolünü unutturarak, olayın faili olarak dev-
let içindeki gizli örgütlenmelere, artık moda haline gelen Erge-
nekon örgütüne işaret etme amacı taşıyor. 

Nitekim Fethullahçı Aksiyon dergisi geçen sene yayınla-
nan bir sayısında Ergenekon iddianamesinden yararlanarak 
Sivas katliamında Ergenekon’un ve “Derin Alevilerin” parmağı 
olduğunu, PKK ve DHKC’yi taşeron olarak kullandıklarını öne 
sürmüş, katliam günü gerçekleşen  olaylarda solcuların da rol 
aldığını iddia etmişti. 

AKP’nin ve Fethullahçıların ortaya attığı “Ergenekon par-
mağı” iddiası, o gün Madımak önünde toplanan, “Cehennem 
ateşi bu...” diye bağıran ve tekbir getiren gericilerin “ağır tah-
rik altında” kaldıklarını söyleyerek, gericileri savunma amacı 
taşıyor. Öte yandan, devletin sola, ilericiliğe karşı gerici-faşist 
güruhla el ele gerçekleştirdiği bir katliam daha gizli bir odağa, 
komplocu bir örgüte mal edilerek devletin kanlı geleneği aklan-
maya çalışılıyor. 

(*) Köşe yazarlarından yapılan alıntılar Feza Kürkçüoğ-
lu’nun 30 Haziran 2007 tarihinde Birgün gazetesinde yayınlanan 
“2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı...” başlıklı yazısından alınmıştır.
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Aleviler Özgürlük Gücüdür

Alevi hareketinin içerisinde bulunduğu durumu yorumla-
mak, analiz etmek hepimize düşen bir görevdir. Güçlü bir Alevi 
hareketinin Türkiye’de özgürlüklerin gelişimine sunacağı katkı 
göz önüne alındığında bu görevin aciliyeti ve önemi de anlaşıl-
maktadır.

Demokratik Alevi hareketi, Türkiye’nin içinden geçtiği 
süreçte önemli bir güç ve role sahip olabilir. “Olabilir” diyo-
ruz çünkü demokrasi mücadelesinin geçmiş pratiği göz önüne 
alındığında Alevilerin mücadele içerisindeki aktif ve etkili rolü 
belirgindir. Darbe sonrasında ise Alevi hareketi, çeşitli sebep-
lerden 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 pa-
ralel olarak eğilimler de belirleyicidir. Örneğin Aleviliğin tarih-
sel özüne ve felsefesine 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, aslında siyasal duruş ile alakalıdır. Dolayısıyla, “İnanç ve 
siyaset iç içe olmaz” diyenlerin gerçeği söylemediği nettir.

Alevilerin en büyük handikaplarından biri ise CHP ile olan 
çelişkili ve yanlış ilişkilenme tarzıdır. Genel Alevi hareketine 
sistem tarafından enjekte edilen bu hastalıklı duruşun hala 
aşılamadığı bir gerçektir. 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 
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olarak kullanılmaktadır. Bugün AKP gericiliği bahane gösterile-
rek Aleviler, CHP ye yedeklenmektedir. CHP’nin Aleviliğe hiçbir 
katkısı olmamasına rağmen Alevilerin hala CHP ile idare edilme 
çabaları, adeta karşılıksız bir aşktır.

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan tüm Alevi katliamla-
rında CHP’nin iktidar veya iktidar ortağı olduğu gerçeği, ortaya 
koyduğumuz belirlemenin en somut göstergesidir. Koçgiri, Der-
sim, Sivas, Maraş, Gazi ve sıralamadığımız irili ufaklı onlarca 
Alevi katliamında CHP vardır.

CHP-Alevi ilişkileri bu kadar net ve somuttur. Egemen sis-
tem anlayışı, Alevileri hiç kabul etmemiştir; sadece ihtiyaç da-
hilinde kullanmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca beyaz Kema-
list sekülarizmin Alevileri kullanmanın ötesinde bir yaklaşımı 
hiç olmamıştır. Genel Alevi hareketi, bu çarpık, yanılgılı ve kar-
şılıksız CHP ilişkisinden derhal vazgeçmelidir.

Genel Alevi hareketi için vurgulanması gereken diğer 
önemli bir nokta da Aleviler ve Kürt Özgürlük Hareketi arasın-
daki ilişki düzeyidir. 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 kazan-
mış, demokratik örgütlülüğünü geliştirmiştir. Devletin Kürtler 
ile Alevilerin buluşmasını önlemek için Alevi hareketine sun-
duğu imkanlar dahi dolaylı olarak Kürt hareketinin olumlu yan-
sımalarıdır.

Hemen söylemeliyiz ki, Kürt Özgürlük Hareketi’nin genel 
Alevi hareketi ile sağlıklı ilişkilenmesi, sistemi zorlayacak en 
önemli güçtür. Bu iki dinamiğin birleşmesi, demokrasi ve özgür-
lük mücadelesini olumlu etkileyecektir. İşte bunu önlemeye çalı-
şan sistem güçleri ve işbirlikçileri, iki dinamik gücün arasını aç-
mak, tarihsel egemen yargılar ve yalanlar üzerinden ayrıştırmak 
için çabalarından vazgeçmiyorlar. İki dinamiğin tarihsel duruş ve 
bedelleri görmezden gelinerek Aleviler inanç üzerinden ayrıştırıl-
mak isteniyor. Oysa Kürt Özgürlük Hareketi, kendini inanç üze-
rinden tarif etmiyor ve Aleviliğin özünü her fırsatta sahipleniyor.



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 51

Seçimler Yeni Bir Özgürlük Alanı Açabilir

AKP gericiliğinin kendini meşrulaştırması noktasında se-
çimler üzerinden sağladığı kazancı iyi yorumlamak gerekiyor. 
AKP, seçimleri kendini kurumsallaştırma ve iktidarlaştırma an-
lamında önemli bir mevzi olarak kullanmış ve siyasetini sistem 
gücü haline dönüştürmüştür.

AKP gericiliğinin seçimler üzerinden elde ettiği gelişmeler 
karşısında demokrasi ve özgürlük güçleri genel olarak bu im-
kanı doğru kullanamamıştır. Kitleler ile buluşma, onun siyasi 
iradesi olarak kendi sistemini örgütleme şansını, cumhuriyet 
tarihince elde edemedik. Sebepleri çok olsa da sonuç olarak 
ortada var olan gerçeklik budur. Dönem dönem parlamenter 
sistem içerisinde yapılan kimi müdahaleler kalıcı olmamış ve 
sonuç vermemiştir.

Demokratik Kürt hareketini ise bunun dışında tutmak 
gerekmektedir. Demokratik Kürt hareketi, açığa çıkan fırsatla-
rı doğru değerlendirmiş ve parlamenter sistemi halkın çıkarları 
doğrultusunda değerlendirmiştir.

Bugün gelinen aşamada AKP gericiliğinin seçimleri yeni 
hedeflerine ulaşma aracı haline dönüştürmesine izin verme-
mek gerekmektedir. AKP gericiliğinin tek başına anayasayı 
değiştirecek güce ulaşmasının önüne geçmek açısından güçlü 
bir halk muhalefeti örgütlemek gerekiyor. CHP ve MHP gibi sis-
temin diğer partilerinin AKP gericiliğinin önüne geçemeyeceği 
açıktır.

AKP gericiliğinin önüne geçmek için ortaya çıkan tabloda 
en önemli güç, Alevilerin, emekçilerin, aydınların, ilericilerin 
HDP ile yapacağı güç birliğidir. HDP’nin baraj sorunu olmayaca-
ğını görmekteyiz ama sorunu sadece baraja indirgemek, halk-
larımızın özgür geleceğini kısır değerlendirmek anlamına gelir.

Türkiye’de AKP gericiliğini durduracak yegane güç HDP ve 
bu güçlerin birlikteliğidir. Bu güç barajı aştığında AKP gericiliği-
nin anayasa çoğunluğu sağlaması mümkün olmayacaktır. AKP 
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gericiliğine karşı mecliste oluşacak güç, halkların özgür gelece-
ğini inşa edecek güç olacaktır.

Hdp İle Birlik ve Zafer, İnkarcılığın Aşılmasıdır.

HDP ve demokrasi güçleri ile meclise girecek olan bileşim, 
cumhuriyet tarihince yok sayılan, imha tehdidi ile yaşamış top-
lumsal kesimlerin 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 etnik ve inançsal kimlikler, 
eşit, özgür bir gelecek temelinde birleşecektir.

Emekçiler, doğru sınıf anlayışını demokratik mücadele ile 
birleştirecek; sistemce yok sayılan, ötekileştirilen kim varsa or-
tak demokratik değerlerde buluşacak. Bu yüzden de HDP ile ya-
kalanacak olan zafer, aynı zamanda inkarcı, imhacı cumhuriyet 
anlayışının iflası olacaktır.

Alevilerin Çıkarı Birliktedir.

Alevi toplumu arasında bugün yaşanan ayrışmanın ta-
rihsel kökeni ve geçmişi vardır. Alevilikte işbirlikçi çizgi ile di-
renişçi çizginin tarih buyunca süren mücadelesinde Hallacı 
Mansur’dan, Ebul Vefa’ya, Pir Sultan’dan Baba İshaklara, Alişer-
lerden Seyit Rızalara kadar direniş çizgisinin başarısı zorunlu-
dur. 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, 
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Seyit Rıza gibi baş eğmeden gerekli duruşu göstermesi gerekir. 
Bugün bu duruşu göstermek, tüm gericiliğe karşı Aleviliği HDP 
bünyesinde diğer özgürlük ve demokrasi güçleri ile buluştur-
maktır.

Aleviler açısından baktığımızda bu birlik, hem tarihsel du-
ruş açısından gereklidir hem de çıkarları açısından gereklidir. 
Alevileri içinde bulundukları asimilasyon ve zor tehdidinden 
kurtarmak, ancak kendi değerlerine ve iradelerine saygı göste-
renlerle yan yana gelerek mümkün olur.

Bugüne kadar aldatmaca ve korkular üzerinden yedekle-
nilen Kemalist kafa ile Yezid zihniyetini aşmak mümkün değil-
dir. 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 canla-
rın aziz hatırasına da saygısızlık yapmak demektir.

AKP geriletilmek ve aşılmak isteniyorsa yapılması gere-
ken, sanal ve sahte korkular ile CHP yedeğine düşmek yerine 
AKP gericiliğini tümden aşacak devrimci, demokratik özgürlük 
platformu olan HDP’nin yanında yer almaktır.

HDP’nin barajı aşması, AKP gericiliğinin anayasayı değiş-
tirme, dolayısıyla başkanlık sistemini kurma tehlikesini kaldı-
racaktır. 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 eşit-
sizliklere karşı halkların özgürleşme zamanı geçiyor. Kapitalist 
modernitenin sömürü politikalarının aracı haline dönüştürdük-
leri farklılıkları, boğazlaşmaların değil özgürleşmenin mevzisi 
yapma zamanıdır.
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Elbette seçimler özgürleşme kavgamızda ancak bir araç-
tır. Seçimlerin kaybedilmesi ile özgürleşme arayışımız son bul-
mayacağı gibi zafer ile de özgürleşmiş olmayacağız. Burada göz 
ardı edilmemesi gereken en önemli nokta, bu coğrafyanın tari-
hinde hiç olmadığı kadar özgür birlik temelinde bir zemin yaka-
lanmıştır. Emekçisi, devrimcisi, aydını, öğrencisi, kadını, çocu-
ğu ile özgürlük sevdası mayalanmaya başlanmıştır.

Seçimler, halklarımızın bağrında doğan bu yeni maya-
lanmanın önemli bir aşaması olabilir. Bunun için de seçimle-
ri halklarımızın özgürleşme ve demokratikleşme sürecinde bir 
mevziye dönüştürelim.

Egemenlerin halklarımıza karşı geliştirdiği dincilik, milli-
yetçilik, baskı ve zor politikalarına karşı halkların, inançların, 
toplumsal kesimlerin özgürlük, eşitlik kavgasında bir mevziye 
dönüştürelim.

Yeni bir dönem başlarken zalimin karşısında direnen Kürt 
halkının özgürlüğüne, Alevi’nin özgürlüğünü, Süryani’nin eşit-
liğini, Ermeni’nin kardeşliğini ekleme zamanıdır. Halklar bah-
çesi 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, Xi-
zir yardımcımız ola!
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Facebook’ta tarafımdan Demokratik Alevi Hareketi adıyla yeni 
bir grup kuruldu. Grubun kuruluş gerekçesi olarak yayınlanan 

yazıyı olduğu gibi yayınlıyorum. 

Neden  Avrupa Demokratik Alevi 
Hareketi Grubu 

Siyasal sistemleri, düşün hayatını, bilimi, sanatı, hukuku 
ve toplumsal hayatı belirleyip yönlendirerek gerçekleri gizleyen 
egemen resmi ideolojiler, iktidar erkine hizmet etmeyen her-
kesi ve her şeyi olduğu gibi, tarih boyunca Kızılbaş-Alevi inan-
cını da demokratik komünal değerlere dayalı olan köklerinden; 
adalet, eşitlik, özgürlük, ortakçılık ve kadın eksenli özelliklerin-
den uzaklaştırmak ve bu inanca mensup insanları bölüp par-
çalayarak kendine yabancılaştırmak, inancına hakaret ederek 
ve kara çalarak yasaklamak, tarihinin öz ve biçimini çarpıtarak 
bu kadim inancı tanınmaz hale getirmek için, fiziki ve kültürel 
katliamlar başta olmak üzere, denenmedik yol bırakmamışlar-
dır. Bizans döneminden, Selçuklu‘ya, Osmanlıdan Cumhuriyet 
dönemine ve günümüze kadar bu politikalar farklı biçimler alsa 
da özünde aynı amaçla devam etmiştir. İçinden geçmekte oldu-
ğumuz tarihsel süreçte de aynı politika planlı, bilinçli ve siste-
matik olarak sinsi bir biçimde sürdürülmektedir. 

 Fakat Kızılbaşların tarihi sadece katliamlar ve ihanetler 
tarihi değildir. Aynı zamanda varolmak için direnmenin de ta-
rihidir. 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 uygar-
lık tarihimizdeki onurlu yerlerini almışlardır. Tıpkı Bektaşi Veli, 
Hallac-ı Mansur, Nesimi, Baba Tahir-i Üryan, Ebul Vefa-i Kurdi, 
Eba Müslim-i Horasani, Suhreverdi, Babek, Mazdek, Hürrem, Pir 
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Sultan ve daha niceleri gibi. Ve tabi ki, Ehli-Beyt evlatları olarak 
Kızılbaş-Alevilerin de tarihinde de önemli bir kült haline gelen 
12 imamlar’ı da demokratik komünal değerlerimiz kapsamında 
değerlendirmek gerekmektedir. Kuşkusuz Kızılbaş-Alevilik, De-
mokratik Uygarlık Tarihi’nde kendi kanıyla yıkanan bir ırmak / 
bir damar olarak şehitlerini de önüne bir yol açıcı olarak katan 
ve ezilenlerin bu tarihsel yoldaşlığına, kendi yolunun binbir sü-
reğini de katarak aynı denize akan, tüm demokratik komünal 
değerlerin toplamından bir tanesidir. 

 Demokratik Alevi Hareketi, işte bu tarihsel direnişin bay-
rağını yere düşürmemek, Kızılbaş-Aleviliğin devlet dışı demok-
ratik komünal değerlerini örgütlü bir güce dönüştürerek ya-
şatmak, geliştirmek ve kendi deniziyle buluşturmak için tarih 
sahnesine çıkmıştır. Bu itibarla, FEDA yolunda yürümek, tarih-
sel bir onurun yere düşürülmemesi kadar, aynı denize akan ezi-
lenlerin farklı kimlik ve değerlerini kendi özgünlükleriyle tüm 
insanlığın çiçekler bahçesinde buluşturmanın yoldaşı olmak ve 
bu cenneti ANAların eliyle ortaklaştırmak demektir. 

 Demokratik Alevi Hareketi, Alevi-Kızılbaş geleneğinin or-
takçılığa, müsahipliğe, ocaklarına ve Ana’ya dayalı birliği yolun-
da, binbir süreğiyle yaşamasını savunmak ve güç vermek için, 
Ulusal-inançsal ve kültürel kimliğimiz üzerinde oynanan oyun-
ları deşifre etmek, mürşit-pir-talip birlikteliğinde yolun sürül-
mesini gelecek kuşaklara aktarmak için örgütlenmektedir. 

Avrupa  Demokratik Alevi Hareketi, Kal-ü Bela’dan beri 
gelen yolumuzun felsefesini yaşatmak, Ulusal kimlik farkı gö-
zetmeden farklı isimler altında da olsa, ortak değerlerimizin ta-
şıyıcıları olan Kızılbaş-Alevi, Bektaşi, Ehli Haq, Yaresan, Tahta-
cı, Kakai... ve bilcümle sürekleriyle yoldaşlık temelinde ortakça 
gerçeğin demine hü demek için örgütlenmektedir. 

 Avrupa Demokratik Alevi Hareketi, demokratik ekolojik, 
kadın özgürlükçü, adil, eşit, barışçıl vd komünal değerlerin ve 
yaratılışa değil, varoluşa- doğuma inananların sistemi olan ah-
laki-politik bir toplumun inşasında özgürce yaşamak amacıy-
la, Kızılbaş-Alevi geçmişinden miras olarak gelen ortakçılığa ve 
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eşit bölüşüme, kardeşliğe dayalı değerlerini yaşatmak için ör-
gütlenmektedir. 

 Avrupa Demokratik Alevi Hareketi, kendi dışındaki inanç 
örgütlenmeleriyle saygı ve hoşgörüye dayalı ilişkileri geliştir-
mek, bütün inanç ve kültürlerin birarada ve eşit koşullarda kar-
deşçe yaşamasını savunmak ve bunun barışçıl mücadelesini 
vermek, insanlar arasında dil, din, inanç ve ulusal kimlik farklı-
lıklarını bir zenginlik olarak görerek, dünya insanlığının birbir-
lerine müsahiplik anlayışıyla yaklaşmasını, düşünsel ve yaşam-
sal düzeyde bir miras olarak bırakmak için örgütlenmektedir. 

 Avrupa Demokratik Alevi Hareketi, farklı isimler altında 
bu yolu sürenlerle saygıya dayalı ilişki geliştirmeyi ve birlikte 
yürümeyi esas alırken, devlete uzak durmayan “Alevi” dernek 
ve benzeri kurum ve kuruluşlarla arasına mesafe koymayı Kı-
zılbaş-Aleviğin ilkesel bir gereği olarak görür ve inançsal bazda, 
ezilenlerin ideolojisine katkıda bulunmanın ve geliştirmenin de 
mücadelesini verir. 

Amacımız 

Avrupa Demokratik Alevi Hareketi; Avrupa’da yaşayan 
tüm Alevilerin evrensel hukuk normları ışığında eşit haklar te-
melinde, barış ve halkların kardeşliği esasında birlikte yaşama-
sını temel ilkesi olarak benimser ve bunun mücadelesini verir. 
Bunları, dini inanç ve ulusal hiç bir fark gözetmeden insan hak 
ve özgürlüklerinin temel kriterleri sayar. Bu amaç doğrultusun-
da tüm Alevileriaktif demokratik mücadeleye davet eder ve bu 
doğrultuda, Kızılbaş-Alevileri inançları, öz kimlikleri, kültürleri 
ve felsefi değerlerini koruma, sosyal, inançsal ve kültürel alan-
daki ihtiyaçlarını karşılama ve geliştirme amaçlı eğitimamaçlı 
yayınlar yapar. Bu amaç doğrultusunda, başka inanç ve kültür-
lere sahip insanlarla barış ve kardeşlik temelinde birlikte yaşan-
masını teşvik eder. 

 Demokratik Alevi Hareketi Kızılbaş-Alevi inancını ve öğ-
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retisini yaymak ve yaşatmak, saygı ve sevgiye dayalı ilişkileri 
geliştirmek ve önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla çalışma 
yürütür,Demokratik kitle örgütleri ve siyasi kurumlarla ilişkiler 
geliştirir ve insan hak ve özgürlükleri için birlikte mücadeleyi 
savunur ve ortak aktivitelerde bulunur. 

Demokratik Alevi Hareketi, Kızılbaş-Alevi inancında varo-
lan eşit ve özgür yurttaşlık bilinciyle ve yol-erkan-ikrar esasla-
rıyla örgütlenmeyi esas alır ve her türden ayrımcılığa karşı aktif 
mücadele ederken, kendi inancıyla örtüşen Demokratik-Eko-
lojik ve Kadın Özgürlükçü bir düşünceyi benimser. Bu amaçla 
özgün Alevi Kadın ve gençlik akademilerini destekler ve tanıtır. 

Demokratik Alevi hareketi, Alevi kimliğinin özgürleşme-
sinin yanında, Türkiye’nin en temel sorununun Kürt sorunu ol-
duğunu görür ve bunun demokratikleşme ve zihniyet devrimiy-
le; özgürlükçü, çoğulcu demokratik hukuk kurallarıyla barışçıl 
yollardan çözülmesi gerektiğini savunur ve bunun için mücade-
le eder. Ekolojik bilincin, örgütlülük ve yaşamın geliştirilmesini 
hayati önemde bulur. Toplumsal ahlakı ve ahlaki-politik toplu-
mu esas alır ve demokratik komünal hukuk ölçütlerinin ahlaki 
temelde olduğu kadar, kamil insanın da temel özelliklerinden 
biri olduğuna inanır. 

Demokratik Alevi Hareketi, etnik toplulukların olduğu 
gibi, farklı inanç gruplarının da özgür esnek örgütlenmesinin ve 
toplumsal yaşama eşit ve gönüllü katılımının önemine inanır. 
Kapitalist modernitenin toplumda yarattığı çöküntünün, Kı-
zılbaş-Aleviliğin ruhunda varolan demokratik ulus anlayışıyla, 
ahlaki politik toplumun özgürleşmiş / Kamil İnsan mertebesine 
ulaşmış insanlarıyla aşılabileceğine inanır. Bu amaçla da “dört 
kapı kırk makam“ olarak adlandırılan eğitim-öğretim ve görgü 
süreçlerinden geçilmesi gerektiğini savunur. 

ADAH, Avrupa’da olduğu kadar Kürdistan ve Türkiye’deki 
insan hak ve özgürlüklerine ilişkin hak ihlallerine, her türden 
ırkçı ve faşist düşünce ve örgütlenmelere karşı çıkarak, hak ve 
özgürlükler bağlamındaki talepleri için Ortadoğu, Avrupa,Tür-
kiye ve Kürdistan’da , başta Kızılbaş-Alevi kurum ve kuruluşlar 
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olmak üzere diğer tüm demokratik güçlerle birlikte ortaklaşan 
ve demokratik mücadele yürütmeyi savunan bir mevzidir. 

Aleviliğe İlişkin Perspektifimiz 

Kök olarak Kızılbaş-Alevilik doğuş-varoluş felsefesine da-
yalı devri alemler hakikatini esas alır. Varoluş-Doğuş inancı-
nın özü, Tanrı-insan-doğa özdeşliği üzerine kurulmuştur. Buna 
göre; insan da dahil olmak üzere evrensel olan bütün şeyler bu 
özden oluşmuş ve bu “tanrısal„ öz, ruh (ışık, nur) ve madde karı-
şımı olarak kendini açığa vurmuştur. Cümle variyetin birliği bu 
asıldan doğar. Dünya ve dünyadaki her şey esas olarak özünde 
“tanrısal„ ışığın bulunduğu gerçeğin, yani ateşin, suyun, hava-
nın ve toprağın birleşimidir. Doğum ve ölüm bu öz ile maddenin 
birleşimi ve ayrışmasından ibarettir. Bu felsefi görüş Kızılbaş-A-
levi deyiş ve nefeslerinde açık bir şekilde dile getirilir: 

“Maddeden bir elbiseye büründüm 
Ateşten havadan, sudan ve topraktan göründüm.„ 

Tanrısal yaratılış sıralamasına göre insan bütün doğuşla-
rın-oluşumun en sonuncusu olarak “tanrısal„ ruhun veya ışığın 
ve aklın gerçekleştiği kalıptır. Kızılbaş-Alevilerin, “okunacak en 
büyük kitap insandır” veya “insandan daha büyük kabe yoktur” 
sözleri de bu anlayışı yansıtır. Çünkü Kızılbaş-Alevi’ye göre ev-
ren gerçekleşen tanrıdır. İnsan ise kendini tanıyan, ona adını 
koyan, isimlendiren “Hakikat” ‘tir. Doğuşu ruh ve madde ikile-
mi üzerine kuran Kızılbaş-Alevi felsefesi, insanda her şeyi kendi 
zıtlığı içinde kurar ve anlamaya çalışır. Kızılbaş-Alevilikte insan 
mikro kozmostur ve makro kozmos olan evreni anlayabilmenin 
sır kapısıdır. İnsan kendini bilmeden evrenin de sırrına erişe-
mez.Yani insan, evrenin sırrına açılan kapıdır.”
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“Dünyanın En Uzun Toplumsal Şiiri”

72 Millete 72 Kıtayla Kızılbaş Tarihi

1
Ne Davut’uz nede Musa
Ne İsa’yız ne Muhammed
Ol denilende olmadık biz
Var olanın eseriyiz

 
2

Ne Zebur’u tanırız biz
Ne Tevrat’a tabiyiz biz
Ne İncil’e biat ettik
Ne Kuran da ararız biz

3
Güneş toprak hava ve su
İnsan bizde tanrı oldu
Hangi dinde var kutsallık
İnsan kesen düşkün oldu

4
Cemal cemal cem dururuz
Semah döner hazlanırız
İkrar verip bağlanırız
Şema düşen pervaneyiz

5
 Dünya bize konak oldu
 Toprak bize yatak oldu
 Tabiatsa bayrak oldu
 Katar katar çekeniz biz
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6
Bağlamamız sazımız var
Söylenecek sözümüz var
İlim irfan pirimiz var
Hakkı hakta ararız biz

7
O cihanda bu cihanda
O yanımda bu yanımda
Varlık ise var insanda
Tanrı insan o insanda

8
İnsanı biz kutsamışız
O kutsalı kesmeyiz biz
Diri diri ateşlerde
Vahşice de yakmayız biz

9
Bizi bize sor ışıkçılarız
Varlığı insan da var eyledik biz
Hakta hak olan Kızılbaş’larız
Münkire dünyayı dar eyledik biz

10
Işığı güneşin renginde bulduk
Ateşle buluşup kızılı aldık
İkrar verip cem de bağlandık
Kâinata ışık taifesiyiz

11
Hattuşaş’tır ana yurdum
Amasya’da divan kurdum
Adıyaman’da Ceme durdum
Konya ovasına kondum
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12
Heder bizi keder bizi
Dinler gelir budar bizi
Bu dünyanın gam yükünü
Katar katar çekeniz biz

13
Mansur ile düştük dara
Hak dediğin hakta biziz
Direnç olduk mazlumlara
Haksızlığa tufan biziz

14
Nesimi de bulduk canı
Enel Hak’kın yoluyuz biz
Yüzülenin biz olaydık
Cana canan olanız biz

15
Moğol geldi talan ile
Ellerinde kanlar ile
Bütün yiğit erler ile
Karşı koyan canlarız biz

16
Ne baş kaldı nede gövde
Çoğumuzu katlettiler
Anadolu vatanını
Kanımızla bezediler

17
Kimimiz vardı sıcaklara
Kimimiz gitti uzaklara
Kimimiz yol sürdü
Bilinmedik kıtalara
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18
Aylar geldi yıllar geçti
Kuruldu yeni düzen
Tarih çöplüğüne gitti
Anadolu kavmini üzen

19
Romalılar oldu bu kez
Üzerimize kara bulut
Ne İsa’dan ne Musa’dan
Kalmadı zerre umut

20
Gün oldu devran döndü
Romalı da oldu pişman
Ne çare ki gitti giden
Darmadağın oldu viran

21
Yukarıdan Avrupa’dan
Aşağıdan Asyalardan
Kırımlardan İranlardan
Yola yine dizildik biz

22
Kimimiz kavim olduk
Bucak bucak göç eyledik
Kimimiz kalan olduk
Diyar diyar hep gizlendik

23
Bazen Musa olduk yaşadık
Bazen Davut ile huzura erdik
Bazen İsa ile hayatta kaldık
Bazen barbarca toplu yakıldık
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24
Barbar oldu vahşi Bizans
Hüseyin ki Sultan Gazi
Bizanslıya oldu korku
Yiğit oğlu Battal Gazi

25
Baba İlyas pirimiz var
İshak Baba canımız var
Kalenderden soyumuz var
İnsanlığa irfanız biz

26
Selçuklu Osmanlı bin yılımız aldı
Geride kesilmiş gövdemiz kaldı
Dağlar tepeler Kızılbaş kanı
Astılar kestiler yaktılar canı

27
Kalender Çelebi ulu hünkârım
İniledi Selçuk’lu tarumar oldu
Kürt’ten Bizans’tan yardım alındı
Şahım hünkârım anca zapt oldu

28
Acem geldi ulaştı Anadolu’ya
Şia zikrine taşınır olduk
Işık taifesi Kızılbaş idik
Ehli Beyt ile karışır olduk

29
Öğrendik ki Ehli Beyt’ten
İslam fena bir din imiş
Tanrı deriz biz insana
O insana su vermez imiş
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30
Baba İlyas pirim divanı kurdu
Baba İshak ile can yoldaş oldu
İkrar verdi canlar oldu bir ordu
Hakkın dergâhına erenleriz biz

31
Yolumuz var bir cümleden ulu
Mantıkla buluştu izah olundu
Akıl insanla gelip buluştu
İnancı varlıkla tarif edeniz

32
Kalktı göç eyledi Horasanlardan
Horasan erenleri sor niye geldi
Nasıl bildin kim söyledi
Yoksa Anadolu’yu bilenlerden mi?

33
Duymadıysan nasıl bildin
Bilmiyordun nasıl geldin
Buraları kim söyledi
Harı harman edeniz biz

34
Ata yurdun desen Asya
İslam desen o da Mekke
Kerbela’ysa yol üzeri
Sürüp bura niye geldi

35
Bektaş geldi ocağına
Talip oldu pirimize
Vardı Höyük bucağına
Ululardan ulumuz var
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36
Pir ocağında Ece Anamız
Hizmette kusur etmedi Veli
Anadan sonra Postniş babamız
Oldu Hace Bektaş-ı Veli

37
Hünkar Bektaş Veli ile
Pirim Sultan Haydar ile
Emre Tabduk Yunus ile
Anadolu özüyüz biz

38
Turna olup Dersim dağına konduk
Düzgün baba ile semaha durduk
Munzur da can olup huzuru bulduk
Dersim’e can veren kadimlerdeniz

39
Vardık dergâh kapısına
İlim irfan söz eyledik
Yunus ile dile gelip
Hakikati var eyledik

40
Merdan ile Kerrar ile
Banaz’da ki Haydar ile
Pir Sultan Abdal olup
Haksızlığa set eyledik

41
Irk bilmeyiz din bilmeyiz
Peygambere yüz sürmeyiz
Ne biatçi ne ümmetçi
Bizim ulu yolumuz var
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42
Candır insan canı canan
Yoktur bizde cana kıyan
İnsan tanrı tanrı insan
İkrarımız budur bizim

43
Musahiplik vardır bizde
Çok eşlilik yoktur bizde
Çocuklarla evlilikse
Düşkünlükle eştir bizde

44
Ozan şair bilim biziz
Karanlığa ışık biziz
Güneş toprak ateş ve su
Kâinata iklim biziz

45
İslam geldi koşa koşa
Elde kılıç vura vura
Anadolu kapısına
Dönen döndü dönmedik biz

46
Kızılbaşlığımızı bölüştürdüler
İslamı getirip iliştirdiler
Yetmedi birde özü dediler
İnsandır kıble yolumuz bizim

47
Irkla yürüyen inanç değiliz
Kutsalı insan da arayanız biz
Görünmeyene tabet etmeyiz
Cenneti cehennemi tanımayız biz
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48
Ne diyoruz hatırlayın
Tanrı insan insan tanrı
Güneş toprak hava ve su
Budur yaşamın ilacı

49
İri olduk diri olduk
Mazlumlara arka olduk
İnsanlıkla dirlik olduk
Kâinata ilhamız biz

50
Anadolu Kızılbaş’ın öz ana yurdu
Şah İsmail gelip divana durdu
Kızılbaş devletin temelin kurdu
Hakkı cemalin erkânıyız biz

51
Osmanlı ki o çok ayrı
Soykırımcı gerçek adı
Şeyhülislam bir de kadı
İnsanlığın düşmanıydı

52
Osmanlı kustu kini nefreti
Ebu Suud adında yobaz illeti
Yavuzun cümle topu itleri
Kızılbaşın kanını içenlerdendi

53
Türetti Osmanlı sahte dedeler
Biatçi uşak adamlar oldu
Özüyle ilgisiz yobaz softalar
Ümmetçi birer gudubet oldu
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54
Kızılbaşa ihanet bektaşiyle başladı
Osmanlı alıp beslemeye başladı
Altın toprak yer ve yurt
Osman kendine bir hizmetkar yarattı

55
Oldu Osmanlıya Bektaşi akıncı
Dur ey hain bu ihanet kaçıncı
Zalimle yek oldun bir arpalık için
Bilmez misin softayı genetiği yalancı

56
Osmanlı islamın oldu kapısı
O kapıya sap oldu Bektaşi
Barbarın elinde kanlı kılıcı
O kılıca baş oldu Bektaşi

57
Ne köleci nede köle
Medeniyet beşiğiyiz
Firavuna karşı duran
Yürekte ki direnciz biz

58
Biri yazmış biri bozmuş
Biz mantığı yol eyledik
Kimi olmuş tanrı katı
Biz akılı var eyledik

59
Durdağ’ında Abdal Musa
Koçgiri de Alişer’iz
Dersim de Seyid Rıza
Bilesin ki Kemal Piriz
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60
Işık dinim kabem insan
Her insanı can biliriz
Irkı sormaz mezhep bilmez
İnsanlığa ikrarız biz

61
Hitit de güneş biziz
Toprakta varlık biziz
Can olduk Rum ilinde
Mazluma dostluk biziz

62
Yüzün dönmez dirimiz
Bir kez olsun Kabe’ye
Nede hakka yürürken
Bir ölümüz kıbleye

63
Hakkı hakta bölüştük
Bedrettin de birleştik
Yârin yanağından gayrı
Her bir şeyi bölüştük

64
Bir yiğit ki kahraman
Torlak’ın Kemal olan
Halifesi pirimin
Börklüceli Mustafam

65
Cumhuriyeti var ettik
Bütün cümle canlarla
Yasaklanan biz olduk
Kemalist yasalarla



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 71

66
Devrimlerle kandırıp
Laiklikle aldattılar
Diyaneti kurdurup
Devleti din yaptılar

67
Hep birlikte kurmuştuk
Bu devleti halklarla
Bize katliamlar düştü
Koçgiri Dersim Maraş’la

68
Devlet yine entrikalar peşinde
Kızılbaşlığa izettinlik türetti
Yine para pul han hamamla
Bir misyonerlik var etti

69
Söylencemiz düşte kaldı
Kelamlar ki oldu kadı
Hakka semah döner idik
İzzetine döner olduk

70
Kızılbaş Abidin kelamın söyler
Duyan duyar bilen bilecek bizi
Tarihimizi yazmış cümle düşmanlar
Bu islamcı yaftalar yiyecek bizi

71
Giden gitsin kalan kalsın
Dönsün dönen bilen kalsın
Yolumuzun erkânına
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Pir ocağında Ece Anamız
Hizmette kusur etmedi Veli
Anadan sonra Postniş babamız
Oldu Hace Bektaş-ı Veli

72
Meçhulden gelenler tanımaz bizi
Sırrına ermeyen anlamaz bizi
Dünyanın tarihi yazmaz bu gizi
Işıkçıların biz taifesiyiz.

Abidin SARI - 18 Nisan 2013
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Toplumsal Süreçlerden 
Kopuk Bir Alevilik Yoktur.

Aleviler yaşadığı coğrafyada egemen sistemlerle hemen 
her zaman çatışmalı olan ve bu özelliği nedeniyle daha çok 
ezilenler grubunda yer alan bir toplumsal tabakadır. Yaşadığı 
coğrafyanın toplumsal-tarihsel özelliklerini içine alarak kendi-
sine göre bir sosyal yaşam tarzı oluşturan Aleviler aynı zaman-
da tarihsel süreç içinde güçlü felsefik bir inançsal- kültürel yapı 
oluşturmuşlar. 

Bölgenin tarihsel geçmişine ve kültürel birikimine bakıl-
dığında Alevi inancını ve yaşam felsefesinin ne kadar güçlü ol-
duğu görülür. Alevi-Kızılbaşların yüzlerce yıldır birçok kez kat-
liamlardan geçirilmiş olmalarına rağmen devletsiz bir toplum 
olarak bugüne kadar yaşamlarını sürdürebilmiş olmaları, onla-
rın çok güçlü sosyal-felsefi ve kültürel bir mirasa sahip oldukla-
rını bize gösterir.

Burada Alevilik üzerine uzun bir tarihsel özet yapmak du-
rumunda değiliz elbette. Ama Alevi inancı ve kültürünün, Ana-
dolu’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 üzerine kurulan Doğu Roma/Bi-
zans İmparatorluğu tarafından yok edilmek 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 imparatorlu-
ğu tarafından değil, Türklerin Anadolu’ya gelmesi ve İslamiyet’i 
benimsemeleri ile Anadolu’da kurulan çeşitli imparatorluklar 
tarafından da ezilmiş, özelikle Osmanlı imparatorluğun yüksel-
me döneminden sonra yok sayılmış, sayısız kıyıma uğramıştır. 

Özellikle de Kürt ReaHeq Alevileri uğradıkları haksızlık ve 
eşitsizliğe karşı daha özgür bir toplum özlemi içinde olmuş, ta-
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rih boyunca sayısız kıyıma uğramış, bu zulme karşı sayısız dire-
nişler göstermişlerdir.  Kıyımlardan, ateşlerden geçen Alevilik, 
Anadolu-Mezopotamya topraklarında ortaya çıkmış, kadimden 
bugüne toplumsal dayanağı ezilenler, yoksullar olmuştur. 

“Bu anlayış çerçevesinde Alevilik, mülk ve hükümranlık 
dünyasının/kutsallığının zıddı olarak Ortaklığın ve Hakkın(Rıza 
Makamı) toplumu olarak kendini ifade eder. Bütün kutsallıkla-
rı öte dünyalılığı reddedendir. Dünya Ananın, doğurduklarının 
tümünü, ihtiyaçlarına göre rızıklandırdığını, bu bağlamda da 
cümlenin bu Yola bağlı olarak, ihtiyacına göre yaşamaları ge-
rektiğini ifade eder. Başına her ne gelmişse, şöyle inandığı buna 
inanmadığı için değil, tamda böyle yaşadığı için gelmiştir. İs-
lam’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 anlamında makam ya da kariyer yoktur. Hizmet 
ve Rızalık vardır. Dolayısıyla Aleviliğin yaşadığı bir yerde, Tek 
ve tekel olarak hükmetmek mümkün olmaz. Olursa da Alevili-
ği bastırarak, yok ederek olur. İşte orada, hükmetmek için kan 
dökmek kaçınılmazdır hükmetmek isteyene.

Bizim coğrafyamızda bir tekmil tarihsel devrimlere, Pey-
gamberler öncülük etmiştir. İster Semitikİbrahimi dinler olsun, 
ister Aryenik Zerdüşti dinler olsun, çıkışları itibariyle tekmil 
kutsallıklarını kadim Ortaklık zemininden alırlar ve Ortaklık 
olarak yola çıkarlar. Ne ki her çıkış kendisini koşullayan ege-
menlik sistemine kavuştuğu andan itibaren, işin doğası gereği 
Ortaklık değerlerinden koparlar, O değerlerle zıtlaşırlar.

Alevilik, İslam’ın çıkısına bu bağlamda sahiplenir. O de-
ğerleri, kendisinin değerleri olarak görür. Devletleşmiş İslamı 
ise reddeder. Belki, doğru anlamıyla İslam’ın “özü olma” söy-
lemini bu temelde ifade ederek doğrulayabiliriz. Yolun bilgeleri 
ne yaptıklarını ve ne söylediklerini bilerek hareket etmişlerdir. 
Bu gün, bu söylemi dillendirenler, bu bağlamda değil, hem asi-
milasyon etkisiyle hem korku etkisiyle ve hem de soyu koruma 
etkisiyle bunu ifade etmektedirler.” (Haşim Kutlu)
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Değişik etnisitelere mensup Aleviler arasında en çok zul-
me uğrayan grup ise Kürt-Alevileridir. Bunlar ise inanç, kültür, 
dil, eğitim gibi onları var eden bütün toplumsal ve politik hak-
lardan yoksundurlar. Bu bakımdan Kürt-Alevileri mevcut ayrış-
ma içerisinde en çok ezilen, baskı gören toplumsal grup olarak 
ön plana çıkıyor.

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

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

Kürdistan’da hızla taban bulan Kürt Özgürlük hareketi-
nin Kürt Alevilerin yoğun yaşadığı alanlara doğru yayılmasının 
önünü kesmek, muhtemel bir kitlesel buluşmayı engellemek 
için, devlet eliyle geliştirilen ince politikalarla; Aleviler arasında 
çok hızlı ve yoğun bir Alevi-İslam propagandası ve Örgütlenme-
si faaliyeti başlatılmıştı.

Askeri Cunta döneminde sanırız ilk defa, Hacı Bektaş-ı 
Veli Dergâhında devlet törenleri eşliğinde startı verilmiş bir 
Türk-İslam alevi projesi ile TC, Alevileri devletin yedeğine al-
maya ve Kürt Özgürlük Hareketi ile buluşmasının önüne geç-
meye çalışmıştır. 

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

Bölgemiz tarihine baktığımızda özellikle Kürt Alevilerinin 
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yoğunlukta olduğu bölgelerde jenoside varan katliamların ya-
pılmış olması bir devlet politikasıdır. Bu politikaya halen devam 
ediliyor. 

Kürt Alevilerin hem fiziksel hem de kültürel ve zihinsel 
olarak tasfiye edilmesi için uygulanan politikaların merkez ala-
nı olarak Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Maraş Adıyaman, 
Gaziantep hattının seçilmesi de bir tesadüf değildir. Bu şehir-
ler Kürdistan ile Türkiye arasında geçiş bölgesidir. Devlet, Kürt 
Alevilerinin yoğunluklu olarak yaşadığı bölgeler üzerinde uygu-
lamaya koyduğu asimilasyon politikası önemli oranda başarılı 
oldu. 

Bu konu başlı başına bir araştırmayı gerektiriyor. Burada 
dikkat çekilmesi gereken esas nokta, Kürdistan’ın geçiş bölgesi 
olarak görülen söz konusu ettiğimiz hat, Türkleştirme politika-
sının çok kapsamlı uygulandığı bölge olarak ön plana çıktı. Ale-
vilerin eğitime önem vermelerini devlet çok iyi kullandı. Alevi 
bölgelerinde okuma yazma oranının nerdeyse yüzde yüz  civa-
rında olmasının yarattığı çok önemli pozitif yanları olsa da, aynı 
zamanda Kürt Alevilerinde ulusal bilincin zayıflamasına, kendi-
sini ötekileştirmesine, hatta zihinsel olarak Türkleşmesine yol 
açtı ve çocuklarda Kürtçe konuşma oranının hızla düştü. Bugün 
Kürt Alevi çocuklarının çok önemli bir kısmının Kürtçeyi çok az 
anlamaları, devletin izlemiş olduğu Türkleştirme-asimilasyon 
politikasıyla doğrudan ilişkilidir.

Özal döneminde, 1986-87 Ankara Gölbaşı toplantıları ile 
projelendirilen bu sürecin sonunda bazı yazarlara görev verile-
rek “Aleviliğin Orta Asya’dan Anadolu’ya getirilmiş Türk inan-
cı olduğu, Hacı Bektaş’ın Şeyh Ahmet Yesevi’nin öğrencisi ve 
müridi olduğu, Aleviliğin Anadolu-İslam’ı olduğu” konularında 
kitaplar yazdırılıp, konferanslar, televizyon programları ile bu 
görüş Alevi toplumuna sunulmaya başlanmıştır.Aynı süreçte 
bu görüşleri esas alan CEM vakfı ve benzeri dernekler ve vakıf-
lar hızla kuruluyordu.

Adeta en sağdan, en sola tüm Alevi yazarlar, Ocak ve Der-
gâh temsilcileri bu rüzgâra kapılmıştı.  Oynanan bu yok etme 
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amaçlı asimilasyon 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.

Kemalizm’in Aleviliği Türk ırkçılığı ekseninde T.C’nin res-
mi dini olanİslam içine hapsetmeye çalıştığı projeyi, Alevi kö-
kenli MHP’li Namık Kemal Zeybek gibi bakanların yanı sıra 12 
Eylül generalleri de destekliyorlardı. Bu süreçte bir devlet politi-
kası olarak, Alevileri çok hızlı ve yoğun bir asimilasyon programı 
ile teslim alma faaliyeti yurt içi ve yurt dışında devam ediyordu.
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Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu 
6. Kongresi Divan Başkanlığına

Değerli divan ve saygıdeğer kongre delegeleri, Hepinizi en 
kalbi duygularla selamlıyor başarılar diliyorum.

Sevgili canlar

Aleviler üzerinde oynanan oyunların ayyuka çıktığı, içi-
mizden ve dışımızdan Şii ve Sünni İslam’a bizi entegre etme 
amaçlı entrikaların çevrildiği bir süreçte, bütün bu sorunlara 
cevap olacak, önemli kararlar alınacağını bildiğim bir kongre-
ye elimde olmayan nedenlerden dolayı katılamamak beni çok 
üzdü. Ancak baştan belirtmek isterim ki, ne kadar uzakta ol-
sam da, aranızda bulunamazsam da yüreğim sizinle birliktedir. 
Kongremizin bana vereceği görevleri elimden geldiğince yapa-
cağımdan hiç birinizin kuşkusu olmasın.

Bugün hem içten hem de dıştan müdahalelerle bizi Sünni 
veya Şii İslam içine çekerek yok etmek isteyen güçlerin hareke-
te geçirildiğini hepiniz bilmektesiniz. Demokratik Alevi Hareke-
tinin Alevilik konusundaki ilkeli duruşu sayesindedir ki, düş-
manlar hedeflerine varamamaktadırlar. Geçmişte “Batı Çalışma 
Grubu” eliyle içimize sızarak asimilasyonu dayatanlar, şimdi-
lerde Cami-Cemevi projeleriyle, ritüellerimizi değiştirerek, du-
alarımızı ve ibadet dillerimizi yok sayarak tamamen İslami ku-
ralları dayatıyorlar ve içimizdeki çürükler vasıtasıyla da bizleri 
hakikatimizden koparmaya çalışıyorlar.

İnanıyorum ki, kongremiz tüm bu sorunlara çözüm bula-
cak kararları alacaktır.  Bir gerçeği daha dile getirmeme müsaa-
de edin. Bizi asimile etmek isteyen güçlerin yanında kendilerini 
devrimci, sosyalist ve benzeri Aleviler olarak tanıtıp, Alevilik bir 
din değil diyenler de Alevileri inançlarından, itikatlerinden, ri-
tüellerinden bilmeden de olsa uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Alili 
veya Alisiz Alevilik tartışmaları işin ucu kaçırılarak Arap düş-
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manlığına kadar götürülebilmektedir.  Benim Alim Eli veya Oli 
diyenler, Tarihsel Ali kimliğini de “Arabın Alisi’ diye aşağılıyor-
lar. Bu tutum cahilane bur tutumdur.  “Eğer Ali Alevi ise ben 
sizden daha çok Aleviyim” diyenlerin başka bir versiyonudur.

Tüzük taslağı bana 4 gün önce ulaştı okudum. Tüzük ile 
ilgili genel kanaatim olumludur ve detaylı olarak hazırlandığını 
söyleyebilirim. Ancak bazı düzeltmelerin yapılması gerektiği de 
açıktır. Örneğin FEDA  ana dil ile ilgili 17 madde de “Kırdaşki ve 
kırmancki dillerinin korunması” derken kürt dilinin lehçelerini 
ayrı diller olarak tanımlamak ne kadar doğrudur? Tek bir Kürt 
dili var ve onun lehçeleri var. Bu tür hassas konulara dikkat edi-
lirse iyi olacağını düşünmekteyim. 

Tüzük ile ilgili çok şey söylenebilir örneğin bir taraftan 
Pirler Meclisini İnanç Kurulu seçer deniyor. Başka bir yerde ise 
Pirler Meclisi FEDA’nın en yetkili kurumudur deniyor. Bu gibi 
çelişkili tanımlamalara dikkat edilmelidir. FEDA’nın en yetkili 
kurumu KONGRE’dir. Diğer bütün kurumların oluşturulması, 
denetlenmesi iki yılda bir toplanan Kongrenin onayı ile olur.

Tüzük taslağının Basın-yayın komisyonu tarafından ri-
dakte edilmesi ve dil ve yazım hatalarının da düzeltilmesi ge-
rekmektedir
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Koçgiri; Kürdistan Kurtuluş Savaşı 

“ Koçgiri başladı harba
  Sesi gitti şarka garba
  Bir ordu asker geldiler
  Dayanamadılar bu darba”

Kürdistan tarihinde önemli bir yer edinen Koçgiri kalkış-
ması salt bir isyan mı? Yoksa bir ulusal kurtuluş hareketi mi? ya 
da bir Alevi başkaldırısı mı? Bunu anlamak için hareketin talep-
lerine bakmak yeterlidir.  Taleplerin Kürdistan bölgesinin belli 
başlı merkezlerini içeren bir coğrafya için bağımsız bir devlet 
fikrini içermesi Koçgiri olayının bir ulusal kurtuluş hareketi ol-
duğuna götürür bizi. Kalkışmaya katılanların sadece Kürt Alevi-
leri olması ve hareketin istenilenden daha küçük bir coğrafyada 
gerçekleşmesi bu gerçeği değiştirmez.

Yine Koçgiri Ulusal Kurtuluş Hareketi bir ezberi de bozu-
yor. Alevilerin başından beri M. Kemal hareketini desteklediği 
tezlerini çürütüyor ve tam aksine Kürt Alevilerinin ezici çoğun-
luğunun 1938 Dersim Katliamına kadar, kendi coğrafyasına tıp-
kı Osmanlı döneminde olduğu gibi devleti sokmadığını ve kendi 
içinde bir rızalık toplumu olarak doğrudan demokrasi ile yöne-
tildiğinin de kanıtı oluyor. Egemenlerin yazılı tarihi Alevilerin, 
Kemalizm’i başından beri desteklediğini ve hatta M. Kemal’in 
bile Alevi olduğunu yazsa da, bugün yavaş yavaş yeniden ortaya 
çıkarılan gerçekler resmi tarihi yalanlıyor. 

Kürt Alevilerin Osmanlıda olduğu gibi genç Türk Cumhu-
riyeti ile de sorunlu olduğu tezimizi Nuri Dersimi doğruluyor. 
“Bu dönemde Dersim fiilen bağımsızdı. İdare başkanlığını Seyit 
Rıza ele almıştı ve Kürdistan adına faaliyete devam ediyordu.”(-
Kürdistan Tarihinde Dersim, Nuri Dersimi s.128)

Koçgiri olayı bir ulusun ulus olmaktan doğan haklarını 
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isteme hareketidir. Birilerine başkaldırma değildir. Meşru bir 
savunma hareketidir aslında. Bağımsız Kürdistan fikrini açıkça 
dile getirmiş olmasından ve bunu egemenlerden açıktan talep 
etmesinden dolayı da Kürt kalkışmaları içinde bir ilktir.

Yine Koçgiri isyanı ve sonraki tüm Kürt isyanları dış güç-
lerin kışkırtması olarak lanse edilse de,  ne Koçgiri ne de sonraki 
Kürt isyanlarını destekleyen hiçbir devlet yoktur. Tam aksine 
zaman zaman TC devletini desteklemişler ve çoğu zaman da 
seyir ile yetinmişlerdir.

Koçgiri-Dersim olarak adlandırılan Kürt Kızılbaş coğraf-
yasında yaşayanlar 20. yüzyılın başlarına kadar devletle, İstan-
bul’la pek sıcak ilişkiler içinde olmamışlardır. Kürt kızılbaşları 
ile Osmanlı arasında ortaya çıkan sorunlara devletin belgelerin-
de ‘asayişsizlik’ olarak yer veriliyordu. Koçgiri aşiretleri 1918’de 
kurulan Kürt Teali Cemiyeti (KTC) ile temasa geçtiler.

Sevr Antlaşması ve Dersim Kürtleri

Sevr Antlaşması’na, Kürtler’in çoğunlukta oldukları yerle-
re „özerk“ yönetim verileceği doğrultusunda bir madde konul-
muş olması Kürtleri ümitlere düşürmüştü. Bu sırada, Koçgirili 
Mustafa Paşa’nın oğlu Haydar Bey İstanbul’a giderek Kürd Teali 
Cemiyeti’ne girmiş, Koçgiri’ye dönüşünde Ümraniye’de örgütün 
bir şubesini açmıştı. Şubenin başkanlığını da yürüten Haydar 
Bey, Dersim’deki aşiret reisleriyle diğer seçkin kimseleri, Koç-
giri’nin ileri gelenlerini derneğe kaydetmiş; Kürt isteklerine 
ilişkin eserlerle birlikte, örgütün yayın organı olan Kürtçe  Jin  
gazetesini de getirterek, işe bu noktadan hız vermişti. Her ne 
kadar görünürde Haydar Bey sahnede olsa da, perdenin arka-
sında Alişer vardır; asıl etkin ve yönlendirici olan odur.

Koçgiri Kurtuluş savaşı, Kürdistan Teali Cemiyeti üyesi 
gençlerin yapılan bir toplantıda “Kürdistan istiklalinin ilanına 
karar verilmesini ve Kürdistan’da bundan böyle ecnebi bir kuv-
vet kalmamasını” istemeleriyle başladı aslında. 
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Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Kürtlerin önemli bir ke-
siminin desteğini alan M. Kemal, yürütülecek olan kurtuluş 
savaşında ve bu savaştan sonra oluşturulacak olan sistemde 
Kürtlerin rolünün de olacağını söyleyen Mustafa Kemal, 1919 
Eylül’ünde yaptığı bir konuşma da şu vaatte bulunmaktadır: 
“Onurlu ve saygılı insanlar varlığını sürdürdükçe, Türkler ve 
Kürtler halifelik kurumunun etrafında kardeşçe yaşamaya de-
vam edecekler, iç ve dış düşmanlarına karşı sarsılmaz bir demir 
kule oluşturacaklardır.”

23 Nisan 1920’de açılan ilk mecliste 72 Kürt milletvekili 
vardı ve Kürtler bu meclise, kendi yerel kıyafetleriyle, dilleriyle, 
kültürleriyle birlikte kabul edilmişlerdi. Ancak gelin görün ki o 
dönem meclise ulusal kıyafetlerle çağrılanlar, Koçgiri Kürt ulu-
sal hareketi bittikten sonra, bu kıyafetle meclise gelmenin be-
delini canlarıyla ödeyeceklerdi.  Bu çalışmalar sırasında, Alişer, 
beş yıl sonra idam edilecek olan Dersim mebusu Hasan Hayrı 
Bey’ le de karşı karşıya gelir ve şunları söyler:

“Ağalar, demir tavında dövülür. Osmanlı hanedanlığından 
birçok milli devlet çıktı. Çağ milli ayaklanmalar çağıdır. Kürtler 
milli benliğe sahip değil de Türkler çok mu sahip? Allah’ın izni 
keremiyle, biz de akıllı davranırsak bağımsız bir devlet olarak 
çıkarız. Siyasette acımak yoktur, akıl vardır. Biz kimseden bir 
şey almıyoruz, her milletin hak telakki ettiğini talep ediyoruz. 
Hasan Hayrı Efendinin söylediği belki başka bir toplum için 
doğrudur. Ama İttihad ve Terakki’nin mirasçılarıyla çuvala gi-
rilmez. Hayri Efendi’nin Cumhuriyet’e bunca hizmetinden son-
ra korkarım ki benim  gibi bir âsiyle Hayrı Efendi’nin sonu aynı 
olsun. Bunlar için en iyi  Kürt, ölü Kürt’tür…”

Kürt Halkının Önemli Bir Kesimi Bağımsızlık İstiyordu. 

Yukarda sözü geçen vaatler, verilen sözler ilk meclisin 
kurulmasıyla Kürt-Türk ve diğer halk gruplarının birlikteliği 
yönünde gösterilen olumlu yaklaşım ve pratikler, Kürtler ara-
sındaki ciddi bir kesimi ikna etmeyi başarmıştır ve bu kesim-
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ler, M. Kemal’in yanında da yer almışlardır. Nitekim ilk mecli-
se katılan 72 Kürt milletvekili de bunun en iyi kanıtıdır. Ancak 
aynı zamanda bu vaatlere inanmayan, bağımsız bir Kürdistan 
düşüncesinden yana olan Kürtler de vardır. Dersim ve Koçgiri 
Kürt Kızılbaşları resmi tarihin yazdıklarının aksine Kemalistle-
re inanmamıştır. Tarih onları haklı çıkarmış, TC yönetimi ta-
rafından Kürtlere verilen sözlerin hiç biri de tutulmamıştır. O 
dönemde ‘Bağımsızlıkçı Kürtlerin’ merkezi Koçgiri-Dersim coğ-
rafyasıdır.

Osmanlıların yenilip imparatorluğun dağılması, Kürtleri 
de etkilemiş ve bağımsızlaşma yönünde bir eğilim belirmişti. 
Özellikle Koçgiri bölgesi (Sivas), bu konuda yoğun bir hazırlık 
içindeydi. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, İstanbul’da ku-
rulan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin kurucularından Koçgiri 
Aşireti’nin reisi Mustafa Paşa’nın oğlu Alişan Bey, Baytar Nuri 
Dersimi ve Dersim-Şeyhi Hesenan Aşiretinden olan Alişêr Bey 
hazırlıkların öncülüğünü yapıyordu.

Mustafa Kemal bunlardan haberdar olduğu için Ağustos 
1919’da, Erzurum’dan Sivas’a geçerken Kürt liderlerle görüşmek 
istediğini bildirmiştir. Görüşmeye Alişêr Bey gitmiş ve M. Kemal 
ile görüşmüştür. M. Kemal, Ankara’da bir hükümetin oluşturul-
masını ve bu hükümetin olabilecek en güçlü seviyeye getiril-
mesini amaçlıyordu. Bu amaçla Anadolu’nun farklı yerlerinden 
pek çok ileri gelen şahsiyete çağırılar yapılır. KoçgiriliAlişêr Bey 
de çağrı yapılanlardan biridir. Ancak Alişêr Bey, bu öneriyi ka-
bul etmeyerek, milletvekili olmayı reddeder. Meço Ağa, Diyap 
Ağa, Mustafa Bey, Ahmet Ramiz ve Hasan Hayri gibi Dersimli 
şahsiyetler ise bu öneriyi kabul ederek, ilk Meclis’e Dersim me-
busları olarak katılırlar. Meclise katılmayı kabul etmeyen Der-
sim-Koçgiri ileri gelenleri, Ankara’nın, Kürdistan’ı muhtariyet 
(özerklik) ilan etmesi durumunda Meclis’i tanıyıp destekleye-
ceklerini ilan ederler. Ancak bu konuda Türklerden herhangi bir 
yanıt gelmez.

Temmuz 1920’de bir aşiret reisinin komutasındaki bazı 
birlikler, Zara’daki Çulfa Ali Karakolu’nu basarak ele geçirirler. 
Ardından da olaylar ve çatışmalar zincirleme olarak birbirini ta-



84 - İrfan DAYIOĞLU

kip eder.

Kemalistler bir kalkışmanın olacağından emin olunca tür-
lü provokasyonlarla Kürt güçlerini erken ayaklanmaya zorlar-
lar. Kürt kuvvetlerinin amacı baharı beklemektir. Artık kış gel-
miştir. Kış aylarında Dersim ve Koçgiri arasında gidip-gelmek, 
yardım alışverişinde bulunmak fazla mümkün değildir. Çünkü 
Dersim ve Koçgiri arasındaki Munzur dağları çok yüksektir ve 
buraya yağan kar miktarı insanların geçişine imkân vermeye-
cek kadar çoktur. Kürtler bu durumu gayet iyi bilirler. Onun için 
de isyan planlamalarını bu koşulları dikkate alarak yaparlar. 

Buna göre; İsyan 1921 baharında başlatılacaktır. Karlar 
eridikten ve Dersim’e olan gidiş gelişler kolaylaştıktan sonra 
Dersim bağımsızlığını ilan edecek, Hozat’a Kürdistan bayrağı 
çekilecek, isyan; Elazığ, Erzincan ve Malatya’dan Sivas’a doğru 
genişletilecektir. Daha sonraki süreçte ise Kürdistan’ın tümüne 
yayılacaktır. Bu gelişmeler yaşanınca Ankara hükümeti duru-
mun ciddiyetini anlayacak ve Kürdistan’a özerklik verilmesini 
kabul edecektir.

İşler planlandığı gibi gitmez. Kontrolsüz hareket eden bazı 
gruplar, eylemlerine devam ederler. Sivas’ta bekletilen 6. Süvari 
Alayı’na top ve makineli tüfek takviyesi yapılır. 18 Ocak 1921 
yılında Zara’ya girilir. Ankara Hükümeti, Zara Kaymakamlığı 
aracılığıyla Ümraniye Kaymakamı olan Alişan Bey’in kardeşi 
Haydar Bey’e haber gönderir. El konulan silah ve cephanenin 
kendisine teslim edilmesini ister. Haydar Bey, bu talebi karşı-
layamayacağı için reddeder. Çünkü silahlar kendisinde veya 
kontrolünde değildir. Ankara Hükümeti, Haydar Bey’in cevabını 
öğrenince onu görevden alır.

Miralay Halis Bey, 6. Süvari Alayını yanına alarak Ümrani-
ye’ye saldırır ve burayı ele geçirir. Aşiretlere bildiriler dağıtarak 
silahlarını teslim etmelerini, aksi takdirde köylerinin yakılaca-
ğını belirttir. Ayrıca teslim aldığı bazı aşiret reislerini yargıla-
mak üzere Zara’ya gönderir.
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6 Mart 1921’de Ümraniye’ye Kürdistan Bayrağı Çekilir.

Koçgiri Aşiretleri, tutsakları götüren konvoya saldırarak 
aşiret reislerini kurtarırlar. Ardından da Ümraniye’ye saldıra-
rak Miralay Halis Bey’in teslim olmasını isterler. Halis Bey bunu 
reddeder. Ertesi gün, Miralay Halis Bey ve 6. Süvari Alayı teslim 
alınır. Ümraniye’de yargılaması yapılan Halis Bey idama mah-
kum edilir ve hemen orada idam edilir. Esir alınan askerler ise 
serbest bırakılır. Ümraniye’ye 6 Mart 1921 yılında Kürdistan 
bayrağı çekilir. Bu tarih aynı zamanda isyanın resmi başlangıç 
tarihi olarak kayıtlara geçer.

İsyan hızla yayılmaya başlar. Kürtler, Ümraniye’den sonra 
Koçhisar, Kangal gibi bölgelerde de ayaklanır. Çevre bölgeler-
de yer alan bazı aşiretler, isyana destek verdiklerini ilan eder-
ler. 18 Mart 1921’de Ovacık (Dersim) aşiretlerinden oluşan iki 
bin beş yüz kişilik bir güç, en zor kış şartlarına rağmen Munzur 
Dağları’nı aşarak yardıma giderler. (Munzurlarda kış koşulları 
Mayıs-Haziran aylarına kadar devam eder). Kemah’ta hükümet 
konağını ve bazı malikâneleri yakarlar, Jandarma Komutanı ve 
Kaymakamı tutuklayıp, oradan Kuruçay’a geçerler. Aynı şeyi 
burada da yapıp Ümraniye’ye ulaşırlar.

Yerel çapta bazı başarılar elde etmiş olan Kürtlerin esas 
hesabı, karlar eridikten sonra Dersim’den gelecek olan Kürt 
kuvvetlerinin vereceği desteğe göre yapılmıştır. Sonucu belir-
leyecek olan çatışmalar buna göre planlanmıştır. Fakat isya-
nın erken başlaması bu planı bozar. Türk ordusu Dersimi he-
saplayarak tedbir almaya başlar.Kürtler, Büyük Milet Meclisine 
(BMM) yeniden başvururlar. Yedi Kürt aşireti, 8 Nisan 1921’de, 
“Bölgede özerk bir yönetimin kurulması, valinin Kürt, yardım-
cının da Türk olması” önerisini BMM’ye sunar. Ancak bu öneri 
de ret edilir.

Nurettin Paşa’nın komutanlık ettiği ordunun yanında, Gi-
resunlu Topal Osman komutasındaki 47. Alay da isyanı bastır-
makla görevlendirilmiştir. Kürtler, Topal Osman komutasındaki 
askerlere ‘Laz askerleri’ diyorlardı. Laz alayları öylesine vahşice 
bir yönelim içine girerler ki, Kürt kuvvetleri sırf Topal Osman’ı 
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öldürmek için özel bir birim oluştururlar. Bu birim, Topal’ı pu-
suya düşürür ancak topçu birliklerinin yardımı sayesinde kaç-
mayı başarır. Topal Osman çeteleri önce Samsun’da Rumları 
kana boğdu. Sonra Kçogiriİsyanı’nı bastırmaya gönderildi. O bir 
çete idi, katildi. Barbarlıkta öylesine ileri gitti ki, bu durumdan 
korkan M. Kemal öldürülmesini emretti ve öldürüldü.

Çatışmalar Malatya’ya kadar yayılır. Daha önce isyana 
destek vereceklerini açıklayan Atma ve Dirêjan Aşiretleri söz-
lerinin gereğini yerine getirmezler ve isyana katılmayacaklarını 
açıklarlar. Bu ihanet, Kürt kuvvetleri için önemli bir darbe olur. 
Fakat asıl darbe, daha önce af dileyerek isyana katılmak iste-
diklerini belirten Ginyan Aşiret Reisi Murat Paşa’dan gelir. Si-
vas-Kangal cephesinin savunmasını üstlenmiş olan Murat Paşa, 
saf değiştirip isyancılara karşı savaşmaya başlar. Ayrıca Celali 
bölgesindeki Kürt kuvvetlerinin başında bulunan Seyit Ali, Za-
lim Çavuş ve kardeşi Hasan’ı cephane verme bahanesiyle evine 
çağırıp komployla yakalatır. Türk Ordusu’na teslim eder. Onlar 
da hemen idam edilir. Nurettin Paşa ise, bölgedeki en önemli 
direnişi gösteren aşiretlerden biri olan Kurmêşan Aşiretine sal-
dırır. Aşiret reisi Eymerli Güzel Ağa da dahil olmak üzere pek 
çok insanı öldürür.

Savaş cephelerini ve bu cephelerdeki önemli komutanla-
rını birer birer kaybeden Kürtler, geri çekilmeye başlar. Nurettin 
Paşa ise son darbeyi vurmak için harekete geçer.

Koçgirililere yardım sözü verenler, Koçgirililer yenilmeye 
başlayınca bu sözlerini unuturlar. Ancak bu da yetmez, kadın-
ları ve çocukları bile kabul etmeyerek onları ölümün kucağına 
geri gönderirler.

Alişer’in deyimi ile;

“ Yemin edenler elmaya,
  Zulfikarı Murtezaya,
  Geriden Teller çektiler, 
  Biz uymayız eşkıya ya.! ” Dediler.
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Nurettin Paşa, Topal Osman ve Murat Paşa denetiminde-
ki ordular Kurmêşan, Canbeg ve Şadan aşiretlerinin büyük bir 
kısmını yok ederler. Şeyh Hesenan Aşireti’ne bağlı olan birkaç 
yüz Kürt savaşçısı dışında direnişi sürdürebilecek bir güç kal-
mamıştır. Alişêr Bey’in elindeki güç ise sonucu değiştirebilecek 
bir güç değildir. Alişer güçleriyle beraber Dersim’e geçecek ve 
öldürüldüğü 1937 yılına kadar özgürlük mücadelesine Dersim 
dağlarında devam edecektir.

Koçgiri başkaldırısını zorbalıkla ezen TC yönetimi, Lozan 
anlaşmasına kadar Kürtleri oyalamayı uygun görmüş ve 10 Şu-
bat 1922’de Kürdistan’ın otonom bir yönetime kavuşmasına 
dair bir kanun çıkarmıştır.  Bu kanunda Büyük Millet Meclisinin 
otonom bir Kürt bölgesi oluşturulması görevini üstüne alır den-
miştir. Yine Kürtlerin çoğunluk olduğu vilayetlerde Kürt Millet 
Meclisi seçimleri yapılacaktır denilen kanunda ayrıca Kürdistan 
illeri olarak Van, Bitlis, Diyarbakır vilayetleri ile Dersim Sancağı 
ve mahdut kaza ve nahiyelerden mürekkeptir denilmektedir.

Aynı kanunun bir başka maddesinde Türk lisanı yalnız-
ca valilik hizmetleri ve hükümet idaresinde kullanılacak, ancak 
eğitim Kürtçe yapılacak, gelecekte de Kürt lisanı bölge hükü-
metinin resmi lisanı olacaktır denilmektedir. Sözde Kürtler için 
otonomiyi kabul eden bu kanundan iki yıl sonra 1924 yılında 
yapılan TC Anayasasında Kürtler yoktur ve Kürtçe konuşmak 
da katiyyen yasaktır.

Koçgiri Kürdistan İstiklal Savaşı 1 Ekim 1920 yılında ko-
mutan Alişer’in Kemah köylerini basmasıyla  başlamış ve hain 
Murat Paşa’nın öldürüldüğü 1926 yılında sona ermiştir. 1926 
yılında Dersimden 100 kişilik bir kıta tertip edilmiş ve murat 
Paşa’yı öldürmekle görevlendirilmiştir. 5 Kürt fedaisi Türk jan-
darması elbisesi giyerek Murat Paşa’nın sarayına girer ve ken-
disine elden bir mektup vereceklerini söyleyerek korumaları 
atlatıp bulunduğu salona girerler. Fedailer “Kürt düşmanı hain 
senden hesap sormaya geldik” diyerek onu kurşunlar ve öldü-
rürler. Daha sonra 100 kişilik grup sarayı basar, Hain paşanın 
zulmünden bıkan halk ve korumaları karşı koymazlar. 
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Nuri Dersimi’nin belirlemesi ile “Şeref meydanında şehit 
düşen Koçgiri Kürt milletine işte bu zaferi kazandırmıştır. Dö-
külen kanlar boşa olmamıştır. Çünkü onların yarattıkları kızıl 
şafaklardan Kürt gençliğinin güneşi doğacak, bağımsız Kür-
distan boy gösterecektir. Koçgiri Kürdün istiklal savaşının bir 
merhalesidir. Bir meydan muharebeleri kayıp edilmiştir. Ancak 
savaş bitmedi. Mazlumlar mutlaka kazanacaktır.”

Geçerken belirtmeliyim ki, Yavuzdan sonra Kızılbaşla-
ra en büyük darbeyi vuran M. Kemal hareketidir. Bu dönemde 
katledilen Alevi sayısı Yavuz’un katlettiklerinden daha fazladır. 
Ayrıca Kızılbaşlar Cumhuriyet süresince hem inançsal, hem de 
ulusal asimilasyona tabi tutulmuşlardır. Koçgiri’de Bağımsız 
Kürdistan şiarıyla ayağa kalkanların torunları ve Dersim’de diz 
çökmeyenlerin evlatları yıllar geçtikten sonra önce etnik köken-
lerini, sonra da inanç kimliklerini unutmuş ve ne kadar Türk, ne 
kadar öz Müslüman olma konusunda adeta yarışır olmuşlardır. 
Yenilgi askeri olarak mağlubiyete uğramak değildir. Esas yenilgi 
aslını inkar edecek kadar kendine yabancılaşmadır.

Ne mutlu ki, Koçgiri ve Dersim jenosidini unutmayanlar 
da vardır. İşte tarihlerini unutmayan Alişer’in ve Seyit Rıza’nın 
torunları yiğit Kürdistan gençleri 1970’lerin sonuna doğru mo-
dern anlamda partileşerek bu inkarı tersine çevirerek, imhaya, 
asimilasyona ve yok saymaya isyan ettiler. 1984 yılının sıcak bir 
Ağustos gününde ihanete ve teslimiyete son verecek olan ilk 
kurşunu sıktılar.  

Bugün Kürdistan’ın dört parçasında siyasi ve askeri ola-
rak örgütlenen Kürdistan Özgürlük Hareketi de her dönemde 
yapıldığı gibi, aynı vaat ve hainane yöntemlerle söndürülmek 
istenmiş ve istenmektedir.  Ancak Kürt halkı ve onun öncüleri 
tarihten öğreniyorlar. Özgürlük Hareketi sayesinde Kürtler artık 
bölgenin ve dünyanın egemenlerinin kullandıkları bir figüran 
olmaktan çıkmış ve bölgenin kaderini belirleyen ana aktörler-
den biri olmuştur. 
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Dersim Cemevi Yönetimi 
Derhal İstifa Etmelidir!

Haberin başlığı şöyle; “Dersim’de Cemevi Yönetimi Geril-
la Cenazesini Yıkamadı”

DİHABER’in bildirdiğine göre “Dersim’in Kutudere böl-
gesine hava destekli yapılan bir operasyonda yaşamını yitiren 
Murat Güngörmüş’ün cenazesinin, Cemevinde yıkanmasına 
izin verilmedi. Cemevi yönetimi, Tunceli valiliğinin baskısı üze-
rine cenazeyi yıkamadıklarını söyledi.” 

Bu zulüm değil de nedir? Bu durumu kabullenen Cemevi 
yöneticileri ile Yezit’e biat ederek Hüseyin’i satan Küfe’lilerin 
tutumu aynıdır. Haberde,Koca Dersim’de halkı için canını ve-
ren bir evladımızın cenazesi “dışarıdan getirilen bir Alevi Dede-
si tarafından cenaze yıkandı, ardından Güngörmüş’ün tabutu 
omuzlanarak tören alanına getirildi. Burada dini vecibelerin ye-
rine getirilmesinin ardından Güngörmüş daha sonra defnedil-
di.” denilmektedir. 

Dersim halkı Muaviye’nin sofrasında oturarak Hüseyin’in 
davasının güdülmeyeceğini biliyor. O zaman bu yol düşkünü 
Cemevi yöneticilerini derhal o Cemevinin başından kovmalıdır. 
Çünkü onlar bu tutumları ile Yezit’in yanında bulunuyorlar.

Cenaze de konuşan HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, 
başsağlığı dileyerek, “38’den bu yana devam eden Muaviye zih-
niyetine Murat’ın ataları da diz çökmedi, kendisi de diz çökme-
di. Murat hakkını bize helal etsin” dedi. İşte Kızılbaş tutumu 
böyle olmalıdır. Kızılbaş tutumu “can için yalvarmam sana” tu-
tumu olmalıdır. 

Bugün Pirlerimizin izinden giderek, halkının özgürlüğü 
için, inancının özgürlüğü için on yıllardır toprağı döşek, gök-
yüzünü yorgan, taşı yastığı yapan ve bu uğurda canını feda et-
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mekten çekinmeyen yiğit Kürt gençlerinin cenazesini yıkamaya 
dahi yanaşmayan, erkanını yürütmekten imtina eden, kendine 
utanmadan Pir diyebilen korkak yol düşkünlerinin aramızda 
barınmasına müsaade edilmemelidir. 

Rea Heq inancı, Hakikat yürüyüşünde can vermeyi göze 
alanların inancıdır. Rea Heq inancı  düşman ne kadar zalim 
olursa olsun karşısında diz çökmeme inancıdır. Biliyoruz, düş-
man acımasızdır, düşman zalimdir. Ancak artık bizi de savu-
nan, bizim için canını vermekten çekinmeyen yiğitlerimiz var, 
bu açıdan umutsuz olmaya, korkak davranmaya gerek yok. 
Artık ağıtlarımızın yerini yavaş yavaş direniş klamlarımız al-
malıdır. 

Yaşam direnmekle olanaklıdır. Aleviler ne zaman takiyye 
yapmışsa orada hakikatinden uzaklaşma başlamıştır. Bugün de 
“Valilik istemiyor” sözünün arkasına sığınarak bizim için topra-
ğa düşmüş bir canımızın cenaze erkanını yürütmekten çekinir-
sek, yarın o Cemevini de başımıza yıkarlar. 

Biliniyor Amed Newroz’unda “canlı bomba” denilerek kat-
ledilen gencecik canımız Kemal Korkut Malatya Battalgazi ilçe-
sinde Hakka uğurlanırken, AKP’li belediye görevli göndererek 
suyu kestirdi.  Cenazeye katılanların gösterdiği tepki de fayda 
etmeyince, aile kendi olanakları ile cenazeyi yıkadı. Kemal bir 
kızılbaş evladı idi. Cenazenin defnedilmesi için cenaze araba-
sı da verilmedi. Mezar yeri bile engellenmek istendi.  Korkutun 
ailesi yaptığı açıklamada cenazelerine uygulanan bu zulmün 
inançlarından kaynaklandığını söyledi. 

Yine Aleviler bilir, Kerbela’da katledilen Hüseyin’in ce-
nazesinin gömülmesini Yezit engellemişti. Şimdi de Yezit’in 
torunları aynı şekilde Hüseyin’in torunlarına davranmaktadır. 
Bu davranışın benzerinin Dersim Cemevi yöneticilerince bir 
Kızılbaş evladına yapılmış olması bizi daha da derinden yara-
lamıştır. Kendi inancının üyesi bir ailenin evladının Hakka Yü-
rüme erkanına engel olmak, onun naaşınıCemevine almamak, 
Yezidin torunları ile aynı tutumun sahibi olmaktır. Hüseyin’e 
hakarettir. 
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Hiçbir gerekçe böylesi bir tutumu haklı gösteremez. Böy-
lesi bir davranış geçtiğimiz yıllarda Elbistan Cemevinde de gös-
terilmiş ve Alevilerin yoğun tepkisi ile karşılaşmıştı. Aleviler 
şimdi tepki ile yetinmemelidir. Bu yol düşkünü cemevi yöneti-
cilerini cemevinden kovmalıdırlar. Onların yönettiği erkanlara 
katılmamalı, onları yalnız bırakmalıdırlar. Kim onların erkanla-
rına katılırsa onları teşhir etmelidirler. 

Alevilikte eri erden ayırmak yoktur. Alevilikte Pir postuna 
oturmak halkın rızalığına bağlıdır. O zaman o postta oturanlar 
da halkın rızalığını alarak tutum belirlemek zorundadır.  Onla-
rı o posta oturtan halk onları görevden almasını da bilmelidir. 
Pirlik, yöneticilik Alevilikte hiç kimseye ayrıcalık hakkı vermez. 
Alevilikte her makam halka ve Hakka hizmet için vardır. Hal-
kına hizmet etmekte tereddüt edenlerin aramızda yeri olamaz. 

Devlet erkanının istemlerine uyan, yola bağlılık yerine za-
limlere bağlılığı esas alan Dersim Cemevi yönetimi derhal istifa 
etmelidir. İstifa etmezlerse halkımız tarafından yalnız bırakıl-
malı ve erkanlarınakatılınmamalıdır. Aleviliğe hizmet yerine 
devlete hizmeti seçenlerin Alevi camiasında yer alması düşü-
nülemez. 

Aleviler binyıllarca kendi erkanlarına göre yaşamışlar ve 
tarihinin hiçbir döneminde zalim iktidarlara biat etmemişler-
dir. Bundan dolayı kıyımlara, kırımlara, katliamlara uğramış-
lar ama canlarını kurtarmak için bile olsa asla yoldan çıkmaya 
tenezzül etmemişlerdir. İnançlarını yaşatmak ve bugünlere ta-
şımak için en ağır bedelleri ödemeyi de göze almışlardır.

Bundan dolayı bugün “Vali istedi, Emniyet Müdürü istedi, 
Asker istedi, bundan böyle davrandık” demek bir Alevi yönetici-
si için suçuna gerekçe yapılamaz.  Bu tutum yola ihanettir, düş-
künlüktür. Düşkünler ise bir gün yeniden toplumla buluşmak 
istiyorlarsa bulundukları makamlardan derhal istifa etmelidir.
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Mezopotamya İnançlar Komitesine Gön-
derdiğim;  Alevilerin ve örgütlenmelerin so-
runları ve çözüm yollarını dele getirdiğim 
yazımı ve cevabını aşağıda bulacaksınız.

Değerli canlar ben 38 yıldır Avrupa’da yaşıyorum. Sizlere 
Avrupa Demokratik Alevi Hareketinin karşılaştığı sorunlar ve 
çözüm yolları hakkında kendi naçizane görüşlerimi iletmeyi bir 
Alevi Hareketi çalışanı olarak gerekli görüyorum.

Biliyorsunuz Hareketimiz 1994 yılından itibaren Avrupa 
sahasında örgütlenmektedir. Bu örgütlülük başından itibaren 
Özgürlük Hareketinin katkıları ve kadro desteği ile sürmekte-
dir. Ancak ne yazık ki, Alevi hareketi 25 yıllık geçmişine rağmen 
kendi özgün kadrolarını yaratmada istenilen düzeyde bir mesa-
fe alamamıştır. 

Başlangıçta önemli sayıda Alevi aydını ve yazarını saflara 
çeken hareketimiz, zaman içinde bu aydın ve yazarların ve de 
Pirlerimizin kendi içinde sürdürdükleri bir iç hesaplaşma ala-
nına dönüşmüş ve açıktan yapılan bu tartışmalar örgütlenmek 
istenen kitleler üzerinde yapıcı bir iz bırakmamış, aksine insan-
ların saflardan uzaklaşmasına yol açmıştır.

Bu tür tartışmalar azalmış da olsa hala sürmektedir. Özel-
likle de Aleviliğin tanımı üzerine yapılan tartışmalar örgütlülü-
ğün gelişimine engel olucu ve kırıcı bir tarzda yürütülmüştür. 
Başlangıcından bu yana yönetici düzeyinde başından beri yer 
aldığım Demokratik Alevi Hareketi’nin gelişememesinde elbet-
te ben de kendimi sorumlu görmekteyim. Yeterince katılama-
dım, yeterince öncülük görevimi yerine getiremedim. Bilgi ve 
birikimlerimi aktaramadım. Bazen de aktarmama engel olundu 
diyebilirim.

Ancak bunlar tali sorunlardır aslında. Bence temel sorun 
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örgütlenmeye yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Yapıya gönde-
rilen kadrolar tarafından Aleviliğin özgünlüğü yeterince bilin-
ce çıkarılamamakta ve klasik anlayışla hareket edilerek ikili bir 
yönetime yol açılmaktadır. Bir yandan kongrelerde seçilmiş bir 
yönetim, bir yandan da onların üstünde, eleştiriye kapalı bir-iki 
kadronun her şeyi belirlediği ikili bir iktidar oluşmaktadır. 

Her kongrede kendimce bu ikili iktidara engel olmak ama-
cıyla kadroların da seçilen yönetim içinde aday olarak bulun-
masını istedim. Ancak günümüze kadar bu kabul görmedi. İkin-
ci bir sorun bu alana gelen kadronun bu alandaki çalışmaları 
kavrayacağı bir duruma gelir gelmez görevden alınıp yerine ye-
nilerinin getirilmesidir. 

Benim görüşüm Alevi Hareketinin kendi özgün kadrola-
rını yaratmasıdır. Bunun için; bu işe aday olan Alevi canların 
temel bir eğitimden geçirilmesi ve bir lokma bir hırka felsefesi 
ile bir derviş gibi hizmete katılmasıdır. Bu eğitimler hem Avru-
pa’daki dergâhlarımızda, hem de ülkede yürütülebilir. Bu şekil-
de iki başlılık ortadan kalkmış olur.

Bir diğer sorun Hareketimizin yöneticilerinin Alevi inancı, 
felsefesi konusunda yeterli bir formasyona sahip olmamaları-
dır. Eğitilmiş Kadrolar ve Alevi aydınları, Pirleri eliyle hızla tüm 
yönetimlerimiz temel bir eğitimden geçirilmelidir.    

Yine bir diğer sorun Pirlerimizin kendilerini dokunulmaz 
gören tavır ve davranışlarıdır. Bu öyle yerlere varmaktadır ki, 
örneğin bizim Pirler Kurulu başkanımız saydığımız Pirimiz he-
men her toplantımızda ve kitleye açık etkinliğimizde kendisi 
gibi düşünmeyenleri eleştiren konuşmaları inatla sürdürmekte 
ve tek doğru anlayışı kendisinin savunduğunu, diğer anlayışla-
rın yanlış olduğunu söylemektedir. Oysa bir Pirin işi bu değildir. 
Elbette iç toplantılarda görüşlerini dile getirebilir. Ancak kitleye 
açık toplantılarda cevap hakkı olmayanlara yönelik ağır eleşti-
riler getiremez, getirmemelidir.

Elbette Pirler özgün örgütlenmelidir. Elbette kurumlar 
üstü olmalıdır. Ancak bizim Pirlerimiz inancımızın gereklerini 
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kitlelere aktarmak ve inanç hizmetlerini yürütmek yerine, işin 
örgütsel, siyasal, sosyal öncülüğüne de çok hevesliler. Oysa her 
inançta ruhban sınıfı vardır ve görevleri görev yaptıkları ibadet 
merkezlerinde halkın ihtiyaçlarına cevap olmaktan ibarettir. 

Ancak bizim Pirlerimiz 20 yıldır önlerine koyduğumuz 
“doğumdan ölüme Alevilerin tüm ritüellerini dile getiren” bir 
el kitapçığı hazırlama görevini yerine getirmezlerken,  hemen 
her gecemizde, her eylemimizde öncülüğü kimseye bırakmıyor-
lar. Bir gecede bir Gülbangla açılış yapma görevi alıyorlar, ancak 
mikrofonu ele geçirdiklerinde hemen her konuda analizlere gi-
riyorlar, yani siyaset yapmayı da kimseye bırakmıyorlar.  Bütün 
bunların nedeni Hareketimizin kendi özgün kadrolarının olma-
ması ve bir program içerisinde bir çalışma yürütememesidir.

Yine bana göre Pirlik makamı artık günümüzde babadan 
oğula geçen bir makam olmaktan çıkmalı ve Alevi Dergâhla-
rında yetiştirilecek, bu işi bilen ve isteyen herkesin Ocakzade 
olup olmamasına bakılmaksızın Pirlik hizmetlerini yapabilmesi 
sağlanmalıdır. Ocakzadeyim adı altında dokunulamaz bir ruh-
ban sınıfının oluşması Alevilik felsefesine yabancı bir anlayış-
tır. 1200 yıllarından başlayarak Aleviliğin asimile edilmesi için 
aramıza sokulan sahte soy secereli dedelerin torunları hala 
aramızda dolaşıyorlar. Hiç kimse doğuştan Alevi olamayacağı 
gibi, Alevi inanç önderi de olamaz. Olmamalıdır. Artık radikal 
tutumlar almamızın zamanıdır. 

Elbette hiçbir Alevi Ocağına sözümüz olamaz. Sözümüz 
bu soydan geldiği için tüm cahilliğine rağmen kendisini bu top-
lumun öncüsü gören cahilleredir. Ocakzadelerin çocukları da 
elbette bu konuda yetkinleşmeleri şartıyla inanç önderi ola-
bilir ve öncelik onlara da verilebilir. Ancak “sadece Ocakzade 
mensupları Pir olabilir” anlayışı eşitlikçi, ortakçı, rızalığa daya-
lı toplum savunucusu Aleviliğe yabancıdır. Ocaklar döneminin 
üniversiteleri idi. Sonradan yasaklandılar ve ancak Pirler kendi 
çocuklarına bildiklerini aktararak inancı günümüze taşımada 
öncülük ettiler. Bu kanuda yürüttükleri hizmet tarihsel önem-
dedir. Ancak Aleviler artık kapalı köy toplumu olmaktan çık-
tılar, dünyaya dağıldılar. Talip-Pir ilişkisi bitti. Şimdi Aleviler 
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kendi sivil toplum kurumlarında bir araya geliyorlar. Artık Alevi 
inanç önderleri de, örgütlenme, eğitim kadroları da kurulacak 
Alevi Akademilerinden yetişmelidir. 

Pirliği bir tanrı vergisi olarak görüp, kendini dokunulmaz 
yapmaya çalışan anlayışı mahkum etmeliyiz. Alevilik laikliği, 
seküler toplumu savunuyorsa bizde de Din ile devlet işleri bir-
birinden ayrılmalıdır. Alevi Dergahları toplumunun bütün ih-
tiyaçlarına cevap ve çözüm olacak kurumlar olarak görülmeli, 
Pirlerimiz de toplumun ibadet öncüleri olarak sadece kendi işle-
rini yapmalı ve diğer işleri de işin erbabına bırakmalıdır.

Bunun olması elbette esaslı bir örgütlenmeyi gerektiriyor. 
Ben her bölgeden bir Dergâhımızın Model Dergâh olarak seçil-
mesini ve söylediğim kurumlaşmaya uygun bir yaşamı örgüt-
lemesini öneriyorum. Örneğin Fransa’da bir, Avusturya’da bir, 
Almanya’da en az üç dergâh Model yapılabilir ve buralarda bir 
dergahın tüm kurumlaşması hayata geçirilir. Eğitimden başla-
nır ve Pir Odası, Cem Salonu, Kütüphane, Aşhane, Eğitim salo-
nu, Saz, Semah vb kurs salonu. Yönetim odaları, Kadın, Gençlik 
odaları olmalıdır. Bunun için seçilmiş her Model Dergâh bir ön 
hazırlık yaparak söylenen bu işleri yapabilecek bir binaya ka-
vuşturulmalıdır.

Bunun yanında yayınlarımız, görsel ve yazılı materyalleri-
miz çoğaltılmalıdır. Bunların olabilmesi için elbette her şeyden 
önce ciddi bir örgütlenme gerekiyor. 

Ciddi örgütlenme yetkin kadrolar gerektiriyor. Yine ciddi 
bir Alevi örgütlenmesi özerklik veya özgünlük gerektiriyor. Dı-
şarıdan müdahalelere uğramamayı gerektiriyor. Biz başkalarını 
devletin uzantısı sayarken, kendimizi bir yapının uzantısı yap-
mamalıyız.  Alevi örgütlenmesi Özgürlük Hareketi için strate-
jik olarak ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Ancak en azından 
Avrupa’da buna taktik bakıldığını görüyorum. Bir Alevi örgütü 
yöneticisi genel bir çalışan kadar bile değer görmüyor.  Bir ma-
halle çalışanı istediği gibi çalışmalarımıza müdahil olma hak-
kını kendinde görüyor. Elbette bazı ortak değerlerimize sahip 
çıkıyor ve açıktan savunuyoruz. Ancak bir inanç hareketi olarak 
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özgünlüğümüzün bilinmesi gerekiyor.

Diğer çalışmalarla çakışan etkinliklerimiz olursa fedakar-
lık bizden bekleniyor. Öncelikle Alevi çalışmalarını taktik mi-
dir? Stratejik midir? Konusu kafalarda netleşmelidir. Ben her iki 
durumda da Alevilere hizmete varım. Ama bilmem gerekir. Biz 
kitlelere ne anlatacağız? nasıl yaklaşacağız? Alevileri ne için ör-
gütlemek istiyoruz? Bu sorulara net cevap gerekiyor. 

Yine görüyorum ki, içimizde hala benim Alevi anlayışım 
doğrudur denilmektedir. Örneğin Kürdistan’ın her yerinde aynı 
olan Alevilik, Dersim Aleviliği, Rea Hak Aleviliği ve benzeri teo-
rik belirlemelerle aslında bölünmüş oluyor. Yine Kürtçe dilinin 
değişik lehçeleri olduğu bilinmesine rağmen bazılarımız son 
zamanlarda ‘Dersimce’ diye bir dil türetmeye çalışıyor. Bence 
bu doğru bir tutum değildir. Bana göre nasıl bir Arap Aleviliği 
varsa, Nasıl bir Balkan Aleviliği varsa, nasıl bir Türkmen Alevili-
ği varsa, bir Kürt Aleviliği de vardır.  Kürt Aleviliği ise Kürtlerin 
yaşadığı her yerde bir ve aynıdır. Ayırımlar belirleyici değildir. 
Kürt Aleviliği bütünseldir. Bölge isimleri öne çıkarılarak daral-
tılmamalıdır.

Biz bu konuda da daha net bir tutuma sahip değiliz. Örne-
ğin Türkiye’de ve Avrupa’da Alevi-Bektaşi Federasyonları-Kon-
federasyonları olarak örgütlenen kurumlar niye hep Bektaşilik 
vurgusu yaparlar? Niye Biz bunlara cevap vermeyiz de, Kürt 
Aleviliği yerine Dersim Aleviliği kavramını ikame etmeye çalışı-
rız? Oysa Dersim coğrafi olarak bugünün Tunceli denilen alanı 
ile sınırlı değildir. Bir yanı Elazığ, Malatya, Adıyaman,  bir yanı 
Sivas, Erzincan, Tokat, Bir yanı Maraş, Antep Kürt Alevilerinin 
yaşadığı tüm coğrafyadır. Bence Kürt Aleviliği vurgusu öne çıka-
rılmalıdır. Bu Bektaşilik vurgusu üzerine gidilmeli ve Alevi-Bek-
taşi kavramının bilinçli olarak çıkarıldığını ve Aleviliği asimile 
amaçlı olduğu araştırmalarla, örneklerle ortaya konulmalıdır.

Bizim esas sorunumuz; yasaklı bir inanç olarak Alevilik 
nasıl yaşayabilir veya nasıl yaşatmalıyız?  Hangi argümanları 
öne çıkararak Alevileri ortak noktalarda buluşturabiliriz? Bu so-
rulara cevap vermektir.
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Kürt Kızılbaşlığı kendi inanç kökleri olan Zerdüştlük, Sa-
bilik, Ezidilik, Manizm gibi Mezopotamya inançlarına mı yasla-
nacak?

Ya da Türkçü öğelerin ağır bastığı Bektaşilik Şamanizm’le 
mi buluşup yeniden kendini formüle edecek? Mezopotam-
ya melek kültü ve inancından etkilenen Türkmen Aleviliği ile 
Tahtacılar, Saraçlar, Çepniler, Abdallar içinden çıkıp geldikleri 
inanç köklerine mi yaslanacaklar? yoksa bu alt kimlikler bir ara-
ya gelip adına Alevilik denilen sentez bir inanç mı oluşturacak-
lar? Bu sorular cevap bekliyor. 

Biz ise hala örgütlenme sorunlarımızı aşabilmiş değiliz. 
Sadece Alevilik tanımını açık yapmayalım, ürkütmeyelim veya 
bölgemiz İslamcı gericilikle çevrili bunun için “biz İslam deği-
liz vb tanımlar yapmayalım” diyerek ertelemeci davranırsak atı 
alan Üsküdar’ı geçer. Nitekim bugün Alevilik birçok yazar ve 
çevre tarafından Kürtlük dışı bir inanç olarak tanımlanıyor ve 
Kürt Alevilerin aslında Türkmen oldukları söyleniyor. Yine Ale-
viler “İslam’ın özü” denilerek kendi gerçeğinden geçmişinden 
koparılıyor. ReaHeq Aleviliği Kürt Aleviliğinin özüdür. Alevilik 
Kendi başına bağımsız bir inançtır, bir doğal dindir. Zaten Ale-
vilik hak ve hakikat arayışıdır.  

Yukarda saydığımız alt kimliklerden her Alevi aydını, ya-
zarı, Piri derneği, dergâhı, gazetesi kendilerini Aleviliğin tek ve 
yetkin temsilcisi sayıyorlar. Bu doğru mudur? Cevap bekliyor. 
Bizim örgütlenmemizin önündeki en büyük engel bu bireyci 
tutumdur. Aşılmak zorundadır. Pirler pirliğini, aydınlar aydın-
lığını bilecek, herkes alanında hizmetini verecek ve kurumsal 
örgütlenmemize müdahale edemeyecek.  Örgütlenme Alevilik 
bilinciyle donatılmış kendi kadrolarımızın işi olmalıdır. Bu ko-
nuda kesin kararlı olmalıyız. 

Biz hala birinci basamakta debelenip duruyoruz. Hala 
örgütlenme sorunlarını aşabilmiş değiliz. Alevi aydınının ken-
dinden başkasını beğenmeyen ukala tutumu, Alevi Pirinin “ben 
bilirim, ben tek yetkin merciim, çünkü toplumun inanç önde-
riyim” cahilane inadı, özgürlük hareketi kadrolarının inanç ör-
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gütlenmesi alanının özgünlüğünü kavrayamamış bilinçsizliği 
ile birleştiğinde Alevileri kitlesel bir örgütlülüğe kavuşturmak 
zorlaşıyor. 

Yukarda değindiğim gibi Herkes kendi alanında çalışma-
sını yürütmeli, Pirler özgün kurumlaşmalı, aydınlar ayrı kurum-
laşmalı, kadınlar ayrı, gençler ayrı kurumlaşmalı. Elbette hepsi-
nin arasında bir koordinasyon birliği de olmalıdır.

Bugün dışımızdaki Alevi yapıları çok güçlü görünüyor. An-
cak onların da içi koftur ve her Alevi Derneği belli sol örgüt veya 
CHP’nin arka bahçesi konumunda. Biz onlardan daha şanslıyız. 
Etki alanımızdaki Aleviler daha bilinçli ve kararlı kesimi oluştu-
ruyor. Devletle bağını koparmış, asimilasyon kıskacından kur-
tulmuş kesimleri oluşturuyor. Sorun biz yönetici konumunda 
bulunanlardadır. 

Ben aydın olmaya çalışan bir Alevi olarak; yazın alanında, 
görsel medya alanında gücüm oranında katkı sunmaya her za-
man hazırım. Örgütlenme sahasında da yardım istenirse ama-
deyim. Ömrümün kalanını Alevilere ve Aleviliğe hizmetle geçir-
mek istiyorum. Bu konuda önüm açılırsa daha büyük katkılar 
sunacağıma inanıyorum. 

Yukarda belirtmeye çalıştım. Bir daha açık dile getireyim. 
Özgürlük Hareketinin Alevi örgütlenmesine yaklaşımının stra-
tejik olduğuna inanıyorum. Ancak bu durum hareketin yerel 
kadrolarınca özümsenmediğinden yaklaşım taktik düzeyde ka-
lıyor. Bu durum düzeltilmelidir. 

Yine ortak bir Alevilik tanımı yapılabilmeli, böylelikle De-
mokratik Alevi Hareketi’nin önü açılmalıdır. Diğer Alevi Kurum-
ları ile ilişkiler bizim hareketimiz üzerinden sağlanmalıdır. Bu 
bize meşruiyet kazandıracaktır. Geçmişte diğer Alevi Kurumları 
bizi aşarak ve tanımadıklarını da gizlemeyerek ilişki geliştirdi-
ler. Bu durum açıklığa kavuşmalıdır. Eğer o kurumlar Alevilerin 
temsilcisi görülüyorsa, o zaman biz neden örgütleniyoruz? so-
rusu sormak bize hak olur. Yok öyle değilse Alevilerle ve Ale-
vilikle ilgili tüm ilişkiler Demokratik Alevi Hareketi üzerinden 



100 - İrfan DAYIOĞLU

yürütülmelidir. 

Bugüne kadar oluşturulan tüm güç birliklerinde dışımız-
daki Alevi kurumları bizi atlayarak ve tanımazlıktan gelerek yer 
aldılar. Ne yazık ki dışımızdaki özgürlük hareketi kurumları bu 
duruma açıktan itiraz edemediler, ettilerse de “birliği” bozma-
mak adına fazla ısrarcı olmadılar. Bu tutum dışımızdaki Alevi 
kurumlarını cesaretlendirdi ve bizim Alevi örgütlenmemizi ise 
tartışmalı hale getirdi.

Bitirirken belirteyim. Demokratik Alevi hareketinin önü 
açıktır. Alevilerin %90’ı hala örgütsüzdür bu bize muazzam bir 
alan sunuyor. Yeter ki biz kendi özgün kadrolarımızı yaratalım 
ve dervişler misali Alevlere ulaşalım.  

O zaman ilk işimiz kadrolaşmayı yaratacak ilk öncü in-
sanları belirleyip köklü bir eğitimden geçirmek olmalıdır. Bu 
işin eğitmenleri titizlikle belirlenerek işe başlanmalı ve gönül-
lülük esas alınmalıdır. Bu yola girenler ikrar temelinde alınmalı 
ve ikrardan dönülmeyeceği bilincini içselleştirmiş insanlar gö-
revlendirilmelidir.

Özgürlük hareketi söylediğimizin gerçekleşmesi için gön-
dereceği kadronun eğitmen niteliklerine ve bilincine sahip ol-
masını göz önüne alarak görevlendirme yapmalıdır. Kendi öz-
gün kadrolarımız yetiştiğinde ise yetki onlara devredilmelidir. 
Elbette bizim özgün kadrolarımız genel harekete de bağlı olma-
lıdır. Geleceğin devletsiz, doğrudan demokrasi ile yönetilen Kür-
distan’ında ve bölgemizde bütün topluluklar kendi özgünlükleri 
ile yer alacaktır. Bu anlayışı savunanlar özgün kadro olabilir.

Selam, sevgi, saygı ve başarı dileklerimle.

İrfan Dayıoğlu

22 Haziran 2017



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 101

Mezopotamya İnançlar Komitesinin 
mektubuma Cevabı;

Değerli İrfan Dayıoğlu;

Bizi oldukça sevindiren ve memnun eden Alevilik hakkın-
da çok değerli görüş, tespit ve önerilerinizi içeren mektubunuz 
ulaştı. Bir yurtsever aydın olarak göstermiş olduğunuz bu duyar-
lılığınız bizi düşündürtmüş ve yeni sorumluluklar yüklemiştir. 
Cevabi yazımızın başında bu memnuniyetimizi belirtmek, sizi 
ve şahsınızda tüm alevi canları en içten duygularla selamlamak 
istiyoruz. İyi olmanızı diliyor, bundan sonraki yaşamınızda hak 
yolundaki hizmetlerinizin aralıksız sürmesini niyaz ediyoruz. 

Uzun ve çarpıcı noktalara parmak bastığınız yazınızın 
kimi hususları hakkında izninizle biz de görüşlerimizi belirtmek 
istiyoruz. Bu yazışmamızı karşılıklı tartışma olarak anladığımızı 
da ifade etmek istiyoruz. Alevi inancı ve çalışmaları hakkında 
belirttiğiniz tarihsel, teolojik, sosyolojik, kültürel noktalar an-
cak karşılıklı tartışmalarla netleştirebileceğimiz konular oldu-
ğunu sanırız sizde kabul edersiniz. Çünkü bu tür konular bütün 
toplumun üzerinde söz söyleme hakkı olduğu konulardır. Ortak 
akıl oluşturulmadan sadece Alevilik de değil hiç bir toplumsal 
kimlik, olgu ve kavram kabul görmez. Toplumsal kimlik ve ya-
şam en küçük birimden en üst birim kabul edilen ulusa kadar 
ortak düşünmeyi ve karar almayı asgari müştereklerde yana 
yana gelmeyi ister. Farklılıklar da ortaklıklar kurmadan yan 
yana gelemezler. Herkesin ayrı bir şey söylediği, benzer şeyleri 
değişik kelimelerle dilendirdiklerinde bile bencilikten ötürü bir 
birini kabul etmeyenlerin ortamından birlik çıkmaz.  

Toplumsal konuları doğru yöntemle tartışmak çok önem-
lidir. Yöntem; kolay yoldan sonuç alma işidir. Doğru yöntemi 
tutturamayanlar çok çalışsalar da sonuç alamazlar. Doğru yön-
tem bir işe nereden ve nasıl başlaması gerektiğini bilmekle baş-
lar. Söz konusu Alevilik olunca nasıl bir yöntemle tartışmak ge-
rekir sorusunu mutlaka sormalıyız. Bize göre Alevilik evrensel 
insanlık değerlerinin merkezi coğrafyası Ortadoğu’nun kadim 
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inanç ve kültürlerinden biridir. Yöntem için birinci önerimiz bu-
dur. Aleviliği tartıştığımızda onu diğer inançlardan kopartan ve 
karşıtlaştıran değil inançlar ailesindeki tahtına oturtan yöntem 
doğrudur. Alevilik ne her hangi bir inancın içinde ne de dışın-
dadır. Ne her hangi bir inanca düşman ne de özel olarak her 
hangi bir inanca dosttur. Son on yılların tartışması bu yöntemle 
yapılmadığı için sonuç alınamamaktadır. Mevcut tartışmalarda 
iki uç yan yana durmaktadır. Aleviliği tartışanlardan bir kol Ale-
viliği tüm inançların anası, merkezi yaparken bir diğer kol onu 
başka bir inançtan türeme olarak ele almaktadır. Dikkat edilirse 
aradaki fark nüans farkları usul farklılıkları değil bir birine ters 
Alevilik tanımlamalarıdır. Bu yaklaşım Aleviliği tanımsız, kim-
liksiz bırakmaktadır. 

Bu yöntemle yapılan tartışmaların en tehlikeli yanların-
dan biri de Aleviliği tüm inançların merkezi yapanların Alevilik 
derken Kemalist cumhuriyetin asimile edip takatten düşürdüğü 
ve kimi değerlerini terk etmiş Aleviliği esas almalarıdır. Ciddi 
bir biçimde hasta olan bu günün Aleviliğini dayanak yaparak 
tartışmak kurulacak yüksekçe bir binanın temeline çürük taş 
koymaya benzer. Çürük taşa kurulmuş bina eninde sonunda 
yıkılacaktır. Bir süredir yapıla gelen Alevilik tartışmaları buna 
benziyor. Günümüz Aleviliği ülke topraklarını, kutsallarını terk 
etmiş, artık cem yapamaz hale gelmiş, Pîrini unutmuş, Çeralıx 
vermeyi geri görmeye başlamış, musahip olmayı terk etmiş Ale-
viliktir. Ki bu aslında Alevilik değildir. Doğru bir tartışma için 
ikinci önerimiz işte budur; Avrupa’da metropollerde yaşananın 
dayanak olmayacak kadar zayıf bir Alevilik olduğunu söylemek. 

Üçüncü önerimiz işin teolojik yanı ile bilim ve felsefe ile 
tanımlanabilecek toplumsal kültür yanını karıştırmayalım öne-
risidir. Alevilikteki teolojinin kendine has bir dili ve mantığı 
vardır. Bu teoloji oluşurken Aleviliğin kök kültürü olan kültü-
rün direniş kodları ile oluştuğunu bilelim. Alevi teolojisini in-
kar etmek direnişini inkar etmektir. Kültürel ve ilmi olanın da 
kendi diyalektiği içinde bir dili ve mantığı vardır. Teolojik olanı 
bilimsel kavramlarla izah etmek bir noktadan sonra mümkün 
değildir. Aynı şey maddi gerçeklik olan olgular içinde geçerli-
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dir. Hayatın tümünü teolojiyle izah etmek ilk çağların işiydi. Ve 
o zaman bile bu dil ve mantık yetmemiştir. Son dönem Alevi-
lik tartışmalarında bir de bu çok karıştırılıyor. Teolojik olanı ile 
olmayanı karıştırmak çok bilinçli bir kafa karıştırma işi olarak 
görülüyor. Ve arkasında Türk milliyetçilerinin ya da devletle bir 
biçimde bağlantılı tiplerin olması ihtimali çok güçlüdür. Bu ka-
rıştırma yapılırken alttan sessizce yeni bir teoloji üretiliyor ve 
Alevilik doğduğu coğrafya ve kültürden kopartılıyor. Örneğin 
“Arap Ali, Alisiz Alevilik ve Aleviliğin tüm ritüelleri Türkçe ya-
pılır, Alevilik Türk kültürüdür” tartışması Türk milliyetçilerinin 
başlattığı bir tartışmadır. Hz. Ali ve ehlibeyt baypas edilip Ser-
çeşme adı altında Aleviliğe bir teolojik merkez yaratılıp herkesi 
oraya bağlayarak sürekleri bitirmek istiyorlar. Bu aynı zamanda 
Alevileri devlet içine çekmektir. Kürt ocakları ve Pîrleri devre 
dışı bırakılıp Hacı Bektaş ocağı ve Bektaşilik kal-u beladan beri 
olan Alevilik diye her kese sunulmak amaçlanıyor. Ve işin tuhaf 
tarafı alevicilik yapacak kadar alevi olduğunu düşünenlerce ya-
pılan tüm bu tartışmalar, Diyanet işleri başkanlığı bünyesinde 
kurulmuş Türk Alevi-Bektaşi İslam Araştırmalar  Dairesinin(?) 
ismiyle çalışan ve cem vakfı ile ortak hareket eden asıl amacı 
Alevileri İslamlaştırmak olan devlet faaliyetine zemin ve “talip” 
yaratıyor olmasıdır. 

Alevilikteki inançsal öğeleri çıkarırsak ne olur? Sorusu çok 
derin ve ciddi bir sorudur. Örneğin siz “aleviler kapalı köy top-
lumundan çıkıp dünyaya dağıldı ve Pîr-talip ilişkisi bitti, artık 
sivil toplum kurumlarında bir araya geliyoruz” diyorsunuz. Ve 
Aleviliği değiştirelim diyorsunuz. “Pîr okullarda eğitilenlerden 
de olsun” diyorsunuz. Dünya ya dağılmış olmanın nedeni Ale-
vilik değil ki Aleviliği değiştirerek bu dağılmanın neden olduğu 
sonuçlara uyarlayalım. Bu dağılmadan kendini kaybetmeden, 
eriyip yok olmadan çıkmak ve yeniden toparlanmak için dağıl-
dığımız yerlerde alevi olmamız gerekir. Doğrusu budur. Alevili-
ği bu dağılmanın sonuçlarına uyarlamak onu asimile etmektir. 
İşte her alevinin rahatsız olduğu Alevilik bu Aleviliktir. Burada 
Yahudileri örnek verelim. Yahudiler MÖ. 9. Yydan sonra dün-
yaya dağıldılar. Medler tekrar Kudüs’e gitmelerine izin verdiyse 
de kısa bir süre sonra yeniden dağıtıldılar. Ve ancak 1940’lar-
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dan sonra toplanabildiler. Yüzlerce yıl alan bu dağılma ve on-
larca büyük katliama rağmen neden Yahudilik din olarak ka-
labildi acaba? Yahudi kabileleri nasıl ayakta kalabildi? Onlarda 
da Kahin sadece Harun’un soyundan gelir. Kuşkusuz Yahudilik 
de kendisini koşullara ve içinde yaşadığı döneme uyarlamış-
tır. Fakat bu uyarlama “kök temel alınarak” yapılmıştır. Daha 
somut bir örnek daha verelim; alevi olduğunuz ve Aleviliğiniz 
gelişen ve değişen dünyaya, bilimsel teknik gelişmelerle uyu-
munuz önünde engel olduğu için mi Maraş’tan göç ettiniz yoksa 
sömürgeci Türk devletinin ulusal ve inançsal kimliğinize baskı-
larından ötürü mü ülkenizi terk ettiniz? Bu soruların konumuz-
la alakası nedir diye sorarsanız deriz ki; Aleviliği değil neden 
dağıldığımızı, bizi dağıtan saldırganlığı ve günümüz dünyasını 
eleştirelim ki Aleviliğin neye yetip yetmediğini anlayalım. Ale-
vilerin yaşadığı doğal ve normal bir göç değildir. Zaten ağırlıkta 
da Kürt ReyaHeq süreğine mensup olanlar göçertilmiştir. Du-
rum budur. Bunun için biz deriz ki inanç ve kültür olarak Ale-
viliğe haksızlık etmeyelim. Aleviler inançlarını ve kültürlerini 
terk etti. Bu terk ediş her alevi de bir derin manevi boşluk ya-
ratmıştır. Son yirmi otuz sene içinde bu boşluğun derin acısı 
yeniden fark edilmiştir. Bu fark ediş güzel ve anlamlıdır. Türk ve 
Kürt milliyetçiliğine düşmeden Arap halk kültürüne ve İslam’a 
düşmanlık etmeden tartışırsak doğru yola girmiş olacağız. Ka-
pitalist bencilliğe, paranın tanrı olduğu hissine kapılmaz, devle-
ti kurtuluş kapısı görmez, alevi toplumunu ve sorunlarını kur-
nazca kendi çıkarlarımız için kullanmazsak Alevilik yaşanır ve 
yaşatır. Tüm yolcuların yol aldığı yol yeniden açılmış olur. İşte 
sorun budur.  Yoksa zihin ve vicdan olarak Aleviliğin bilimsel 
çağla bilimsel düşünce mantığı ile ilelebet çelişkili olması gibi 
bir yapısı olduğu için alevi toplumu sorunlar yaşamıyor. 

Biz Pîrlerin eğitimle pir olmasını doğru bulmuyoruz. Bura-
da da gerekçeniz bunlar bozulmuş o zaman başkaları Pîr olsun 
gibi bir tepkiselliğe dayanıyor. Ocakzadelerin yerine eğitilerek 
geleceklerin Pîr denilince aklımıza gelen keramet sahibi derviş 
kişi olacaklarının ve böyle kalacaklarının garantisi nedir? Genel-
de inançlarda dini görevli soydan geçmedir. Bu özellik inancın 
teolojik yanının siyasal gerçeklikle buluşmasını ifade eder. Bir 
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inanç teolojisine göre siyaset siyasetini de itikat ilkelerine göre 
yapmak istiyorsa kök oluşumunu terk edemez. Pîr talip ilişki-
sinin kalmamasını yaşanan dağılmadan kaynaklandığını zaten 
siz söylüyorsunuz. O zaman Pîr olma adabını değiştirmek yerine 
neden dağılmayı önleyelim, toparlanalım, ülkemize geri döne-
lim bunu yapamıyorsak da sene de en az bir kez her kes kendi 
Pîr’i ile buluşsun demiyoruz? Bu belirttiklerimizin olması biraz 
zor gibi görünüyor. Çünkü Alevilik dağılmak ve önü alınmazsa 
tükenmek üzeredir. Bu inancın yeniden diriltilmesi her alevinin 
en çok da inanç önderlerinin ve aydınların temel iş olmalıdır. 
Hüseyini duruştan ötesi zor kurtarır. İşte bu itiraf edilmelidir. 
Dara durulmalı ve öz dara çekilmelidir. Bizce inanç olarak Ale-
vilik bunu emreder. Ötesi kapitalist elbise içinde inançsız ve de-
ğersiz dolaşmaktır. Devlet atına binmektir. Devlet atına binen 
Şahsuvarlardır. Yemeğini yiyen de Hızır paşalardır. Biz toprak-
larımızda yeniden ocak ateşlerini tutuşturmaktan yanayız. Ate-
şi harlayalım diyoruz. Bu iş için hepinizi sorgu ceminde dara 
durmaya çağırıyoruz. Sonra neyi değiştireceksek beraber karar 
verelim diyoruz.

Alevilik tartışmalarında ısrarla iman ve itikadından kaçı-
nılıyor. İnanç için her kesim kendisine bir erkaname yazıyor. 
Sanki Alevilik dün yeni başlamış gibi şu erkan nasıl olur falan-
casını nasıl yapalım biçiminde anlamsız tartışmalarla zaman 
harcanıyor. Tartışmalarda inancımızın emri şudur denilerek 
konuşma başlasa bugünün dünyasında alevi olmanın ne kadar 
zor olduğu ve mücadeleden başka kapı olmadığını görecekler. 
Bundan korkuluyor ve ısrarla kaçılıyor. Bencil, maddiyatçı, sa-
dece kendisini düşünen bir sürü insan alevi olup çıkıveriyor. 
Devlete memur olmak onun aferini almak için çırpınan alevi 
olur mu? Çeralıx vermek istemediği için bu da neyin nesi di-
yen bencil alevi olur mu? Paylaşmaktan kaçan “önce yetmiş iki 
millete sonra bana” diyenlerden olur mu? Yanı başında bunca 
zulüm ve işkence varken yerinde duran alevi olur mu? Alevilik 
siyasal mevki ve makam için tartışılıyor. Peki kürsü ve makam 
için Hüseyin ne demişti? Büyük Pîrler Türk sultanı Alaattin-i 
Keykubat’a ne cevaplar vermişti? Bugünün Alevileri bozulmuş. 
Bozuldukları için bu büyük ahlaki duruşlara onlar geçmişte kal-
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dı diyerek konumlarını, inançtan kopmuş yaşamlarını meşru-
laştırmak istiyorlar. Onlar geçmişte kalmadı. Bugünküler onlar 
kadar ahlaki olmayı başaramıyor. Onlar geçmişin yaratılmış 
sanal öyküleri değil büyük direnişleridir. Kandırmaca bugün 
yaşananın içindekidir. Kimse kendini aldatmasın. Daiş çete-
sine alevi gençleri neden nasıl katıldı? Kim bu hale getirdi bu 
sarsılmaz direniş kültürünü? Haksızlık eden ya da haksızlığa, 
hırsızlığa ortak olan, zalim için kılıç kuşanan alevi olabilir mi? 
Değil se bugün alevi kimdir? Alevilik can çekişiyorken kim Ale-
viliği doğru tartıştığını söyleyebilir? Can diyen can çekişir hale 
nasıl geldi? İşte aklımıza gelen can alıcı sorulardır bunlar. Bizce 
bu soruları doğru yanıtlamadan tartışılacak her konu Aleviliği 
inanç ve kültür olarak bitişe götürür. 

Alevi canlara somut önerimizi sunuyoruz; Hepimiz bir 
olan güneşin sofrası etrafında bir tasa konulmuş aştan besle-
nen, aynı hayat ağacı gölgesi altında toplananlarız.  Bir ve tek 
olan abı hayat kaynağından içenleriz. Çünkü biz kaynağı bir ki-
tabın kendisi olan insanız. Düşünen ve düşleyeniz. Yazan biziz. 
Okuyan ve okutan da. Dile döken de biziz. Doğuran ve büyüten 
de. Rüyasını görüp arşa çıkanız. El kaldırıp dileyende biziz baş-
kaldırıp yürüyen de.  Tüm bunları yapan yol da yolcu da biziz. 
“Homa”nın bir lokması ile doyanlardanız. Bir hırka ile geçinen-
ler de biziz. Karun’un malıyla doymanlar uzak dursun bizden. 
Dilemeye gerek duymayan dilediğinde de yoldaşı için dileme-
yenler ters gitsin. Sadece kendisi için yürüyen de uzak olsun 
bizden. Yol yürürken hep arkasına bakan da kopsun bizden. 
Bizce budur Alevileri yeniden diriltecek olan.  İnanın bu arzu ve 
kararlılıkla işe başladıktan sonra gerisi kolay gelecektir. 

Saygı değer İrfan Can;

Mektubunuzda belirttiğiniz diğer hususlar için de bir kaç 
şey yazmak istiyoruz. Eğitim görmek ve Alevi kadrolarını geliş-
tirmek sonuna kadar katıldığımız bir noktadır. Alevi çalışma-
larında ki kadrolarımızın temel işlevi Alevilerin kendi inanç ve 
kültürleri ile buluşmasına yardımcı olmaktır. Yoksa yönetim 
üstünde bir başka yönetim olmak bizim hareketin kadro felse-
fesinde yoktur. Kimi arkadaşların yetersiz acemi yaklaşımların-



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 107

dan hareketle partimizin genelde toplumsal alan örgütlülüğüne 
özelde de alevi çalışmalarına dönük ideolojik politik yaklaşımı 
ele alınamaz. Hareketin kadroları da bu halkın evlatlarıdır. On-
lar halk çalışmalarında yurtseverlerden daha çok çalışacak fa-
kat onlardan daha az yetki kullanacaklar. Yönetim olgusunun 
dışında kalmayacaklar ancak yöneten yurtseverlerin yönetimi-
ni de kabul edecek onlara destek olacaklar. Kadro olsun-olma-
sın, olursa yönetimin hangi düzeyinde olsun, rızalık alsın öyle 
gelsin gibi değerlendirmelerden anladığımız alanda çalışan ar-
kadaşlarımızın halkla ve inanç değerleriyle ilişkilenmelerinde 
sorunlar olduğudur. Bunları düzeltmek için uğraşılacaktır. PKK 
kadrolarını halkın içinden çekmez. Halkını toplumun yaşam 
kültürünü de gözeterek kadro gibi yapmak ister.

Model olarak sunduğunuz dergah ve diğer pratik mevzu-
ları demokratik alevi hareketi olarak tartışmanız ve ortak bir 
kararla hayata geçirmeniz en doğrusudur. Böyle bir adımla yeni 
ve etkili bir alevi çalışmasına öncülük edebilirsiniz. 

Günceldeki somut alevi tartışmalarında esas alınması ge-
reken yönteme ilişkin bir kaç başlık altıda önerilerimizi yazdık. 
Günceldeki tartışmaların doğruluk ve yanlışlığı için bir ayraç da 
devletle ilişki biçimine bakılarak anlaşılabilir. Günümüzde Ale-
viliğin çok zorlanan bir inanç ve kültür olmasındaki bir sebep 
de kapitalist sistemin devlet modelidir. Devlet dışı inanç olan 
Alevilik, devleti ve iktidarı insan biyolojisine yedirmeye çalışan 
bir uygarlık sistemi altında direnmez ve kendi özünü esas al-
mazsa tabi ki zorlanacaktır. Devlete girerek Aleviliği kurtarama-
yız. Devlete yanaşmak İslamlaşmak ya da Avrupa’da bazılarının 
söylediği gibi Hristiyanlaşmak ile sonuçlanacaktır. Alevilik İs-
lam içi değilse devletleşmediği ve devlete teslim olmadığı için-
dir.  

Her fikrin dolayısıyla her inancın düşüncesinin oluştuğu 
bir zaman ve mekanı vardır. Aleviliğin oluşum zamanı ve me-
kanı konusunda çok zorlama değerlendirmeler yapılıyor. Bu-
nun sebebi Türk milliyetçileridir. Tüm inançların kozmogonik 
bir anlayışı, insan, doğum, ölüm kısacası hayat için bir felse-
fesi, kutsal varlıkları, ritüelleri ve kutsal coğrafyası vardır. Bir 
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inancın ana kavramlarını adlandıran dil o inancın şekillendiği 
mekanını, zihin kodları ise şekillendiği zamanını ve mekanını 
içinde taşır. Her din ve inanç için geçerli olan bu evrensel kaide 
duruyorken, sırf Kürtlerle bağını kopartmak için Aleviliği yere 
göğe ve hiç bir zamana sığdırmamanın anlamsızlığını her yerde 
dilendirmeniz iyi olacaktır. sizi rahatsız eden yalan ve yanlışla-
ra sizler cevap olmalısınız. Bir aydın özellikle teorik konularda 
başkasından cevap beklememelidir. Alevilik Mezopotamyalıdır. 
Merkezinde Kürt kültürü vardır. Süreçle İslam başta olmak üze-
re diğer İbrahimi dinlerden aldıkları ve verdikleri olmuştur. onu 
tanıyan her halk gücü ve etkinliği oranında ona en güzel değer-
lerini yüklemiştir. Ve böylece “yol bir sürek bin bir” olmuştur. 
Bu “yolun” Zağrosların zirvesinden geçen “patika” olduğunu, 
oradan Dersim dağlarına uzandığını ve süreçle tüm Kürdis-
tan dağlarını dolaştığını bilelim. Bugün Dersim dediğimiz alan 
inanç yoğunlaşması ve ocakların orada olması açısından önem-
lidir. Ve sizin de belirttiğiniz gibi eskiden Dersim daha büyük 
bir coğrafyadır. Hemen hemen Kürt Alevilerin yaşadığı yerleş-
kelerin tümüne yakınını kapsar. Tunceli ayrıdır. Tunceli Kürtlü-
ğün ve onun itikadı olan reyaheq inancının mekanlarının inkar 
edilmesi demektir. Eski Dersim Aleviliğin merkez coğrafyasıdır. 
Bugün ki Dersim ise Kürdistan’da sakinlerinin yüzde yüze ya-
kını reyaheq olan tek memlekettir. Kuşkusuz Dersim Aleviliği 
derken günümüz Aleviliğini kastetmiyoruz. Bugün daha çok 
kutsal mekanları önemsediğimiz için özellikle Dersim vurgusu 
öne çıksın diyoruz. Adıyla bire bir Aleviliği ifade eden tek şehir 
olduğu için ve katliam yaşanan bir yer olduğu için bu alanın 
desteklenmesi hem inançsal hem de ulusal kazanımları olacak. 
Yoksa burayı önemsemek başka alanları gözardı etmek anlamı-
na gelmez. Tam tersine Dersim canlanırsa tüm aleviler kazana-
cak. Kutsal mekanlar bir inançta olmazsa olmazdırlar. Aleviler 
için ziyaretler, ocaklar merkezi bir alanı önemsemek kimlik olu-
şumu için olmak durumundadır. 

ReyaHeq ismi geçmişte Kürtlere sorulan sizin dininiz 
inancınız nedir sorusuna verilen cevaptır. Alevi isminin son 
yüz eli iki yüz yılık bir kullanım geçmişi olduğu söyleniyor. Kı-
zılbaş ismi ise Emevi ve Abbasî muhaliflerinin bazılarına veril-
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miş bir isimdir. İslamiler içinde teşhir olduğu için Osmanlılar 
bunu Safevilerle savaşında ağırlıkta Kürt Alevileri kötülemek 
için kullanmıştır. Yani toplumda olumsuz kabulü kolay olan bir 
adlandırma olduğu için bilinçli seçilmiştir. Biz reyaheq ile yeni 
bir adlandırmada bulunmuyoruz. Diğer isimler dıştan verilen 
isimlerdir. Onlarda kullanılabilir. Reyaheq içten ve ana dilimiz-
le olan bir adlandırma olduğu için bizde ağırlıkta bu kullanılsın 
istiyoruz. bu adın kullanılması hem kültürel ve hem de günü-
müzde en doğru alevi yorumunu ifade ettiği için kullanılsın isti-
yoruz. bir zorlama zorunluluk yoktur. dikkat ederseniz bu yazı-
mızda çoğunlukla alevi ismi kullandık. Kim hangi adlandırmayı 
uygun ve güzel buluyorsa onu kullanabilir. Bizim için önemli 
olan Alevilerin inanç ve kültürlerinin gereklerini yerine getir-
meleridir. 

Her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduğunuzu belirt-
meniz yaşanan sorunları çözmede, Alevilerin yeniden kendileri 
olmak için dirilmelerinde iddia ve karar sahibi olduğunuzu gös-
terir. Buna büyük saygı duyuyoruz. Uzunca bir zamandır için-
de olduğunuz demokratik alevi hareketi çalışmalarına bundan 
sonra daha aktif katılacağınıza inanıyoruz. Bu sorumluluğu res-
mileştirmek için alanda alevi hareketinin prosedürlerini işlete-
rek görev almanız önünde bir engellin olmadığını düşünüyoruz. 
En kısa sürede sizi yanımızda görmek de istiyoruz. 

Göndermiş olduğunuz yazınıza bu içerikte bir cevap yaz-
mak istedik. Umarız kırıcı olmamışızdır. Kedimizi anlatırken 
sürçülisan etmişsek afolak. Bitirirken tekrardan can u gönülden 
selam ve saygılarımızı belirtmek istiyoruz. Başta aile üyeleriniz 
olmak üzere tüm dergah yönetim ve üyelerine selam ve saygı-
larımızı iletmenizi istiyor, Hüseyini duruşla yol sürenlere Xızır 
yar ve yardımcı olsun diyoruz.
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AİHM’den Aleviler İçin Tarihi Karar

AİHM;  “Din ve vicdan özgürlükleriyle ilgili 9’uncu mad-
de ihlal edildi”

Kayhan Karaca

Türkiye’deki en önemli Alevi kuruluşlarından Cem Vak-
fı’nın, Alevilerin kamusal hakları konusunda 11 yıldır sürdür-
düğü hukuk mücadelesi bugün AİHM tarafından açıklanan ka-
rarla sona erdi. Cem Vakfı 2005 yılında Başbakanlığa başvurup 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Alevi ve diğer inançları da kapsa-
yacak şekilde kamu hizmeti vermemesinden şikayetçi olmuştu. 
Vakfın talepleri arasında, Aleviliğe hukuksal statü tanınması, 
cemevlerinin ibadethane (mabed) olarak tanınması, cemevi in-
şasına imkan tanınması, cemevlerinin işleyişi için kamusal fon 
öngörülmesi ve Alevi dedelerine devlet memuru statüsü kazan-
dırılması da vardı.

Tüm bu talepler 19 Ağustos 2005 tarihinde Başbakanlık ta-
rafından reddedildi. Başbakanlık, Diyanet İşleri’nin tüm dinlere 
“eşit” yaklaştığını, cemevlerine ibadethane statüsü verilemeye-
ceğini, Alevi dedelerinin devlet memuru olamayacağını, Alevi-
lere özel kamu fonu aktarılamayacağını bildirdi. Başbakanlığın 
bu yanıtı üzerine Alevi inancına bağlı bin 919 vatandaş Başba-
kanlığı Türk mahkemelerine şikayet etti, ancak mahkemeler 
Başbakanlığın ret yanıtının yürürlükteki yasalarla uyumlu ol-
duğuna hükmetti. Bu karar 2 Şubat 2010 tarihinde Danıştay ta-
rafından da onandı.

Bunun üzerine Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, berabe-
rinde 202 kişiyle birlikte konuyu 2010 yılında AİHM gündemine 
taşıdı. Dava AİHM tarafından 2013 yılında görülmeye başlandı. 
Davanın kapsam ve önemini göz önünde bulunduran mahke-
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me, dosyayı 7 yargıçlı küçük bir daire yerine, kararları nihai 
olan 17 yargıçlı Büyük Daire’ye gönderdi.

Davacı grup AİHM’ye sunduğu iddianamede, Alevilerin 
devletin sağladığı din hizmet ve olanaklarından yararlanama-
ması ve bu hizmetin sadece Sünni İslama mensup Müslüman-
lara verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 
din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9’uncu maddesine aykırı oldu-
ğunu savundu. Aleviler, bu durumun AİHS’nin ayrımcılıkla ilgili 
14’üncü maddesine aykırı olduğu tezini de işledi.

Türk hükümeti AİHM önünde kendini, Alevilerin ken-
di aralarında “homojen bir yapıya” sahip olmadıkları, devletin 
dinlere karşı “tarafsız ve yansız” olduğu, Diyanetin “İslam’ın 
Sufi yorumuna hizmet vermediği”, cemevlerinin cami, mescid, 
kilise ve sinagogların aksine ibadethane (mabed) kategorisine 
girmediği tezleriyle savundu. Alevilerin kendilerini “İslam’ın 
sufi, rasyonalist ve pratik bir yorumu” olarak gördüklerini belir-
ten hükümet, Alevi inancının “ne tam olarak bir din olarak ne 
de İslam’ın bir dalı olarak görülemeyeceği, Sufi tarikatı olarak 
ele alınması gerektiği” tezini işledi.

“Din ve vicdan özgürlükleriyle ilgili 9’uncu madde ihlal 
edildi”

Ankara’nın bu tezleri AİHM’de kabul görmedi. Dini top-
lulukların ne olduklarına devlet veya ulusal yargının değil söz 
konusu toplulukların ruhani liderlerinin karar verebileceğine 
işaret eden AİHM, hükümetin Alevileri “Sufi tarikatı” olarak ta-
nımlamasının Alevileri, dini inançlara yasaklar getiren 677 sayı-
lı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile 
Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun” kapsamına 
aldığını hatırlattı. Türk hükümetinin “Aleviler kendi aralarında 
bölünmüş haldeler” tezine “ bu durum onların dini bir topluluk 
olarak hakları olduğu gerçeğini değiştirmez” yanıtını verdi.

AİHM; devletin Alevileri resmen tanınmaması ve hukuk-
sal statü sağlamamasıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
din ve vicdan özgürlükleriyle ilgili 9’uncu maddesinin ihlal edil-
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diği sonucuna vardı.

Strasbourg Mahkemesi, Alevilerin hiçbir kamusal hizmet-
ten faydalanamamalarını da “dini ayrımcılık” olarak tanımla-
dı. Alevi inancını inkârın “laik devleti koruma” teziyle gerekçe-
lendirilmesini de reddeden AİHM, Türkiye’de din ve inançlarla 
ilgili hukuksal yapının “nötr” kriterlere dayanmadığını ve bu 
durumun bazı inançların ayrımcılığa maruz kalmasına neden 
olduğunu not etti. Türkiye’de devletin din ve inançlara yakla-
şımını “hedefle orantısız” olarak tanımlayan AİHM, Alevilere 
yönelik uygulamanın “akla uygun ve objektif temele dayanma-
dığına” ve bu nedenle Alevilere “dinsel ayrımcılık” yapıldığına 
hükmetti.

AİHM kararında 2009-2010 yıllarında Türkiye’de hüküme-
tin Alevi kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği Alevi çalıştaylarının 
sonuç raporları temel alındı. Karar 17 yargıçlı Büyük Daire tara-
fından alındığından temyiz olasılığı bulunmuyor. Karar sadece 
Aleviler değil, devletten kamu hizmeti alamayan tüm inançlar 
için de örnek oluşturuyor. Hukuksal açıdan bağlayıcı nitelikte-
ki kararın Türkiye’de uygulanışıyla ilgili denetim sürecinin üç 
ay içinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde başlaması 
bekleniyor.



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 113

40 Yıl Sonra 
Maraş Hala Kanamaya Devam Ediyor!

İrfan Dayıoğlu

Osmanlı döneminde olduğu gibi, 95 yıllık Cumhuriyet ta-
rihi boyunca da toplumun öteki kabul edilen kesimlerine kar-
şı çeşitli katliamlar gerçekleştirilmiş, bu katliamlarda onlarca, 
yüzlerce, binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Türkmen ve Kürt 
Kızılbaşları da bu süreçte soykırıma kadar uzanan katliamlara 
maruz kalmışlardır. Bu toplu katliamlarda genellikle ırkçı ve 
dinci propaganda ile zehirlenmiş yöre halkı kışkırtılarak Alevi-
lere katliamlar uygulanmış, geride kalanlar ise göçe zorlanmış-
tır. 

Bu katliamlar zincirinin bir halkası olarak Maraş katliamı; 
12 Eylül öncesi birçok şehirde sahneye konulan Alevi katliamla-
rının sonuncusu ve Dersim Soykırımından sonraki katliamların 
en kanlısı idi. Katliamcıların amacı, her ne kadar 12 Eylül askeri 
darbesine zemin hazırlamak olarak tanımlansa da, asıl amaç 
daha büyüktü. Asıl amaç farklı halklar ve inançlar bahçesi olan 
Maraş’ta Alevi, solcu, demokrat insanları kıyıma uğratmak ve 
sağ kalanları da baskı, sindirme, korku psikolojisi ile göçe zor-
lamaktı. 

Böyle büyük ölçekli bir senaryonun devletin derin güçle-
rinden icazet alınmadan yapılması mümkün değildi. Sonunda 
katliamcılar hedeflerine ulaştılar, Maraş’ta yaşayan Aleviler bü-
yük kentlere ve 12 Eylül sonrası da yurt dışına göç ettiler, Maraş 
gericiler için dikensiz gül bahçesine çevrildi. Bu katliamın baş 
aktörleri elbette adına derin devlet denilen ve uluslararası de-
rin güçlerin uzantılarıydı. Zaten katliamda baş aktörün “DERİN 
DEVLET” olduğu yıllar sonra Başbakanın çekmecesinden çıkan 
“bilgi notu”nda ortaya çıkmadı mı?

Maraş katliamından sonra bölgenin demografik yapısı 
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değişti. Bölgenin tüm Alevileri şehri terk ettiler.  Şehir gericile-
rin kalesine dönüştü. Yapılan araştırmalara göre bugüne kadar 
Maraş ve çevre kaza ve köylerinde yaşayan 150 bin Alevi yaşa-
dıkları topraklarını terk etti. Amaca ulaşılmıştı. Bugün katliamı 
yerinde protesto etmek isteyen Kürtler, Aleviler, devrimci-de-
mokratik kurum temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri 
Maraş’a sokulmuyor. Ama Maraş sokaklarına bazı faşist çevre-
lerce bildiriler, afişler asılarak. Kürt –Kızılbaş katliamını « kutla-
yacaklarını » açıklarken hükümet ve temsilcileri kıllarını kıpır-
datmıyor.  Bizim için kara gün olan günler onlar için kutlama 
günü oluyorsa nasıl birlikte, kardeşçe yaşanabilir ki?

Maraş katliamdan önce ülkenin dört bir yanında yükselen 
bir devrimci halk muhalefeti bulunuyordu. Kasım ayı sonunda 
bölgede ve özellikle de Pazarcık’ta önemli bir kitle desteği bu-
lunan PKK’nin kuruluşu ilan edilmişti. İktidarda Ecevit vardı ve 
başını ordunun çektiği derin güçler yavaş yavaş 12 Eylül dar-
besine zemin hazırlamakla meşguldüler. Keza yıllar sonra Kürt 
gerillası Sivas’ın kapılarına dayanınca bu sefer de aynı katliam 
senaryosu Sivas’ta sahneye konulacaktı.

Sivas’ta 33 ilerici sanatçı ve aydının yakıldığı katliam için 
“Biz Sivas’taki şeriatçı örgütlenmenin gücünü ve herhangi bir 
kalkışmada ne kadar sürede kontrol altına alınabileceğini gör-
mek istedik. Ama ipin ucu kaçtı, saldırganlara hâkim olamadık.” 
diyen “DERİN DEVLET” anlayışı tarih boyunca gerici, şeriatçı, fa-
şist güçlerle kol kola idi. Derin devlet Maraş öncesi Muğla’da, Kı-
rıkhan’da, Elbistan’da, Malatya’da idi.  Madımak Katliamı’ndan, 
Gazi Katliamından 15 yıl önce Sivas’ta ve Çorum’da idi. 

Yaşanan bu olaylar katliamcı anlayışın var olma sebebini, 
yaşamsal dayanakları ve hizmet amacı karakteristiğini ayan be-
yan ortaya koymaktadır. 

 Pir Sultan Abdal’dan, Deniz Gezmiş’e, 12 yaşında semah 
dönmek için gittiği Sivas’ta yakılan Koray Kaya’dan, 12 Yaşında 
13 kurşunla Kürdistan’da öldürülen Uğur Kaymaz’a, 19 Aralıkta 
Cezaevlerinde katledilen devrimcilere, oradan hunharca katle-
dilen Roboski’deki Kürt köylülerine kadar yaşanan tüm cinayet 
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ve katliamların sorumlusu aynı organize güçlerdir. Bu organize 
güçleri örten perde, gelip geçen çeşitli hükümetler ve şu anda 
iktidarda bulunan AKP Hükümeti tarafından özenle korunmuş-
tur, açılmamıştır. Çeşitli kereler iktidarlarca dile getirilen “he-
sap sorulacak”riyakâr söylemlerine karşın bilinmelidir ki, TC 
devletinin onayı ile sahneye konulan bu katliamların üstüne 
örtülen utanç perdesi; çoğulcu, demokratik bir iktidar olmadan 
da açılmayacaktır.

Bugün aynı zihniyet Malatya’da evleri işaretlemekte, Ada-
na’da Alevi mezarlarını tahrip etmektedir. Bu da gösteriyor 
ki, Alevilere yönelik katliamlar sadece toplumsal çalkantılarla 
açıklanamaz.  Alevilere yönelik saldırılar sistematiktir. Amaç 
katlederek veya korkutarak Alevileri üzerinde yaşadıkları top-
raklardan sürmek, Alevileri ve Aleviliği top yekûn olarak imha 
etmektir. 

TC tarihine baktığımızda ne zaman Alevi evlerinin kapıla-
rı işaretlenmişse ardından bir Alevi katliamı sahneye konmuş-
tur. Maraş’ta, Malatya’da, Çorum’da, Sivas’ta olaylar hep bu se-
naryo ile sahneye konmuştur. 

Artık bu duruma seyirci kalamayız. Bir kez daha katliam-
lardan sonra Alevilerin ağıt yakmasını beklememeliyiz. Eğer 
hala içimizde bir nebze devrim ve sosyalizm ateşi kalmışsa, bir 
nebze demokratsak, birazcık hak ve adalet duygusu taşıyor-
sak,  geçmişte yaşanan katliamların unutturulmasına müsaa-
de etmemeli, yeni katliamların sahneye konmasını önlemeye 
çalışmalıyız. Katliamların yenilenmesini önleyerek, farklılıkla-
rın zenginlik olduğunu bilince çıkararak ve hepsinden önemlisi 
vicdanlarımızla, geçmişimizle, ayıplarımızla, suçlarımızla yüz-
leşerek, toplumsal örgütlülüğümüzü sağlamlaştırarak, yarınla-
rımızı aydınlatacak ışığı çoğaltmalıyız. 

Bu nedenle Maraş’da insanlık dışı kıyımın vicdanlarımız-
da yarattığı utancı hep birlikte temizlemek gerektiğine inanıyo-
ruz. Madımak’ın toplumsal belleğimizde açtığı yarayı da demok-
rasiye, insan hak ve özgürlüklerine, eşitliğe, çok kültürlülüğe 
inanan, ülkemizde yaşayan tüm halkların ayrı kimliklerinden 
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dolayı var olan haklarını ikircimsiz savunan kesimlerle birlik 
içinde sarabileceğimizi biliyoruz. Katliamlarla yüzleşmenin ve 
gerçek faillerin bulunmasının gerekliliğine inanıyor, Maraş’ın 
unutulması halinde farklı kimlik ve inançtaki her insanın can 
ve mal güvenliğine yönelik tehditlerin artarak devam edeceğini 
görüyoruz.

İşte çeşitli etnisitelere mensup biz Alevilerin Kürt halkı-
nın meşru örgütlenmesine yönelik geliştirilen yok etme amaçlı 
operasyonlara karşı olmamız bundan dolayı gerekiyor. Bugün 
AKP’nin koruyucu kanatları altında Suriye ve Irak’ta mazlum-
lara karşı, çağın en vahşi katliamlarını gerçekleştiren IŞİD ka-
tillerine karşı çıkmak, Kobane başta tüm Suriye’de çıplak be-
denleriyle bu Yezit soylu zalimlere karşı direnen Kürt kızları ve 
oğulları ile aktif dayanışma içinde olmak demektir. 

Bugün bölgemizin tüm ilerici dinamikleri ayrı durma lük-
süne sahip değildir. Çağın en barbar katliamlarının yaşandığı 
bir coğrafyada güçlerimizi birleştirmeden; bu çağdışı insanlık 
dışı barbarlığa dur demek olanaklı değildir.

Kendisine devrimci diyen, sosyalist diyen tüm güçler sıra-
nın yarın kendilerine de geleceğinin bilinciyle bugünden bölgeyi 
kan gölüne çeviren, tek millet, tek din, tek dil diyenleri durdur-
mak için ortak örgütlenmeler yaratabilmeli. Bölgenin zalimler 
cephesine karşı insanlığın kurtuluşu için savaşanlarla omuz 
omuza mücadele etmelidir.

Düne kadar sahte çözüm gündemleri yaratarak toplum-
dan destek alan AKP, bugün ırkçılığı, milliyetçiliği, tekçiliği açık-
tan savunarak tüm ilerici güçlere zulüm uyguluyor. O yüzden 
bırakalım Maraş katliamcılarından hesap sormayı, katliamı 
anmaya çalışan ilerici güçlerin eylemlerini yasaklayarak tara-
fını açıkça beyan etmektedir. Maraş’ta katliamları yapanların 
ödüllendirildiğini, bu katliamı durdurmak için bedenlerini siper 
edenlerin ise zindanlara atılarak cezalandırıldığını yaşayarak 
gördük.

Oysa Türkiye eğer çağdaş bir demokrasiye kavuşmak is-
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tiyorsa, geçmişindeki bu utancı temizlemek suretiyle geleceği-
ni de aydınlatmak zorundadır. Bizce bunun çözümü katliamın 
gizli arşiv belgelerinin açıklanması, karanlıkta kalmış gerçek 
faillerinin bulunması ve Alevilerden özür dilenmesidir. Yeni 
Katliamlar yaşamamak için Maraş’ın unutturulması yönündeki 
girişim ve çabalara set çekmek, toplumun ve devletin yüzleş-
mesini sağlamak bu açıdan önem taşımaktadır.

Ortak ülkemizin devrimci, ilerici güçleri, emekten ve 
emekçiden yana güçleri, tüm ötekileştirilen toplum kesimleri-
nin insan olmaktan doğan haklarını savunan sosyalistleri,  ka-
rarlı bir şekilde; bir arada yaşama kültürünü tahrip eden karan-
lıkta kalmış bütün katliamların aydınlığa kavuşturulması için 
mücadele etmeli ve laikliği, bireyin ve emeğin özgürleştirilme-
sini, devletin demokratikleştirilmesini savunan güçlerle omuz 
omuza olmayı ana ilkelerinden biri edinmelidir.  Bu uğurda ve-
rilecek mücadelenin farklı kültürlerin ve inançların bir arada 
yaşayabileceği bir Türkiye özleminin gerçekleşmesine katkı su-
nacağını, Maraş katliamını unutturmak isteyen çevrelere etkili 
bir cevap olacağına inanıyorum.

21. Yüzyıl insan hakları, özgürlükler ve bilim çağı olma-
lıdır. İnsan hakları, özgürlük ve bilim gibi kutsal değerlere ve 
katliamlarda yitirdiğimiz canlarımıza saygının bir gereği olarak 
diyorum ki; devletin derin çekmecelerinde bulunan gizli arşiv-
ler açılmalı, katliamların yaşayan tanıkları dinlenmelidir. Ar-
şivlerin, yaşayan tanıkların, kitap, belge ve o dönemdeki mah-
keme tutanaklarının ışığında katliamda suçu, hatası ve ihmali 
bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk verileri 
çerçevesinde yargılanmalı, gerekli cezalar verilmelidir.

Anlamlı anma, kayıplarımızın katillerinden hesap sorul-
masıyla mümkün olabilir. Katliamların önlenmesi de ancak ka-
rarlı bir direnişle mümkündür. Maraş gerçeğin de ortaya çıkan 
derslerden biri de örgütlü olunan mahallelerde kayıpların asga-
ri düzeyde kalabildiğidir. IşteYörükselim Mahallesi, işte Kara-
maraş mahallesi gerçeği bunu göstermiştir. Faşist katillerin en 
çok katliam yapmak istediği bu iki mahallede kahramanca di-
renişler sonucunda faşistler mahallelere sokulmamış ve onlara 
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önemli kayıplar da verdirilmiştir. 

Üzerinden 40 yıl geçen 17-24 Aralık 1978 günleri tarihi-
mizin en karanlık günlerindendir. Bizlere bu günü yaşatanların 
yakalarına yapışmalı ve onlara bu ayıplarını unutturmamalıyız. 
40 yıl geçse bile bu işin faillerini bulup gereken şekilde cezalan-
dırılmasını sağlamalıyız.

Türkiye’de hak arama tarihi uzun, zorlu bir süreç ve ba-
zen tahammül sınırlarını zorluyor. Ancak bu zorlukların bizleri 
yıldırmaması gerekiyor, gerekiyorsa bayrağı evlatlarımıza dev-
redeceğiz, ama asla boyun eğmeyeceğiz. Bu yoldaşlara, halka, 
verdiğimiz emeklere, ödediğimiz bunca bedele bağlılığımızın bir 
gereğidir de aynı zamanda.
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Dergahlarımız İçin Hazırladığım 
Kısa Eğitim Programı 

Eğitim Program Konuları ve Akışı

1. Genel olarak inançlar tarihi

2. Coğrafyamızda inançlar ve kökenleri

3. Çok tanrılı ve tek tanrılı inançlar.

4. Kızılbaş Alevilikte inanç ritüelleri ve günümüz Alevi 
tanımlamaları üzerine

5. Kızılbaş Alevi inancına (ReaHeq inancına) kaynaklık 
eden inançlar ve günümüzde görülen etkileri.

6. Tek tanrılı dinler

7. İslamiyet’in kısa tarihi.

8. Hristiyanlık

9. Yahudilik

10. Kitabi dinlerde oluşum

11. İslamiyet’in Kürdistan’a girişi

12. Kızılbaşlığın halk bileşimi ve coğrafyası

       a) Kızılbaş Aleviler arasındaki farklılıklar ve sebepleri

       b) Ulus gerçekliği ve inançların birbiriyle bağlantısı
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13.  İslamiyet sonrası genel durum

14.  Kızılbaş direnişleri, sebepleri ve tarihleri

15.  Belli başlı Alevi otoriteleri

16.  Kızılbaş Alevilikte kurumsal yapı (Ocak, Mürşid, Pir, 
       Rayber, Talip)

17.  Kızılbaş Alevilikte ibadet (Dua, Cem, Semah, Musahip-
       lik, Doğum, Cenaze, Nikâh, Zakirlik, Kirvelik)

18.  Kızılbaş Alevilikte sosyal yaşam (Hukuk, Ahlak, Mülki-
       yet, Barış, Savaş, Devlet anlayışı)

19.  Bir Kadın inancı olarak Alevilik, Pir-Ana kültü ve gü-
       nümüz gerçekliği

20.  Tarihsel Alevilikte Kadın’ın yeri ve rolü, 

21.  Günümüz gerçekliğinde Alevi kadının konumu

22.  Bugünün yaşayan Aleviliğinde kadın-erkek eşitliği var 
       mı?

23.  İslamiyet ve Kızılbaş Aleviliğin tarihi ilişkileri ve çe-
       lişkileri

24.  Kızılbaşlık neden sistem dışılıktır. 

25.  Rızalık toplumu olarak Alevilik

26.  Kızılbaşlık ve Şia

27.  Kızılbaşlık ve Kerbela

28.  Alevilik ve Bektaşilik

29.  Devşirmecilik ve Yeniçeri Ocakları
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30.  Kızılbaşlık-Cumhuriyet ilişkileri

31.  Günümüzde Alevi örgütlenmeleri ve amaçları

32.  Türkiye ve Avrupa’da genel Alevi örgütlenmesi

33.  Alevilerin Avrupa’da Kazanımları

34.  Günümüzde Alevi Örgütlenmesi, Alevi Örgütlenmele-
       rinin güncel konumu.

35.  Alevi örgütlenmesinin güncel ve stratejik amaçları

36.  Alevi  örgütlenmesinde çalışma tarzı, yaşam, üslup, 
       hitap, planlama, disiplin ve sorumluluk.

37.  Kurumlarımızda çalışan yapısında yetki ve sorumlu-
       luklar

38.  Alevi Örgütlenmelerinin oluşturmakta olduğu Alevi 
       meclisleri nasıl işlevsel hale getirilebilir?

39.  Halkla ve diğer çevrelerle ilişkile

40.  Pirler huzurunda İkrar Erkânı ve Eğitimin Sonuçlan-
       dırılması.
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Bize “Öldürülürsünüz” Diyenlere 
Sözümüz Olmalı!

15 Temmuz sözde darbe girişiminden sonra Alevilere yö-
nelik tehditler giderek artmakta, Alevi mahallelerinde provaka-
tif girişimler yapılagelmektedir.

AKP iktidarının yürüttüğü siyasetten beslenen bu tür gi-
rişimlere 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 ika-
me edilmesidir aynı zamanda. Türk İslam Devletinin birincil 
hedefi Kürt halkının teslim alınması ise, ikinci büyük hedefi de, 
başta Aleviler olmak üzere, laik, seküler toplumu savunan ke-
simleri 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 Özde-
mir, Kanal A’da çıktığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştır: 
“Buradan Alevi STK’lara seslenmek istiyorum. Artık akıllarını 
başlarına alsınlar. Ülkede bu tip huzursuzluklara karşı ben çı-
kıp televizyonlarda rahatça her şeyi konuşuyorsam, bunlar bu 
devletin paralarıyla kuruldu. Bu devletin örtülü ödeneklerin-
den para aldılar. Sadece gücün yanında olmayacaksın ülkenin 
yanında olacaksın. Zaman gelir ortalık karışırsa, o yalılarda 
oturan Alevi vakıf başkanlarına sesleniyorum; O yalıları ba-
şınıza yıkarlar, orada oturamazsınız, o paralarınızı elinizden 
alırlar, bu Türkiye’de sizi öldürürler.”



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 123

Mesaj açık, eğer geleceğin Türk İslam Devletini savunmaz 
ve itaat etmezseniz zengin de olsanız, mülk sahibi de olsanız 
sizi öldürürler diyerek Aleviler itaate ve teslimiyete zorlanıyor.  
Türkmen Alevi Derneği başkanının bu tehdit kokan, itaat iste-
yen 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 
tweetlerinde şöyle dedi: “Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, 
hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te 
katillerle beraber. Lanetliler topluluğu...”, “Ey Halep’te çocuk-
ları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan 
mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor”, 
“Bu coğrafyanın her köşesinde bir Malazgirt yaşanacak. Şah 
İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. Şahlaştınız 
Yavuzlaşacağız”, “Suriye direnişi başarısız olursa savaş Ana-
dolu’da Şahİismail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Her-
kes 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 sözlerini haberleştiren haber sitelerini hedef gösterdi. 

Şen;  13.12.2016 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptı-
ğı bir açıklamada, “İllegal mezhepçi Sol ve canlı yayında savcı 
katleden örgütleri destekleyen, Sol, Birgün, Diken gibi hesap-
lar…” ifadesini kullanarak, 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, padişahlı-
ğa dayalı bir sistem getirmek isteyen AKP dikta rejiminde Alevi-
lere yapılan tehditleri bertaraf etmenin yolu bitaraf olmak değil, 
mazlumdan, haklıdan, çağdaş olandan, demokrasiden, çoğulcu 
yaşamdan yana taraf olmaktan geçmektedir. 
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Yukarda sadece iki örnekle Alevilere yönelik tehditleri göz 
önüne serdik. Ancak durum bundan çok daha beterdir. Alevile-
rin evleri işaretlenmekte, cenazeleri alıkonulmakta, kurumları 
kapatılmaktadır. Tehlike büyüktür. Tehlikeyi bertaraf etmenin 
yolu da güçlü karşı koymaktan geçmektedir.

Bu tehditleri bertaraf edecek olan; Türkiye’nin devrim-
ci-demokratik dinamikleri ile Kürt Özgürlük güçlerinin, emek 
güçlerinin cephesi, mazlumların ortak cephesidir. Aleviler de 
bu mazlumlar cephesinin içinde yer alarak ve dolayısıyla taraf 
olarak ortak ülkemizin içine sürüklendiği savaş batağından çı-
kılmasını sağlayabilir. 

Her şeye rağmen biz Aleviler korkudan uzak durmalıyız. 
Tüm muhalefet güçlerinin birliğini savunmalıyız. Özellikle de 
toplu bir soykırım tehlikesi içindeki Kürt halkının haklı davasını 
ikircimsiz, amasız ve fakatsız desteklemeliyiz. Türkiye’de Kürt 
sorunu çözülmeden demokrasinin d’si bile söz konusu olamaz. 
Süreç çok tehlikeli diyorsak, “sürecin hiçbir tarafında olmaya-
rak” demokrasi güçleri ile Kürt Özgürlük 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 gös-
termelidir. Bu güçlerin yanında faşizme, diktatörlüğe, zorbalığa 
karşı taraf olmalıdır. Unutmamalıyız bugün Kürt halkını yakan 
yangın yarın şeriata karşı olan, demokrasiyi savunan tüm güç-
leri yakacaktır. 

El-kaide doğumlu İŞİD, El-Nusra ve benzeri terör örgütle-
ri Ortadoğu’da hem etnik hem de dinsel bir temizlik yapmak 
üzere sahneye sürüldü. Belirli ölçülerde bunu yaptılar da. Böl-
geye hiçbir direnişle karşılaşmadan yerleşen IŞİD ve türevlerine 
bir tek Kürtler engel oldu.  Kobani’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. 
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Bugün Aleviler “İç ve dış barışı esas alan çok kimlikli, çok 
kültürlü, çok inançlı bir yapıyı kapsayan demokratik ülke, öz-
gür yaşam, adil, eşit yurttaşlık” gibi haklı talepleri hala savunu-
yorlarsa “bana dokunmayan yılan bin yaşasın”  deme gafletine 
düşmemelidirler. Bize “öldürülürsünüz” diyenlere cevap olacak 
bir direnişi örmelidirler. 

Unutanlara hatırlatalım; 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından yapılan sokağa çıkma çağrılarına uyarak sokaklara çı-
kan faşist, dinci linç grupları kendilerinden görmediği Gazi Ma-
hallesi, Okmeydanı, Malatya Paşa köşkü örneğinde olduğu gibi 
özellikle Alevilerin yoğun olduğu yaşam alanlarını hedef alarak 
saldırmışlardır. Ankara’da Mamak ilçesinde Akdere bölgesinde 
Alevi ve Kürt yurttaşların evleri gerici-faşistlerce işaretlenmiş-
tir.

En son Ortaköy’deki katliam göstermiştir ki insanların 
“yaşam alanlarına, yaşam tercihlerine” bile saldırılacaktır.

Bu nedenledir ki biz Aleviler yapımız, doğamız gereği geç-
mişten bu güne, ezene karşı, ezilenden ve mazlumdan yana 
olan duruşumuzla 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 saraca-
ğa benziyor. AKP iktidarını sürdürebilmenin yolunun; daha çok 
baskıdan, daha çok zulümden ve daha çok katliam yapmaktan 
geçtiğine inanıyor.  O zaman biz Alevilere düşen Erdoğan dikta-
sının heveslerini kursağında bırakacak bir tutum belirlemek ve 
zulme karşı direnenlerin safında yer almaktır. 

Eğer bugün bu tutumu almaz ve Kürt halkı ile Türk devleti 
arasında Kürtlerin yaşadığı her alanda süren savaşa seyirci ka-
lırsak, yarın sıra bize geldiğinde arkamızda hiçbir güç bulama-
yacağımız açıktır.

Türkiye Erdoğan eliyle batı değerlerinden koparılarak, 
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selefist İslamcı ortaçağ değerleri ile yönetilmek istenmektedir. 
Getirilmek istenen bu sistemde bırakalım Alevilere, devrimcile-
re, demokratlara ılımlı Müslümanlara bile hayat hakkı olmaya-
caktır. 

Yeni anayasa adı altında meclis eliyle kabul edilen deği-
şikliklerle; içinde meclisin de bulunduğu tüm devlet kurumları 
ya ortadan kaldırılmakta, ya da içi boşaltılmış şekilsel kurumlar 
haline getirilmektedir.  

Bugün mecliste kabul edilen anayasa taslağı bir kölelik 
yasasıdır aslında. Bu taslağın kabul edilmesi demokrasi, laiklik, 
hak ve özgürlükler, erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi demok-
ratik değerleri ortadan kaldırıyor. Türkiye toplumu ise bu duru-
mu kendine kaygı edinmekten çok uzaklarda, toplum yukarda 
saydığımız insan olmanın olmazsa olmazlarını görmeyen ve sa-
dece yeme içme ile uğraşan bir sürüye çevrilmiş durumda.  Top-
lum son 15 yılda öyle bir düzeye getirilmiş ki, sadece günlük ge-
çim derdi ve şimdi de can derdine düşürülmüş bulunmaktadır.

Toplumun içinde bulunduğu durum üzücü olmanın öte-
sindedir. Toplum; toplum olmaktan çıkarılmış ve yoksul ke-
simler yaşam derdine düşmüş bir sürüye dönüştürülmüş bu-
lunmaktadır. Bu durumu kullanan Padişahlık serüvencisi ise 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle istediği gibi at koşturmakta, 
Ülkeyi Ortadoğu’da süren savaş bataklığına sürüklemiş bulun-
maktadır. 

Türkiye’nin gerici eğitim sisteminin sözcüsü sözde bir 
akademisyen, Alevileri katliama uğratmakla tehdit ediyor, 
Türkçü sözde bir Alevi; sesinizi çıkarmayın, bu düzenin size 
verdikleri ile yetinin, yetinmezseniz “öldürülürsünüz” diyor. 
Bu açıklamalara karşı Alevi kurumları ve HDP dışında kimse bir 
tepki göstermiyor.

Aleviler Yezidin binlerce askerine karşı tek başına di-
kilen Hüseyin’in ardıllarıdır. O zaman bedeli ne olursa olsun 
doğru bildiğimiz yoldan yürümeye devam etmeliyiz. Çağdaş 
Muaviye-Yezit hareketi AKP diktatörlüğüne karşı kahramanca 
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direnen, fedaice mücadele eden kızlarımızın ve oğullarımızın 
mücadelesine sahip çıkmalıyız. Bugün alçakça katledilen evlat-
larımızı inancımızın gerekleriyle toprağa vermemiz bile engel-
lenmekte, cenazeler ailelerine teslim edilmemektedir. 

Bize “öldürülürsünüz”  diyenlerin sözlerini ağızlarına tı-
kayacak bir tutumun sahibi olmalıyız.  Evlatlarımız geleceği-
mizdir. İnancımız yaşamımızdır. İnsan olmaktan doğan insani 
haklarımızı savunmak insan olmamızın gereğidir. 

Bize ölümü reva görenlere karşı, kendimizi savunacak 
mekanizmalar yaratarak hazırlık yapmalıyız. Bilmeliyiz ki, 
teslimiyet ihanettir. Alevilerin felsefesinde ise teslimiyet düş-
künlüktür. Düşkünlük ise Alevi olmaktan ve insan olmaktan 
çıkıştır.  Bizim tüm bu tehditlere verecek cevabımız direnmek-
tir. Biliyoruz ki direniş yaşamdır. Direniş kurtuluştur. Derisi yü-
zülen 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 savu-
nucusu AKP faşizmine karşı kahramanca bir direniş sergileye-
rek geleceğimizi kurtaracaklardır. 

Sözümüz var bizi ölümle terbiye etmek isteyenlere; sö-
zümüz var bize katliam dayatanlara; sözümüz var mazlumdan 
yana durmamızı engellemek isteyenlere; Biz Aleviler tarihten 
bu yana bedeli ne olursa olsun doğruya, iyiye, güzele, eşitliğe, 
özgürlüğe sevdalı bir toplumuz. Bu değerleri korumanın bedeli 
ölüm de olsa doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. 

Ve zalimlerin sarayını ve saltanatını başlarına yıkacağız. 
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Ek Yazılar;

Horasan’a  Gidende Oradan Geri  Gelende Dersim’in Kı-
zılbaş Kürtleriydi !..

Bir analiz;

Mehmet Bayrak.

Siz hem Alevilik ve Kürtler hem de Ortaçağ’dan Modern 
Çağa Alevilik adlı çalışmalarınızda 12 büyük Alevi Ocağı’nın 
Dersim’de bulunduğunu söylüyorsunuz. Dersim Alevilik içinde 
niye böyle önemli, kilit bir noktaya geldi?

Öncelikle şunu belirteyim. Bu belirlemeyi sadece biz yap-
mıyoruz, devletin gizli belgelerinde de var bu. Söz gelimi Ata-
türk’ün danışmanı Hasan Reşit Tankut 1925 Kürt İsyanı’ndan 
sonra Şark İlleri Asayiş Müşavirliği’ne atanıyor, gizli bir görevle. 
Ve Tankut’un en çok üzerinde durduğu bölgelerden birisi Der-
sim bölgesi. Onun da tespit ettiği hususlardan bir tanesidir bu. 
Yani o temel ocakların Dersim’de bulunuyor olması konusu. 
Dersim 17. yüzyıl ortalarına, Kasr-ı Şirin Antlaşması’ına kadar 
Safevi toprağıydı. Şunu da ayrıca belirtmek lazım ki, gerek Ana-
dolu gerek Mezepotamya Aleviliği’nin üzerinde Ari inanç ve 
kültürlerin çok büyük bir etkisi vardır. Özellikle İran menşeyli 
inançların ve kültürlerin çok büyük bir etkisi vardır. O coğrafya-
dan en son kopan toprak da Dersim toprağıdır.

Geçmişte Alevilerin yönü hep İrana dönüktü. İranda ki 
Erdebil Tekkesi, adeta Alevilerin kutsal mekanlarından biridir. 
Bundan dolayı da Anadolu’daki bütün Aleviler’in, sadece Kürt 
Aleviler’in değil diğer Türkmen Alevileri’nin de yönü genelde 
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İran’a dönüktür geçmişte. Fakat Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla bir-
likte Dersim eyaleti, Dersim bölgesi Safeviler’den kopup Os-
manlılar’a geçince, bir diyalog kopukluğu da oldu. Ama yine de 
o bölgede yaşayan Aleviliğin izlerini üzerinde en çok taşıyan 
Dersim oldu. Bu kutsal ocakların bulunmasını da ben biraz bu-
nunla ilişkilendiriyorum. Adeta, geçmişte Erdebil Tekkesi’nin 
bu coğrafyada bir versiyonu, bir temsilciliği gibi oldu Dersim 
coğrafyası. Bundan dolayı da bir çok kutsal ocağın bulunduğu 
bölge Dersim bölgesidir. Sonra Merzifon ve göreceli olarak da 
Lazkiye eklemleniyor buna. Ama en temel ocakların bulunduğu 
başlıca coğrafya Dersim coğrafyasıdır.

İkincisi Dersim her şeye rağmen Aleviliği, Kızılbaşlığı ko-
ruyabilmiş, jeopolitik, coğrafi konumundan dolayı. Ben bu iki 
etkene bağlıyorum daha çok. Üçüncü bir etken de azınlık için-
de azınlık statüsünde olmasıdır. Gerek Alevi-Kızılbaş Kurmanc 
Kürtler olarak, gerekse Alevi-Kızılbaş Zaza Kürtler olarak azın-
lık içinde azınlık statüsünde. Bu statüden dolayı da kendilerini 
daha çok korumuşlar. Zaten bu statü içinde olanlar kapanırlar 
ve iki kimliği, ulusal ve inanç kimliklerini, özdeşleştirirler. Bun-
dan dolayı da ben bu korunmanın uzun sürdüğünü düşünüyo-
rum.

Öyle görülüyor ki, Aleviliği, o coğrafya, o topluluk en yo-
ğun biçimde yaşamış ve yaşatmış. Orada o ocaklara adını veren 
dini önderleri birer kutsal kişilik haline getirmiş.

17. yüzyılın ortalarına, 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Os-
manlı’ya geçene dek Dersim’in Safevi toprağı olduğunu belirtti-
niz. Dersim’in sünni İslamla anlaşamadığı, onu benimsemediği 
ve kendisini onun içinde eritmediği bir gerçek. Peki ama, Safevi 
hükümranlığı altında olduğu dönemde Şiilik’le nasıl bir ilişkisi 
vardı?

Benim gördüğüm kadarıyla özellikle İran coğrafyasında 
dağlık bölgelerde, bu egemen Şiiliğe aykırı inançlar yaşamış. 
Uzun süre varlıklarını sürdürmüşler. Bu zaten sosyolojik bir 
olgu. Yani bir merkeze yakın olan ve kuşatılması, fethedilmesi 
kolay olan unsurlar en erken egemen düşünceye kalb edilebili-
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yorlar. Ya da asimile edilebiliyorlar. Fakat göreceli olarak mer-
kezden uzak olanlar, bir de ulusal kimlik olarak farklı olanlar 
daha çok direniyorlar. Çünkü onlar azınlık içinde azınlık sta-
tüsündedir. Bu statü içinde olanlar kendilerini koruyabilmişler. 
Dersim bölgesi de bunlardan biridir. Ve ben onların, bugün Ale-
vilik dediğimiz inancı taşıdıklarını ve egemen Şiiliğe karşı koru-
duklarını düşünüyorum.

Biliyorsunuz bu Horasan olayı çok önemli. Alevi Kürtler, 
Kızılbaş Kürtler geçmişten bu yana ne doğuda şii Safeviler’le 
iyi anlaşabilmişler ne batıda sünni-müslüman Türklerle, daha 
doğrusu Osmanlı’yla. Dolayısıyla bu iki imparatorluğun tepiş-
mesi sırasında devamlı savurulan unsurlar Alevi Kürtler olmuş. 
Bunlar iki tarafa da yanaşamadıkları için, iki tarafın da yanında 
yer almadıkları için istenmeyen unsurlar haline geliyorlar. Bun-
ların bir bölümü zoraki batıya ya da doğuya göçüyor öncelikle. 
Yani batıda Anadolu içlerine doğru, doğuda da Alburuz dağları 
üzerinden Horasan’a doğru göçüyorlar.

Asıl önemli ve zoraki göç de Şah Abbas döneminde yaşa-
nıyor. Yani Dersim daha Safevi toprağıyken, 17. yüzyılın başla-
rında. I. Şah Abbas, bu Müslüman da olmayan Şii de olmayan 
Kızılbaş Kürt unsurlarını kuzeydeki sünni Özbeklerin ve sünni 
Türkmenlerin İran topraklarına saldırmasını önlemek, onları 
barajlamak amacıyla Dersim toprağından alıp götürüp Horasan 
bölgesine yerleştiriyor. Bazı kaynaklar on binlerce ailenin, bazı 
kaynaklarsa 5 bini aşkın ailenin göç ettirildiğinden söz eder. Ne 
olursa olsun 17. yüzyılın başında bu büyük bir rakamdır. Şah 
Abbas bir yandan da bunları o topraktan kopararak bir güç ol-
malarını da önlüyor. Kendisine karşı yapılacak bir başkaldırının 
direncini de kırmaya çalışıyor. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışı-
yor. Fakat Kasr-ı Şirin Antlaşması ile birlikte bu topraklar, yani 
Dersim eyaleti Osmanlı’ya geçince, Horasan’da zoraki iskana 
tabi tutulmuş ailelerin bir bölümü kendi topraklarına geri dö-
nüyor. Horasan’dan gelme olgusunun aslı budur. Horasan’dan 
gelme var, ama bu Dersim’den oraya gidenlerin geri gelmesidir.

Bugün Horasan’daki aşiret yapısına bakarsanız aşağı yu-
karı Dersim’in bir simetriği gibidir. İki büyük konfederasyon 
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vardır. Biri Çemişgezek Konfederasyonu’dur bir diğeri de Şadlu 
Konfederasyonu’dur.

İlginçtir Horasan’da iskana tabi tutulan Kızılbaş Kürtler 
belli ölçüde şiileşmiştir ama onların şiiliği de İran şiiliğine ben-
zemiyor. Onların şiiliği Aleviliğe daha yakın bir şiiliktir. Yani bu 
anlamda da asimile edilememişler.

Özellikle politik ortamın çok kızıştığı, Kürt meselesinin 
zirveye çıktığı noktalarda bilhassa yaşlı kuşaklar “Bizim atala-
rımız Horasan’dan geliyor, asıl Türk biziz, asıl Müslüman biziz” 
derlerdi. Burada belki de Horasanın yapısı ve önemi üzerinde 
biraz daha konuşmak lazım. Niye başka hiçbir ispata gerek bı-
rakmaksızın, tek başına “Horasan’dan geliyor olmak” Müslü-
manlığın ve Türklüğün kanıtı sayıldı?

Şunu açık söyleyeyim, bu tamamen bir propaganda ürü-
nüdür. Egemen ve resmi ideolojiler böyle bir şeyi zaten isterler. 
Fakat bu propagandaya uyan pir ocakları, mürşit ocakları yö-
netimlerle iyi geçinebilmek için adeta bu propagandaya çanak 
tutuyorlar. Kendilerine tarihi bir köken uydurmaya çalışıyorlar. 
Bunu nereye dayandıracak? Horasan’dan gelme olayı var. Bu 
olayı bir gidip gelme şeklinde değil de, sanki orası bir Türk yur-
duymuş, oradan çıkıp Dersim’e gelmişler ve sonradan Türkçeyi 
öğrenmişler biçiminde sunuyor. Bu resmi ideolojinin tuzağına 
düşmektir. Bir de bu dede ocaklarının kendilerini kabul ettir-
me çabasıdır. İşin aslı budur. Bugün bile bazı rakamlara göre 2 
milyon, bazılarına göre ise en az 1 milyondan fazla Alevi veya 
Şii Kürt var Horasan’da. Orada bazı Sünni unsurlar var ama çok 
azınlıktalar. Yezidiler var sonra, onlar da azınlıkta. Ama Alevi 
ve Şii Kürtlerin nüfus oranı yüzde 75 civarında.

Abdülhamit Takası: Çocuklar Mektebe, Kur’an Dersim’e

Kitaplarınızda tematize ettiğiniz ve belgeler sunduğunuz 
bir konu var: 19. yüzyılda bölgedeki misyoner faaliyetleri. Ne 
oldu? Protestanlar niye gittiler oraya? Niye çalışma yaptılar? Si-
zin sunduğunuz belgelerden, halk katından da onlara yönelik 
bir ilgi olduğu anlaşılıyor. Halk niye bunlara olumlu tepki verdi?
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Misyonerlerin yoğunlukla gittiği kesim, Fırat’ın batısında-
ki coğrafyada yaşayan Alevi Kürtlerdir. Batılılar, bölgeyi birçok 
nedenle kendilerine daha yakın buluyorlar. Bir defa Ari soydan 
gelmelerinden dolayı yakın buluyorlar. İkincisi inanç olarak 
yakın görüyorlar, yani Aleviliği Hırıstiyanlığa yakın sayıyorlar; 
özellikle de Protestanlığa. Bir de bölgede yaşayan Ermeniler var. 
Onlar daha çok Gregoryan Hırıstiyanlar’dı. Bu, Kürt Kızılbaşlı-
ğını büsbütün okşayan bir inanç. Protestanlar, Osmanlı’nın ba-
tıya açılma çabasından sonra izinli olarak bu bölgelerde faali-
yet yürüttüler. Bir defa bölgede Protestan olan unsurlar vardı. 
Onlara gittiklerinde karşılarında aynı zamanda Kızılbaş Kürtleri 
buldular. Kızılbaş Kürtler de bunları hiç yabansımadı. İki neden-
le yabansımadı. Bir, Alevilik gerçekten de Hırıstiyanlığa yakın 
olduğu, ortak tarafları olduğu için –bunu gerek misyonerler ge-
rekse de devletin gizli belgeleri söyler zaten. “Siz Tanrı’yı, Ba-
ba-Oğul-Kutsal ruh olarak anlarsınız biz bu üçlemeyi Allah-Mu-
hammed-Ali biçiminde söyleriz. Sizler sakal, bıyık kestirmez, 
kıl düşürmezsiniz, biz de öyle. Siz tek kadınla evlenir, kadın 
boşamazsınız, biz de öyle. Oruçlarımızın vakit ve şekli ile, iba-
detlerimizin şekli aşağı yukarı aynıdır. Siz de gusul etmezsiniz 
biz de. Siz göğsünüzde haç çıkarmak sureti ile kelime-yi şeha-
det getirirsiniz, biz açık avcumuzu bağrımıza basmak sureti ile. 
Biz sonradan, Hz. Ali efendimize uyduğumuz için adımız Alevi 
oldu, yoksa aramızda bir fark yoktur.” Bunlar, devletin gizli bel-
gelerine ve batı literatürüne de yansıyan, o zamanki bir Kürt 
Alevi pirinin sözleridir. Bakın bir Alevi kendisini böyle görebili-
yor, böyle tarif ediyor. İkincisi de bölgenin o güne kadar Osman-
lı’yla hiçbir ortak tarafı olmamış. Bir batılı gelince, adeta onu 
batıya açılan bir kapı gibi görüyor. Dolayısıyla onu bir yönüyle 
bir kurtarıcı gibi de görüyor. Yani ittifak yapılabilecek bir güç 
olarak da görüyor. Dikkat ederseniz, ta 19. yüzyılda Amerika’ya 
Dersim’den göçler vardır. Onlar bu nedenledir. Ben bu etmenle-
re bağlıyorum.

Peki Osmanlı, Protestan Misyonerler’in bölgeye gidip ça-
lışma yapmasına nasıl yaklaşıyor?

Dersim’le ilgili çok çarpıcı bir olgu Abdülhamit dönemin-
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de yaşanıyor. Bu çok önemli. Alevilikle Gregoryan Hıristiyanlığı 
arasındaki çok büyük benzerlikten dolayı çok yakın bir dostlu 
kuruluyor. Bir bütün olarak Kızılbaşlar’la Hıristiyanlar genelde 
dostlar. Bu devletin gizli belgelerine de yansıyor zaten. Ama Kı-
zılbaş Kürtlerle Gregoryan Ermeniler arasında ayrı bir dostluk 
sözkonusu. Batılı misyonerlerce de bu özellik göründüğü için, 
bölge halkı arasında belli çalışmalar yürütülüyor. O tarihe ka-
dar Osmanlı’yla hiç uzlaşamamış olan bölge insanı, karşısında 
kendisine sahip çıkacak unsurlar olarak batılıları görüyorlar. 
Batılıları kendilerine yakın görmeye ve onlarla diyaloga girme-
ye başlıyorlar. Osmanlı bundan müthiş işkilleniyor, kaygılanı-
yor. Çünkü bu yolla Kızılbaşlar’ın Hırıstiyanlığa, Protestanlığa 
kayacağından korkuyor. Bundan korkulduğu için Abdülhamit 
bir takım önlemler almaya başlıyor. Daha önce bölgeye izinli 
gelen bu seyyahlara izin verilmemeye başlanıyor. Ve Protestan 
kilisesi yerine de mümkün mertebe katolik kilisesi güçlendiril-
meye çalışılıyor. Bu yapılırken özellikle Dersim bölgesi, çünkü 
burası kaynaşmanın en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesidir, 
esas alınıyor. Ayrıca Abdülhamit’in de göz diktiği başlıca bölge-
dir Dersim.

Abdülhamit Hamidiye Alayları’nı sünni Kürtlerden oluş-
turdu. Bu Alevi Kürtler arasında bir kırgınlığa da yol açtı. Çünkü 
sünni Kürtler, özellikle de cahil unsurlar, Kızılbaş Kürtler üze-
rinde de baskı uygulamaya başladılar. Zaten Kızılbaş Kürt Sün-
ni Kürt çelişkisinin asıl başladığı dönem bu Hamidiye Alayları 
dönemidir. Abdülhamit bir taşla bir kaç kuç vurmak amacıyla, 
Kızılbaş Kürtleri de göreceli olarak yanına çekebilmek amacıyla 
bir Aşiret Mektebi projesi başlatıyor. Hamidiye Alayları yoluyla 
sünni Kürtleri feth etmiş ama diğerleri kırgınlar. Bunları da bu 
mektepler yoluyla yanına çekmek amacıyla Dersim bölgesine 
elçi gönderiyor. Diyor ki: “Ben sizin çocuklarınızı eğitip subay 
yapacağım. Fakat siz Protestanlara büyük yakınlık gösteriyorsu-
nuz. Sizden alacağım çocuklara karşılık ben de size hanefi din 
adamı göndereceğim.” İşte Kur’an’ın Dersim bölgesine girmesi 
bu hanefi hocalar aracılığıyladır. Abdülhamit Protestanlığın böl-
gedeki nüfuzunu kırmak amacıyla karşı böyle atağa geçiyor. Bu 
hanefi din adamları bir yandan Protestanların etkisini kırmaya 
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çalışırken bir yandan da Dersimlileri hanefiliğe yöneltiyorlar. 
Mesela Alevilerin yaşadığı hiçbir bölgede Kur’an yer almazken, 
yer bulmazken ben Dersim’de cenaze törenlerine, belli ritüel-
lere Kur’an’ın girdiğini gördüm ve çok şaşırdım açıkcası. Bunu 
araştırınca bakıyorsunuz ki 110 yıllık bir geçmişi var bu olayın.

Dersim’li bir yazar kesimi var, ve bunlar “Zazacılık” denen 
akımın savunuculuğunu yapıyorlar. Onların formüle ettiği bir 
iddia sözkonusu. Diyorlar ki: “Dersim’in kendine has inançları 
vardır, Zazacası ile ‘Yitikate Dersim’ denen.” “Bir taraftan” di-
yorlar “birileri bu inançların kökeninin Şamanizm’e dayandığı-
nı söyleyerek bizi Türkleştirmek ister, beri taraftan birileri Zer-
düşt’ten geldiğini söyleyerek bizi Kürtleştirmek ister. Ama bu 
inançlar doğrudan ne Zerdüştilik’ten ne de Şamanizm’den gelir. 
Bu iki öğenin, şu ya da bu oranda Dersim inancında etkisi olabi-
lir, ama bu inançlar tamamen bölgeye hastır, bölgede doğmuş-
lardır ve kendi başlarına bir inanç sistemidir.” Ayrıca bu inancın 
tanrıları olduğunu da ekliyorlar. Siz bu teze dair ne diyorsunuz, 
ne düşünüyorsunuz?
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Rıza Şehrinde Toplumsal Ahlak

Mehmet Yapıcı

Rıza şehrinde, şiddete yer yoktur. Mutluluk ve acılar pay-
laşılır, Zorlama yoktur. “Ben senin evinde kendi evim gibi otura-
bilmeliyim, sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmeli-
sin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin malıdır..” 
diyen Şeyh Bedrettin’in yolu yol kabul edilir.

Alevilik, Kızılbaşlık ya da diğer bir ismiyle Ehlê Haq inan-
cının; yaşadığı tüm süreçler itibariyle, ideal insana (İnsan-ı Ka-
mil) ulaşmada geliştirdiği inanç ve öğreti felsefesi, bu sosyal, 
inançsal yapının bugüne kadar ulaşmasını da sağlamıştır.

Alevi toplumunun esas özelliği; kendini kültür ve inanç 
ortaklığın da dile getiren bir tür ruhsal biçimlenme ortaklığına 
ulaşmasıdır.

Başka bir deyişle zahir ile batının birlikte algılandığı bir 
tür manyetik kuzeydir buradaki şekillenme. Bu şekillenmenin 
uzun bir tarihsel sürecin ürünü olduğunu da bura da belirtmek 
gerekir.

İslam öncesi yapısı sürecinde, bir inanç ve öğretiye dönü-
şen Alevilik (Ehlê Haq); ilk uygarlığın beşiği olarak anılan Mezo-
potamya’yı da içine alan ve yüzlerce uygarlığın geçtiği Anado-
lu’da son şeklini alarak olgunlaşmıştır.

Bu yüzdendir ki çoğu araştırmacılar “Anadolu Aleviliği” 
kavramını kullanırlar.

Alevilik, olgunlaşma süreci nedeniyle de farklı uluslardan 
(Türk, Kürt, Arap, Arnavut, Ermeni) ve milliyetlerden insanların 
inanç ve öğreti tercihi olmuştur.

Aleviler, öğreti ve inançlarının anlam kazandığı Anado-
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lu’da yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir toplum anlayışını 
ortaya koymak zorundadır.

Bir hat olarak tanımlayabileceğimiz ya da Alevi kent yapı-
lanması olarak belirlenen yeni ihtiyaçlara cevap veremeyen bir 
Aleviliğin özgün halini ileri kuşaklara aktarma da sorun yaşa-
yacağı kesindir.

Bu gün Alevi inancı ve öğretisinin en önemli sorunların-
dan birinin de özgün halinin ileri kuşaklara aktarılmasıdır.

‘’Ne yapmalı?’’ sorusunu sormanın zamanıdır artık.

Kapitalist modernitenin olanakları ve toplumsal birikim-
lere saldırıların en yoğun olduğu bir dönemde Alevi inancının 
ve öğretisinin özgün halini korumak endişesi üst noktaya ulaş-
mıştır.

Artık nüfusunun tamamına yakını kentlerde yaşayan Ale-
vilerin, kendilerine bekleyen sorunlarını çözme stratejilerini or-
taya koymalıdır.

Sınıfsal konumu gereği yaşadığı toplumlarla olan ilişkile-
ri, kent içerisindeki politik ve ekonomik ilişkileri, eski sınıfsal 
konumlarının değişimi, diğer inançlarla yakın ilişkileri, asimi-
lasyon araçlarıyla direk yüz yüze gelmeleri nedeniyle yaşadığı 
ekonomik düzenin inanç üzerindeki etkisine bakmak gerekir.

Aleviler nasıl bir ekonomik ve siyasi düzen içerisinde ya-
şamaktadırlar?

Günümüzde tüm ekonomi bilimi; kapitalizmin yeni süre-
cinde varlığı ve sürdürülebilirliğini, “büyüme” ve “sürekli deği-
şim” prensiplerine dayandığını belirtmektedir.

Bu nedenledir ki yeni kapitalizm, sürekli olarak yeni ihti-
yaçlar ve bunu karşılayacak ürünler yaratmak zorundadır.

Büyük ölçüde sermaye gelişimi ve değişimi nedeniyle 



Alevilik Üzerine Ezber Bozan Yazılar - 3 - 137

“kapitalizm, yalnızca bir form içinde sürekli olarak kalmamış, 
toplumsal ilişkileri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kurumları 
da daima dönüştüren bir sistem olarak” gelişmesini sürdürmüş 
bugün ki “Kapitalist Modernite” olarak ifade edilen bir sürece 
evirilmiştir.

Bu yeni durum, işçi sınıfı başta olmak üzere sınıfların ko-
numlarında değişikliklere neden olmuştur.

Alevilerin sınıfsal farklılaşması da bu süreçte gerçekleş-
miştir.

Anamalcı sınıfın yeni kapitalist modernite düzeni olarak 
ifade edeceğimiz yeni ekonomi düzeni sürekli olarak bir deği-
şim ve dönüşümü yaşamaktadır.

Kapitalizmin bu derece gelişimi karşısında, toplumcu 
devlet kuramı savunucuları hala bir sosyalist devletin var olabi-
leceğini savunarak, değişime kapalı olduklarını ısrarla sürdür-
mektedirler.

Kapitalist modernite düzenin “yeni toplumsal problem-
ler” de üretmeye devam etmesi karşısında Marksist öğretinin 
yeterince proaktif ideolojik bir gelişme kaydedemediğini de gör-
mekteyiz.

Bilindiği üzere artık zorun rolü tükenmiştir.

Zor ile bir adım bile atılamaz.

Marksizm’in kapitalizmin bu çağdaki gelişimini durdur-
ma çabası artık yetersiz kalmıştır.

Kapitalizmin varlığı ve sürdürülebilirliği, “büyüme” ve 
“sürekli değişim” prensiplerine dayandığı halde Marksizme ya-
pılamayan katkılar nedeniyle bulunduğu durakta kapitalizme 
karşı konumlanmış düşünmektedir.

Yeni kapitalist düzen önümüze yeni sorunlar ortaya koy-
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maktadır.

Bu sorunlar; inanç, ekolojik çevre, cinsiyet ayrımı, hiye-
rarşi, kent, yurttaşlık, demokrasi… şeklinde ifade edebiliriz.

Bugün ki kapitalist modernite; öz olarak, yaşadığımız dün-
yayı olumsuz olarak etkilemekte, iklimsel değişiklikler, ulusla-
rarası sermayenin oluşturduğu oligarşik kurumlar, düzensiz ve 
sınıf farklılığına hizmet eden kentsel düzenlemeler tüm insanlı-
ğa karşı top yekun bir yönelimi gündeme getirmektedir.

Geçmişin klasik sınıf farklılıkları artık ırk, cinsiyet, cinsel 
tercihler ve ulusal ve bölgesel farklılıklara dayalı hiyerarşik ka-
tegori şeklinde iç içe girerek yeni bir durum yaratmışlardır.

Tam bu nokta da Aleviler nasıl bir düzen istemektedirler? 
sorusuna bir ütopya ile cevap verilmiştir.

Rızalık şehri.

Nasıl bir şehir? Şehr-i Rıza.

Canların bu şehrinde, tartı yok, terazi yok, para yok, pul 
yok, vergi yok.

Rızalık Şehri Toplumu “herkese ihtiyacına göre kazanç ve 
herkese yeteneğine göre iş temel felsefesi egemendir.

Rıza Şehrinde, şiddete yer yoktur. Mutluluk ve acılar pay-
laşılır, zorlama yoktur. “Ben senin evinde kendi evim gibi otura-
bilmeliyim, sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmeli-
sin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin malıdır..” 
diyen Şeyh Bedrettin’in yolu yol kabul edilir.

Rızalık Şehri dedikleri ütopyanın, gerçekleşebilirliğinin ve 
günümüz dünyasındaki yeri nedir? sorularının sorulmasına ne-
den olmaktadır.

Alevilerin temel yaşam/inanç ve öğreti felsefesine arka 
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plan oluşturan Rıza Şehrinde tahakküm kavramının yeri yoktur.

Rızalık Şehri canları, insanın insan üzerinde tahakkümü-
nü ret eder.

Erkeğin kadın, yaşlıların gençler, bir etnik grubun diğeri, 
devletin toplum, bürokrasinin birey, bir sınıfın diğer sınıflar ve 
sömürgeci güçlerin sömürge halklar üzerindeki tahakkümünü 
kabul edilemez görmektedir.

Rıza Şehri tasarımın da;

İnsanlığın yaşamı anlamadaki bakışı; tüm özel mülkiyet 
ret eden bir tür insan kolektifliği gibi, komünaldir.

Alevi toplum yönetiminde, canların yönetilmesinin yeri-
ni, şeylerin yönetilmesi alır. Bunun anlamı Kırklar Meclisi hu-
kukunun koşullara uygunluğu sağlanarak, tüm canların ortak 
akıl üretimine katılımları sağlanır.

Her canın rolü diğer canlara göre eşittir.

Canların Üretimdeki rolleri elbette önemlidir ancak belir-
leyici değildir.

Doğal / ekolojik ve komünal yaşam olarak ifade edebile-
ceğimiz Rıza Şehri doğal yaşama dayalı, doğal ve ortak bilinç, 
doğal yaşam merkezli demokratik yaşam ve örgütlülüğü esas 
almaktadır.

Bu şehir de cinsiyetçi anlayışın yeri yoktur. Cinsel sömü-
rüye izin verilmez.

Alevi yaşam felsefesi, akrabalık dahil her türlü hiyerarşi-
lerin potansiyel olarak ortadan kaldırıldığı ve insanlık temeline 
dayalı özgür bir ülke ve toplum gayesini esas alır.

Rızalık Şehrinin insanları, ”toplum olmadan insan var 
olamaz, esas olan kişisel özerklik değil toplumsal özgürlüktür” 
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şeklinde ifadesini bulan toplumculuk her zaman yaşamın vaz-
geçilmezidir.

Rıza Şehrinin insanları; yaşadığımız süreçte her şeyin ve 
tüm ilişkilerin metalaştırıldığı bilinciyle burjuva sınıfının ve 
özel mülkiyetinin tüm kurumlarına karşı inanç ve öğretinin 
toplumsallığını korumak ve geliştirmek üzere, hiyerarşiyi ve ta-
hakkümü sömürü düzeninin nedeni olarak tespit ederek sınıf 
bilincini üst noktaya çıkartmıştır.

Rızalık Şehrinde, zulme rıza göstermek zulüm ile eşan-
lamlıdır.

“Rızasız bahçenin gülü derilmez” diyen Neşet Ertaş ile

Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?

Erelim Ali sırrına
Çıkalım meydan yerine
Can-ı başı hak yoluna
Koyamazsın demedim mi?

Pir Sultan, Ali Şahımız
Hakka ulaşır rahımız
Oniki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi?

Pir Sultan Abdal ise Rızalık makamının ve sürecinin bir 
yol erine yol bilen olarak sırrı hakikat’a ulaşmanın güçlüğü be-
lirtilirken ulu ozan, ikrar verip toplumsal yaşamda topluma yön 
veren, yol ehli olmayı, yani cevri-cefa çekmeyi, Ali’nin sırrına 
ermeyi, can-ı başı hak yoluna koymayı ve On iki İmam katarına 
uymayı Rıza Şehrinin yol eri olabilmenin zorluğuna ve olmazsa 
olmazına da işaret etmiştir.

Rızalık Şehrinde yaşayan Kızılbaş/Alevi yol erinin, uymak 
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zorunda olduğu toplumsal ahlaki öğretinin özünü oluşturan 
kişinin toplumla barışık olması yani eline, diline, beline sahip 
olması, gök kubbe altında yaşayan tüm insanlara bir gözle bak-
ması yolun esasını teşkil eder.

Şehr-i Rızada canlar; Şeriata, Tarikata, Marifete, Hakikate 
ve makamlarına inanırlar. Sırrı Hakikate ulaşmanın yolunun bu 
şehir de kalmak ta olduğunun da bilincedir.

Kişinin kendisi ile barışık olması yani Pir-Mürşit önün-
de kendi özüyle hesaplaşması, nefsine göre değil, yol ve erkân 
ölçülerine göre davranışta bulunması, sabırlı, hak, vicdan ve 
adalet sahibi olması, yol kardeşine, yol erkana göre davran-
ması, onlardan malını esirgememesi, paylaşımcı olması, yarın 
yanağından gayri her şeyin ortak olduğunu bilincinde olması, 
gözünün gördüğüne görmedim ya da görmediğine gördüm de-
memesi, kulağının duyduğuna duymadım ya da duymadığına 
da duydum dememesi, ikrar verdiği meydandan, pirden, reh-
berden, musahipten rızasız ve habersiz / gizli işler yapmaması, 
sövene ve dövene (edepsize, zorbaya, zali) kul olmaması, haksı-
zın kapısına varmaması, zalimin kapısında adalet dilenmemesi 
iç hukuka uyması, yol sırrını saklamasına bağlıdır.

Sonuç olarak Ehlê Haq/Alevi/ Kızılbaş inancı ve öğretisi-
nin yaşam ütopyasının şehri olarak tanımlanan Rıza Şehrinde 
yaşayan her can, her yol eri ve yol bileni, sırr-ı hakikate, yani 
ideal insana ulaşmanın çabası ve kaygısı içerisindedir.

Uzun bir tarihsel sürecin ürünü olan ve bir tür ruhsal şe-
killenmeye neden olan yarattıkları iç hukuk ve toplumsal ahlak, 
Alevi öğreti ve inancın özgün halinin ileri kuşaklara aktarımına 
da olanak sağlayacaktır.
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İsmail BEŞİKÇİ’den Ezberbozan Bir Yazı: 
Aleviler’de Kafa Karışıklığı

Alevilik, Yahudilik gibi, Hıristiyanlık gibi, Müslümanlık 
gibi, Budizm gibi farklı bir dindir, farklı bir inançtır. Aleviliğin 
bir mezhep olmadığını, ayrı bir inanç, ayrı bir din olduğunu 
belirtmeye çalışıyorum.

Bir Alevi’ye “Neden namaz kılmıyorsun, neden oruç tut-
muyorsun, neden Hacca gitmiyorsun?” şeklinde sorular sor-
duğumuzda, “Biz Alevi’yiz, bizim inancımızda, bizim gelene-
ğimizde namaz, hac, oruç vs. yok” diyor. “Alevi isen o zaman 
dördüncü halife Ali’ye bağlılık nedendir, ‘Hüseyin çileleri’ ne-
dendir, on iki imama bağlılık nedendir?” diye sorulduğu zaman 
ise Alevi epeyce şaşırıyor. Dördüncü halife Ali’ye bağlılığın Müs-
lümanlık olduğu, ‘Hüseyin çileleri’ çekmenin, on iki imama bağ-
lılığın Müslümanlık olduğu, Şiilik olduğu, Müslümanlığın da na-
maz, oruç, hacca gitmek vs. gibi şartları olduğu anlatılıyor. Aynı 
Alevi’ye “Sen hem dördüncü halife Ali’ye, on iki imama bağ-
lı olduğunu söylüyorsun ‘Hüseyin çileleri’ çekiyorsun hem de 
Müslüman olmadığını Alevi olduğunu, Alevilikte namaz, oruç, 
haç olmadığını söylüyorsun bu bir çelişki değil midir?” şeklinde 
yeni bir soru soruyorsun... Alevi olduğunu söyleyen buna vurgu 
yapan kişinin kafası iyice karışıyor, ne diyeceğini bilemez olu-
yor. Ama yine de, Alevilik’ten de, dördüncü halife Ali’den de, on 
iki imamdan da vazgeçmiyor.

Kafa karışıklığı, düşüncelerde duygularda bir berraklık 
olmaması günümüz Alevilerinde çok sık rastlanan bir durum 
oluyor. Bazı gazetelerin son yıllarda Alevilerle, Alevi gençlerle 
ilgili röportajlar yayımladıkları, anket sonuçları yayımladıkla-
rı görülüyor. Bu röportajlarda, anketlerde Alevilerin, özellikle 
Alevi gençlerin çok karışık düşünceler ve duygular aksettir-
dikleri görülmektedir. Alevilere kendilerini nasıl algıladıkları, 
kimlikleri hakkında sorular sorulduğu zaman, dinleri, inançla-
rı sorulduğu zaman “Müslüman bir Alevi’yim” veya “Alevi bir 
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Müslüman’ım” gibi cevaplar verdikleri görülüyor. İçten çelişkili 
olan bu kavramları, bu ibareleri Aleviler gayet rahat bir şekil-
de kullanabilmektedirler. Halbuki Alevi ise Müslüman değildir, 
Müslüman ise Alevi değildir. Alevilik, Yahudilik gibi, Hıristiyan-
lık gibi, Müslümanlık gibi, Budizm gibi farklı bir dindir, farklı 
bir inançtır. Yahudilik nasıl Müslümanlık değilse, Hıristiyanlık 
nasıl Müslümanlık değilse Alevilik de Müslümanlık değildir. 
“Yahudi bir Müslüman’ım”, “Müslüman bir Yahudi’yim”, “Hıris-
tiyan bir Müslüman’ım”, “Müslüman bir Hıristiyan’ım” birbir-
leriyle çelişen ibarelerse, içten çelişkili kavramlarsa “Alevi bir 
Müslüman’ım”, “Müslüman bir Alevi’yim” kavramları da içten 
çelişkili kavramlardır. Aleviliğin bir mezhep olmadığını, ayrı bir 
inanç, ayrı bir din olduğunu belirtmeye çalışıyorum.

Alevilerin büyük kısmı “Ali’yi sevmek, on iki imama bağ-
lılık Aleviliktir. Ali sevgisini on iki imam sevgisini yüreğimizden 
hiçbir güç çekip çıkaramaz...” diyorlar. Müslümanlar da, örne-
ğin Selamet Partisi veya Fazilet Partisi de “Ali’yi sevmek Alevi-
likse biz Ali’yi herkesten daha çok severiz. On iki imamı da...” 
diyordu. “Öyleyse biz de, Aleviyiz” diyordu. Alevinin kafası bu 
sözlerle bir defa daha karışıyordu. Alevi bu akıl yürütmeler kar-
şısında bocalayıp duruyordu.

Ahmet Şık ve Hatice Yaşar, 7-13 Nisan 2002 tarihleri ara-
sında Radikal gazetesinde bir röportaj yayımladılar. Röportaj, 
“Alevi Gençler Konuşuyor” başlığı altında yayımlandı. “Kendi-
nizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce etnik kimlik mi daha önde 
yoksa dinsel kimlik mi?” “Alevi olduğunuzu gizleme ihtiyacınızı 
hissettiniz mi? Alevi olduğunuz için baskı ya da farklı muame-
le ile karşılaştınız mı?”, “Kendinizi Alevi olduğunuz için farklı 
görüyor musunuz?” gibi sorulara gençlerin verdiği cevapların 
bazıları şöyle:

“Alevi’yim, demokratım. Elbette İslami inanış içindeyim. 
Kürdüm ama kendimi tanıtırken bu ön planda tutmam. Mezhep 
kimliğim ön planda gelir.”
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“Alevi’yim Müslüman’ım.”

“Alevi’yiz Müslüman’ız. Biri soracak olursa Türküm ve 
Alevi’yim. Aleviliğimi gizleme ihtiyacı içinde olmadım.”

“Alevi’yim. Aleviliği seviyorum. Hoş görü, sevgi gibi birçok 
şeyi Alevilikte öğrendim. Müslüman’ım ama yobaz değilim.”

“Kendimi Alevi olarak düşünüyorum. Dinsiz insan düşü-
nemem. Alevilik Müslümanlıktan ve Anadolu’dan çıkma... Bazı 
ortamlarda Aleviliğimi gizledim.”

“Müslüman’ım ama herkesle barışık biriyim. Ayrımcı de-
ğilim. Aleviliğimi gizleme ihtiyacı duymadım. Baskı da görme-
dim.”

“Alevi’yim, Alevilik Müslümanlık içinde bir mezhep.”

“Alevi’yim, Erzincanlıyım, bunu hemen söylerim. Kur’anı 
Kerim’de belirlenen İslamın şartları var. Yardımlaşma, dayanış-
ma içinde yaşıyorum. Bence bunlar namazın yerine geçer. Kız 
lisesinde din hocamla tartışmaya girdim. ‘Aleviler Ali’ye inanır 
Muhammed’i tanımaz’dedi. ‘Cem’de Allah, Muhammet, Ali diye 
başlarız’ dedim... Sünnilik Alevilik ayrımı yapmak doğru değil... 
Yanlış bir şey söylenirse sessiz kalmam. Ama Alevi’yim diyor-
sam bunu iyi bilmek zorundayım.”

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kendimi İslam için-
de tanımlarım ama Taliban da Müslüman diyorlar, Recep Tay-
yip Erdoğan da... Allah, Muhammet, Ali üçlemesi içinde Ehlibeyt 
içinde görüyoruz kendimizi. Özetle Türküm Alevi’yim. Beş yıl 
öncesine kadar Aleviliğimi gizledim.”

“Alevi’yiz, Müslümanım.”

“Ailemden gördüğüm kadarıyla Alevi’yiz, Müslümanız, 
Aleviliğimi asla gizlemedim.”

“Dinle çok fazla alakam yok ama uzak da değilim ama 
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Alevi’yim.”

“Köken olarak Alevi’yim. Alevi kültürü ile yetiştirildim. 
Bunun içinde Kur’an da var. Sünnilik ve Aleviliğin zamanla ay-
rıldığı düşünülüyor. Ama ikisi de Müslümanlığa girer.”

“Kendimi Alevi olarak tanımlıyorum. Müslümanlık? Deri-
ne inersek çok karışır...”

“Alevi’yim, mezhep ya da dini anlamda demiyorum. Bir 
kültür, bir felsefedir bana göre. Peygamberimiz Hz. Muhammet. 
Biz de Allah, Muhammet, Ali üçlüsüne inandığımız için, ben de 
kesinlikle Müslümanım. Etnik kimlik geri planda kalmalı bence. 
Aleviliğimi gizlemem.”

“Alevi’yim, tabii ki Müslüman’ım.”

“Ehlibeyti bilen Müslüman’dır. Alevilik de onun bir par-
çası. Benim için ne etnik kimlik, ne dinsel kimlik önemli. Alevi 
olan artık bu niteliklerini gizlemiyorlar.”

Ahmet Şık ve Hatice Yaşar yüz gençle konuştuklarını söy-
lüyorlar. Bunlardan yirmi dördü ile yaptıkları konuşmaları ya-
yımlamışlar. Bu gençlerin yaşı 18-29 arasında değişiyor. Genç-
ler arasında lise öğrencisi olanlar da var, üniversite öğrencisi 
olanlar da var. İşçi, müzisyen, özel şirket elemanı, muhasebeci, 
terzi, elektrik kaynakçısı, makine mühendisi, eczacı kalfası, tu-
rizmci olan gençler de var. Bu gençler arasında semah hocaları 
olanlar da var. Gençlerin bir kısmı erkek, bir kısmı kadın. Bu kü-
çük bir soruşturma bile Alevi gençlerin duygularında ve düşün-
celerinde ne kadar büyük bir karışıklık olduğunu gösteriyor. Bu 
durumda kafa karışıklığının Alevi gençleri belirleyen temel bir 
niteleme olduğu söylenebilir. Konuşmaları yukarıda belirtilen 
on yedi kişiden sadece ikisinde kuşku var. Bu kuşku Aleviliği, 
Müslümanlığı sorgulamaktan kaynaklanıyor olabilir.

Şiilik şüphesiz Müslümanlıktır. Bu çok açıktır ama Alevi-
lik de Şiilik değildir. Bu da çok açıktır. Türkiye’nin toplumsal 
yapısını ve sorunlarını izleyenlerin ve gözleyenlerin bir kısmı-
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nın çok basmakalıp bazı ibareler ortaya koydukları görülmekte-
dir. “Türk-Kürt çelişkisi”, “Alevi-Sünni çelişkisi” gibi bazı çeliş-
kilerden söz edilir. Buradaki “Alevi-Sünni çelişkisi” çok yanlış 
kurulmuş bir kavram çiftidir. Doğru kurulmuş kavram çifti 
“Alevi-Müslüman çelişkisi” olmalıdır. “Şii-Sünni çelişkisi” yine 
doğru kurulmuş bir kavram çiftidir. Şiiliğin Müslümanlıkla ilgili 
bir olgu olduğunu söyledik. 7. Yüzyılın ortalarında İslamiyet’te-
ki iktidar mücadelelerinin Şiiliği ortaya çıkardığını görüyoruz. 
Şiilik her şeyden önce bir Araplık olayıdır. Araplardaki iktidar 
mücadelesinde daha doğrusu peygamberin ölümünden sonra 
yerine geçecek halifenin tayini konusunda gerçekleşen müca-
delede muhalefeti temsil edenlerdir. Ama Şiiliğin iktidar biçi-
minde kurumlaşması, devlet dini olarak kurumlaşması, İran’da 
Farslarda gerçekleşmiştir. Şiiliğin dinsel ibadetlerinde, dinsel 
inançlarında Kur’an, cami, namaz, hac vs. elbette vardır. Ama 
Alevilikte cami, namaz, hac vs. yoktur. Kur’an da yoktur. Ör-
neğin Alevi inancından olan, Aleviliği yaşayan köylerde camiye 
rastlanmaz. Aleviliğin en önemli özelliklerinden biri de Alevilik-
te sazın, sözün olmasıdır. Sazın, sözün olmadığı bir cem düşü-
nülemez. Müslümanlıkta ise müzik yoktur. Örneğin Müslüman-
lıkta saz/bağlama hiç yoktur. Müslümanlıkta Alevi semahlarını 
andıran hiçbir figür yoktur. Ama bazen ilahiler def, davul gibi 
bazı vurmalı çalgılar eşliğinde okunmaktadır. Alevi cemlerinde 
de vurmalı çalgılar yoktur. 

Ünsal Öztürk Alevi cemlerinde vurmalı çalgılar olmadığı-
nı söylemektedir. Gerek dördüncü halife Ali, gerek on iki imam-
lar İslamiyet’i yaymak için çok büyük çaba içinde olmuşlardır. 
Örneğin Halife Ali’nin bölgenin yerli halklarına İslamiyet’i ka-
bul ettirmek için çok yoğun baskıların uyguladığı bilinir. Alevi 
inancında olanların, Kızılbaşların ise böyle bir sorunu yoktur. 
Yani İslamiyet’i yaygınlaştırarak bütün halkları İslamiyet’e kat-
mak gibi bir sorunu yoktur. Alevilerde Aleviliğin propagandası-
nı yapmak, herkesi Alevi yapmak gibi bir uğraşta yoktur, böyle 
bir inançta Alevi geleneklerine aykırıdır.

Alevilik İslamiyet’ten önce Mezopotamya’da yaşayan bir 
inançtır. Zerdüşt kökenli bir inançtır. Örneğin Ezidilik ile Alevi-
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lik arasında çok sıkı bir bağ vardır. Her iki inancın da Zerdüşt kö-
kenli olduğu söylenebilir. İkinci halife Ömer, üçüncü halife Os-
man ve dördüncü halife Ali döneminde İslamiyet’in çevredeki 
halklara kabul ettirilebilmesi için çok yoğun bir baskı uygulandı. 
Bu baskı Mezopotamya’da da gerçekleşti. Örneğin Kürtlere İsla-
miyet’in kabul ettirilmesinde çok ağır bir şiddet kullanıldı. İşte 
bu ağır baskı karşısında bazı yerli halklar İslamiyet’i kabul edi-
yor göründüler. Dağların zirvelerine, gözden ırak yerlere çekile-
rek, içten, kendi inançlarını yaşamayı sürdürdüler. Ama dağla-
rın arkalarında, zirvelerinde hiç bir zaman İslam’ın gereklerini 
yerine getirmek gibi bir çaba içinde olmadılar. Kendi inançları-
nı, geleneklerini yaşamayı sürdürdüler.

Alevilik Mezopotamya kökenli, Zerdüşt kökenli bir inanç-
tır. Ezidilik ile çok yakın bir benzerliği vardır. Fakat Alevilik 
sanıldığının tersine Orta Asya kökenli, Şamanizm kökenli bir 
inanç değildir. Alevi semahının, figürlerinin incelenmesi Orta 
Asya’nın, örneğin Türkmenistan’ın folkloruyla karşılaştırılması 
bunu açıkça ortaya koyar. 2002 yılı başlarında Kanal 7’de “Eko-
nomi Vizyon” isimli bir program yayınlanıyordu. Bu programda 
Türkmenistan’daki ekonomik gelişmeler, ekonomik atılımlar 
dile getiriliyordu. 6 Ocak 2002 tarihinde öğleden sonra yayınla-
nan programda, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın “Büyük Sa-
far Murat Türkmenbaşı”nın “Ruhname” ismiyle hazırladığı ve 
yayınladığı kitaptan söz ediliyordu. Devlet başkanı Türkmen-
başı’ndan “Büyük Safar Murat Türkmenbaşı” diye iltifat içeren 
ibarelerle söz ediliyordu. Ruhname isimli kitabın içeriğinde Sel-
çuklular, Oğuzlar, Alparslan, Tuğrul Bey, Dede Korkut, Köroğlu 
gibi konular vardı. Seyfullah Türksoy isimli muhabirin hazırla-
dığı ve sunduğu bir programdı bu. Ruhname isimli kitabın yazıl-
ması, basılması, dağıtılması kutlanıyordu. Sık sık Tükmen-Türk 
kaynaşmasından söz ediliyordu. Devlet kurmak-millet kurmak 
sık sık dile getirilen kavramlardı. Programa Türkiye’den Kutlu 
Aktaş, Yalım Eralp, Saffet Arıkan Bedük gibi emekli bürokratlar, 
TRT Genel Müdürü Yücel Yener de katılmıştı. Tekstil fabrikaları 
sahibi Ahmet Çalık da oradaydı.

Bir saate yakın süren programda sık sık folklor ekipleri de 
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ekrana geldi. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı oynuyorlardı. Oyun-
larda daha çok Hint etkisi, Çin etkisi göze çarpıyordu. Çok yu-
muşak dönüşler, çok yumuşak eğilişler, yumuşak hareketlerle 
sağa sola savrulmalar,süzülerek, sekerek elips çizmeler, göze 
çarpan hareketlerdi. Folklor ekipleri sık sık ekrana getirildi. Her 
defasında kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı oynadıkları görülü-
yor. Bu oyunlarda Alevi semahını andıran hiçbir figür olmadığı 
gibi gerek kadınların, gerek erkeklerin giyim kuşamlarında da 
Alevi giyim kuşamını andıran, hiçbir şekil, hiçbir figür yoktur. 
Alevilerde kadınlar-erkekler karışık bir şekilde semah yürürler. 
Kadınların ve erkeklerin karışık oynamaları Alevi semahlarının 
önemli bir özelliğidir. Yaşlı kadın ve erkeklerin de semah yürü-
meleri Alevi semahlarının diğer önemli bir özelliğidir. Çocuk-
lar da semah yürüyebilir. “Büyük Safer Murat Türkmenbaşı”nın 
Ruhname’sinin kutlandığı eğlencelere ise folklor gösterilerine, 
oyunlara ise hep gençlerin katıldığı gözlenmektedir.

Alevi semahları Alevi cemleriyle çok yakından ilgilidir. 
Cem her şeyden önce bir araya geliş demektir. Dinsel ve inanç-
sal bir tapınma durumudur. Ama cem sadece bu değildir. Cem 
toplumsal belleği nesilden nesile taşıyan bir kurumdur. Paylaşı-
mın, konuşulduğu, gerçekleştiği, direnişin planlandığı, tartışıl-
dığı bir alandır. Alevi cemleri suçlardan ve kötülüklerden arın-
mayı, kendi kendini yönetmeyi hedefleyen bir mekanizmadır.
Alevi cemleri yaşamla organik olarak bağlantılı bir kurumdur. 
Örneğin Mevlevi ayinleri gibi hayattan kopuk değildir Mevle-
likteki sema sadece kendinden geçme ve Tanrı’yla buluşma, 
Tanrı’nın varlığı içinde erime vardır. Nakşibendi ayinlerinin de 
böyle olduğu söylenebilir. Alevi cemlerindeyse doğa vardır, ır-
mak, kurt-kuş, çiçek,ağaç, toprak vardır. Alevi cemleri tarımsal 
ve hayvansal üretimle organik olarak bağlantılı bir kurumdur.
Alevi cemleri genel olarak kış aylarında düzenlenir. Herkes işin-
de olduğu için genel olarak yaz aylarında cem düzenlenmez. 
Öte yandan cem için özel bir mekan, özel bir ev yoktur, Cem 
için müsait olan her evde cem gerçekleştirilebilir. Semah yürü-
mek cemlerin sonunda gerçekleşen bir oyundur. Semahın ağır 
semah, orta semah, hızlı semah olmak üzere bölümleri vardır. 
Cemlerde söylenen nefesin ritmine göre semah yürümenin hızı 
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da ağırdan hızlıya doğru değişir. Türkmenbaşı’nın Ruhname’si-
nin kutlandığı gösterilerde sergilenen oyunlar ise orta kararlı-
lıkta bir hızda sürüp gidiyordu. Semahlarda semah yürüyen-
lerle, semaha katılan öbür Aleviler arasında yoğun bir iletişim 
vardır. Duygu, düşünce ve ruh olarak semah yürüyenlerle, ceme 
katılan öbürleri arasında yoğun bir bütünlük vardır. Ceme katı-
lan herkes semah yürüyenlerin bir parçasıdır. Türkmenistan’da 
yukarıda anlatmaya çalıştığımız gösterilerde ise oyuncuların dı-
şındakiler sadece onların seyircisidir. Burada sadece bir eğlence 
söz konusudur. Alevi semahlarında ise duygu, düşünce, kutsal 
bir varlığa sevgi sunma ön plandadır. Büyük Safer Murat Türk-
menbaşı’nın 62. yaş yıldönümü de 2002 yılına rastlıyordu. 62. 
yaş yıldönümünde de büyük kutlamalar yapıldı, aynı oyunlar 
bu kutlamalarda da sergilendi.

2001 yılında TRT’de “İpek Yolu” belgeseliyle ilgili bazı 
gösterimler olmuştu. Bu TRT’nin de katkılarıyla çekilen bir bel-
geseldi. Bu çekimi yapanlar Çin’den başka, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerde de çekimler 
yapmışlardı. Bu çekimler sırasında da bu ülkelerin folklor zen-
ginlikleriyle ilgili programlar ekrana getirilmişti, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerdeki halk oyunları da Türk-
menistan’daki halk oyunlarına benziyordu. Bu oyunlarda da, 
örneğin Turnalar Semahı’nı, Kırklar Semahı’nı andıran hiçbir 
figür yoktu. Bu semahlarda keskin dönüşler, kırık adımlar, ör-
neğin sağa dönüyormuş gibi yaparken sola sıçramalar kutsal bir 
varlığa saygı sunma hali önemli figürler olarak görülüyor. Yel-
dirme, Alevi semahlarının çok önemli bir figürü oluyor. Türk-
menistan’daki “İpek Yolu” adlı belgeseli izlediğimde, hep Alevi 
semahları aklıma geliyordu. “Alevilik Orta Asya kökenlidir, Şa-
manizm kökenlidir, Türklerin Orta Asya’dan getirdiği bir inanç-
tır, gelenektir” diyenler acaba bu programları izlemişler midir? 
İzleyenler acaba neler düşünüyor? Alevi semahlarının kökleri-
ni bu oyunlara, bu gösterilere bakarak bulabiliyorlar mı? Orta 
Asya’ya bakarak Alevi semahlarının kökenleri hakkında hiçbir 
şey öğrenilemez, ama Ezidilerin ibadetlerine bakıldığında Ezidi-
lerin güneşe yüzlerini çevirip dua etmeleri izlendiğinde, kutsal 
günlerde gerçekleştirdikleri rakslara bakıldığında Alevi semahı-
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nın kökenleri hakkında çok sağlıklı bilgiler elde edilebilir. İpek 
Yolu programı yapımcılarından Atila ErdenS’e bu izlenimlerini 
anlatmıştım. “Türkmenistan’da, Kazakistan’da, Kırgızistan’da 
öyle olabilir ama Azerbaycan’da öyle değil demişti.” Aslında, ör-
neğin üç fotoğraf bu düşünceleri açık bir şekilde ortaya koyabi-
lir. Türkmenistan folklorunu gösteren bir fotoğraf, herhangi bir 
Alevi semahını gösteren bir fotoğraf ve Ezidilerin güneşe durup 
dua etmelerini gösteren bir fotoğraf.

Orta Asya’dan Horasan’a, Mezopotamya’ya, Anadolu’ya 
gelen Oğuzların önemli bir kesiminin Alevi inancını benimse-
meleri çok doğal. Çünkü göçebe olup at sırtında dolaşanlar için, 
yerleşik olmayanlar için Alevi inancı çok elverişlidir. Günde 5 
vakit namaz buyuran, oruç, hac buyuran İslamiyet’in ise göçebe 
yaşamı karşısında benimsenmesi çok zordur.

Kürtler

Alevilerin yaşadıkları, karşı karşıya oldukları en büyük 
tehlike asimilasyondur. 19. Yüzyılın ikinci çeyreğinden beri Ale-
vilere uygulanan politika, asimilasyondur. 1826’dan beri Vak’a-i 
Hayriye’den beri Alevilere asimilasyon politikası uygulanmak-
tadır. Bu tarihte Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile birlikte Bek-
taşi dergâhları da yıktırılmıştır. Sultan Mahmud bundan sadece 
Hacıbektaş’taki dergâhı istisna kılmıştır. Hacıbektaş’taki der-
gâh yıktırılmamış, kilerevinin karşısına cami yaptırılmıştır. Bu 
camiye de bir Nakşibendi şeyhi gönderilmiştir. Dergâh cema-
ati artık Nakşibendi terbiyesiyle yetiştirilecektir. Asimilasyon 
başlamıştır. Alevilerin Müslümanlığa asimile edilmeleri, aynen 
Kürtlerin Türklüğe asimile edilmeleri gibi bir süreçtir. Alevi köy-
lerine cami yapılması 20. yüzyılın başında Jön Türklerle birlikte 
iyice gelişmiştir. Cumhuriyetle birlikte ise sistematik bir politika 
olmuştur. Her Alevi yerleşim birimine cami yaptırmak, camiye 
bir imam tayin ettirmek, Alevileri Müslümanlaştırmanın etkin 
bir yoludur. Dr. Cemşit Bender’in, On iki İmam ve Alevilik (Ber-
fin, 5. Baskı, 2003) kitabında “Resmi İdeoloji ve Alevilik” başlığı 
altında yer alan bir bölüm var. (s. 141-145) Bu bölümde Dr. Cem-
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şid Bender 1992 yılında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
yaptığı bir görüşmeyi anlatıyor. Görüşme konusu Alevilik. Dö-
nemin diyanet işleri başkanı Said Yazıcıoğlu’ndan randevu alı-
nıyor, fakat son anda Said Yazıcıoğlu tartışmaya girmeme gibi 
bir ilkesi olduğunu belirterek, görüşmeyi kendi adına Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkan Vekili İrfan Yücel’in yapmasını istiyor. 
İrfan Yücel de Aleviler’in Müslüman olduğunu, camileri oldu-
ğunu, namaz kıldıklarını, oruç tuttukların söylüyor. Alevilerin 
Müslüman olduğunu, Alevilerin köylerinde de cami olduğunu 
sık sık dile getiriyor. Dr. Bender Alevi köylerine zorla cami yapıl-
dığını, örneğin Dersim’de Vali Kenan Güven’in vatandaşlardan 
toplanan paralarla cami yaptırdığını bu konudaki düşüncelerini 
soruyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili yine Alevilerin 
Müslüman olduğunu, her Müslüman köyünde cami olmasının 
istenen bir şey, güzel bir şey olduğunu söylüyor.

Osmanlı, Alevileri Müslüman bir grup olarak görmüyor, 
Alevi’yi , Alevi olarak, “Kızılbaş” olarak görüyor ama yok edilme-
si gereken, Müslümanlar içinde yaşamaması gereken bir grup 
olarak görüyor. Bunun için vahşete varan uygulamalar da yapı-
yor. Bu vahşetten korunmak için de Alevilerin dağların yüksek-
liklerinde, anayolların çok uzağında kendilerine yer aradıkları, 
yerleşim birimleri oluşturdukları biliniyor. Buysa toplumun Ale-
vi/ “Kızılbaş” olarak kalmasını inançlarını, geleneklerini yaşa-
masını, iç özerkliğini korumasını sağlıyor. Cumhuriyetle birlikte 
düşüncede ve duyguda tek tip insan yaratma politikası doğrul-
tusunda Kürtler Türklüğe asimile edilirken, Alevilerin de Müslü-
manlığa asimile edilmesine gayret ediliyor. Aleviler inançlarını, 
geleneklerini, iç özerkliklerini bu şekilde yavaş yavaş yitirmeye 
başlıyor. “Müslüman’ım ama Aleviyim”, “Aleviyim ama Müslü-
man’ım”, “Müslüman Aleviyim”, “Alevi Müslüman’ım” ibareleri 
bu şekilde ortaya çıkıyor. Ali Yıldırım,Osmanlı’nın Alevi’ye kar-
şı tutumunun daha dürüstçe olduğunu söylemektedir. Bu gö-
rüşe ben de katılıyorum. Çünkü Osmanlı Alevi’yi Alevi olarak 
görüyor, ama fiziki olarak onu yok etmeye çalışıyor. Alevilerde 
yok olmamak için kendilerince önlem alıyorlar. Cumhuriyet ise 
Alevi’yi Müslüman olarak görüyor, fiili olarak Müslümanlaştır-
maya, Aleviliği yok etmeye çalışıyor. Alevi kurumlarını, Alevi 



152 - İrfan DAYIOĞLU

inançlarını, geleneklerini bozuyor, etkisiz kılıyor.

Asimilasyon şüphesiz sadece Kürtlere, Alevilere uygula-
nan bir politika değildir. Asuriler, Ezidiler, Çerkesler, Lazlar vs. 
de bu politikanın etki alanı içindedir. Bir zamanlar Kürtler “en 
iyi Türk biziz, esas Türk biziz, has Türk biziz” derlerdi. 1960’lar-
da böyle bir slogan vardı. Bunun gibi zaman zaman “en iyi Müs-
lüman biziz, esas Müslümanlar Alevilerdir” diyen Alevilere de 
rastlanmaktadır. Bu asimilasyonun yoğunluğu ve yaygınlığıyla 
ilgili bir göstergedir.

1994’den önceki, yani Nelson Mandela’nın cumhurbaş-
kanlığına seçilmesinden önceki Güney Afrika yönetimini dü-
şünelim. Yerli halkın ve beyazların ayrı ayrı mahalleleri, ayrı 
ayrı okulları vardı. Lokantaları, sinemaları, otelleri hep ayrıydı. 
Nüfusun % 20 kadarını oluşturan beyazlar, yerli halkı kendi iç-
lerine almak istemiyorlardı. Yerliler “Bantustan” denilen diken-
li tellerle çevrili çok geniş alanlarda, çok büyük bir mağduriyet 
içinde yaşıyorlardı. Kanalizasyon, elektrik, su, konut gibi temel 
hizmetler çok yetersizdi. Ama toplum kendi geleneklerini, ken-
di inançlarını yaşıyordu, Güney Afrika toplumu iç özerkliğe sa-
hipti, işte bu iç özerklik giderek iktidarı yarattı. 1994’de yapılan 
ilk demokratik seçimlerde “Afrika Ulusal Kongresi” iktidara gel-
di. Nelson Mandela cumhurbaşkanlığına seçildi. Nelson Mande-
la’yı uzun yıllar cezaevinde tutan, Afrika Ulusal Kongresi’ni te-
rör örgütü ilan eden beyaz yönetimin Cumhurbaşkanı, De Klerk 
ise Nelson Mandela’nın yardımcısı oldu. 1990’ların ortalarında 
“Dünyanın en ırkçı devleti” denen Güney Afrika’da böyle bir sü-
reç yaşandı.

Ali Yıldırım’ın Alevi Öğretisi (İtalik, 2000) kitabında çok 
ilgi çekici bir bölüm var. Bu bölüm “Ya siz Sünnileştirin, ya biz 
Şiileştirelim” başlığını taşıyor. (s. 176-183) İranlı dini liderler-
den Şeriat Medari, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Süleyman 
Ateş’le yaptığı resmi bir görüşmede Türkiye’deki Alevilerden 
şikayet ediyor, Alevilerin ateistleştiklerini söylüyor. “Ya siz il-
gilenin Sünnileştirin, ya da bize bırakın Şiileştirelim” diyor. Bu 
sözün başbakanlığı döneminde Tansu Çiller için hazırlanmış 
Alevilik Raporu’nun ilk sayfasında yer aldığı belirtiliyor. “Tür-
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kiye’de Alevilik, Aleviler ve Alevilerde Siyasal Yapı, Siyasal 
Kültür” başlığını taşıyan 107 sayfalık raporun 24 Aralık 1995 se-
çimleri öncesinde Tansu Çiller’e sunulduğu belirtiliyor. Rapo-
run bir bölümünün de, Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi, 
Abdülkadir Sezgin’in hazırladığı not ediliyor. İranlılara verilen 
cevap açıktır. “Biz Alevileri Sünnileştiriyoruz” buradaki Sünni-
leştirme Müslümanlaştırma anlamına geliyor. Her Alevi köyüne 
cami yapılması, cemevi yapılmışsa bile muhakkak bir de cami 
yapılması, camiye bir de imam, müezzin tayın edilmesi asimi-
lasyonu yaygın bir yolu oluyor. Cemevlerinde resmi ideolojiyi 
güçlendirici konuşmalar yapılması, bu yönde programlar oluş-
turulması yine kararlı bir şekilde yaşama geçiriliyor. İran’la ya-
pılan böyle bir pazarlık Alevi kitlelerde nasıl bir düşünce, nasıl 
bir duygu yaratıyor acaba. “Ya siz Sünnileştirin, ya biz Şiileştire-
lim” ne anlama geliyor. Sünniliğin ve Şiiliğin Müslümanlığın iki 
yorumu olduğunu düşünürsek, asimile edilmek istenen kitlenin 
Müslüman bir kitle olmadığı açık değil mi?

Irak’ta Saddam Hüseyin rejimi çöktükten sonra Şii Arap-
lar çok büyük bir hareketlilik içine girdi. Nisan, Mayıs ayların-
da (2003) İmam Hüseyin’in şehit edilmesinin yıldönümünde on 
binlerce Şii Kerbela’da toplanmaya başladı. Şiilerin çoğu buraya 
yürüyerek gitmeye çalışıyordu. Yüzlerce Şii demir zincirlerle 
sırtını, başını dövüyordu. Sırtından başından kan çıkarıyordu. 
Binlerce Şii sürüne sürüne İmam Hüseyin’in Kerbela’daki tür-
besine, dördüncü halife Ali’nin Necef’deki türbesine varmaya 
çalışıyordu. Bütün Şiilerin “Hüseyin Çileleri” çekmediği söyle-
nebilir. Ama bu süreçte olan, bu çileleri çeken on binlerce Şii’nin 
olduğu da gerçektir. Şiiler, “Hüseyin Çileleri” çekerken, insan 
ister istemez Alevileri hatırlıyor. Aleviler şüphesiz Kerbela’ya, 
Necef’e filan gitmiyor. Alevilerde böyle bir hac anlayışı, gelene-
ği yok. Yukarıda belirtildiği şekilde “Hüseyin Çileleri” de çekil-
miyor. Tüm bunlara rağmen bazı Alevilerin kendilerini on iki 
imama bağlı hissetmeleri, bunu sık sık vurgulamaları, her Alevi 
evinde dördüncü halife Ali’nin resimlerinin asılı bulunması ir-
delenmesi gereken bir durumdur. Halife Ali’ye, Hüseyin’e, on iki 
imama bağlılık tamamen Şiilikle ilgili bir olaydır. Aleviliğin bu 
açıdan Şiilikle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Aleviler neden 
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bunu açıkça ifade edemiyor. Aleviler elbette tarihte yaşanmış 
bir zulümle ilgilenebilir, böyle bir ilgi Alevi inancıyla, Alevi ya-
şam biçimiyle de uyuşur. Hatta bir gereklilik olarak da ortaya çı-
kar. Ama sanki Alevi cemaatinin bir üyesiymiş gibi, Halife Ali’ye, 
Hüseyin’e, on iki imama bağlanmak şaşırtıcıdır. “On iki imam 
çileleri” çeken Aleviler acaba tarih boyunca sırf Alevi oldukları 
için kendilerine gösterilen şiddeti biliyorlar mı? Ali Yıldırım’ın 
“Osmanlı Engizisyonu” (Öteki, 1998) kitabı bu şiddetin, işkence-
nin, katliamın boyutların irdeleyen değerli bir çalışmadır.

2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta Alevilere karşı çok ağır bir kat-
liam gerçekleştirildi. Mart 1995’de de İstanbul’da Gazi Mahalle-
sinde ve Ümraniye’de bir kırım gerçekleştirilmişti. Daha önce 
de Çorum’da (Temmuz 1980), Maraş’ta (Aralık 1978) yine Alevi-
lere dönük zulümler, katliamlar oldu. Bu katliamların Alevilerin 
yüreklerinde ağır yaralar açtığı da bir gerçektir. Acaba Alevile-
rin yüreklerini yaralayan bu olaylara İranlı Şiiler, Iraklı Şiiler ne 
kadar üzüldüler? Veya İranlı Şiiler, Iraklı Şiiler bu katliamları 
kendilerine dert ettiler mi? Aleviler tamamen Araplıkla, Şiilikle 
ilgili bir olay olduğu halde, ‘Hüseyin Çileleri’ çekerek 1400 yıllık 
bir davayı günümüzde de sürdürmeye çalışıyorlar. Acaba Ale-
vilerin Sivas’ta, Maraş’ta, Çorum’da uğradıkları zulümler Şiileri 
dertlendirmiş midir?

“Hüseyin çileleri”, Adnan Yücel’in Ateşin ve Güneşin Ço-
cukları ( Yurt Kitap- Yayın, 4.bs.2000) şiirinde Kürtlere sitem 
ederken kullandığı bir imgedir.

“ O günah sorguları yetmedi mi yazgınıza
  O Hüseyin çileleri bitmedi mi daha
  Kırklar yediler çekip gitmedi mi
  Sazlar kırıla kırıla çalınırken”       (s. 44)

Şiilerin Kerbela’daki çile çekmelerini izlerken, insan ister 
istemez şu konuyu da düşünüyor. Kerbela törenlerinde Alevi 
semahlarını andıran hiçbir bölüm, hiçbir gösteri yok. Aleviler 
bunları karşılaştırarak, Alevilik, Şiilik konusunda Aleviliğin Şii-
lik olmadığı konusunda neden berrak bir düşünce oluşturamı-
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yor. Şurası çok açıktır dördüncü halife Ali hiçbir zaman Alevi 
olmamıştır. O, İslam Sünneti’ne sıkı sıkıya bağlıdır, kendinden 
önceki halife Osman, halife Ömer, halife Ebubekir gibi... Burada, 
acaba bilmediğimiz bir “sır” mı vardır?

Örneğin Hasan Sabbah Alamut’ta yaptığı çeşitli konuşma-
larda bu sırrı açıklıyor. (Wladimir Bartol, Fedailerin Kalesi Ala-
mut, Çeviren Atilla Dirim, Yurt Kitap-Yayın, s. 166-173; s. 441 
vd., s. 452-454) Burada bu “sırrı” açma gereğini duymuyorum. 
Ama Hasan Sabbah’ın kavrayışının çok dikkate değer olduğunu 
düşünüyorum. Kanımca Tapınak Şövalyelerinin de böyle sırları 
vardı. Acaba Alevilerin de benzer sırları var mı? Bu sır ne olabi-
lir? Şurası çok açıktır ki Alevilerin Ali’siyle tarihsel kişilik olan 
Ali, yani dördüncü halife olan Ali çok farklı kişilerdir. Alevilerin 
Ali’si halktan herhangi bir kişidir, Alevilerin Ali’si Doğa-Tan-
rı-İnsan bütünlüğünde yer alır. İnsan Ali doğanın-Tanrının ken-
disidir. Dördüncü halife Ali ise yeryüzünü, gökyüzünü, bütün 
canlı ve cansız varlıkları yaratmış Allah’ın bir temsilcisi olarak 
kavranılmaktadır. İslamiyet’i yaymak için çevre halklara çok 
ağır şiddet gerçekleştirmiştir. Alevilerde böyle bir tanrı anlayı-
şı yoktur. Doğa-Tanrı-İnsan bir bütün oluşturmaktadır. Doğayı 
gören insan, tanrıyı da görür, tanrı her insanda ayrı ayrı tecelli 
eder. Müslümanlardaki yani Sünnilerdeki ve Şiilerdeki tanrı an-
layışıyla, Alevilerdeki Tanrı anlayışının çok farklı olduğun be-
lirtmeye çalışıyorum. 19 yüzyılda yaşamış Hilmi Dede’nin

Ayine tuttum yüzüme
Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme
Ali göründü gözüme

Şiirinde sözü edilen örnek insan Ali’dir. Tanrı Ali’nin kişi-
liğinde gözlere insan niteliğinde görünür. (Bu şiir için bak. İsmet 
Zeki Eyüboğlu, Türk Şiirinde Tanrı’ya Kafa Tutanlar, Okat Ya-
yınları, İstanbul 1968, s. 119)
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Alevilikte Eleştiri Özgürlüğü

Alevilik ile Müslümanlık arasında çok derin bir fark vardır. 
Bu doğanın, toplumun ve insanın kavranması sürecinde orta-
ya çıkan bir farktır. Müslümanlıkta Kur’an her şeye egemendir. 
Doğa, toplum, tarih insan hakkında en doğru bilgilerin Kur’anda 
yazıldığı kabul edilir. Kur’an eleştirilemez. Kur’andaki bilgilerin 
doğruluğundan kuşku duyulamaz. Bu bilgiler tartışılamaz. Hal-
buki Alevilikte sınırsız bir tartışma özgürlüğü vardır. Alevilikte 
doğa, tarih, insan, Ali (dördüncü halife Ali değil) her şey tartı-
şılır. İslam teolojisinde varoluş tanrının yoktan var etmesidir. 
Yaratan-yaratılan ikilemi Müslüman teolojisinin en önemli un-
surudur. Alevilikte ise yaratanla yaratılanın birliği vardır. Alevi 
inancında varoluş Tanrı’nın kendi özünden fışkırmasıdır. Alevi 
Tanrı’yı kendi içinde bilir. Alevi inancında yer, gök, deniz, her 
şey Tanrı ile doludur. Alevilikte Doğa-Tanrı-İnsan birdir, bütün-
dür. İnsan Ali doğanın ta kendisidir. Hallac-ı Mansur’un (9-10. 
yy.), Yunus Emre’nin (13. yy.), Nesimi’nin (14-15. yy.), Süruri’nin 
(16. yy.), (Hilmi Dede’nin (19. yy.), Edip Harabi’nin (19. yy.) şiirle-
rinde bu niteliği görmek mümkündür. Kaygusuz Abdal’ın,

Hakkı ister isen Âdem’de iste
Irak’ta, Mekke’de, Hac’da değildir

deyişi yine aynı anlama gelmektedir. Tanrı’nın bir parçası 
olması nedeniyle insan kendi geleceğini kendi belirler. Fiillerin-
den sorumlu, her biri Tanrı’nın bir parçası olan insan şüphesiz 
özgürlükçü bir düzeni seçecektir. İslam’i teolojide ise insanın 
kaderi Allah tarafından belirlenir. İslam inancında insan Tan-
rı anlayışı içinde kaybolur, yok olur. İnsan Tanrı’nın varlığında 
eridiği için artık insandan eser kalmaz. Alevi inancındaysa in-
san Tanrı’yı kendi içinde yoğurur, Tanrı’ya yeni bir ruh ve şekil 
verir. Alevi ozanlar her zaman yeri, göğü, insanı, her şeyi yara-
tan Tanrı anlayışına karşı direnmişler “senin karşında ben de 
varım, senden ayrı ben de varım...” demek istemişlerdir.

Alevilikte dogmatizm yoktur. İslam’daysa yoğun bir dogma-
tizm vardır. Kaygusuz Abdal’ın şu şathiyye/yergi’sine bakalım.
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Kıldan köprü yaptırmışsın
Gelsin kullar geçsin deyu
Hele biz şöyle duralım
Yiğit isen geç a Tanrı

Kaygusuz Abdal’ın 14. yy. sonu 15. yy. başında yaşadığı 
bilinir. Bu şiirde din ve Tanrı eleştirisi vardır. Tanrı’nın var ol-
duğu varsayılan gücünü göstermesi istenmektedir. Böyle bir 
eleştiri ancak Alevi şairlere has bir eleştiridir. Müslüman bir ki-
şinin böyle bir Tanrı eleştirisinde bulunması olası değildir. Bu 
şiir 1950’lerdeki lise edebiyat kitaplarında şiirin ruhuna aykırı 
bir yorumla değerlendirilmektedir. Örneğin “şair,Tanrı’ya ulaş-
mak için insanların nefislerini yenmeleri gerektiğini belirtiyor. 
Tanrı’ya ulaşmak için nefsini yenme zahmetine katlanmayan 
insanları yeriyor. İnsanların Tanrı’ya ulaşmak için kıldan ince 
kılıçtan keskin sırat köprüsünden geçmeleri gerektiği anlatılı-
yor...” (Ağuh Sırrı Levent, Türk Edebiyatı, Lise II, İnkılap Kitabe-
vi, 1951, s. 63-64; Nihat Sami Banarlı, Metinlerle Türk Edebiyatı, 
Lise II, Remzi Kitabevi, 1951, s. 54-55; Abdurrahman Nisari, Me-
tinle Türk Edebiyatı, Lise II, İnkılap, 1955, s. 55-56; Cevdet Kud-
ret, Türk Edebiyatından Seçme Parçalar, İnkılap ve Aka, 1973, s. 
72-73)

Böyle ters, şiirin ruhuna hiç uygun olmayan bu yorumlara 
rağmen bu şiir, bu şathiyye/yergi 1950’lerde liselerde okutulan 
Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarına konabilmiş. Günümüzdeki ki-
taplarda da bu şiire, şathiyye/yergiye yer veriliyor mu acaba?

16. yy.’da yaşadığı söylenen Azmi Baba’nın

Yeri göğü ins-ü cin-i yarattın
Sen ey mimar başı eyvancı mısın?
Ayı, günü çarhi, burcu varettin
Ey mekan sahibi rahşancı mısın?
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Şeklinde başlayan şiiri de şathiyye/yergi kabul etmek 
mümkündür. (Bu şiir için bak. İsmet Zeki Eyüboğlu, a.g.e., s. 78-
84)

Yunus Emre’ye veya Müridi Molla Kasım’a atfedilen bir 
şiir de, şathiyye/yergi kabul etmek mümkündür. Bu şiir şöyledir.

Sırat kıldan incedir kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne evler yapasım gelür
Altında gayya vardır içi nâr ile pürdür

Varup ol gölgesinde biraz yatasum gelür. (Nihat Sami Ba-
narlı, a.g.e., s. 55)

Yunus Emre’nin de, “Ya ilahi ger sual etsen bana” diye 
başlayan “kıl gibi köprü gerersin geç deyi” diye devam eden bir 
şiiri vardır. Bu şiirde de örneğin Tanrı’nın terazi tutması, kötü-
lükleri tartıya vurması, eleştirilmektedir. Terazi tutmak tacirle-
rin, bakkalların işidir, denilmektedir.

“Terazi korsun hevesat dartmağa
Kastedersin beni oda atmağa
Terazi ana gerek bakkal ola

Ya bazergan, tacir-ü aktar ola” (İsmet Zeki Eyüboğlu, 
a.g.e., s. 42-43)

Doğanın, tarihin, toplumun, insanın kavranışındaki bu 
çok farklı bakışlar, birbirlerine çok zıt olan anlayışlar elbette 
Alevilik-Müslümanlık farkının temelinde duran bir konudur. 
Bütün bunlara rağmen şunu da belirtmekte yarar vardır. Dör-
düncü halife Ali’ye bağlılık, on iki imama bağlılık gibi konular 
Alevileri de dogmatik bir düşünceye doğru çekmektedir. Ale-
viler bu konuları kolay kolay tartışamamaktadırlar. Buysa Ale-
viliğin temelindeki düşünce ve kavrayışa zıttır. Bu bağlılıklarla 
Alevilik kendi öz değerlerinden yavaş yavaş kopmaktadır.
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Aleviler çocuklarına Ebubekir, Ömer, Osman gibi isimler 
vermezler. Bunu birinci halife Ebubekir’in, ikinci halife Ömer’in, 
üçüncü halife Osman’ın, dördüncü halife Ali’nin haklarını ye-
melerine, Ali’nin haklarını vermek için mücadele etmelerine 
bağlarlar. Bu suretle Aleviler tarihsel bir davayı 1400 yıla yakla-
şan bir davayı günümüzde de sürdürürler. Halbuki İslamiyet’in 
kavranması konusunda, dördüncü halife Ali ile önceki üç hali-
fe arasında hiç fark yoktur. Nitekim halife Ali’nin çocuklarının 
içinde isimleri Ebubekir, Ömer, Osman olanlar da vardır. Halife 
Ali’nin kızlarından, önceki üç halife ile Ebubekir’le, Ömer’le, Os-
man’la evlendirilenler de vardır. Bu konuda Faik Bulut’un “Ali’siz 
Alevilik” (Doruk 1997, daha sonra Berfin) kitabı önemlidir. Faik 
Bulut’un “Yol” dergisinde Şakir Keçeli’yle yaptığı tartışmalar da 
dikkate değer. (Yol, sayı:5/2000, sayı:9/2001, sayı:10/2001)

Alevi inancına Şii unsurlarının nasıl karıştığı incelenme-
ye değer bir konudur. 15. yüzyılın sonları, 16. yüzyılın başları 
İran’da Şah İsmail’in yönetime gelmesi, Safevi Hanedanlığı’nın 
kurulması, Osmanlı’da Şah Kulu Ayaklanması (1509-1510) Ya-
vuz Sultan Selim’in padişahlığı ve Çaldıran Savaşı (1514) ayrın-
tılı bir şekilde incelenmesi gereken bir süreçtir. Alevi inancına 
Şii unsurların karışması kanımca bu dönemde gerçekleşmiştir. 
Daha doğrusu, 15. yüzyılın ortalarından itibaren İran-Osmanlı 
ilişkilerinin gelişmesi sürecinde Şeyh Safiyüddin’in, Şeyh Cü-
neyt’in, Şeyh Haydar’ın, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın, 
Şah İsmail’in Osmanlılara ve İran’a komşu olan halklarla, ör-
neğin Kürtlerle, Alevilerle geliştirmeye çalıştıkları süreç içinde 
değerlendirilmelidir. Bu dönemden önce Alevi inancında acaba 
“Dördüncü halife Ali’ye bağlılık”, “On iki imam’a bağlılık” var 
mıydı?

Yukarıda Hacıbektaş Dergâhı’ndaki caminin 1826 yılında 
yapıldığını belirtmiştim. Örneğin bu tarihten önce Alevi köyle-
rinde, Alevi yerleşim birimlerinde cami olup olmadığı araştırı-
labilir. Alevilik, Osmanlı toplumunda özellikle İmparatorluğun 
yükselme döneminde dışlanan bir inançtı. Aleviler de hep dışla-
nan bir grup olmuştur. Şiilik de genel İslam anlayışı içinde hep 
muhalefette kalmıştır, muhalefette kalan, dışlanan grupların 
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birbiriyle ilişki kurması doğaldır. Ama Şiiliğin Alevi inancı ve 
anlayışı içinde, Alevi gelenekleri içinde kurumlaştığı görülmek-
tedir. Bu kurumlaşmanın Alevi inancının geleneklerini bozduğu 
da görülmektedir. İşte Şiiliğin Alevi inancı içindeki bu kurum-
laşma sürecinin incelenmesi gerekir. Bu süreçte, Velayetname, 
Menakıpname gibi eserlerin tahrip edildiği, bozulduğu, bu eser-
lere yeni bölümler eklendiği, bu eserlerden bazı bölümler çıka-
rıldığı çok büyük bir olasılıktır. Yine bu süreçte Alevi ocaklarına, 
yeni Silsilenameler düzenlendiği çok büyük bir olasılık dahilin-
dedir. “Menakıb-i Hacı Bektaş Veli”, Hacı Bektaş Veli’yi on iki 
imamlardan Musa el Kazım’a bağlamaktadır. Halbuki Musa el 
Kazım 798 tarihinde ölmüştür. Hacı Bektaş Veli ise 1207 tarihin-
de doğmuştur. Hacım Sultan Velayetnamesinde ise Hacı Bek-
taş’ın doğrudan doğruya Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olduğu ya-
zılmaktadır. Halbuki Ahmet Yesevi 1166 yılında ölmüştür. Hacı 
Bektaş ise yukarıda değindiğimiz gibi 1207 de doğmuştur. Vela-
yetnamelerin veya menakıpnamelerin 1481-1501 yılları arasın-
da derlenip toparlandığı, yazıya geçirildiği söylenmektedir. (Ne-
jat Birdoğan, Anadolunun Gizli Kültürü Alevilik, Hamburg Alevi 
Kültürü Merkezi Yayınları, 1990, s. 73-74, 96-97)

Bu noktada Alevilerdeki bu “sır” kavramının değerlendi-
rilmesinde de yarar vardır. Alevi sırrı nedir? Bu sır kimde sak-
lanmaktadır. Her durumda şu söylenebilir: Şiiliğin temel kav-
ramlarının Aleviliğe aşılanması, Alevilerde giderek çok büyük 
bir kafa karışıklığının yaratılmasına neden olmuştur. Bu kafa 
karışıklığı sadece Anadolu Alevilerinde görülen bir durum de-
ğildir. Mezopotamya Alevilerinde, İran Alevilerinde, Suriye Ale-
vilerinde, Nusayrilerde, Kafkasya Alevilerinde de rastlanan bir 
durumdur.

Kafa karışıklığı devrimcilerde de aynen görülmektedir. 
Cezaevlerindeki direnişlerde, ölüm oruçlarında yaşamlarını yi-
tiren Alevi gençlerin cenazelerinin cemevlerine getirildiği, ora-
dan kaldırıldığı görülmektedir. Cenazenin cemevine getirilmesi, 
oradan kaldırılması, yaşamını yitirenin Alevi olduğunu göster-
mektedir. Fakat cemevlerine imam da gelmektedir. İmamı ce-
mevlerinde ne işi vardır? Alevilikte namaz var mı? Alevi gençle-
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re sorarsanız “halkımızın dinsel inançlarına saygı gösteriyoruz” 
derler. Gençlerin sözünü ettiği halk Alevi değil mi? Alevilik de 
imam/imamlık diye bir kurum var mı?

Alevi inancına bazı Şii unsurların karıştığını söylüyoruz. 
“Ya siz Sünnileştirin, ya biz Şiileştirelim” önerisiyle ilgili bazı 
somut gelişmelere de dikkat çekmekte yarar vardır. Örneğin 
Çorum merkezindeki Alevilerin Şiilere benzemeye başladıkları, 
kendilerine ait bir cami yaptıkları, camiye gittikleri gözleniyor. 
Şiilerin Hüseyin’in Kerbela’daki dördüncü halife Ali’nin Ne-
cef’teki türbesine sürünerek vardıklarını belirtmiştim. Türbe-
lere, dergahlara sürünerek girme geleneğin bazı yerlerde, bazı 
Alevilerde de görüldüğü gözlenmektedir. Bunları Şiileşmenin 
bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkündür.

Aleviliğe Şiilik unsurlarının nasıl girdiğini anlatmaya ça-
lıştık. Aleviliğe Şamanist unsurlarının nasıl girdiğinin de aynı 
şekilde irdelenmesi gerekir. Bu konuda kısaca şu söylenebilir. 
Aleviliğin Şamanizmle ilişkisinin kurulması Osmanlı’nın son 
dönemlerinde İttihat ve Terakki ile başlamıştır. O yıllarda Bal-
kan Savaşlarından (1912) hemen sonra İttihat ve Terakki Kürt-
leri Türkleştirmek, Alevileri Müslümanlaştırmak yolunda bazı 
projeler geliştirmeye çalışmaktadır. İttihatçılar Alevilerin Türk-
lükle, eski Türk inançlarıyla bağını kurmaya çalıştılar. Dr. Fritz 
adıyla Kürtler kitabını yazan kişinin de İsmail Pelister takma 
adıyla yazılar yazan Habil Adem isminde bir İttihatçı olduğu bi-
linmektedir. 1918 yılında Osmanlı Muhacirin Dairesi tarafından 
yayınlanan bu kitapta Kürtlerin aslının Türk olduğu, Kürtçe dili 
denen dilin aslının Türk dili olduğu ispat edilmeye çalışılmak-
tadır. İttihat ve Terakkiye bağlı unsurlardan Baha Said Bey 1914-
1915 yıllarında bu çerçevede Anadolu’ya gönderilmiştir. Alevi 
Cemaatıyla ilgili incelemeler yapar. Bunun için Alevilerin yaşa-
dığı bölgelerde inceleme gezileri tertipler. Aleviliğin Şamanizm-
le bağının kurulması Şamanizmin Alevilikde yaşadığı, Baha 
Said Bey’in çalışmalarıyla temellendirilmeye gayret edilmiştir. 
Baha Said Bey “Türkiyede Alevi, Bektaşi, Ahi, Nusayri Zümrele-
ri” başlıklı çalışmasında Şiiliğin Araplıkla, Aleviliğin Türklükle 
ilgili bir olay olduğunu anlatmaya, Aleviliğin eski Türk dininin 
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bir devamı olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Şeyh Safi’nin, 
Safiyüddin’in, 14. asrın ortalarında Erdebil’de kurmaya çalıştık-
ları Şiilikle Aleviliğin ilgisi olmadığını, Aleviliğin Türk dini, Türk 
İnancı olduğunu, Orta Asya’dan Oğuzlarla birlikte getirildiğini 
söylemektedir. O dönemde Türk Yurdu Dergisi etrafında top-
lanan Fuat Köprülü, Baha Said, Hamit Sadi (Selen), Hamid Veh-
bi gibi araştırmacılar da aynı görüşleri dile getirmektedir. Baha 
Said Bey bu çalışmaları Alevi cemaatına duyduğu ilgiden değil, 
Türk Milliyetçisi olduğu için yapmaya çalışıyor.

Aleviliğin Orta Asya kökenli olduğunu, Şamanizmin yani 
eski Türk dininin, eski Türk inancının Alevilerde yaşadığını ya-
zan bir diğer araştırmacı Profesör Yusuf Ziya Yörükan’dır. Pro-
fesör Yusuf Ziya Yörükan 1931 yılında Atatürk tarafından “Türk 
Dinleri ve Türk Mezhepleri” üzerine bir kitap yazmaya memur 
edilmiştir. Profesör Yusuf Ziya Yörükan’da 1932 yılında “Müs-
lümanlıktan Evvel Türk Dinleri” ve “Müslümanlıktan Sonra 
Türk Mezhepleri” konusunda iki cilt halinde her biri 400 say-
fa civarında olan daktilo metni Atatürk’e sunmuştur. 1930’lu 
yıllar Türk Tarih Tezinin ve Güneş Dil Teorisinin geliştirildiği 
yıllar. En yüksek siyasi irade İlahiyat Profesörü Yusuf Ziya Yörü-
kan’dan “Türk Dinleri ve Türk Mezhepleri” ile ilgili bir kitap yaz-
masını istiyor. Profesör Yusuf Ziya Yörükan ne yazabilir? Çok 
büyük bir olasılıkla siyasi iradenin uygun göreceği, hoşlanacağı 
düşünceleri yazar. Ismarlama üzerine yazılan kitaplardan bilim 
çıkmaz. Bu siyasi iradenin görüşlerini, isteklerini doğrulayan ki-
taplar yazılır.

Yusuf Ziya Yörükan’ın “Alevilik ve Tahtacılar” isimli kita-
bında bu düşünceler dile getirilmeye çalışılmıştır. Kitap Kültür 
Bakanlığı tarafından 1998 yılında yayımlanmıştır. Profesör Yu-
suf Ziya Yörükan’ın oğlu, Prof. Dr. Turhan Yörükan’ın “Yusuf 
Ziya Yörükan’ın Hayatı, Eserleri ve Alevilikle İlgili Görüşleri” 
başlıklı yazısı Yol dergisinin 8. sayısında (Kasım-Aralık 2000) 
yayımlanmıştır. (s. 59-91)

Bu yıllarda Baha Said, Yusuf Ziya Yörükan, Besim Atalay, 
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Baha Toros gibi yazarlar hep Aleviliğin Şamanizmle, Orta As-
yayla bağını kurmaya çalışmışlardır. Etnolog Hasan Reşit Tan-
kut’da aynı görüştedir. Hasan Reşit Tankut’un “Zazalar Üzerine 
Sosyolojik Tenkitler” (Kalan Yayınları, Nisan 2000) kitabında bu 
konularla ilgili bazı değerlendirmeler vardır. Mehmet Bayrak’ın 
“Kürdoloji Belgeleri” (Özge, 1994) ve “Alevilik ve Kürtler” (Özge, 
1997) isimli kitaplarında da Hasan Reşit Tankut’un devlet ve hü-
kümet yetkilileri için hazırladığı bazı raporlar yer almaktadır. 
Daha sonraki yıllarda bu görüşler dönem dönem tekrar günde-
me getirilmiş, tartışılmıştır.

Aleviler-Türkler ilişkisi ile Aleviler-Kürtler ilişkisinin ayrı 
ayrı değerlendirilmesi gerekir kanısındayım. Ahmet Şık’ın ve 
Hatice Yaşar’ın “Alevi Gençler Konuşuyor” röportajına yine işa-
ret etmek gereğini duyuyorum. Bazı gençler Kürt olduklarını 
ama Alevi kimliklerinin her zaman etnik kimliğin önünde oldu-
ğunu söylüyorlar. İşte bu kavrayışa, bu düşünceye, bu duyguya 
ve bu tutuma işaret etme gereğini duyuyorum. Bu anlayışın, bu 
sürecin gelişiminin incelenmesinde yarar vardır. Kürt sorunu 
söz konusu olduğu zaman bu anlayış egemen güçler tarafından 
yönlendiriliyor olabilir. Etnik kimliğin ön plana çıkarılmaması, 
gerilerde tutulmasını egemen değerlerle uyuşan bir düşünce ve 
tutum olduğu açıktır. Mehmet Bayrak’ın “Alevilik ve Kürtler” 
(Özge, 1997) kitabı bu konuda değerli bir inceleme, araştırma ve 
belgeler kitabıdır. Ali Ülger, 1990’ların başında yayınladığı “Yeni 
Divan”, 1990’ların sonunda yayınladığı “Pir” dergilerinde Alevi/
Kızılbaş Kürtlerin sorununu dile getirmeye çalışmıştır. Haşim 
Kutlu “Alevi Kimliğini Tartışmak, Kitap 1, Alawiydiler, Hem de 
Kızılbaş” (Belge, 1997) ve “Temel Özellikleriyle Kızılbaş Alavilik, 
Talib’in El Kitabı” (Tarihsiz) isimli kitapları Alevilik ve Kürtler 
konusunda dikkate değer incelemelerdir.

“Arap Alevileri, Nusayriler” ibaresindeki Alevi sözcüğü-
nün yanlış kullanıldığı kanısındayım. Türklerden ve Kürtler-
den Aleviler olduğu gibi,Araplardan da Aleviler olabilir. Fakat 
Nusayriler olarak adlandırılan grubun Alevi olmadığı kanısın-
dayım. İran’daki ve Irak’daki Şiiler gibi Nusayrilerin de Ali ta-
raftarı olduklarını düşünüyorum. Şiilik her şeyden önce bir 
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Araplık olayıdır. Irak’taki Şiilerin çok büyük bir kısmı Arap’tır. 
Nusayrilerin de Şii Araplar olduklarını, fakat Alevi olmadıkla-
rını düşünüyorum. “Anadolu Aleviliği” doğru bir tanımlamadır. 
Fakat “Arap Aleviliği, Nusayriler” doğru bir tanımlama değildir. 
“Suriye Şiiliği, Nusayriler” tanımlamasının doğru bir tanımlama 
olduğu söylenebilir.

Eski yunanlılar Kızıılıırmak’ın Batı yörelerine Anadolu 
derlermiş. Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü’nde (Remzi Kitabevi, 2. 
bs. İstanbul l978) Anadolu sözcüğünün, Adonis,Apollon, Arte-
mis,Hektor Kybele, Midas gibi sözcükler yerine kullanıldığını 
belirtmektedir (s.339) Halbuki Alevilik daha çok Dersim, Koçgiri, 
Erzincan merkezli bir dinsel inançtır. “Anadolu Aleviliği” kavra-
mının bu bakımdan yerinde bir kavram olmadığı söylenebilir.

Alevilik incelenirken “kızılbaş” kavramı üzerinde de du-
rulmalıdır. “Kızılbaş” sözcüğü Şiileri mi, Alevileri mi anlatmak-
tadır? Azeri yazar Ali İsa Nicat Kızılbaşlar kitabında (Yurt Ki-
tap-Yayın, 2003, çev. Züyfiye Veliyeva) “Kızılbaş” sözcüğü ile 
Şiileri anlatmaktadır. Ali İsa Nicat,Şeyh Safiyüddin’den beri yani

1430 lardan beri, savaşlarda, başlarına bağladıkları kırmı-
zı bağlardan dolayı, Şiilerin “kızılbaş” olarak tanımlandıklarını 
anlatmaktadır. “Kızılbaş” kavramı Anadolu Alevilerinin tanım-
lanmasında da kullanılmaktadır. Alevi toplumu söz konusu 
olduğu zaman, Aleviler için Alevi, Kızılbaş gibi kavramların ne 
zamandan beri kullanıldıkları incelenmesi gereken bir konudur. 
“Kızılbaş” kavramı Alevileri mi, yoksa Şiileri mi anlatmaktadır 
veya hangisini daha çok anlatmaktadır?

Alevilik-Müslümanlık konusunda önemli bir sorun da, 
Alevi semahı ile Mevlevilikteki sema ayini arasındaki ilişkile-
rin irdelenmesidir.Müslümanlığın ilk asırlarında, örneğin Arap 
yarımadasında, Anadolu’daki sema ayini gibi bir ibadet biçimi-
nin olmadığı açıktır Mevlevilikteki sema ayini Anadolu’ya has 
bir ibadet biçimidir. Müslümanlıktan önceki inançlarla, ibadet 
biçimleriyle ilişkili olması kuvvetle muhtemeldir. Ama, sema 
ayinleri ile Alevilikteki semah arasında çok büyük fark vardır.
Sema ayinlerinde ibadet edenler, hep oldukları yerde dönmek-
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tedirler. Sadece erkekler bu ibadete katılmaktadır. İbadete sa-
dece yetişkin erkeklerin katılması örneğin çocukların katılma-
ması belirtilmesi gereken önemli bir özelliktir. Sema ayininin 
özel bir mekanda, dergahta, Mevlevihanede yapılması yine 
önemli bir ayrıntıdır. Ayrıca toplumun üst tabakaları bu ibade-
te katılmaktadır. Üretimden kopuk bir yaşam biçimi, bir ibadet 
biçimi olduğunu daha önce de söylemiştim.Alevi semahların-
daysa, kadın-erkek, yaşlı-genç birlikte semah yürürler. Sema-
ha Alevi toplumunun bütün üyeleri katılabilir.Alevi semahları-
nın toplumsal yaşamla organik bağlarının olduğunu, üretimle 
doğrudan ilişkili olduğunu, örneğin yaz aylarında semah dü-
zenlenmediğini, semah yürümek için özel bir mekanın gerekli 
olmadığını, her evde semah düzenlenebileceğini daha önce de 
belirtmiştim. 
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Alevilik Yeminli Yurttaşlar Topluluğu ve 
Sırlar Okulu

Erdoğan Çınar

Aleviliği çok çeşitli biçimlerde tanımlayan var.Herkes 
kendi durduğu yerden,kendisi için en uygun ama gerçekler ile 
örtüşmeyen tanımlamalar getiriyor Aleviliğe. Sizin de sırala-
dığınız gibi dindir diyen de var, mezheptir diyen de var.Kültür 
birikimi diyende var. Sadece bir yaşam felsefesi olduğunu söy-
leyende.

Bunların hiçbiri doğru değil.Aleviliğe yeni bir tanım ara-
mak yeni bir ad koymaya çalışmak beyhude bir iştir.Aleviliğin 
adı bellidir, tanımı da binlerce yıl öncesinden Alevi mürşitleri 
tarafından yapılmıştır zaten.

Alevilik bir ‘yol’dur.

Alevilerin dillerinden düşürmedikleri iki özdeyiş vardır.
Birincisi;’Gönül kalsın ,yol kalmasın’,diğeri; ‘Yol cümleden ulu-
dur’ Gördüğünüz gibi, bu özdeyişlerde Alevilik kısaca ‘yol’ ola-
rak adlandırılmıştır.

Alevi ozanların nefeslerinde de Alevilik bir ‘yol’ olarak ifa-
de edilir.

Aşık Hüdai,

‘ Sorma be birader mezhebimizi
  Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır’
  Diyor. Seyrani’nin dizelerinde de aynı ifade var.
‘ Yolcu ateşte yanmak ile yol yanmaz
  Erenlerin dokuduğu çul yanmaz’
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Alevi yolu Alevi toplum yaşamının bütün alanlarına mü-
dahale eden,kendi bireylerinin sosyal yaşamlarını sevgi ve barış 
temeli üzerinde biçimlendiren geniş tabanlı bir sosyal örgütlen-
medir.Alevilik ‘ikrarına sadık canlar’ın oluşturduğu bir ‘yeminli 
yurttaşlar topluluğu’dur.

Alevi yolu aynı zamanda ulaşılmaz derinliklerinde kadim 
sırlar saklayan ve bu sırları,kendi kurumsal yapısı içinde yetiş-
tirdiği ‘İnsan-ı Kamil’ler aracılığı ile sonraki kuşaklara aktaran 
bir gizem okuludur.Bir sırlar öğretisidir.Erenler bu öğretiyi ‘Ale-
vi ince yolu’ olarak adlandırırlar.

Yeminli Yurttaşlık:

Alevi olunmaz, Alevi doğulur diye bilinir ama tam tersidir.
Kimse doğarken Alevi olarak doğmaz.Alevi yolu henüz doğmuş 
bir bebeğin seçme hakkını daha doğarken elinden almaz.Kim-
seyi kendi rızasının dışında biçimlendirmeye kalkmaz.Kimse-
nin inancına doğumla birlikte ipotek koymaz.

Bir kişinin Alevi olabilmesi için önce kendi kararlarını 
verebilecek olgunluğa gelmesi gerekir.Kendi kararlarını kendi 
verebilecek yaşa gelen kişi önce bir yol kardeşi, yani ‘musahip’ 
seçer. Yol kardeşleri eşleri ile birlikte bir rehber eşliğinde düzen-
lenen ‘ikrar cemi’ adı verilen bir yemin töreninde yemin edip 
ikrar verdikten sonra Alevi yoluna kabul edilirler. Alevi sosyal 
hayatının bir parçası olurlar.

Alevi yolunun sosyal amacı, topluluk üyesi ‘can’ların tüm 
yaşam alanlarını sevgiyi ve barışı esas alarak düzenlemektir Ye-
min vererek topluluk içine katılan herkes sevgi toplumu içinde 
yaşamanın asgari gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Er-
demli olmak,huzura ve toplumsal barışa zarar verebilecek dav-
ranışlardan uzak durmak toplumun tüm fertleri için o topluluk 
içinde varlıklarını sürdürebilmenin olmazsa olmaz şartıdır. 

Alevi toplumunda ruhban sınıfın dışında kalan fertlere 
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‘talip’ adı verilir. Düzenlenen yemin töreni yani ikrar cemi ile 
topluluğun kurallarına ve disiplinlerine uymaya söz verip, top-
luluğun geniş bahçesine alınan talipler kendi köylerinde, kasa-
balarında yaşarlar topluluğun Ayin-Cem adını verdiğimiz rutin 
ibadet törenlerine katılırlar, sürekli olarak mürşidin, pirin, de-
denin kutsal gücünün denetiminde bulunurlar.

Bu açıdan bakıldığında Alevilik ruhani bir gücün kutsal 
otoritesine bağlanmış sevgi ve barış içinde yaşamayı taahhüt 
etmiş yeminli yurttaşlar topluluğu olarak nitelenebilir..

Alevi Piri –dedesi- yola girmek ve yaşamının kalan bölü-
münü sevgi ve barış toplumunun esaslarına riayet ederek ya-
şama arzusunu beyan eden, Alevi terminolojisi içinde talipler 
olarak adlandırılan isteklilerin üzerine‚bu yemin töreninde ‘üç 
mühür’ koyar. 

Ve şunları söyler:

-Canlarım,geldiniz bu rıza şehrine girmeye talip oldunuz.
Bu eşikten geçtiniz Biz de Hakk’ın velayeti ile üzerinize üç mü-
hür koyduk,nefsinize üç yasak getirdik.

Koyduğumuz birinci mühür dudaklarınız üzerinedir.Ma-
dem ki bu kapıdan girdiniz bundan böyle bu kapının ardındaki 
sırlarımızı yabancıya deyici olmayacaksınız.Yalan ve kötü söz 
söylemeyeceksiniz.Dedikodu yapmayacaksınız.İftiradan,yargı-
dan ve isnattan uzak olacaksınız.Hakkınız olmayan bir nesneyi 
asla dudaklarınızın arasından geçirmeyeceksiniz..

İkinci Mührümüz eliniz üzerine konmuştur.Bundan böy-
le,bundan önce de olduğu gibi çalmayacaksınız ve öldürmeye-
ceksiniz.Başkasının malına ve canına el uzatmayacaksınız.Hak-
sız yere hiçbir canlıya zarar vermeyecek sebepsiz yere bir çiçeği 
dahi koparmayacaksınız
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Canlarım kişinin tohumu tutkularını yönetir.bu sebeple 
üçüncü mühür beliniz üzeredir. Eşinize sadık olacaksınız.Aynı 
anda birden fazla eşle evlenmeyeceksiniz.Yuva yıkmayacaksı-
nız,yıktığınız yuvanın kadını ve erkeği ile evlenmeyeceksiniz.

Sözün muhtasarı odur ki; Bundan böyle her koşulda ve 
her ahvalde, dilinize,elinize ve belinize sahip olacaksınız.

Alevi erkânında topluluğun tüm fertlerinin önünde ve 
mürşit huzurunda üç mührün sınırlarını ihlâl etmemek üzere 
söz verenler, topluluğun önceden belirlenmiş kurallarına uy-
mak üzere toplumun diğer fertleri ile kefilli ve çok şahitli, bir 
sözlü anlaşma yapmış olurlar.

Sözleşme kefillidir, çünkü bu toplum sözleşmesinde mü-
sahipler birbirlerinin kefili olmayı kabul etmişlerdir.. Sözleşme 
aynı zamanda çok şahitlidir çünkü bu akit topluluğun tüm ta-
nıklığında gerçekleştirilmiştir.

İkrar verip yemin ettiği halde, topluluk ile yaptıkları sevgi 
ve barışa dayalı sözleşmeye uymayanlar, toplumun huzurunu 
ve barışını sağlayan bu üç mühürden herhangi birini fekkeden-
ler yani mühürlerden herhangi birini kıranlar için iki tür ceza 
öngörülmüştür. 

- Düşkün
- - Müşkül

Cana kıymak, çalmak, birden fazla evlenmek ve benzeri 
ağır suçlar‚ ‘düşkünlük’ sebebidir. Yalan söylemek, kavga etmek 
gibi hafif suçlar‚ ‘müşkül hal’ sayılır.. Müşkül olanlar, Alevi yol 
kurallarına uygun olarak verilen cezayı yerine getirdikten ve 
bozdukları toplumsal barışı yeniden tesis ettikten sonra bağış-
lanırlar, 

Düşkün olan kimselerin Alevi sosyal hayatına verdikleri 
zararlar onarılamaz ve kabul edilemez boyutlardadır.Bu neden-
le Alevi erkanında düşkün ilan edilen kimseler“yolu, yolumuz-
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dan, malı malımızdan, davarı davarımızdan ayrı olsun” denile-
rek, Alevi toplumunun dışına itilir. 

Alevi terminolojisi içinde bu durumu özetleyen bir özde-
yiş de vardır. Erenler, ’Müşkül hallolur,düşkün hallolmaz’ derler

Alevi erkânı içinde,yol kardeşleri birbirlerinin kefili ve de-
netleyicisidirler.Bu sebepten. talibin işlediği suçtan musahibi de 
sorumlu tutulur. Suçu işleyene verilen ceza,suçu işleyenin yol 
kardeşine ve eşlere de uygulanır. Bu nedenle tüm talipler yol 
kardeşlerini karşılıklı olarak yaşam boyu denetlerler, gerekti-
ğinde birbirlerini uyararak doğru yoldan ayrılmalarının önüne 
geçerler.Bu iyi dizayn edilmiş dört kişilik bir oto kontrol siste-
midir.

Yalan söylemek,kavga etmek nispeten hafif fiiller müşkül 
halden sayılır.

Alevi yolunda Hakk’ın en görünür ,en müstesna hali ile in-
sanda misafir olduğuna inanılır.Alevi deyişi ile; ‘İnsan Hakk’ta, 
Hakk insandadır’.Cana kıymak Hakk’a kıymaktır bu nedenle hiç 
affedilmez.Düşkünlük sebebidir.Alevi sosyal hayatında ,aynı 
anda, iki evli olmak da düşkünlük sebebidir.

Sırlar Okulu: 

Alevi yolu,Alevi toplumunun sosyal yaşamını düzenle-
mekle yetinmez Alevi erkânının asıl misyonu ve varlık sebebi, 
insanlığın uzun geçmişinde biriktirdiği kim bilir belki de baş-
ka bir kaynaktan insanlığa aktarılmış olan kadim bilgileri yani 
insanlığın gizli sırlarını semboller içine gizleyerek, iyi yetişmiş, 
yetkin, donanımlı ve erdemli bireyler aracılığı ile sonraki kuşak-
lara aktarılmasını temin etmektir.

Alevi yolu,Alevi erkanı içinde, bilgi ancak yetkin olana, 
hak ettikçe ve hak ettiği kadar aktarılır ki değeri bilinebilsin. 
Kolay ulaşılan ve ehil olmayan elde toplanan bilginin değerini 
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bulamayacağı, amacından uzaklaşacağı ya, heba olup gideceği 
yada zalimin elinde kötüye hizmet edeceği düşünülür. 

Alevi toplumu içinde gizli sırlar kuşaktan kuşağa olgun 
insanlar tarafından aktarılır. Alevi toplumunda ‘olgun insan’ bir 
başka deyişle ‘insan-ı kâmil’, olmak, bireylerinin önüne ulaşıl-
ması gereken üstün hedef olarak konulmuştur. 

Olgun insan olmak, Alevi insanı için yaşamın ütopyasıdır.
Alevilikte cehennem korkusu yada cennet özlemi yoktur.Alevi 
insanı için üstün amaç yaşarken erdemli olabilmektir.

Alevi yaşamında olgun insan olma süreci ,talibin tüm ha-
yatını kaplayan uzun ve zahmetli bir yolculuktur.

Alevi erkânı mensuplarının ömürlerini adayarak, gerek-
tiğinde canlarını vererek koruma altına aldıkları ve büyük bir 
gizlilik içinde sonraki kuşaklara aktardıkları bilgiler, sıradan ba-
sit bilgiler ve batıl dogmalar değil, evrenin ve yeryüzünün uzak 
geçmişi ve insanlığın, bu gezegen üzerindeki serüveni ile ilgili 
çok önemli ve kaybolmaları durumunda bir daha ulaşılmaları 
mümkün olmayan sırlardır. 

Alevi gizem okulu dört sınıflı ve kırk dereceli bir kardeşlik 
örgütlenmesidir. Alevi terminolojisi içinde bu okul ‘Dört Kapı 
Kırk Makam’ adı ile tanımlanır.

Son yıllarda Alevi değerlerini ifade eden tüm tanımların 
içleri boşaltıldı.Şimdilerde Özlü Alevi sözleri içi boş tekerleme-
ler olarak dillerde dolaşıyorlar.Ne söyleyen söylediği sözün an-
lamını biliyor, ne de dinleyen duyduğunu anlıyor.

Alevi sosyal yaşamını düzenleyen ve Alevilerin yemin 
ederek yani ikrar vererek adımlarını attıkları ilk kapı ‘şeriat ka-
pısı’ dır Az önce bu kapıdan uzun uzun konuştuk.Şeriat kapısın-
da gizem ve sır yoktur.Bu kapı kurallar ve disiplinler kapısıdır.
Zaten şeriat sözcüğü de kural ve disiplin demektir.Alevi termi-
nolojisi içindeki, şeriat İslam şeriatı değildir .Aleviliğin şeriatı 
‘diline,eline,beline sahip olma hali’ dir
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İnsan-ı kamil olmaya giden yol diğer üç kapıdan geçer.Bu 
kapılar sırası ile;

-Tarikat kapısı
-Marifet kapısı
-Hakikat kapısıdır
Bu kapılar sır kapılarıdır. Aleviliğin gizem okulu bu üç ka-

pıdadır.

Tarikat kapısı küçük sırlar kapısıdır,Marifet kapısı büyük 
sırlar,hakikat kapısı da ulu sırlar yada sırr-ı hakikatlar kapısıdır.
Eskiler bu sırlara sırası ile

-İlm-el Yakin
-Ayn-el Yakin
-Hakk-el Yakin
adlarını vermişlerdir.
Alevilik kendisini sözlü gelenek üzerinden sürdürülerek 

bugüne taşımıştır.Aleviliğin kendisini dizelere ve notalara yas-
laması.,binlerce yıl sürmüş baskıların ve yasakların ortaya çı-
kardığı doğal bir sonuçtur

Alevi gizem okulunda hak edenlere sırası geldikçe akta-
rılan bilgilerin ana hatlarını Alevi ozanlarının nefeslerinde bir 
başka deyimle Alevi sözlü geleneğinde buluyoruz 
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Alevilikte “Dara Durma” Çağdaş 
Yaptırım Gücü Olabilir mi? 

Cemal Zöngür

Aleviliği, Alevilik yapan en önemli Yol Erkanı “Dara Dur-
madır”. Bu aynı zamanda Aleviliğin halk mahkemesidir. Aleviler 
“Dara Durma” ilkesini ne zaman göstermelik şekle dönüştürdü-
lerse, Alevi duruş, yaşam ve değerlerinden o zaman uzaklaştı-
lar. Darın etkisizliği demek, Aleviliğin yok olması demektir ki, 
bugün Alevilerin karmaşa içerisinde farklı düşünmelerinden 
birisi budur. Alevilikte samimiyet, “Dara Durma” gibi yol erkan-
larını çağdaş yaptırım gücüne dönüştürmekle kanıtlanır.  

Alevilerin çoğunluğu yüzyıl öncesine kadar kırsal alan-
larda, kendi topluluklarıyla iç içe yaşayan bir özelliğe sahipti. 
Mevcut devlet yapılarıyla ilişkileri genelde sınırlı olup, asker 
ve vergi vermeden bir çeşit özerk yaşıyorlardı. Alevilik hukuk 
ve ahlaki kurallarıyla var oldular. Aralarındaki sosyal, siyasal, 
ekonomik, ahlaki sorunlarını, cemde “Dara Durma Hukukuyla” 
çözüyorlardı. Alevi hukukuna, ahlaki yapıya uymayan şahıslar 
ceme alınmazlardı. Dara Durma yaptırım ve uygulamaları söz 
konusu çağlarda ciddi bir etkiye sahipti. 

Devletleşme imkânı olmayan, kentlerde dağınık şekilde 
yaşayan Alevilerin, kendilerine has resmi hukuk uygulamaları 
mümkün değildir. Söz konusu boşluğu dolduracak kendi içinde 
demokratik özerk yaptırım gücü olacak yapılanmayı tartışma-
lıdırlar. Çünkü Alevilik bin yıllardır Dört Kapı Kırklar Makamı 
Kuralı içerisinde, “Dara Durmayı” işleterek bugünlere gelmiş-
tir. Dara Durma günümüzde gayri resmi etkili yaptırım gücüne 
dönüştürülmediği sürece, Alevilik giderek anlamını tamamen 
yitirecektir. 

Aleviliğin kendine has birçok ahlaki ve insani yaptırım 
kurallarının varlığı, ilkel komünal toplum kültüründen gelen 
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bir düşüncedir. Bu düşünce sadece Alevilikte olan durum de-
ğildir. Diğer birçok doğa inançlarında da görülüp, demokratik 
yönetimleri benimseyen devletlerde, doğa inançlarının yaptı-
rımlarına gerek kalmamıştır. Kızılbaş Alevilikte “Dara Durma” 
(Halk Mahkemesi) gibi erkânların sembolikte olsa devam etti-
rilmesi, Alevilerin yaşadığı ülkelerin ırkçı, ayrımcı, gerçek ada-
letten uzak olmalarının sonucudur. Demokratik evrensel hukuk 
kurallarının uygulandığı ülkelerde Aleviliğin “Dara Durma” vb. 
uygulamalarına ihtiyaç kalmayacağı bir gerçektir. Alevilik ve 
“Dara Durmayla” ilgili özet bu belirlemeden sonra, akıllara şöyle 
bir soru geliyor. Gerçek demokratik yapılarda, Alevilik son mu 
bulacak? Cevabı kapsamlı olmakla birlikte, şu noktadan ele al-
dığımızda daha net ifade edebiliriz.

 ları sürece, demokratik sistemlerde bazı kuralları değiş-
se de manevi bağlılık (Tapınmacılık) devam eder. Hayır Alevi-
lik metafizik inanç felsefesi değildir, maddeci, çağdaş modern 
materyalizme daha yakın felsefedir deniyorsa, demokratik ya-
pılarda Aleviliğe gerek kalmaz. Diğer taraftan Türkiye ve İslami 
devletlerin, yakın gelecekte demokratik yapıya geçme gibi bir 
duygu düşünceleri ise bulunmuyor. Bu nedenle inanan insanla-
rın nicel yapıları, ezilmişlikleri dikkate alınarak, Aleviliğin me-
tafizik ve materyalist sentezci ilkeler doğrultusunda örgütlen-
mesi, mevcut koşullarda en uygun olanıdır. Alevilerde böyle bir 
netleşme olursa, inanan inanmayan herkes Alevileri ve Aleviliği 
daha net anlayıp kavrayacaktır. Örneğin günümüzde Alevi der-
nek ve kurumlarında, yer alıp çalışma yapan birçoğumuz sos-
yalist düşünceye sahibiz. Sosyalist parti çatısıyla örgütlenmek 
yerine, Alevilik örgütlenmesinin nedenleri, niçin gerçekçi şekil-
de tartışılmıyor? 

Türkiye’nin gerici faşizan devlet yönetiminde, Aleviliğin 
“Dara Durma” alternatif hukuk ve ahlaki kültürünün çağdaş, 
gayri resmi yaptırım gücü olarak uygulanması, demokratik 
kültürel muhalefettir. İnsanlığın iliklerine kadar yozlaştığı top-
lumlarda, Alevilik ve sosyalizm ilkelerinden hareketle, devrimci 
yaptırımlar toplumu daha erken demokrasiye götürecektir. De-
mokratik alternatif kültürel inançlar, örgütlü olduğu alanlarda 
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özerk yaptırım gücü olarak pratiğe geçirilmediğinde, söylenen-
ler hayalden ibaret kalıyor. Alevilik, tek tanrılı dinler gibi hayal-
ci bir inanç olmadığına göre, tüm ilkelerini gerçek, çağdaş yap-
tırım gücüne dönüştürmek zorunda. Alevilik kuralları yüzyıllar 
öncesindeki şekliyle, günümüzde hayata geçmesi mümkün ol-
madığından, çağa uygun modern, demokratik, inanç ve siyasal 
özerk yapılara dönüştürülmelidir. 

Günümüzde Alevilerin çoğunluğu şehir merkezlerinde 
dağınık, farklı siyasi, ekonomik yapılara direkt veya dolaylı ba-
ğımlı yaşamaktalar. Mevcut yapıyla eskisi gibi “Dört Kapı Kırk-
lar Makamı Kurallarının” uygulanma imkânı yoktur. Uygulansa 
dahi yaptırım etkisi bulunmuyor. Çoğu zaman darlık durumda 
olan kişiler, istedikleri zaman ceme gelmeyip, hiçbir hesap ver-
me zorunluluğunu da görmüyor. Çağın şehir yaşamı ve insan 
ilişkileri dikkate alınarak, “Dara Durma” gibi Alevi Erkânları sı-
ralanan vb. maddelerle, modernize edilip çekici yaptırım gücü-
ne dönüştürülebilir.

 

Dara Durma ve Diğer Kuralları Modernize Etme Yöntem-
leri: 

1. Alevi dernekleri köy ve meslek oluşumları gibi hareket 
etmek yerine demokratik, özerk, inançsal yapılar şek-
linde örgütlenmeliler. 

2. Öncelikle Aleviliğin İslam’dan ayrı bir inanç olduğuna 
inanan Alevi kurumları, bir “Üst Meclis” altında birlik 
kurarak, Alevilere maddi manevi güven verecek ilke 
ve pratikleri ortaya koymalılar. 

3. Oturmuş her Alevi kurumu, bulunduğu alanlarda tüm 
Alevi aile ve bireyleri ziyaret edip, mevcut devlet ya-
pısının asimilasyoncu olduğu, bundan kurtulmanın 
yolu, Aleviliği büyütüp geliştirmekten geçtiğine ikna 
etmelidirler. 
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4. Ziyaret edilen aile ve bireyler kendilerini Alevi ku-
rumları içerisinde görmek istiyor mu? İstemiyorsa 
nedenleri üzerinde durulup, haklı beklentilere uygun 
ilkelerle bu kişilerden Alevi duruş sözünün alınmasını 
sağlamak. 

5. Her Alevinin, mutlaka bir Alevi kurumuna üye olması-
nı sağlayacak karşılıklı güven ilişkileri geliştirmek. 

6. Alevi dernekleri kendilerine özerk kuruluşlar olarak 
bakıp, üyelerin toplum içerisinde yaşadığı veya ya-
şayacağı sorunlara müdahil olacağı işlevselliği, temel 
ilke edinmeli. 

7. 7-Alevi dernek ve kurumları; devletin kültürel ve sivil 
toplum örgütlerine sağladığı yasal tüm yolları resmi, 
gayri resmi kullanıp, üyelerin her türlü haklarının ta-
kipçisi olacağı gerçek bir tüzel kişiliğe dönüşmesi.

8. Aleviler, Alevi oldukları için her alanda büyük küçük 
en ufak dışlanma, hak kayıplarını belgeleriyle dara ge-
tirip, resmi olmayan bir mahkeme gibi çözüm yolları 
arayıp, ilgili kurum ya da şahıslar hakkında davalar 
açmalıdırlar. 

9. Dara Durma sonuçları kayıt altına alınıp, gerekli yer-
lerde üyelerin faydasına olacak şekilde kullanılacak 
kaynak işlevselliğine dönüştürülmesi. 

10. Alevi dernekleri sıradan bir inanç kurumu olarak kal-
maya devam ettiklerinde, başta devlet nezdinde bir 
etkisi olmayacağı gibi, Alevilerin sıkıntılarını da çöz-
meyeceği için, daha kapsamlı düşünüp hareket etme-
lidirler. Sıralananlar bazıları için hayal gibi gelebilir, 
başka somut elle tutulur bir uygulama ve öneri yoksa, 
ifade edilenler her zaman geçerli olacaktır. Alevilik 
ancak bu vb. düşünsel uygulamalarla gerçek özüne 
uygun yaşatılabilir. Bunların dışında eksiyi tekrar et-
mek nostaljiden öteye geçmeyecektir.
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Aleviler Şiileştirilmeye mi Çalışılıyor?

Müjgan Halis
(Independent Türkçe)

Alevilik asimile mi ediliyor? Bu soru yıllardır Alevilerin 
gündeminde. Sorunun yanıtı ise muhtelif. Alevilerin asimile 
edildiğini savunan kesimler, bir yandan Cumhuriyet’in ilanı ile 
birlikte Alevi nüfusun devletin bilinçli politikalarıyla asimile 
edildiğini savunurken, bir yandan da Kemalizm ve sosyalizm 
ideolojileri içinde Aleviliğin özünün yok edildiğini söylüyorlar. 
Aynı kesim ayrıca Alevilik ile ilgili son asimilasyon tehlikesinin 
İran bağlantılı Şiileşme olduğunu öne sürüyor. Pek çok Alevi de-
desinin, İran ve Irak’a götürülerek ‘Şii misyonerlere dönüştü-
rüldüğünü öne süren bu kesimin en önemli eleştirisi, Aleviliğin 
İslamileştirilmesine dair. Şiileştirme eleştirisine maruz kalan 
kesim ise, bütün Alevilerin aslında Şii olduğunu ve “Ali’siz Ale-
vilik” diye bir nitelemenin yapılamayacağını söylüyor.

Independent Türkçe olarak, Alevilik araştırmacıları, ka-
naat önderleri ve Şii camiadan önemli isimlerle ‘asimilasyon’ 
meselesini konuştuk.

Anadolu’nun önemli bir Alevi merkezi olan ve hatta 
1980’de yaşanan Çorum Katliamı ile Alevi-Sünni geriliminin 
de merkezlerinden biri olan Çorum, yaklaşık 20 yıldır Alevile-
rin ağır ağır da olsa Şiiliği keşfettikleri bir kent. Bu konuyla il-
gili araştırma yapan Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Mustafa Onur Tetik, haber dosyamızın ilk konuğu. Nail Elhan ile 
birlikte yaptıkları Alevilerde Şiileşme araştırmasına dair sorula-
rımızı yanıtlayan Tetik’in ilk tespitleri şöyle:

“Çorum’da yoğunlaşmış Şiileşmiş bir Alevi topluluk var. 
Biz bu konuda İran’ın bir rolü olup olmadığına dair bir araştır-
maya başladık, ancak daha sonra Çorum’la sınırlı tutmamaya 
karar verdik. Çorum’da eski SHP milletvekili Cemal Şahin’in 
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oğlu, Teoman Şahin’le başlayan Şiileşme şimdiye kadar 500 ki-
şiye ulaşmış durumda. Dindar bir yaşam sürdürüyorlar.”

Araştırma ilerlerken Şii bakış açısının Aleviliği tanımadı-
ğını, Aleviliğin özgün kimliği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını 
tespit ettiklerini söyleyen Tetik şöyle devam ediyor:

“Onları da kendilerinden gördükleri için, Aleviliği tarihsel 
olarak çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanamamış Caferilik 
olarak görüyorlar. Ve Aleviliklerde bir fıkıh olmadığına inanı-
yorlar, bunun dışında aralarında bir fark yok kendilerince.”

Alevilerde dindarlaşma eğilimi başladığı zaman Şiileşme-
nin doğal bir gelişim izlediğini söyleyen Tetik, Caferi gruplarının 
da kendi aralarında Alevilere bakış açılarının değişebildiğini de 
söylüyor. Ancak bir tolerans diline de dikkat çekiyor: “Alevilerin 
ibadete mesafeli yaklaşımlarını toleransla yaklaşıyorlar ancak 
Sünnilik ve Şiilik dışında özgün bir Alevi kimliğinin varlığı ko-
nusunda sıkıntıları var, bunu kabul etmiyorlar.”

Şiilerin Alevileri, “Caferilerin ibadet etmeyen hali” olarak 
gördüklerini söyleyen Tetik; bir bilim insanı olarak bu bakışı 
doğru bulmadığını, çünkü bu bakışın özgün Alevi kimliğini göz 
ardı ettiğini belirtiyor. Dr. Tetik, Şiileşmedeki İran bağına dair 
ise şu yorumu yapıyor:

“İran’ın kamu diplomasisi TİKA gibi değil, daha istihbari. 
O yüzden bunu somutlaştırmak oldukça zor. Ancak bu grup-
ların İran’a bakış açısı haliyle olumlu.  Kendileri İran’la politik 
bağı reddediyorlar. Yine de bu gruplar aracılığıyla Alevi dedele-
rinin İran ve Irak’a götürüldüğünü ve İran’dan buraya mollalar 
getirildiğini biliyoruz. Bir inancın mensupları otomatikman teb-
liğcidir, ancak bunların ne kadarı İran’la bağlantılıdır, ne kadarı 
Caferilerin kendi tebliğ faaliyetidir, bilmiyoruz. İran tarafından 
bakarsak, İran’ın burayı işlenebilir, devşirilebilir bir alan olarak 
gördüğü kesin. Caferi gruplar arasında ise İran’a mesafeli olan-
lar da var, İran’a müzahir olanlar da.”

Peki Şiilik gerçekten bir tehlike mi? Tetik’e göre bu so-
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runun yanıtı ‘hayır’. Buna gerekçe olarak da, dünyada küresel 
olarak sekülerleşme eğilimin daha fazla olduğunu söylüyor. Bu 
yüzden Aleviler açısından Şiileşmeyi yakın gelecekte bir risk 
olarak görmediğini söyleyen Tetik şöyle konuşuyor: “Buradaki 
Şiiler gücü elinde tutmuyorlar, o yüzden bir gönüllü asimilas-
yon dışında bence böyle bir risk yok.”

Devletin, Şii grupların Alevileri devşirme politikasına yö-
nelik yaklaşımını ise “Devlet Alevilerin Şiileşmesini istemez” 
diye yorumluyor: “Devlet Caferileşmeyi şu anda büyük bir teh-
dit olarak görmüyor. Hatta bir Diyanet yetkilisinin, ‘Alevilerin 
Alevi kalmasını tercih ederiz’ dediğini de biliyoruz.”

“Makbul Alevilik Bir Asimilasyon Modeli” ve “Alevi İnanç 
Kırımı” kitaplarının yazarı Özcan Öğüt ise, Alevi asimilasyo-
nunu Sünni sistem dışarıdan yapmaya çalışsa da, en can alıcı 
tehlikenin Alevilerin mabedinde inanç yürütücüleri tarafından 
gerçekleştirilmeye çalışılan Şii kuşatması olduğunu düşünen-
lerden. Bunu “Şii ablukası” olarak niteleyen Öğüt, önlemler alın-
mazsa bir inanç kırımının gerçekleşeceğini düşünüyor.

İran’ın 90’lı yılların sonlarından itibaren başlattığı çalış-
malarla Şiacı Alevilerin ortaya çıktığını söyleyen Öğüt şu bilgi-
leri veriyor:

“Bu süreçteki asimilasyon çalışmaları; 2000’li yıllardan 
itibaren başta İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Çorum ve Adı-
yaman gibi iller olmak üzere Türkiye’de Alevi nüfusun yoğun 
olduğu birçok yerde tabela Alevi dernek ve vakıfları kurdurtarak 
yeniden kendini göstermiştir.” Bu süreçten sonra bazı Alevi de-
deleri, yazarlar ve kurum temsilcilerinin İran’a gitmeye başladı-
ğını anlatan Öğüt şöyle devam ediyor:

“Devrim muhafızlarından İran Şiilerinin dini lideri Aye-
tullah Ali Hamaney’e kadar Şia’nın çekirdek kadrosuyla çeşitli 
temaslarda bulunuldu. Yüzlerce Alevi dedesi ve cemevlerinde 
Alevi yol hizmeti yürüten kişiler, İran ve Irak’taki Şia’nın kutsal 
mekânlarına gönderilmişlerdir. Bir kısmı da İran’ın Kum şeh-
rinde Şia öğretileri doğrultusunda yetiştirilip dönüştürülerek, 
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Şia’nın misyonerlik faaliyetlerinin tebliği için Türkiye’ye gön-
derilmiştir. Alevilik adı altında gerçekleştirilen Şia’nın tebliğ 
faaliyetleri ekseriyetle cemevlerinde ve Alevilerin sosyalleşme 
mekânlarında aktif bir şekilde yürütülmüştür.”

Günümüzde Şiacı grupların dönüştürme faaliyetlerinin 
aktif bir şekilde devam ettiğini söyleyen Öğüt “İsimlerinin önle-
rine koydukları unvanlarla kendilerini ekseriyetle “Seyyid” ola-
rak tanımlayan bu grupların Aleviliği dönüştürme çalışmaları, 
Dersim ve Erzincan gibi Alevilerin köken coğrafyalarının yanı 
sıra Alevilerin yoğun yaşadıkları İstanbul, Ankara, İzmir ve Te-
kirdağ gibi çeşitli büyükşehirlerde de günümüzde halen aktif 
bir şekilde devam etmektedir” diyor. Bu kesimlerin “Aleviler-
de ramazan orucu vardır” başlığı ile Şia ezberlerini savunan bir 
yazı yayınladıklarını da belirten Öğüt, “Bunlar içerisinde İran’a 
gidene kadar Alevi Cemlerinde zakirlik yapan ama İran’dan 
döndükten sonra Alevi ritüellerini beğenmeyip radikal Şiacılara 
dönüşen örnekler de mevcuttur”  diyor.

Şiacı misyonerlerin Alevilik ve Şiiliği aynı göstermek ama-
cıyla, yılın belli zamanlarında İran ve Irak’taki Şiilerin ve Safevi-
lerin kutsal mekânlarına çeşitli geziler düzenlediklerini belirten 
Öğüt iki inancın birbirinden tamamen farklı olduğunu anlatıyor:

“Şiilikle Alevilik arasındaki farklar, Sünnilikle Alevilik 
arasındaki farklardan az değildir. Bu anlamda camide ibadet, 
ibadette imamların cemaate öncülük etmesi, ibadetin namaz 
(rükû ve secde) şeklinde gerçekleşmesi,  ezanla ibadete çağrı, 
harem-selamlık ayrımı, muta nikâhı, çok eşlilik, kadınların ör-
tünme zorunluluğu ve kadına bakış açısı gibi temel konular baş-
ta olmak üzere, Alevilikle hemen hemen hiçbir ortak noktası 
bulunmayan geleneksel Ortodoks İslam’ın kalıpları içerisindeki 
Şiiliği, Aleviliğin özü olarak pazarlamak için son zamanlarda 
çok yoğun bir çaba sarf edilmektedir.”

“Şiacı misyonerlerin” Alevilere Ramazan orucunu dayat-
tığını, “tarikat namazı” adı altında namazlı cemler organize 
ettiğini, cemevlerinde Kuran kursları açtıklarını, cemlerde ka-
dınlara başörtüsü dağıttıklarını ve erkek-kadın ayrımı olma-
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yan Alevilikte insanların haremlik selamlık olarak ayrıldığını 
söyleyen Öğüt şöyle devam ediyor: “Şiacıların İslamcı Alevilik 
tezleri hiçbir gerçekliğe uygun değildir. Böyle yaparak Aleviliğin 
bütünsel hümanist yaşam felsefesini dar çatıların altına zoraki 
sığdırma çabalarıyla Şiiliğe uydurmaya çalışıyorlar. Oysa Alevi-
liğin Hak ve Hakikat yolu için asıl önemli olan ne kadar İslami 
olduğunuz değil, ne kadar insani olduğunuzdur.”

Alevilerin Ehlibeyt sevgisinin dönüştürücü bir zaaf ola-
rak kullanılmaya çalışıldığını ileri süren Öğüt, Alevi mabetleri-
nin bir Truva atı gibi kullanıldığını öne sürüyor: “Alevi postu-
na bürünen Şia’nın içeriden kuşatan asimilasyonu, bazı molla 
zihniyetli sözde dedeleri ve İslamcı Alevi kurumlarını Truva atı 
olarak kullanarak en sinsi şekilde ilerlemektedir. Asimilasyonu 
direkt mabedin içerisinde başlatmalarından ötürü ortada suiis-
timal ettikleri ciddi bir boşluk var demektir.”

Alevi asimilasyonuna ilişkin kapısını çaldığımız bir diğer 
isim ise yazar Ayhan Aydın. Alevi gelenekselliğine ilişkin pek 
çok kitaba ve saha araştırmasına imza atan Aydın; Osmanlı’da 
katliamlar yaşayan ve o yüzden kırsal alanlarda yaşamayı ter-
cih eden Alevi toplulukların, Cumhuriyet’le de kaderinin değiş-
mediğini söyleyerek başlıyor sözlerine. Cumhuriyet döneminde 
Alevi-Bektaşi topluluğunun inançlarını ve kültürlerini inançla-
rının yasaklandığını hatırlatarak, 1925 tarihli Tekke ve Zaviye-
ler Kanunu ile Alevi ocaklarını kapattığını anımsatarak devam 
ediyor:

“Dolayısıyla bugüne değin hayata geçirilen uygulamalar 
devlet eliyle bir asimilasyonun hayata geçtiğini öncelikle olarak 
söyleyebiliriz.”

Alevilerin, Cumhuriyet’in laiklik ilkesi nedeniyle ‘laisizm, 
Kemalizm, CHP’lilik’ gibi etiketlerle anıldığına dair sorumuza 
ise şu yanıtı veriyor, Aydın:

“Bu da bir asimilasyondur. Alevilerin laik olmasını, sanki 
laikliği bir dinmiş gibi sunmak bambaşka bir politikadır. Ama 
pek çok araştırma da ortaya koyuyor ki, Aleviler cemlerini 
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Cumhuriyet döneminde bile gizli saklı yapmıştır. Sahada halk-
la, dedelerle yaptığım 3 bine yakın söyleşi var ki, bu söyleşiler 
Alevilerin Cumhuriyet döneminde bile kendini güven içinde 
hissetmediğini ortaya koyuyor. Alevi köylerine zorla yapılan 
camiler bunun bir örneğidir. Alevi köylerine götürülmeyen hiz-
metler bunun kanıtıdır. Yani tıpkı Osmanlı döneminde olduğu 
gibi, Cumhuriyet döneminde de devlet mekanizmasına göre 
Alevi olmak kötü bir şey.”

Ayhan Aydın, 1968 sonrası özellikle Alevi nüfus içinde ör-
gütlenen sosyalist hareketlerin inancın gelişimi yönünde teşkil 
ettiği engeli ve bunun sonucunda gelişen asimilasyonu ise şöyle 
değerlendiriyor: “Sosyalist hareketlere saygı duyuyorum fakat 
bir bütün olarak baktığımız zaman Türkiye’de sosyalist sol ha-
reket Alevi gerçeğini tam anlayamamıştır, kabul etmemiştir. Bir 
kısmı Alevileri gerici olarak nitelemiştir, çünkü bu kesime göre 
inanç varsa bu gericiliktir. Sosyalist hareket içindeki bazı grup-
lar ise, biraz daha kurnaz davrandılar. Alevi gençlerinden ken-
dilerine katılanlardan hareketle Alevi kitlesini kullanma yolunu 
tercih ettiler. Dolayısıyla bu kitleyi istismar ettiler. Geri kalan 
azınlık bazı grup ve Hikmet Kıvılcımlı gibi isimlerin ise, Aleviliği 
çok önemsediğini biliyoruz.”

Yazar Aydın, Şiileşme riskine karşı da tespitler yapıyor:

“Bana göre Alevi kurumlar ve Alevi aydınlar, İran ve Şiilik 
etkisini hala tam anlamıyla ciddiye almıyorlar. Bu büyük bir aç-
mazdır ve Aleviler sınıfta kalmıştır. Alevi aydınlar hala Aleviliği 
tanımlama derdindeler ve halka hikâye anlatıyorlar. Biz Alevi 
yazarlar olarak Şiiliği bilmiyoruz, bunu açıklıkla söylüyorum, 
bunu araştıran da yok. İkincisi olarak kurumlarımız Aleviliğe 
hizmet etmiyor, yozlaşmanın ana yapılarına dönüşmüş du-
rumda. Dolayısıyla asimilasyon süreçleri, bu kurumların etki-
sizliğinin üzerinde yükseliyor. O nedenle istisnasız bütün Alevi 
kurumları asimilasyona açıktır, bu Şii asimilasyonu da olabilir, 
Marksizm üzerinden Aleviliğin inançsızlaştırılması da olabilir. 
Bunun nedeni, Alevi kurumlarının inanç değerlerine uygun fa-
aliyet yürütmemesi.”
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Şiiliğin İran’ın ‘her şeyi’ ve adeta ‘silahı’ olduğunu söyle-
yen Ayhan Aydın; “Şiilik İran’ın avazı çıkana dek bağıran ağzı, 
eli, kolu, silahı, hırsıdır” diyor ve Şiilikte takiyyenin varlığına da 
dikkatini çekiyor.

“Takiyye yöntemi Alevi kitlesini çeken en önemli sarma-
şık. İran bu konuda çok ciddi çalışıyor. Azerbaycan ve Gürcis-
tan’da İran Şiiliğinin ne kadar etkisi olduğunu duyuyoruz. Bu iki 
ülkenin yanı sıra Balkanlarda da, İran konsoloslukları misyoner 
gibi çalışıyor. Burada Bektaşi tekkelerine kadar girmiş durum-
dalar.”

İranlı görevlilerin gittikleri her Alevi topluluğuna ‘Aynı 
Ali’yi seviyoruz’ düsturuyla yaklaştığını anlatan Aydın; “İğne-
nin ucu kadar bir benzerlik bile takiyye yetiyor” diye konuşuyor: 
“Bizim bilinçsiz, bilgisiz, paraya muhtaç, ezilmiş, yükselmek is-
teyen, kendi pirini-ocağını tanımayan yığınlar bu inanç eksik-
liğini bir yerden gidermek istiyor. İran bu yollarla Türkiye’deki 
Alevileri keşfediyor, Balkanlardaki Bektaşileri keşfediyor.”

İran Şiiliği ile Aleviliğin hiçbir ortak noktası olmadığını, Şi-
ilikte üç vakit namaz, Ramazan orucu gibi ibadetlerin olduğunu 
anlatan Aydın “Bizim Aleviler bilmez ama İran Şiileri kesinlik-
le muharrem orucu tutmazlar. Yüzyıllarca İmam Hüseyin için 
gözyaşı döküp oruç tutan bizim Alevi-Bektaşi kitlesine sormak 
lazım, siz mi bu kadar şuursuzlaştınız, başınızdaki dernekler 
mi?” diye soruyor. İran ve bağlantılı kesimlerin, Alevileri 30-40 
yıldır devşirmeye çalıştığını öne süren Aydın bunun yansıma-
larını şöyle anlatıyor: “Bütün cemevlerini gezin, hepsinde Şii 
yayınlarını görürsünüz. Bizim kurumlarımız, belediyelerin ima-
rethaneleri gibi çalıştığı için bunun farkında değiller. Sadece ya-
yınlar değil, cemevlerine geliyorlar, genç dede adaylarını İran’a 
götürüyorlar. Böyle bir şebeke ile karşı karşıyayız.”

Ehlibeyt Âlimleri Derneği Genel Başkanı Kadir Akaras, 
Öğüt gibi isimlerin eleştirilerine muhatap olan kesimden. Aka-
ras; Şiilik, Alevilik ve Caferilik arasında hiçbir fark olmadığını 
belirterek başlıyor sözlerine ve devam ediyor: “Şiilik, Aleviliği de 
Caferiliği de barındırır. Ali taraftarlarına genel olarak Şii denir. 
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Bunların bir kısmı fıkıh olarak Caferidir, bir kısmı Alevidir, bir 
kısmı İsmaili’dir, Zeydi’dir.” Iğdır Azerilerinden olan Kadir Aka-
ras, Türkiye’deki Aleviliği şöyle tarif ediyor:

“Türkiye de tüm Ortadoğu ülkeleri gibi mozaik bir yapıya 
sahiptir. Bu türden yapıların siyasi, kültürel ve inanç bağlamın-
da değerlendirilmesinden yanayım. Siyaset mekanizmasının, 
insanların inancını ve kültürünü yaşamasını garanti etmelidir. 
Maalesef Türkiye’de geçmişten günümüze kadar devam eden 
bir baskın inanç ve siyaset vardır. Kendisi gibi olmayanları dö-
nüştürmek isteyen bu baskın kültürün etkisinde Aleviler, kimi 
zaman farklılık gösterseler de, köken olarak tamamı Ali taraf-
tarıdır.” ‘Ali’siz Alevilik’ kavramının kendi içinde tezat teşkil 
ettiğini söyleyen Akaras, “Hem Alevilikten bahsedip hem de 
Ali’sizlikten bahsetmek imkânsızdır” diyor. Bazı Alevilerin fı-
kıh anlamında ehlibeytin fıkhına uymadığını, ancak bunun her 
inançta da görülebilen bir durum olduğunu dile getiren Akaras 
“Her Hıristiyan ya da her Sünni de inancının gereğini yerine ge-
tirmeyebiliyor” diye konuşuyor.

Ehlibeyt Alimleri Derneği olarak, baskın kültürün kendi 
inançlarını dönüştürme politikalarına karşı direnmek için faa-
liyet yürüttüklerini anlatan Kadir Akaras “Camilerimizi yaptır-
ma-yaşatma, camilerimize hoca temin etme, hocalar arasındaki 
diyaloğu sağlama gibi çalışmalarımız var” diyor. İnanç merkezi 
olarak camiyi tarif ediyor ve namaz kıldıklarını söyleyen Aka-
ras’a, Alevilerin inanç kurumu olarak cemevini gördüklerini ve 
namaz gibi ibadetlere mesafeli olduklarını hatırlatınca şu yanıtı 
veriyor:

“Ali taraftarlığının temel inanışları vardır. Allah’ın tek 
olduğuna, kıyamet gününe, Hz. Muhammed’in peygamber ol-
duğuna, 12 imamın peygamberin vasileri ve halifeleri olduğuna 
inanmaktır. Bu konuda Alevilerin ve Caferiler arasında hiçbir 
fark yoktur. Ancak yaşam biçimi olarak yani fıkıh olarak, kişi-
lerin tercihi önemlidir. Namaz, oruç,  hac bize göre farzdır ama 
bunu ehlisünnette de yapmayan var. Alevi toplumu Osman-
lı’dan günümüze uzanan baskıların etkisiyle, içine kapanmış bu 
farzlardan uzak kalmıştır. Ancak bunu inkâr etme noktasında 
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değillerdir. Biz cemevine karşı değiliz, toplum kendisini nasıl 
tanımlıyorsa siyaset mekanizması da bu tanıma uygun o kesi-
min hukukunu korumalıdır. Ayrıca hem cami hem de cemevi 
toplanma yeri anlamına gelir zaten. Bizim için bu türden iba-
detler teferruattır ve Aleviliğin İslam dışı olarak tarif etmekten 
daha büyük bir haksızlık ve zulüm yoktur.”

Aleviliğin tarihsel olarak Şii olduğunun belgelerle kanıt-
landığını ileri süren Akaras, Caferiler ile Aleviler arasında me-
sela kadınların örtünmesi ile ilgili farka dair sorumuza ise şu 
yanıtı veriyor:

“Bizim inancımızda kadın hiçbir zaman dışlanmamıştır. 
Cenaze namazlarına, Cuma namazlarına katılır, cami ve mes-
citlerinde günlük namazlara kadınlar da iştirak eder. Kadın-er-
kek ayrımı söz konusu değildir. Evet, giyim kuşam tarzında bir 
kapalılık vardır ama bu kapalılığın ölçüsü de kişiye göre değişe-
bilir. Çarşaf mıdır, pardösü müdür, türban mıdır kişinin kendi 
kararıdır. Biz diyoruz ki, kadın ve erkek sadece maddesel ola-
rak toplumda yer almamalıdır. Cinsel çağrışımlar olmamalıdır. 
Bunu her iki cins için de söylüyoruz. Herkesin İran ya da Arabis-
tan’daki giyinme mecburiyeti olmayabilir ama toplumun kültü-
rüne uygun giyinmesi de gerekir. Kadını sosyal hayatın oyunca-
ğı haline getirmemek gerekir.”

Akaras Alevi ileri gelenlerini İran’a götürme ve onları Şii 
misyonerlerine dönüştürecek eğitimler aldırma eleştirilerine 
ise ‘turistik gezi’ tabiriyle yanıt veriyor:

“Bakış açısı çok önemli. Burada kötü bir niyet var. İnanç 
turizmi diye bir şey var. Aleviliğin ulu ozanlarından Şah Hata-
yi’nin mezarı Erdebil’de (Şah İsmail), Hacı Bektaş Veli Nişabur 
doğumlu. Buralardan nasıl kopulabilir ki? İnanç turizmini elbet-
te teşvik ediyoruz. İmam Hüseyin’in anma törenlerinden pek 
çok kutsal mekâna gidilmesini teşvik ediyoruz. Bunu sadece 
Türkiye’de değil, Azerbaycan’da da yapıyoruz. 12 imamın türbe-
leri İran ve Irak’tadır, buralara gitmekten daha doğal bir şey yok. 
Bu inanç turları düzenleniyor ve düzenlenmesi gerekir. Ama bu 
iddia sahiplerine sormak istiyorum, Aleviler o kadar mı akılsız 
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ki, üç gün gidip gelmekle Şii olacaklar?”

Bu sorusundan hareketle “Alevileri Şiileştirmek mi isti-
yorsunuz ya da Alevileri yola mı getirmek istiyorsunuz” soru-
muzu da şöyle yanıtlıyor:

“Aleviler yoldan çıkmamıştır ki, yola gelsinler. Ama in-
sanlar birbirlerinden etkilenir, bu kaçınılmazdır. O yüzden Ale-
vileri Şiileştirme iddiası tek kelimeyle iftiradır. Bu iddialardan 
fazlasıyla rahatız. Bu konuda özel bir çabamız yok, böyle bir ça-
bayı da doğru bulmuyoruz. Çünkü ben eğer birilerini etkileyip 
Şiileştirmek istiyorsam, Sünnilerin de beni Sünnileştirmesini 
meşru görmüş olurum. Bence inançlar birbirini tolore etmelidir, 
asimile değil.”

On İki İmam Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği 
başkanı ve “Alevi İslam’ında İnanç ve İbadetler” kitabının yaza-
rı Sefer Akkuş, ilahiyat eğitimini İran’da almış bir isim. Seyyid 
bir aileden geldiğini söylüyor ve o yüzden bu unvanı kullanıyor. 
Alevi sözcüğünün manasının bizzat Hz. Ali soyundan gelenle-
re verildiğini ileri süren Akkuş; bu sözcüğün Arapça “Aliyy” is-
minden meydana geldiğini ve “Aliyy” isminin son harfinin “ya” 
harfi olması nedeniyle Alevi kelimesine dönüştüğünü söylüyor:

“Alevi hem Hz. Ali soyundan olan kimselere Seyyidlere 
denir hem de Hz. Ali’nin taraftarı dostu izleyicisi olan kimselere 
denir. Tarih kaynaklarına baktığımızda Alevi isminin Seyyidlere 
verildiğini görüyoruz. Alevi kavramı son 100-120 yıl içerisinde 
herkese verilen bir kavram olmuştur. Ehlibeyt taraftarları için 
Osmanlı arşivi kayıtlarında da yazıldığı üzere Rafizi, Şii, Kızıl-
baş, İmamiye, Caferi, Mülhit vs gibi isimler verilmiştir ki, bazıla-
rı bizim kendimize verdiğimiz isimlerdir bazıları da bizleri dört 
mezhep harici ve İslam dışı kafir gören ve hakaret için veren 
saltanat için kendi evlatlarını bile katleden ve fetva veren Yavuz 
ve Kanuni döneminin şeyhülislamları kadıların marifetidir.”

Cemevlerinin son 25 yılın ürünü olduğunu söyleyen Ak-
kuş; Alevilerin esas ibadet merkezlerinin tekke ve cami olduğu-
nu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürüyor:
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“İnancı yok sayılan ve türbe dergahlarına el konulup asi-
mile ile camiye davet edilen Alevi toplumu bunu kabul etmemiş 
ama ibadet edecek mekan ve âlimleri de olmadığından sonra-
dan yapılan 25 yıllık cemevleri bu sorunu içinden çıkılmaz hale 
getirmiştir. Eğitimsiz, bilgisiz birçok insan bu yüzden namazını 
ve orucunu öğrenememiştir. Lakin araştırıp öğrenen ve istisna 
bazı dergâh ve cem evlerinde orucunu tutup namazını kılan 
Aleviler az da olsa günde güne çoğalmaktadır.”

Bazı dedelerin Alevilere namaz ve orucun Alevilikte olma-
dığını söylediğini belirten Akkuş; bu konuda hayli sert konuşu-
yor:

“Maalesef ismi sadece dede olduğu halde bilgi birikimi 
olmadığı halde posta oturup din adına ahkâm kesen insanlar 
yüzünden toplumumuz bilgi kirliliği ve karmaşası yaşamakta-
dır. Oysa hepimizin eğitimi Kuran ve Ehlibeyt bilgileri, ilim ve 
irfanları çerçevesinde olmuş olsa idi bugün toplumumuzda bu 
ayrılıklar, başka fikir ve düşünceler bu kadar olamazdı.”

Anadolu Aleviliği kavramına da karşı çıkıyor, Akkuş ve 
Aleviliğin Şiilik ile anlamdaş olduğunu ve Anadolu’ya hapsedi-
lerek, Şiadan uzaklaştırıldığını öne sürüyor:

“Anadolu Aleviliği tabiriyle toplumumuz, Ehlibeyt inan-
cından uzak tutuldu. Anadolu’ya hapsedilen Alevilik inancı, 
bağlı olduğu mektep ve inançtan koparılınca ‘Alisiz Alevilik’,  
başka bir din, Luvilik, Hititler, İslam’dan önce var olan bir inanç 
gibi saptırılmış sözler ve yollar ortaya çıkarılarak Aleviliğe bü-
yük darbeler ve zararlar verildi.”

Almanya’da kabul edilen Aleviliğin başka bir din olduğu 
şeklindeki yasaya da tepki gösteriyor Akkuş ve “Alevilik, İs-
lam’ın kendisidir” diyor:

“Kuran ve Ehlibeyt inancı yerine birçok kültürü inanç 
diye, ibadet diye toplumumuza inandıranlar ve inandırmaya 
çalışanlar buna sebep olanlardır. Aleviliği Anadolu’ya hapset-
tirmek isteyen karanlık odaklar Alevilerin oralara gidip yollarını 
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öğrenmelerini, Alevi türbelerini görmeyi ve Alevi Seyyidler ile 
tanışıp, ilim adamlarından bilgi alıp bilinçlenmelerini isteme-
mişlerdir. Hatta bazı ateist, inançsız, sol ideoloji, kendini Alevi 
gösteren bazı örgütler; o türbelere ziyarete gidenleri haber site-
lerinde paylaşıp işte “İrancı, Irakçı, Aleviler Şiileşiyor” gibi saç-
ma yazılarla sanki Aleviler Şii düşmanı imiş gibi gösteriyor.”

Alevilerin İran ve Irak kentlerinin bir devşirme merkezi 
olarak kullanıldığına dair iddiasına karşı çıkıyor ve Alevi dede-
lerinin ve gençlerinin İran ve Irak’a gitmesini savunuyor:

“Hz. Ali’ye talip olan, taraftar olan Şii/ Alevi olanların o 
türbeleri ziyaret etmelerinden daha doğal ne olabilir? Dernek-
lerimizde, vakıflarımızda, cemevlerinde, gerçek yol erlerinin 
doğru bilgilendirmesi ve organizesi ile bu ziyaret turları daha 
çoğaldığı zaman elbette toplumumuz daha bilinçlenecektir. An-
cak bilinçlenmesini istemeyenler oralara gitmeyi kötü bir şey-
miş gibi zannetmektedirler. Tememnim, Alevi toplumumuzun 
yalancıların, inkârcıların, hilekarların sözünden ve tuzakların-
dan kurtulup imamlarının mübarek şehadet mekanları Kerbela 
şehitlerinin mekanlarını ziyaret edip maneviyat ile yolunu sü-
rüp dünya da ziyaretlerini ahirette şefaatlerini temenni edecek 
duaları topluca yerine getirmeleridir.”
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Alevilik İsminin Kökenine Araştırma...

Nesimi Suhreverdi
5 Ocak 2015

Alevi ismi Aliye bağlanır .Bu yazıda bunun böyle olmadı-
ğına dair bilimsel arkeolojik kanıt ve kaynaklarla göreceksiniz.
Eleştirmeden akıl süzgecinden geçirmeden yorum yapmayın...

Öncelikle şunu ifade etmekte yarar var ki, Alevi ismi, 
Hz.Ali’den yüzyıllarca sonra ortaya çıkan bir kavramdır.Hz.Ali 
döneminde ve sonraki yüzyıllarda, tarihsel kaynaklarda Alevi 
ismine rastlanmaz.Ta ki, 1000’li yıllarda tek tük aydın isimlen-
dirmesi ve 18.yüzyıllardaki genel bir adlandırılmaya kadar(1) .. .

Türkçe, dil olarak özellikle de Osmanlı döneminde Farsça 
ve Arapça’dan fazlasıyla etkilenmiştir. Köken olarak Farsça olan 
Alev kelimesinin Farsça’daki karşılığı ‘Alaw’ dır.’Allawi’ kelime-
si, Farsça olarak ‘Işığa ait olan, ateşten olan, ışığa veya ateşe 
tapan’ anlamlarına gelir(2) .

Konuyla ilgili olarak şunu ifade etmekte yarar vardır. Ale-
vilikte ‘IŞIK / IŞK / NUR’ kavramı, genel öğretinin içinde önemli 
bir yer tutar. Bunu Alevi nefeslerinde SIKLIKLA görmek müm-
kündür. Bu konuda sayısız örnek verilebilinir.Zira Kaygusuz Ab-
dal’ın deyişiyle: ‘İnsan Nur-ı Kadimdir.’

Ayrıca Osmanlı döneminde (henüz Alevi isminin bilinme-
diği dönemlerde) , Osmanlı kaynaklarında Aleviler için ‘IŞIKLAR, 
IŞIK TAİFESİ, IŞIK İNSANLARI, IŞIK MEZHEBİNDEN OLANLAR’ 
tanımlamaları kullanılmıştır. Baki Öz’ün bu konudaki çalışma-
sından bir alıntı yapmakta yarar vardır.

23 Ramazan-Hicri 966-Miladi 1558 tarihli bir padişah fer-
manı şöyledir;
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‘Seydigazi Işıklarının Yola Getirilmesine Dair

Eskişehir kadısına hükümki; Şu sıralarda mektup gönde-
rip, yüce hüküm gelip, kutlu anlamından kavranıldığı gibi, Eski-
şehir ve Seydigazi kazalarında yaşayan SEYDİGAZİ  IŞIKLARI’nın 
bazılarının fesat ehli olup, böylelerini yakalayıp, güvenilir...’ (3)

‘Aleviliğin Gizli Tarihi’ adlı eserinde Erdoğan Çınar, ko-
nuyla ilgili, Osmanlı belgelerine dayanan bir çok aktarım yap-
mıştır ve örnekler çoğaltılabilinir. Özellikle de 16.Yüzyıl tarihli 
bu belgelerde, Alevilere IŞIKLAR dendiği görülmüştür.

Alevi teriminin 18.yüzyıl itibariyle genel olarak kulla-
nılmaya başlanması ve daha önce IŞIK TAİFESİ olarak adlan-
dırılmaları, IŞIK kavramının Alevi öğretisinin en temel öğesini 
oluşturması (...ki Alevi öğretsinin kalemsiz kitabı olan Nefesler, 
buna en güzel örnektir) , ALİ isminden ALEVİ sözcüğünün Türk 
dil kurallarına göre türetilemeyeceği gerçekleri, Alevi isminin 
konusunda bizi gerçeğe en yakın yerde tutacaktır.

Erdoğan Çınar’ın bir başka tezine göre ise, Alevi terimi 
M.Ö.2000 yıllarında Anadolu’da yaşamış gizemli bir halk olan 
LUVİLER’e dayanmaktadır. LUVİLER, Hİtit tabletlerinin okun-
masıyla gün ışığına çıkmış bir halktır. Bu konuda Safa Taşkın’ın 
kaleme aldığı ‘Mysia ve Işık İnsanları’ adlı eserinde şu cümlelere 
rastlarız;

‘İ.Ö. 2000’li yıllardan sonra Hititlerin bıraktığı yazılı ve re-
simli belgelerin bizlere tanıttığı Luviler adı verilen halkın, yanlız 
Anadolu’nun değil, insanlığın derin geçmişi ile ilgili önemli giz-
ler taşıdığı, günümüzde yeni yeni ayırt ediliyor...’(4)

İlginç olan yan ise, Luvi isminin IŞIK anlamı taşımasıdır.
Bu sebeple Erdoğan Çınar’ın tezine göre Alevi ismi, LUVİLER’den 
gelmektedir.

Sonuç olarak, hangi tezin doğruluğuna inanılırsa inanıl-
sın, ALEVİ sözcüğünün ALİ isminden türetilmediği ve türetile-
meyeceği açıktır. İster kelime kökünü farsça kabul edip ‘ALAW’ 
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veya ‘ALLAWİ’ sözcüklerinin Alevi teriminin kökenini oluştur-
duğunu düşünelim, ister LUVİLER’e dayandıralım.Bunların hep-
si bilimsel ve nesnel tezler olur.Lakin ALİ’den ALEVİ sözcüğünü 
türetmek / türediğini düşünmek, bilimsel anlayışa sığmaz ve 
Turan Dursun’un ifadesiyle ‘MAVAL’dan ibarettir.

Alevi isminin ALİ den türemediği ile ilgili bu iki savı pe-
kiştirdikten sonra, Aleviliğin öğretik tanımına geçebiliriz. Ön-
celikle Aleviliğin İslami bir mezhep olup olmadığını araştıralım.

Alevilik Bir İslam Mezhebi midir?

Alevi öğretisine genel manada bakıldığında, İslamiyet’in 
en temel gerek ve şartlarının dışında olduğu görülür. Gerek ya-
ratılış anlayışı, gerek ibadet ve ritüel farklılıkları ve gerek öte 
dünya inanışı, İslamiyet’ten çok büyük farklılıklar gösterir. Fa-
kat, Alevi deyiş ve öğretilerinde geçen İslami kavramlar dolayı-
sıyla, Alevilik İslam’ın bir mezhebimi yoksa İslam dışı mı oldu-
ğu, Aleviler içinde dahi tartışma konusudur.

Bu konu, sadece Alevi öğretisinin objektif olarak irdelen-
mesiyle bir sonuca bağlanabilir veya gerçeğe yakın bir duruş 
elde edilebilir.

Şunu belirtmekte yarar vardır ki, Alevilik kapalı bir top-
lum anlayışına sahiptir.Öyleki ALEVİ olabilmek için, Alevi ana 
ve babadan doğmak gerekir. Aslında bu bile yetmez ve 4 kapı 40 
makam denen öğretiye uygun bir hayat tarzı ile yaşamak lazım-
dır. Aleviliğin kapalı bir toplum oluşu ve OCAK sistemine bağlı 
kalışı, Aleviliğin tanımı konusunda yapılan bilimsel araştırma-
ları zorlaştırır. Fakat bu zorluk, yeterince objektif olunduğunda 
ortadan kalkar.

Aleviliği araştırmak için, bizzat Alevi öğretisini içinde ba-
rından Alevi deyişlerine / nefeslerine başvurmak gerekir.Çünkü 
Aleviliğin özü, anlayışı, bizzat bu deyiş ve nefeslerde gizlidir. 
Elbette bu deyiş ve nefeslerin hepsini burada yayımlamaya im-
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kan yoktur.Biz de, belirli başlıklar halinde, nefes ve deyişlerdeki 
anlamı yorumlayıp, İslam ile karşılaştırmasını yapalım.

Öncelikle inanç kavramının temelini oluşturan Tanrı / Ya-
ratan tanımını incelemek gerekir ki, aslında bilinenin aksine, 
Alevilik, bu konuda İslam’dan ayrılır.

1) Tanrı / Yaradan: Alevilikte, tanrı konusunda, insanla 
Tanrı’nın birliğine inanılır. Bu öğreti VAHDET-İ VÜCUD olarak 
adlandırılır ve ALİ kavramı (dolayısıyla bizzat insan) Tanrı’laş-
tırılır ve deyişlerde Tanrı olarak geçer. Kısacası Alevilikte Tanrı 
= Ali dir. Ali, insanla ‘bir’ olandır.Mesela şu ünlü Alevi deyişi, 
Alevilik öğretisini baştan sona tanımlar;

‘Ali şeriatta aslandır
Tarikatta Şah-ı Merdandır
Marifette büyücüdür
Sırr-ı Hakikatte Ali’den başka Allah yoktur’(5)

Alevilik, ‘4 kapı 40 makam’dan oluşur. Bu ‘kapı’ ve ‘ma-
kam’ kavramları, her bir Alevi’nin öğretik olarak geçmesi gere-
ken, geçmek için çaba harcaması gereken kavramsal süreçler-
dir. Aleviliğin özünü oluşturan ‘Sırr-ı Hakikat’ kapısında ise ALİ 
ismi, bilinen İslami anlamının aksine Allahlaştırılır ve İslam’ın 
hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir boyut kazanır.

Kısacası İslam’ın Tanrı’sı Allah, Aleviliğin ise ALİ’dir.Ünlü 
Alevi ozanı Genç Abdal’dan bir örnek daha vererek, diğer ayrılık 
noktalarını inceleyelim.

Yoğ iken yerle gökler zelden
Kudret kandilinde pünhan Ali’dir
Kün deyince bezm-i elestten evvel
Alemi var eden sultan Ali’dir

Öyleki bu deyiş, bu ifade, neredeyse Anadolu’nun tüm 
Alevi Ayin-i Ceminde tekrarlanır ve gerçeğe / ışığa dair yeminler 
edilir, andlar içilir.
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2) Cennet ve Cehennem İnancı: Cennet ve cehennem ina-
nışı, bilindiği gibi İslam’ın en temel inanışlarından biridir. Fa-
kat gelin görünki Alevilikte asla ama asla bu inanışa yoktur ve 
hayatın gerçekliğini yadsıyan, bilimdışı olan bu inanca itibar 
edilmez. Tersine Alevilikte insanın cenneti de cehennemi de 
yaşadığı dünyadır.

Alevilikte, temel konudaki bu felsefe ‘Devriye’ olarak ad-
landırılan ve insanın kamilleşmesini / olgunlaşmasını öngören 
felsefeye itibar edilir. İtibar edilmekle kalmaz, Devriye inanışı, 
Aleviliğin temel taşlarından birini oluşturur.

Devriye, konusunda her ne kadar reenkarnasyon denilen 
bilimdışı benzetmeler yapılsa da, DEVRİYE inancının reenkar-
nasyon ile ilgisi yoktur. Devriye inancı, insanın yaşadığı hayatta, 
daha önce bahsini ettiğimiz 4 KAPI’dan Sırr-ı Hakikate ulaşarak 
olgunlaşması, Yaradanla / Ali’yle birleşmesini ve BİR olmasını 
öngörür. Bu birliğin anlamı, insan-ı kamildir.

Bu karşılaştırmadan sonra, Alevilik ile İslamiyet arasında-
ki büyük fark, derin bir uçurum haline dönüşür ve savlananın 
aksine bir din ile o dinin mezhebini değil, sanki iki farklı dini 
karşılaştırma durumu doğar.

3) Evrenin Yaratılışı: Diğer tüm temel inanışlarda olduğu 
gibi, Alevilik ile İslam, bu konuda da farklı inanışlara sahiptir.
İslama göre ‘yerler’ ve ‘gökler’(6) Allah’ın ‘OL’ deyişiyle birlik-
te 6 günde yaratılmıştır. Alevi inanışında ise bu inanış mevcut 
olmamakla birlikte, evrenin oluşumu hususunda çok farklı bir 
inanış mevcuttur.

Alevi inanışına göre evrenin / varlığın oluşumu IŞIK / 
Enerji ile olmuştur.’İnsan, Nur-u Kadimdir’ inanışı, Alevilikteki 
varlık ve oluşumun temelidir. Bu inanışa göre insan öz itibariy-
le ışığa (genel tanımıyla Alev’e) aittir ve ‘ışıktan olan’ dır. Zira 
‘Alev-i’ sözcüğünün kökeni, objektif olarak bakıldığında bu ina-
nışla temellendirilebilinir.Bu inanışı, ALİ ismiyle özdeşleştirilir 
ve Ali, Tanrılaştırılır. Bunu, ünlü Alevi aşığı Devrani’nin bir ne-
fesiyle inceleyelim;
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‘Hakk’ın kandilinde gizli nihanda
La mekan elinde sır idi Ali
Künt-ü kenzin esrarı andadır,
Dünya kurulmadan var idi Ali

Feriştahlar kendi munundan oldu
Sen kimsin diye cibrile sordu
Cibril bilemedi kanadı yandı
Ol zaman kandilde Nur idi Ali’

Bu örnekler fazlasıyla çoğaltılabilinir ve neredeyse IŞIK 
ve NUR kavramları, tüm alevi nefeslerinde geçer.Bir kaç örnek 
daha vererek, bu konuyu pekiştirelim.

‘Kudret kandilinde bir ışık iken
Ta ol zaman aşık oldum nura ben

(Pervane)

Kandilde nur iken sevmiştim seni
Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

(Genç Abdal)

Ziyasından halk eyledi toprağı
Vücut buldu bu eşyanın menbaı

(Pervane)

Hu diyelim gerçeklerin demine
Gerçeklerin demi nurdan sayılır

(Hatayi)

Kandil asılırken Nur-u meskende
Bülbül idim,gonca gülünde idim

(Yeksani)
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Işık oduna yananların
Tüm vücudu Nur olur

(Yunus Emre) ‘ (7)

Neredeyse her Alevi ozanında, Nur ve Işık kavramı önemli 
bir yer tutar. Bu bağlamda diyebiliriz ki, Alevi öğretisinde Işık, 
çok önemli bir merkezdir.İnsanın, evrenin, kısacası OLUŞ zinci-
rinin ilk zinciri Nura / Işığa bağlanır ve ‘İnsan Nur-u Kadimdir’ 
sözü gerçek anlamını bulur.

4) İnsanın Yaratılışı Konusu: Bu inanç temeli de, Alevi-
likte, İslamiyet’ten çok büyük farklar gösterir. İslam’da insanın 
yaratılışı kavramı, Alevilikteki mitolojik KIRKLAR benzetmesin-
den çok farklıdır.Biribiriyle alakası dahi yoktur.

Alevilikte insanın yaratılışı, ‘KIRKLAR MİTOLOJİSİ’ ile an-
lamını bulurken, İslam’ın kutsal kitabı Kuran’da bu mitoloji asla 
geçmez..Peki KIRKLAR MİTOLOJİ si ile insanın yaratılışı nasıl ol-
muştur.Şimdi bu önemli konu ve farka değinelim, ve yine bizzat 
Alevi öğretisinin özünü içinde barındaran NEFESLER’e başvura-
lım.

Kırklardan birine neşter vuruldu
Aktı kan, varlığı ispat olundu
Anda hak mevcutta mevcut görüldü
Huvallah çağırdı irfan hu deyü

Kul Himmet

Kırklar; Alevi-Bektaşi mitolojisinde Tanrısal varlıklar ola-
rak geçerler.Yani insanüstü varlıklardır. Efsaneye göre, Kırk-
lar’dan biri birgün Yaradan’a;

‘Sen kimsin? Ben kimim? ‘
...diye sorar ve asi olur.Bu tarif, nefeslerde şöyle geçer;
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Yerin göğün binasını kurunca
İptida hidayet arife indi
Sen kimsin, ben kimim diye sorunca
Sorduğu ol demde kana boyandı

Aşık Veli

Bunun üzerine Yaradan’a sorduğu soru yüzünden asi olan 
Kırklar’dan biri, ondörtbin yıl boyunca firari olarak gezer, ka-
çaktır. Bu dönem, Alevi-Bektaşi nefeslerinde pervanelik olarak 
tanım bulur..

Ondört bin yıl kaldım pervanelikte
Sıdkı ismim buldum divanelikte
İçtim şarabını mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum

Sıdkı Baba

Pervanelik olarak tanımlanan bu dönemde, asi olan var-
lık, nefes anlatımıyla ‘yeşil bir kandil’de saklanır.Şunu belirt-
mek gerekirki, Alevi mitolojisinde kandil, gezegen veya yıldız 
demektir.

Sorma ne hacet bizleri sofu
Ta ezelden künyede ismimiz vardır
Dünya kurulmadan yüzbinyıl evvel
Ol yeşil kandilde cismimiz vardır

Aşık Devrani

Asi olan Kırklar’dan biri, bu süreç sonunda tekrardan sor-
duğu soruya yine cevap vererek teslim olur.Verdiği cevap; ‘Sen 
yaratansın,ben yaratılanım’dır.Bu cevaptan sonra teslim olan 
ve diğer Kırklar tarafından sorguya çekilip cezası kararlaştırılan 
Kırklardan biri, böylelikte pervanelik dönemini kapamış olur.

Kırklar meclisinde alınan karara göre, asi olana neşter vu-
rulacak ve kanı akıtılacaktır.Bu kan, Dünya’da seçilmiş varlık 
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olan Güruh-u Naci’ye hayat verecek, böylelikle Yaratan ve yara-
tılan ‘bir’leşmiş olacaktır.

Yine Alevi nefeslerine göre bu seçilmiş varlığa katılan asi-
nin kanı, Adem’i yaratmıştır.

Adem olup insan içine geldim
Hak nasip eylerse kandan içeri
Behlül gibi kandan kana gezerken
Bir kana uğradım kandan içeri

Virani

Böylelikle Adem de beliren yaratılan ve yaratan birliği, in-
san soyunun çoğalmasıyla anlamını bulmuştur.Kırklar’ın ilahi 
varlıklar oluşu ve onlardan birinin kanıyla insanın oluşumu, 
Tanrı ile insanın ‘bir’liğini oluşturmuştur.

Bu açıklamalardan sonra, tüm önyargı ve tutumlardan 
sıyrılarak kendi kendimize şunu soralım; ‘Hangi toplumsal sü-
reç ve uygulamalar, Aleviliğin İslam kökenli olmasına rağmen, 
ondan bu kadar farklılaşmasına sebep olmuştur? ‘

Eğer Aleviliğin kökeni İslamiyete bağlanıp, Aleviliğin İsla-
mi bir mezhep olduğu konusu kabul edilirse, hiçbir bilimsel tez, 
bu sorunun cevabını veremez.Çünkü böyle büyük farkların ol-
duğu iki inanç sistemini karşılaştırdığımızda, birinin diğerinden 
tarihsel süreçlerle oluştuğunu söylemek bilimdışıdır.

Görünen odur ki Alevilik, bir yön dışında hiçbir yönüyle 
İslam ile alakası yoktur. Tek ortak yan, bazı İslami kavramların 
Aleviler tarafından da kullanılmasıdır.




