


Der Xızır von Xeylas

Oh lieber Xeylas, oh lieber Xızır
Du bist immer mit uns. 
Du wächst über uns,
Oh lieber Xeylas, oh lieber Xızır
Manchmal erscheinst Du als Armer,
manchmal als Erhabener
Heute ist Dein Tag gekommen.
Du siehst wie es uns geht.

Du, Du, Du, Du allein
bist wachsam und beschützt uns.

Wir haben gefastet zu Ehren Xızırs,
unsere Gesichter blühen auf und strahlen.
Wir haben gefastet zu Ehren Xızırs,
im Cem kommen Schüler (Talip) 
und Lehrer (Pîr: Geistliche)

Treib Deinen weißen Schimmel an,
eile herbei in unserer Not 
und geh nicht fort!

--
Du, der Hızır über dem Meer,
Du, der Besitzer des Gewitters
Du, der Wegweiser von Moses,
Lasse uns nicht alleine in unserer Not.

Du, Du, Du, Du allein
bist wachsam und beschützt uns.

Wer sein Pîr nicht kennt,
verliert sich die Spur und den Pfad.
Wer sein Pîr nicht kennt,
verliert sich die Spur und den Pfad.
Dieser Tag, diese Sonne 
und die heilige Schönheit der Welt
Mein Pîr ist Sa Heyder Duzgin. 
Führer der Großen.

Tı Xéylasa tı Xızıra
Hem hazıra hem nazıra
Tı Xéylasa tı Xızıra
Ge feqıra, ge vezira
Ewro roza tuya nura
Halé ma aseno tora

Tıya tıya tıya tıya hasar u haydara

Roze gureto rozé Xızıri
Gul u cemali biye nuri
Roze gureto rozé Xızıri
Cem biye talıv u piri
Cevlan bıde astoro qıri
Caré made endi bé mekuye düri

**

Ya Xızıré seré deyrayi
Tıya wayiré puk u vayi
Ya Xızıré seré deyrayi
Tıya wayiré puk u vayi
Tı biya rayveré Musayi
Caré made mekuye hereyi

Tıya tıya tıya tıya hasar u haydara

Kam ke piré xo nas nékeno
Ra u welağé xo rew sas keno
Kam ke piré xo nas nékeno
Ra u welağu lewlas beno
Roz u cemalé na alemde
Piré mı Sa Heyder Duzgıno, 
serveré pilano

Sen Xeylas‘sın sen Hızır‘sın
Hem hazırsın hem nazırsın
Sen Xeylas‘sın sen Hızır´sın
Bazen fakir bazen vezirsin
Bugün senin nurlu günündür
Halimiz sana ayandır

Sensin sensin sensin Ayık 
ve Uyaran´sın

Oruç tutmuşlar, Hızır Orucu
Yüzler, çehreler nurlanmış
Oruç tutmuşlar, Hızır Orucu
Cem olmuş talipler, pirler
Çevir kıratını, koştur
Darımıza gel artık uzak düşme

**

Ey deryaların üstündeki Hızır
Sensin fırtınanın, rüzgârın sahibi
Ey deryaların üstündeki Hızır
Sensin fırtınanın, rüzgârın sahibi
Sendin Musa‘nın rehberi
Darımızda geç kalma

Sensin sensin sensin Ayık 
ve Uyaransın

Kim pirini tanımıyorsa
İzini-yolağını çabuk şaşırır
Kim pirini tanımıyorsa
İzini-yolağını çabuk şaşırır
Şu gün-güneş ki, 
alemler cemali 
(önünde söylüyorum)
Pirim Sa Haydar 
Düzgündür; 
Büyüklerin Önderidir..
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Yeni bir yılda Xızır  ayında yeni bir sayıyla sizlerleyiz tekrardan.
Öncelikle teknik arksaklıklardan mütevellit bir önceki sayımızı sizlere ul-

aştırmadığımız için sizlerin affina sığınıyoruz .
Her şeyin  günlük hatta anlık değiştiği bir dünyada Alevilerinde ihtiyaçları 

değişmekte ve dönüşmektedir. Bu çerçevede  Hak ve hakikat arayışımızı in-
anç  kimliğimizden kayıtsız değildir . Herkesin kendince hesapları ve çıkarları 
doğrultusunda herc-ü merç alanına çevirdiği coğrafyamız ve kutsalığımız , ha-
kikatimiz „jiyar û diyarlarimiz „her gün yeni bir vahşete yeni bir kıyım  ve işgale 
uyanmaktyadır. Peki basta Reya Heq süreği olmak üzere tehlike altında olan 
darda ve carda olan cümle Alevi sürekleri ve canlarımız bu yeni durum karşısın-
da ne durumdalar?

Xızır  gayreti pir himmetiyle hazırladığımız   bu sayımızda iki ana başlık ele 
alınmıştır ; inancımızda Xızır  ve manası. Diğeri  ise Aleviligin, Alevilerin ve Alevi 
örgütlerinin sorunları ve çözüm önerileri üzerine çok geniş bir yelpazeden fikir 
ve görüşlerle  derlediğimiz makaleler..

Aleviliğin   gerek Avrupa‘da gerekse Turkiye‘de devlet tarafından iktidar 
tornasından geçirilmek istendiği, yeniden şekillendirilip toplumsal bir mühen-
dislik uzerinden kültürel soykırımdan geçirilerek sahte kimlikler oluşturularak 
toplumsal ahlaki özünden kopartılması çok ciddi bir tehlike olarak karşımızda 
durmaktadır.

Bu tehkike karşında,  geçmişini ve onurunu kurtaran Alevi örgütlenmeleri 
geleceklerini kurtaramayacaklarını fark etmiş ve yeni döneme hem inançsal, 
hem yapısal ve hem de fikirsel düzeyde yeniden yapılanma üzerinden cevap 
aramaya yönelmişlerdir. Tam da bu noktada uzunca bir dönemdir ve özellikle 
de son beş yıllık süre zarfında kapitalist modernite şartlarında kadimden günü-
müze bedel ödeyerek taşıdığımız  inancımızın, bizlere iktidar dışı  alanın pek ala 
mümkün oldugunu „ Rıza Şehrinin“  ve Rızalığın  esas alınarak,  yeni dönemde 
mazlumun çaresiz, meydanın rızasız, zamanın sahipsiz olmadığını  öğrettiğini  
dillendirmeye gayret ediyoruz.  

Başta Alevi Sürekleri olmak üzere, toplumun neredeyse tümünün biata 
zorlandığ kaotik bir ortamdan geçilirken yaşama  evrilen bu arayışın,  bir‘ lik 
ile taçlandırılıp; Alevi örgütlerince yolda birlik çerçevesinde inancımızın kadim 
değerleriyle  buluşarak,  daha cüretkar, daha talepkar ve çıtayı daha da yüksel-
terek sonuç alacak sekilde yeniden yapılanması gerekliliğine dair makaleler var 
bu sayımızda.

İnancın, canların ve Alevi örgütlenmelerinin sorunlarının etraflıca  ele 
alındığı , çok sesliliğin simbiyotik bir birlikteliğe evrilecegine olan inancımızla 
bu alanda yürütülen  tartışmalara  bir damlada olsa katkı  sunmaktır muradımız.  

   Diğer yandan 28 Mart günü Dortmound‘ daki Alevi Akademimizde gerçe-
kleşecek FEDA Genel Kurulunda bir araya gelip Cem olacağımız; İlim ve irfan  
deryasında mihr-i muhabbet ile buluşacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz. 
Hak aşkıyla serdengeçtilerimizin bizlere aktardığı   Kadim Yolumuza, revân olan 
cümle canlarla birlikte Rızalık Şehri değerlerini inşa edebilmenin  umuduyla , 
can kalın!

Xızır yar ve yardımcımız olsun !

site: www.alevi-kizilbas.com  |  e-mail: semahdergi@hotmail.com
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HAK YOL ALEVİLİK XIZIR HAKİKATİ

BÜLENT FELEKOĞLU

Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit 
Nesemi’nin Nefesi İle...

Xizir (Hızır): Etimilojik olarak 
Kürtçe’de Xızr ( Saf Düşünce, Saf Ruh), 
Xweza ( Doğa, Doğal), Zayin ( Doğum, 
Doğmak) manalarını barındırır içinde. 
İlk gayretten süreklerde ve dil tanım-
lamalarında da yaklaşık manaları içerir.
Bilim aklı içerisinde ise sıfır (0) doğum 
noktası olarak algılanabilir. Fizik olgu-
sunda Işık, enerji olarak açığa çıkar. 
Pozitif yorumdan farklı olarak kütlesini 
yaratan ışık formasyonudur. Fizik ışığı 
kütlesiz algılama çelişkisi yaşar. Hak 
Yol dilinde ise ışık kütlenin oluşum ve 
etkileşim hali olarak zamanı evirir. Ka-
ranlığın Rahminde içinden doğurduğu 
kütlesi olan Rahmandır. Çark-ı Pervaz’ın 
sebebi olan gayrettir.  

Matematik sıfırı bölünemeyen birim 
olarak algılama formunu aşamazken. 
Hak Yol Xızır (Hızır ) Sıfırı ( 0 ) Sıfıra ( 0 
) bölme gücüdür. Can varlık deryasının 
ilk gayreti ise, bu gayret kendini doğur-
ma gücünü kendinden alacaktır. 
İlk doğum candan canın zuhuru ile 
başlatır meseli. İlk doğum sıfır ise Sıfır 
kendi doğumunun müsebbibidir. Hakk 
ise cümlesinin gayreti. Biyolojik olarak 
Can doğma eylemi içerisinde gayret 
eden yerdedir. Ve doğum rastlantısal 
değil tamamen bir gayret sonucudur. 
Gayret rastlaşmaları sonuca çevirir. 
Toplumsal ve sosyolojik formda ise Saf 
düşüncenin kendini tanımlama gücü-
dür Xızır ( Hızır ) Aklı.

Evren / Hakk Deryası ise, Xızır ( Hızır 
) onun Çark-ı Pervaz etme, dönme, an-
lam kazanma gücü olarak algılanabilir. 
Çark etmeye başlama zamanın oluşum 

evresi olarak algılanabilir. Xızır(Hızır) 
can manasına erişmiş zaman olarak 
açığa çıkar. Canın Çark-ı Pervaz olurken 
semada kendi manasını bulma, bir-
birinin carına yetişerek varlığı anlam-
landırma gücü olarak süreğe girmesi; 
Ölümsüzlük bilgisi. 

Bu mana ile; Yol ( Hakk Deryası), Za-
man ( Xızır Çarkı) olarak anlam bulur. 

Hak Deryası: Varlığın cümlesinin 
koşulsuz ikrarlaşması, uyum içerisin-
de birbirine çark-ı pervaz olması ve 
doğum kapısına yönelmesi olarak 
algılanabilir. 

Xızır( Hızır) Çarkı: Bu ikrarlaşmada 
manasına ulaşma, manasını bilme, bu 
mana ile doğma gayretini gerçekleştir-
mesi ve zamana anlam katması olarak 
algılanabilir. Görevini belirlemesi.  Ya 
da Hakk Deryasında verilmiş görevi an-
lamlandırması. Hakk Yasasında kusur-
suz uyumu takip etmesi . Varlığı Hakk 
Yasasında tutma gayreti.

Örnek olarak Evrende hakim 
bir noktada cümlesini izlediğinizi 
düşünün karşınızda muazzam bir kal-
abalık denizlerin kumlarını andıran fa-
kat herşey uyumlu bir karmaşa yok. Siz 
parmağınızın ucuyla bir galakside bir 
gezegene dokunmak istiyor ve yerini 
azıcık değiştirmek istiyorsunuz. Hafif 
bir dokunuşla gezegen yörüngesinden 
kısmen ayrılıyor.  Oda ne herşey bu do-
kunuştan sonra bir harekete başlıyor 
yörüngesi değişen gezegene göre ken-
dini konumlandırıyor. Bir anda bir telaş, 
bir acele tüm galaksi yeni bir harekete 
başlıyor. Dokunduğunuz galaksideki 
telaş diğer galaksilere de yansıyor ha-
reket kademeli olarak tüm Evreni etki-

liyor. A birde bakıyorsunuz sizde de bir 
hareket var değişen birşeyler var. Minik 
dokunuş her yerde değişim yarattı siz 
dahil. Birde bakıyorsunuz yatağınız-
dasınız bir rüya ve sosyal yaşamınız-
da bu dokunuşun anlamını çözmeye 
çalışıyorsunuz. Evet aynen yaşamda 
da bir dokunuş etrafınız etkilerken, 
sizi de değiştiriyor. Bir sevgi dokunuşu 
Hakkın dokunuşu, Xızır’ın nefesi olur. 
Ya da şöyle huzursuz bir gününüzdes-
iniz karar vermekte zorlanıyorsunuz, 
kavgalarınız var. Sabah yatağınızdan 
çıkarken bile içinizi bir huzursuluk ka-
plıyor. Bu durum birşeylerin değişmeye 
başladığının göstergesidir. Evinizden 
başlayarak her eşya (Bardağınız, televi-
zyonunuz, çamaşır makineniz) Her can-
lı ( Köpeğiniz, Çiçeğiniz, Çocuğunuz, 
Eşiniz Arkadaşınız, Aynı toplu taşımada 
yanınızda ki yabancı) sizden etkilenir. 
Bu etkileşim sizden başlayarak tüm 
yaşama ve Evrene yayılır.  İşte Xızır Aklı 
bu devinim ve değişimi anlamlandır-
ma gücü, iradesidir. Her can diğerinin 
Xızır’ıdır. Her can diğerinin sebebi ol-
duğu gibi. Xızır Aklı ( Saf Ruh, Masum-u 
Pak) Her can Hakk Deryasında , Hakk 
Yasası gereği birbirinin sebebi olmasını 
anlama gücü ve gayreti olarak, yanınd-
akinin yakınlık ve uzaklık mesafesini 
ayarlama, anlama, anlama kavuştur-
ma gücüdür. Zamanı doğuran işte bu 
gayrettir. Şöyle ki Hakk cümle varlık ise, 
Xızır onun çark-ı Pervaz etme halinde 
mana kazanmış zamanıdır.

Reya Heq / Hak Yol doğal toplum 
formları tüm inanç süreklerinde Xızır 
(Hızır) Aklı’nı Ana Kadının, Doğa An-
an’nın ölümsüzlük bilgisi olarak, 
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toplumsal yaşamın özgür iletişim hattı, 
Bilgi hattı olarak manalandırmışlardır. 
Göbeklitepe, Gılgameş Destanında 
Uptnapiştim’in duruşu, Mısır da Osiris, 
Yunan Mitinde Prometheus, Zerdüşte 
onu dağa çağıran Bezkuvi(Dağ Keçisi 
Donunda yaşlı bilge), Cebrail’e Hakk’kı 
anlatan Saf Ruh, İbrahim’e ikrarlaşmayı 
anlatan İsmail’in itikadı, Musa’da yaşam 
yolunu, gayreti anlatan Xızır( Hızır), İsa 
Mesih’te Meryem Ana’nın Evreni ti-
treten sabrı, Muhammed Mustafa’da 
Ali Nuru, Ana Fatma şefaati Xızır(Hızır) 
Aklı’nın gerçekleşmeleridir. Xızır(Hızır) 
Hakk Yasasını koruma gücü ve anlam 
kazanmış özgür irade, cara yetişme 
gayretidir. Xızır Aklı olmadan hiçbir 
Peygamber Hakk Deryasında peygam-
berlik sıfatına ulaşamaz. Reya Heq / 
Hakk Yol cümlesini Yol sayar. Başköylü 
Pir Hasan’ın belirttiği “Hakk’kın Emri 
Rızası” Evrenin ve Evrenin bir parçası 
olan Alemin değişmez kurallarıdır. Bu 
Dünyada da değişmezdir. Evrende de 
değişmezdir. Hakk Yol bu yasaların ko-
ruyucusudur. Tüm kutsal metinler bu 
10 temel kural üzerine şekillenir. Gerisi 
içtihattır, sapmadır.  Yasa kesindir. Yani, 
Kuran, İncil, Tevrat, Zebur, Avesta hepsi 

Hakk’kın Emri Rızası olan 10 değişmez 
kural üzerine kurulur. Değişmez sadece 
uyum bozulmadan dönüşür. Yasa pay-
laşım ve Rıza esaslıdır. Bozulma iktidar 
olma, Nehaklık yapma ile başlar. Burda 
Nübüvvet silsilesini ( Peygamberlik ) 
doğuran, Yol olan Xızır( Hızır) Hakk Ya-
sasını koruma iradesi vesilesi ile Velayet 
yetkisi ile Nübüvvett’in aktardığı ya-
sanın korunması için Nehaklığa karşı 
durur. Hakikate yönlendirmeye çalışır. 
Bunların hiçbirisi başarılamaz ise can-
lılığın kıyameti açığa çıkar. Evreni ve 
zamanı doğuran gayret ise onu son-
landıracak ya da dönüştürecek olan da 
gayrettir.

Bugün saptırılan, Nehakın kendi-
ne siper etmeye çalıştığı Muhammed 
Mustafa Hakk Kelamı Kuranı Zişan, 
İsa Nebinin gözyaşlarının pınarı İncil, 
Musa’nın çöllere salındığı hakikat kel-
amları ve cümle silsilenin Hakk Sözleri 
Nehaklığa kurban gitmektedir. Sevgi 
için savaşmak zorundalığı canlara day-
atılmıştır. Velayet bu düsturla Xızır(Hızır) 
hikmeti ile Hakk Yasasına sahip çıkar. 
Bugün Reya Heq/ Hakk Yolda Velayet 
sırrını anlamayan cehalet Tarikat aklı 
ile Xızır(Hızır)ı yolumuzdan namı ile 

çıkarmak istemektedir. Tüm Dua ve 
Gulbanglarımızdan Xızır(Hızır) dışarı 
itilmekte ya da şahsiyete indirgenip 
zamanda bir hatta sıkıştırılmak isten-
mektedir. Bunun amacı biat eden, sevgi 
aramayan, iradesiz Hakk Yasasından ha-
bersiz köle toplum yaratma kolaycılığı 
ve arzusudur. Nehak maaşına tamah 
eden büyücülük çabasıdır. Farkında 
olmak dokunmanın ve Hakk Yasasında 
yerini almanın ışığıdır. Kerbelaya ziyare-
te götürülen kör faniler Hüseyine layık 
olamayacağı gibi,  Mekke de lüks otel-
lerde Muhammed Mustafa’nın Hakk 
Kelamını tamam edeceğini düşünen-
ler aynı günahın talipleridir, Vatikan-
da kırmızı halılarda yürüyen Papa’ya 
ikna olanlar İsa Nebi’nin bedenindeki 
yarıkları anlayamazlar Canlar denizler-
de boğulurken, Filistin yanarken ağla-
ma duvarında ki gözyaşları nafiledir. 
Musa’nın Firavun Nehaklığına karşı di-
renişini görmeyen kör faniliktir.

Hakk Yola revan olanları, bir karın-
caya rızık düşünenleri gayreti ile sır-
lasın, masumu paklara siper olan Huri 
Melekleri kudreti ile kuşatsın, Xızır(Hızır) 
yardımcıları olsun Aşk ile...
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GARBA YELİ

RIZA AYDIN

Şimdi düşünüyorum da, çocukluğu-
mun geçtiği; Emlek bölgesinin Kaymak 
Köyünde, genel olarak doğaya, özel 
olarak ta baharın gelmesine yönelik 
bazı geleneklerimiz vardı. O zaman-
lar kar çok yağar, kışlar uzun sürerdi.  
Karın eriyip, baharın canlanması için, 
Cemre önce havaya düşüp havayı ısıtır, 
sonra suya sonrada toprağa düşerdi. 
Cemrenin havaya düşmesinden sonra 
garptan (batıdan) gelen bir yel esip, 
karları eritmeye başlardı. Bizim Köyde 
garp tarafından esip, karları eriten bu 
yele “GARBA YELİ” derlerdi; sordum 
soruşturdum, kimi köylerde bu yele 
“Gaba yel” de deniyormuş. 

Eski hesaptan Gucük (Şubat) ay-
nının sonlarına doğru, annemgilinde 
içinde bulunduğu bazı Aleviler üç gün, 
Sıraçlar (Siraçlar) bir hafta- yedi gün 
Hızır orucu tutarlar, Hızır orucundan 
sonrada Hızır cemi yaparlardı. Sirâc 
Arapçadan dilimize geçmiş ışık, kandil, 
mum anlamına gelen bir sözcüktür. Bi-
zim yörede Hub’yar – Hubuyar ocağı-
na bağlı olan Alevilere “Sıraclar” denir. 
Aslında bu Alevilerin ilk adlarından biri 
olan Işık tayfesi - ışıklar tabirinin başka 
bir söylenişidir. 

Hızır ceminin diğer cemlerden 
farkı, bu cemde kurban kesilmez, bu 
cemde konuklara “GAVUT” ikram edi-
lir. Gavut yapmak için önce, buğday 
kavrulur, kavrulan buğday el taşlarıy-
la çekilip ondan un yapılır, yapılan bu 
undan da cem sırasında bu un şekerli 
su ile karışıp yoğrularak gavut, “GAVUT 
TOPU” yapılırdı. Gavut toplarından bi-
rinin içine, küçük bir penez ya da para 
konulur, kimin talihi iyiyse o, ona çıkar 

diye inanılırdı. Hızır ceminde Garba ye-
lin esmesi için gülbenkler okunurdu. 
Hızır cemi Gucüğün sonlarına doğru, 
daha çok Gücüğün 17’si ya da 18’inde 
yapılırdı. 

Garba yeli için “yedisinde yel se-
kizinde sel” diye bir tabir söylenirdi. 
Yedisinde demekle aslında on yedisin-
de demek istenirdi ama onu atılıp ye-
disinde derlerdi; yedisinde yel esecek 
sekizinde karlar eriyip seller gelecek 
diye beklenirdi. Garba yeli için “Gara 
köz gibi, adama buz gibi değer” de-
nirdi; Bu yel insana soğuk değer, kara 
sıcak değer de denirdi. Eğer Garba 
Yelinin esmesi gecikirse, Cirikgilden 
(Tekoğlugil de denir bu aileye) biri, ‘bi-
zim zamanımızda Kelmemmet‘ Acırlığı 
oğlunun mezarına gider, artık yeli sal 
diye yalvarırdı, Kelmemet mezardan 
gelirken, onunla beraber Garba yeli de 
esmeye başlardı. Bizde böyleydi hayat. 

Şimdi Hardal’lılara sordum da, on-
lar Garba yeli değil gaba yel derlermiş. 
Gaba yel gelmezse Çörtengilin Gazi 
amca yalın ayak, Ardıca çıkar, oradaki 
ziyaret olan, Sultan Murat ziyaretgahı-
na gider, oradan Gaba yelini çağırırdı, 
bundan hemen sonra ya da bir iki gün 
sonrada Gaba yeli esmeye başlardı 
diyorlar. Emlek bölgesinin her hangi bir 
köyüne gidip, bunları sorsanız, bunan-
lara benzer bir geleneğin orada da ol-
duğunu size anlatacaklardır. 

Gavut el taşında çekilince, soğu-
sun diye boş bir odanın içine serilirdi, 
bir gün sonra gavut ununun yanına 
varıldığında, gavut ununun üzerinde 
bir takım izler varsa “Hızır gelip bunu 
ziyaret etmiş – el basmış” denirdi. O 

gün ya da o günlerde ağaçlarında suya 
eğilip, dereden su içtiklerine inanılır, 
bunu gördüm, ağacın üzerine eşar-
bımı attın diyenler olurdu, biz çocuklar 
bütün bunlara kuvvetle inanır bunların 
üzerine hayaller kurardık. 

Hızır sözcüğü, yeşil anlamına gelen 
baharı çağrıştıran bir sözcüktür. Baharın 
gelmesi için, karın yavaş yavaş eriyip, 
toprağı suya kandırması istenirdi. Gar-
ba yeli esip garları yavaş yavaş eritirse, 
yavaş yavaş eriyen sel suları yıkıcı olma-
zdı. Eğer garlar, garba yeliyle erimeyip 
de yağan yağmurlarla erirse ortalığı sel 
kaplar sel suları çekilince biz “Selinti” 
toplamaya çıkardık. Cemre önce ha-
vayı, sonra suyu ısıtıp, sonrada toprağa 
düşüp, toprağı ısıtmaya başlayınca 
“Evvel bahar” (ilkbahar) ayları gelirdi. 
Hacıbektaş Çelebilerin Cemaletin Çele-
bi bir deyişinde “Evvel bahar yaz ayları 
gelince, / Akar derelerden sel yavaş ya-
vaş” diyor. 

Bizim çocuklumuzun geçtiği dö-
nemde, Hızır orucu da, Hızır bayramı 
da, Hızır cemi de baharı çağırmak için 
yapılan, ona yönelik geleneksel bir hay-
at tarzıydı. Aslında Hızır, darda kalanın, 
bunda kalanın, çağırınca yetiştiği bir 
kurtarıcıydı. Bunun için, “Kul daralma-
zsa Hızır yetişmez” derlerdi. Köylü kış-
tan bunalıp, malının, davarının yeygisi, 
yiyeceği azalınca da, baharın gelmesi 
için Hızır’ı çağırırdı. Hızır gelir, Garba 
yelini estirir, karları eritip, baharın önü-
nü açardı. 

HIZIR CEMİ İLE HIZIR ORUCU ÜZE-
RİNE

Arkadaşlar; Bizim EMLEK yöresinde 
ya da şöyle deyim bize yakın köyle-
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rimizde ‘eski zamanlarda‘ HIZIR CEMİ 
her yıl yapılırdı. Hızır Ceminde kurban 
tığlanmaz GAVUT yapılırdı. O gün gavut 
dağıtılırdı. Kızlar gavut yunururlardı. 
Hızır Cemi Garba Yalinin esmesi isteği 
ile ilgiliydi sanırım.

Peki Hızır orucu tutulur muydu?
Şimdi yine garip karşılayanlar ola-

cak ama annemle konuştum. Diyor ki 
Sıraçlar bir hafta Hızır orucu tutar. Biz üç 
gün tutarız. Bizde inanılır ki oruç tutar-
san, birine karış vermişsen, o garışın 
geçermiş derler. Bu yüzden yanlışlıkla 
birine karış verdimde geçer diye biz 
bir gün tutardık diyor. Bu insanlar sa-
hiden inaçlı insanlardı, bunları inançla 
yapıyorlardı. Bunu anlamak şimdi zor. 
Ben bizim yörede yaşlı kişilerin, Ale-
vilğin her şeyine softaca bağlı olup onu 
yerine getirmek isteyen kişilerin ( Ka-
dınların - erkekleri anlamında kişilerin 
diyorum, bizim dilimizde kişi sözcüğü 
cinsiyetsizdir ) Hızır orucu tuttuğunu 
sanırdım. Çünkü ebemle  kardaşının 
oğlu Hüseyin Dede ( Hüseyin Acırlı ) 
Hızır orucu tutardı. Ben köyde de hiç 
Hızır orucu tutmadım. Bizi buna teşfik 
etmezlerdi. Ama Gavut yapılan hızır 
bayramlarına (cemlerine) katıldım. Hızır 

cemlerini biliyorum.
Belirtmeliyim ki bizim yörede 

yapılan cemlemlerde saki meydanda 
oturan herkes ile köydeki her haneye 
lokma olarak dem verirdi, dem sunradı. 
Dem Sakinin bir fincan içinde sunduğu 
RAHIYDI (şarap ya da rakıydı). “Irahıya” 
şehire gelince “Rakı” dendiğini öğren-
di. Buna  Aksalman vs diye tabir edil-
diğinide gördüm. (Bu konu için Cemal 
Bardakçının 1921 yılında, Çelebi Cema-
lettin efendinin yardımıyla, Çorumda 
katıldığı iki cemi “KIZILBAŞLIK NEDİR” 
adlı kitabında gördüklerini yazar. Bu 
babda bunun okunmasında yarar var)

Bugünün okurları bunu nasıl an-
larlar bilemem ama “Dolu” yada “Dem” 
cemde verilen lokmaydı, bir kutsiyeti 
vardı. Bunun hammaddesi „Arahıydı“ 
ama o cemde “dolu” olarak sunulunca 
kutsal bir lokma olurdu. Ona çıhla içki 
yada Rakı denmesine gönlüm razı ol-
muyor. Hani derlerya dedeye „baba er-
enler içki içermisiniz“ diye sual edince 
„yok evlat“ demiş „biz dem alırız, dem-
leniriz, bizim içtiğimiz içkiden o anlam-
da ayrıdır“ demiş. Baba erenlere demle 
içkinin arasındaki farkın ne olduğunu 
sival edince, baba erenler „Evlat içki 

şişede olduğu haliyle öylece loş edilen 
şeydir, demse o mübareğin muhabba-
te meze olsun diye sazla sözle muhab-
betle birlikteliği içinde muhabbetle loş 
edilmesine denir“ demiş. Bu yüzden 
cemdeki herşeyi cemin o kapsayıcı, 
büğüleyici, insanı kappıp kavrayan, o 
ruhi bütünlük içinde düşünmek lazım. 
Yoksa cemde yapılan bir hizmetin ben-
zerini cem dışında yaparsanız o, o tadı 
vermediği gibi o onunla aynı muhte-
vaya gelmez. Mesela Cemdeki ibadetin 
bir parçası olan semah, cemde ibadetin 
bir parçasıdır ama bunu düğünde ya 
da her hangi bir törende dönersen bir 
oyundan farklı değildir. Cemde faracın 
yaptığı temsili işte öyledir. Bütünün 
içindeki bir parçayı bütünden koparır 
yalnızlaştırırsan görülen şey bütünde-
ki muhtevanın görülmesini engeller. 
Benim küçükken gördüğüm cemlerde, 
cema katılanlarda farklıydı. Şimdi onu 
anlamasıda anlatması da zor. 

Bu yüzden ebemden duyduklarımı 
vs yazmamı yadırgayanları yadır-
gamıyorum.

Saygılarımla.
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SOYKIRIM (JENOSİT - VÖLKERMORT) 
VE DERSİM
ZEYNEL KETE

Son dönemde sıkça dile gelen sö-
mürge zihniyeti ve soykırımlarla hesa-
plaşma söylemlerine karşın; kadim ta-
rihindeki direniş geleneğini koruyarak, 
tüm asimilasyonlara karşı direnen bir 
hakikatin olduğunu görmek mümkün. 
Bu mana ile; bir kez daha soykırım ve 
asmilasyona değinme ihtiyacı duyduk. 
Ikrarından dönmeyen serdengeçtileri-
mize aşk olsun…

 Hak ve hakikat mücadelesinde Soy-
kırıma ait çok şey söylenmiş, yazılmış 
olmasına rağmen, tanımlamayla ilgili 
sorunlu, eksik, yanlı, yönlerinin olduğu 
bilinmelidir.  Özellikle soykırım olayını 
sadece hukuki bakış açısı ile tanımla-
mak, sorunlu bir yöntemdir. Kendisiyle 
kavramı ilk kez Polonyalı Hukukçu Ra-
bhael Lemkin tarafından 1943 yılında 
Yahudi halkına yönelik „ Holokaust“ 
uygulamasının, daha önce yaşan-
mış katliam, kitlesel imha, yok etme 
süreçlerinden farklılığını sergilemek 
amacıyla oluşturulmuş ve ilk kez Lem-
kin 1944 yılında basılan „işgal altındaki 
Avrupa‘da Mihver Devletleri Yönetimi“ 
kitabında kullanılmıştır.

Soykırım kavramı Etimolojik ola-
rak Yunanca Geniş (ırk- aşiret - kabile) 
sözcüğü ile Latincede Cide (öldürmek) 
birleşmesinden oluşmuştur. „Genosi-
de“ (jenosid) teriminde anlamını bul-
muştur. İki ayrı dil kökeninden gelen 
kelimelerin bir araya gelmesinden 
oluşan soykırım, bir ırkın, etnik yapılar 
farklılığından dolayı Kırım‘dan geçiri-
lerek tümden yok edilmesidir. Lemkin 
olayı tanımlarken, iki süreçten bah-
setmektedir; Birincisi, katliama uğray-
an ırkın - etnik yapıların ulusallığını 

oluşturan belirleyici özelliklerin bütün 
kökleriyle yok edilirken, ikinci bir husus 
olarakta, tekci, egemen baskıcı ulusun 
(ulus devlet anlayışının) ulusallığını 
oluşturan özelliklerini, teklifler üzerin-
den zor aygıtlarına dayanarak hâkim 
kılmasıdır. Farklı hususlar olsada esas 
alan bu belirlemelerdir. Bugün Ulusla-
rarası hukukta „Soykırım Kavramı“ ise 
1948 yılında „Birleşmiş milletler Soy-
kırım Suçunun Önlenmesine ve Ce-
zalandırılmasına ilişkin sözleşme“ ile 
tanımlanmıştır. 

Sözleşmenin 2. Maddesine göre; 
„Soykırım; ulusal, etnik, ırksal yada din-
sel bir gurubu toptan yada onun bir 
bölümünü yok etme niyetiyle

1) Grup üyelerinin öldürülmesi,
2) Grup üyelerinin fizik yada akıl 

bütünlüğünün ağır derecede zedelen-
mesi,

3) Grubun fiziksel varlığını ortadan 
kaldıracağını hesaplayarak yaşam şart-
larını kasten değiştirmek,

4) Doğumları engelleyecek önlem-
lerin alınması,

5) Gruba mensup çocuklar zorla bir 
başka gruba nakletmek.

Böyle bir anlaşma olmasına rağ-
men, anlaşma öncesi ve sonrası 
soykırımlar devam etmiştir. Dersim 
katliamından sonra yaşatılanlar, bu be-
lirlemelere uymaktadır. Bunların hepsi 
Dersimliler üzerinde uygulandı. Bir 
bilgiye dikkat çekmekte fayda vardır.
Avusturya 2008 yılında Aborjinlerden 
özür dilemiştir. Burada dikkat çekilen 
husus ( çalınmış kuşaklar_stolen Gene-
raition) ailelerinden çalınan çocuklara 
vurgu yapılmıştır. Dersim‘de „kayıp kız-

lar“ buna benzer bir örnektir.
Kadim tatihlerde soykırım örnek-

leri
Soykırımın kadim tarihlerden bugü-

ne kadar devam eden bir süreci vardır. 
Ulus devlet sürecinden önce başlayan 
bir tarihi vardır. Tekci Nemrudi zihniyet 
öteki olarak kabul ettiği iktidara bu-
laşmamış devlet dışı bütün aşirler, kl-
anlar, etnik yapılar, inançlar, tarikatlar, 
halkları bu katliama uğratmıştır. En az 
5000 bin yıllık devletçi uygarlık, Nahak 
zihniyet sayısız katliam yaparak bugü-
ne gelmiştir. Bir kaç örnek vermek ge-
rekirse; Akad kralı Sargon‘ un torunu 
Noramsin büyük ordularla Mari böl-
gesine, Zagroslu dağlı halklara , (Kürt-
lerin atası boylar), Elam kentlerine ve 
Anadolu‘nun doğu bölgelerine askerî 
seferler düzenlemiştir. Kendisi bu sefer-
lere katılmış, katliamlarda bulunmuş ve 
bunu kendisi kayıt altına almıştır. Asur-
lu Tanrı Krallar yüzbinlerce insan kelle-
lerinden kaleler yaptıklarına tarih şahit 
olmuştur. Tarihteki soykırımlar askerî 
seferler ile başlamış, talan ve istiladan 
sonra son bulmuştur. Fakat Ulus devlet 
anlayışının Soykırım anlayışı, pratiği, 
uygulamaları yapısal bir şekilde, sis-
tematik olarak devam etmektedir. Bu 
bakımdan Ulus devlet anlayışı, üniter 
devlet saikiyle bir etnik grup lehine 
çoğulcu toplum yapısını tektiplestirme 
rejimi olarak kendisini göstermektedir.

Soykırım asimilasyon olgusun-
un devamı şeklindedir. Asimilasyon 
yöntemi ile üstesinden gelinemeyen 
halkların, farklılıkların, azınlıkların her 
türden dinsel mezhepsel, ve aşirlerin, 
etnik grupların fiziki ve kültürel olarak 
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tamamen yok edilmesi amaçlıdır. Duru-
ma göre ya fiziki soykırım yada kültürel 
soykırım yöntemini kullanmışlardır.

Fiziki soykırım yöntemi genel ola-
rak hakim elit kültürüne yane ulus 
devlet kültürüne göre daha belirleyi-
ci konumda olan kültürel gruplara 
uygulanır.Bunun en belirgin örneği 
Yahudi halkına ve kültürüne uygulan-
an jenosittir. Tarih boyunca Yahudiler 
hem maddi hem manevi varlık alanın-
da en güçlü toplumsal kesimi oluştur-
duklarîndan dolayı, karşıt hakim kültür-
lerin fiziki ve kültürel soykırımlarla karşı 
karşıya kalmışlardır.

Kültürel soykırım Daha çok hakim 
ulus devlet anlayışının dışında olan, et-
nik topluluklar ve inanç grupları üzerin-
de uygulanır. Mevcut kültürler ulus de-
vlet anlayışı içerisinde eritilir. Yarattığı 
sonuçlar fiziki soykırıma göre daha 
kapsamlı, ve uzun sürece yayılmış olan 
bir yok ediştir. Tabiri caizse bir kültürün 
yada inancın taksitle öldürülmesidir. Bir 
toplumun maddi manevi değerlerinin 
yok edilmesi, kültürel unsurların de-
vletin zor ve ideolojik aygıtlarınca yerle 
zorlanmasıdır. Bu bakımdan soykırım  
modernitenin yapısından kaynağını 

aldığı ve uygulayıcısının bizzat Ulus de-
vlet anlayışı olduğunu söyleyebiliriz.

Ulus devlet anlayışı uniterlik adına 
sayısız, kabile, aşır, inanç, mezhep, ta-
rikat, iktidara bulaşmamış toplulukları, 
bir bütün olarak asimilasyona tâbi tuta-
rak, tüm maddi ve manevi değerlerini 
çarmıha germistir. Ulus devlet  „ Tek 
dil, tek vatan, tek millet, tek ulus, tek 
marş, tek kültür“ diyerek bütün“öteki-
leri“ milliyetçiliğe, endustriyalizme ve 
dinciliğe kurban ettiği süreç hâlâ tüm 
hızıyla devam etmektedir. Ulus devlet 
bir etnik grubun ağırlığında tüm aşiret, 
kabile, dinsel ve mezhepsel grupları 
tasfiye etmesi, çarmıha germesi tam bir 
kültürel soykırımdır. Ulus devlet anlayışı 
soykırım suçuna ulusuda bulaştırmıştır. 
Ulus bu işe bulasınca soykırım kitlesel-
leşir, toplumda testek görür, kendine 
meşruiyet sağlar. Böylelikle faşizmin 
kitle desteği sağlanmış olur. Ne yazık ki 
bu kitle desteği daha çok orta sınıf ka-
rakterlidir. Söz konusu Kürtler, Ermeni-
ler olunca ve inanç bakımından Alevîler 
olunca tekçi zihniyetin kitle desteği 
daha net olarak görülmektedir.

Soykırımın en tehlikeli ve uzun sü-
reli olanı kültürel soykırımdır. Şu unu-

tulmamalı, kültürel soykırım sürecinde 
baskı, tehdit, zor bütün araçlarıyla de-
vam etmektedir. Kültürel soykırım en 
fazla dil üzerinde devam ettirilmekte-
dir. Kürtler somutunda bunu net olarak 
görmekteyiz. Bir halkın, etnik grubun, 
farklılıkların toplumsal hafızası dildir. 
Dil canlı bir kaynaktır, maddi manevî 
kültürün aktarıcısıdır. Însan toplumun-
un tarih boyunca oluşturduğu tüm 
yapısallıklar ve anlamlılıklar kültürü 
oluşturur. Dilde kullanılan kelimele-
rin, kelimelerinin fonetik etimolojik 
kökeni o toplumun hangi zihniyet 
yapılanmasında olduğunu gösterir. 
Ayrıca hangi kültürel ortamdan, han-
gi coğrafyadan geldiğini gösterir. Dil  
bir etnik topluluğun kültürel hafızası, 
kök hücresidir. Dil bir toplumunun ka-
zandığı zihniyet, inanç, ahlak, estetik, 
duygu ve düşüncelerin toplumsal bi-
rikimidir. Bu manada dil kimliktir. Bun-
dan dolayı tüm tekçi iktidarcı zihniyet-
ler farklı dillere tahammül edemezler. 
Önce işe dil kırımıyla başlarlar.Bu mana-
da okullarda, özellikle yatılı bölge okul-
larında eğitim öğretim programlarıyla 
yeni sisteme uygun birey inşa etme 
çalışmaları hızlandırılmıştır. Anadil unu-



TARiH - KÜLTÜR - SiYASET DERGiSi

11 SEMAH

tulur ve egemenin dili ve inancı verilir.
Özellikle 18 yüzyılda asimilasyonu 

amaç edinen  yatılı bölge okulları , Av-
rupa devletleri tarafından dünyanın bir 
çok yerinde kuruldu. Birer misyonerlik 
faaliyetleri şeklinde görev yaptılar. Ka-
pitalist modernite 18 y.y da sermaye 
elde etmek için sömürdüğü bütün ül-
kelerde misyoner kurumları şeklinde 
kuruldu. Fetullah Gülen okullarının 
da bu modeli esas aldığı bilinmelidir. 
1980 darbesinden sonra özellikle Reya 
Heg Alevi inancına karşı ciddi asimi-
lasyon politikaları hayata geçirildi. 
Dersim merkez _pilot bölge seçilerek, 
yatılı okullar, bölge çocuklarının kuran 
kurslarına gönderilmesi çalışmaları pl-
anlı ve sabırlı bir şekilde devam ettirildi. 
Bu okullarda tasarlanan yeni bir hayat 
tarzına uygun yoğun bir eğitim pro-
gramı uygulandı. Reya Heg Alevi inan-
cı; Türk İslam anlayışı içinde eritilmeye 
çalışıldı. Adına da „Alevî İslam anlayışı „ 
denildi. Bugünkü; Cami Cemevi projesi 
o dönemin politikalarının sonucudur. 
Bugün başta  Dersim olmak üzere, bir 
çok cem evinde bu tedrisattan geçmiş 
sözde cem evi dedeleri, pirleri, başk-
anları hizmet vermektedir. Ulus devlet 
anlayışı çerçevesinde hizaya getirme 
amaçlıdır. Yine Dersim soykırımından 
sonra ailelerinden alınan kız çocukları 
Elazığ kız Enstitüsü‘ nde eğitilmiş, Sıdı-
ka Avar bu görevi 20 yıl boyunca bir 
ibadet gibi yerine getirmiştir.

Özellikle ahlaki ve politik yaşayan-
lar, egemen kültürün dışında olan etnik 
yapı ve inançlar söz konusu olduğun-
da, günün her dakikasında soykırımla 
iç içerirler.sirekli bir toplum kırım ha-
lindedirler. Soykırımın bütün çeşitle-
rini ayrıntılı anlatmak daha geniş bir 
araştırma gerektirir.

Reya Heg Alevi hakikati, Dersim 
ve soykırım

Yeni takım için Dersim sadece etnik 
yapı olarak değil, inanç olarakta farklı 
idi. Bu yönüyle hem etnik köken alarak 
hemde inanç olarak ötekiydi.Yeni Tür-

kiye cumhuriyeti bir taraftan Osmanlı 
kalıntılarından kurtulmaya çalışıyor 
gibi görünse de, Osmanlı döneminin 
simgelerini, kurumlarını ulus devlet an-
layışı içerisinde devam ettirdi. Özellikle 
din ile pragmatik ilişki kurmada asla 
vazgeçmedi. 

3 Mart 1924 te hilafetin kaldırıl-
ması üzerinden bir gün geçmeden, 4 
Mart 1934 te Diyanet işleri başkanlığı 
kuruluyor. Boylelikle din devlet işleri 
birbirinden ayrılmaktan ziyade, din de-
vletleştiriliyor. Böylelikle devletin dini, 
diğer inançlar üzerinde bir zor aygıtına 
dönüşmektedir. Din bir Asimilasyon 
görevi üstlenmiştir. Bütün farklı unsur-

lara, çok kültürlülüğe gözlerini kapay-
an yeni rejim, farklı inançlara karşı ho-
mojenlestirme projelerini uygulamıştır. 
Bunun sonucu olarak 1921 Anayasası 
değiştirilerek 1924 Anayasası kabul 
edilmiştir.1924 Anayasasının 88. Mad-
desi makul vatandaşı tanımlamaktadır. 
Makul vatandaş „ Müslüman, Hanifiyyul 
mezhep, Türkçe konuşur bir zat“ olarak 
tanımlanmaktadır.

Yeni kurulan Türkiye cumhuriye-
ti, kendi ideolojik ve zor aygıtlarını da 
Osmanlı‘dan esinlenerek, bazılarını 
devralarak kurumlaştırdı. Devletin kur-
mayları bir çok konuda ortak dil ve pra-
tik geliştirdiler. Bu topraklarda yaşayan 
etnisitelerin, Müslüman paydası içinde 
değerlendirilen her kesin Türkleştiril-
mesi, bunun içinde farklılıkların Türk 
İslam anlayışı içinde hizaya getirilmesi 
amaçlanmaktadır.1924 Anayasasında 
sadece Alevilik değil „Hanefilik“  dışınd-
aki hiç bir inanca yer verilmemektedir. 
Bu Tekçi zihniyete karşı, Hakikat ve öz-
gürlük arayışında bulunanları bekleyen 
süreç ise „te‘dip (hizaya getirme, edep-
lendirme), Tenkil ( cezalandırma), Taqtil 
( katletme), Tehcir ( göçürtme) ,Temsil 
( Asimile etme), Temdin ( Medenileştir-
me, Türkleştirme), Tasfiye ( Etkisizleştir-
me, ortadan kaldırma).

14 Kasımı 15 Kasıma bağlayan gece 
1937 de Dersim‘de Şey Rıza şahsında 
inancın taşıyıcılarına, Ahlâkı politik 
toplumun şahsiyetlerine, hakikati hay-
kıran ve haykıracak bütün ötekilere bir 
ders verildi. Saygın, kemalet sahibi, bir 
inanç önderi olması, Reya Heg Alevi 
inancına, yoluna ikrar vermesi, haki-
kati haykırması, Nahak zihniyete karşı 
hakikati haykırması katline sebebti. Bu 
manada kültürel ve fiziki soykırımın bir 
devamıdır.

Bu kültürel ve fiziki soykırım değişik 
araçlarla ve yöntemlerle devam et-
mektedir. senarist aynı senarist, yönet-
men aynı yönetmen sadece dönemsel 
aktörleri değişmektedir.

Ulus devlet anlayışı 
uniterlik adına sayısız, 
kabile, aşır, inanç, 
mezhep, tarikat, 
iktidara bulaşmamış 
toplulukları, bir bütün 
olarak asimilasyona 
tâbi tutarak, tüm maddi 
ve manevi değerlerini 
çarmıha germistir. Ulus 
devlet  „ Tek dil, tek 
vatan, tek millet, tek 
ulus, tek marş, tek kültür“ 
diyerek bütün“ötekileri“ 
m i l l i y e t ç i l i ğ e , 
endustriyalizme ve 
dinciliğe kurban ettiği 
süreç hâlâ tüm hızıyla 
devam etmektedir. 
Ulus devlet bir etnik 
grubun ağırlığında tüm 
aşiret, kabile, dinsel 
ve mezhepsel grupları 
tasfiye etmesi, çarmıha 
germesi tam bir kültürel 
soykırımdır.
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ALEVİLİK, ALEVİLER 
VE ÖRGÜTLENME SORUNLARI ÜZERİNE

AYTEN ŞİMŞİR / ŞAHİN POLAT

Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Yol Erenlerimi-
zin Nefesi İle;

Hak Yol – Rea Haq – Kızılbaş Alevi 
inancında;, inancın üç sac ayağından 
bir tanesi Ocaktır. Ocak Batıni mana-
da, düşüncenin demlendiği yer olan 
mekan yani ana rahmidir.  Bu mekanın 
doğum anında da dem ( zaman ) de-
menin manası açığa çıkar. Demlenen 
nur olduğundan, dem anı ışık anıdır. 
Rojiya Xızır ( Xızır Orucu ) nda, Xızır ay-
ında Hakikati arayanlara aşk olsun ( Öz-
can İnce )

Xızırı nerede, hangi donda / kalıpta 
/ cisim ve biçimde görmek istiyorsanız 
oradadır...

An‘ da ve mekân ‚da hazır û nazırdır 
! Işık hızı dahi an‘ da ve mekân ‚da aynı 
anda bulunamazken; gözle görülmey-
en, elle tutulmayan / dokunulmayan, 
kulak ile işitilemeyen, özcesi beş duyu 
ile izah edilemeyen birşeyin, an ve 
mekân ‚da aynı anda bulunabileceği-
ne inanmak esas aldığınız bilimle imk-
ansızdır !

Günümüz Quantum bilimiyle birlik-
te, beş duyu üzerinden şekillenen New-
ton fiziğinin neredeyse çöktüğünü esas 
alırsak, hâli hazırda „ bilimden gidilmey-
en yolun sonu karanlıktır „ düsturu ek-
seninde bilginin yanılgısını esas alarak 
Xızır‘ ı anlamaktan öte yorumlama gay-
retine girmek nafile çabadır ! 

Haq aşkı, Xızır gayretiyle Yol‘a revân / 
tâlib olabilenlere aşk ola…

Bu dosya  çalışmasının amacı; Alevi 
toplumu her geçen gün kimlik yitimiy-
le yüz yüze iken, ömrü neredeyse çey-
rek asıra yaklaşan, mali güçleri dudak 

uçuklatan devasa kurumsal yapılarımız 
kimlik yitimiyle birlikte asimlasyon aracı 
haline getirilmeye çalışılrken buna 
engel olabilecek ortak bilinci açığa çı-
kartmak ve tıkanan kurumsal yapıların 
oluşan kaosun etkisinden kurtulmakt-
ansa, çözümsüzlüğe sürüklenmesine 
karşı hak   deryasında damla olabil-
mektir ! Farklı çevrelerden, kurumsal 
yapılardan doğru katkı sunan, deryada-
ki damlaya sıdk ı sadakat ile bağlı olan 
cümle canlara aşk olsun ... 

Arif  Dirlik 
Günümüz tekçi aklın inşa ettiği si-

stemi göz önüne aldığımızda; Din ve 
Devlet olgusu bilindiği gibi birbirini 
tamamlayan , birbirini halihazırda da 
destekleyen , iç içe geçmiş erktir . De-
vlet ve Din her zaman iktidar olmakla 
eş anlamlı yürümüş ikizlerdir, şimdiye 
değin biri birisiz olmamışlardır . Alevi-
ler de herhangi bir devletten himaye 
görmedikleri için doğalarında olduğu 
gibi sadece insan vicdanının dinidir. 
Yani devletlerin ve erk’in dini değil ak-
sine tekçi bir biçimde inşa edildiği için 
devlet karşıtıdır, dolayısıyla da hiçbir 
destek görmemektedir. Örneğin; Hris-
tiyanlık ya da İslam dini devletten des-
tek / himaye görmeden yürüyemez. 
Türkiye’ de diyanete bütçe verilmezse 
% 99 imamlar işi bırakır, Camiler çalış-
maz, o vakit kaç kişi bugün tekçi aklın 
propagandasını yürüttükleri camilerde 
çalışır görürüz !  

    Hristiyanlık da hemen hemen öy-
ledir, kiliselere devlet bütçesinden yada 
vergilerden pay ayrılmasa onların da 
yürüme şansı pek yok. Alevilik, hiç bir 

devletten himaye görmediğinden öyle 
el kol yordamı ve bir de çevre devletle-
rin baskısı altında olunca paramparça 
bir vaziyettedir. 

Çağımızda, hükümdar kapitalizm 
olunca hiç bir devlete dayanmayan / 
dayanmaması da gereken Alevilik zor-
lanmadadır. Neredeyse diğer tüm din-
ler devlet kurumu iken, Alevilik tüm dü-
nyada sivil toplum örgütü muamelesi 
görmektedir. 

Esas sorunlara gelince ;  
1- Alevi kendisini tanımlay-

amıyot, ( kimiz, neyiz) tanımlamalarda 
da baskı altında bir inanış olduğundan, 
başka inançlar kırıllmasın, kızmasın gibi 
durumları gözeterek hareket ediyor ve 
kendsini net bir biçimde anlatamıyor. 
Belki elit bir kesim kendi durumunu 
tartışsa da Alevi kitlesinin tamamı aynı 
düşünmüyor ve bu keşmekeş devam 
ediyor.

2- Dışarıdan asimile ve buna uy-
gun olarak da bilgi kirliliğine maruz 
kalıyor. Şu açık ve nettir ki; Alevi Toplu-
munun bilgi dimağı en çok kendileri ile 
ilgili olarak kirletilmiştir. Alevi, Müslü-
manın özü olur, Hristiyanları sever, 
Musa’yı sever, Ehlibeyt olur da kendsii 
olamaz, yürüdüğü yol’da kendisini tarif 
edemez ! 

3- Hiyerarşisi bozulduğundan 
ortak eğitimleri yok ve her kafadan bir 
tanımlama, yorumlama var. O kadar 
bölünme olmuş ki her köyün neredey-
se bir Alevilik anlayışı var, yani ortak bir 
anlayış ve tanımlama yok. 

4- Dış güçler ve egemenler kesin-
likle Alevileri olduğu gibi kabul etme 
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eğilimde değildir. Türkiye de Selefist 
İslamcı, İranda da Şia İslamcı olarak 
görmek istiyorlar. Ve şimdiye dek  nefes 
aldırmamışlar. Her türlü katliam, kırım, 
aşağoılanma ve  hakir görme ister iste-
mez Alevilerde bir başkasına benzeş-
me refleksi yaratmıştır. Ve kimse ken-
dini normal / olduğu / olması gerektiği 
gibi anlatamıyor, aksine başkalarına 
göre anlatıyor. 

5- Yani resmiyete hiç alınma-
maktadırlar, egemen çevre dinler 
tarafından yok yada düşman olarak 
görülürler. Kendi örgütlenmeleri ol-
madığından resmen yok gibidirler.  

Kurumların sorunları
Zaten asıl sorun da sanki bunlarla 

başladı gibi en çok Aleviler bu kurum-
lar aracılığıyla asimile edildi. Tar u mar 
edildi, dense yeridir. Alevilik adına 
ençok İslam bu dönemde içimize zer-
kedildi, kurumlar oluşturulmuş kurum-
lardır hiç biri doğal değildir. Sivas katli-
amı örgütlenmede bir kıvılcım  olduysa 
da devlet bunların yerini hemen doldu-
rup minaresiz camiler yaratmada epey 
mesafe katetti. Bu kurumlar da  zaten 

bir yerlerin devamı olarak başladılar 
işe mesela CEM vakfı direk Demirel’in 
işareti ile başladı. Avrupa’daki Alevi ku-
rumları da eski sol merkez komiteleri-
nin devamıdır.

KAB ister istemez diğerlerinin 
“Aleviden Kürt olmaz” diyecek kadar 
aşağılık asimile propağandalarına karşı, 
Kürd Alevilerinin zoraki bir çıkışıydı. Hal 
böyle olunca kimsenin Alevi kurumu 
olmak gibi bir amacından çok, günlük 
hesaplar yapıldı. Yaklaşık 30 yıllık bir 
sürece rağmen halen doğru dürüst / 
doğal kurumsal yapıya denk düşecek 
biçimde bir Alevi kurumu / kurumsal-
laşması bulunmamaktadır. Sözüm ona 
Alevi kurumları ve akademileri  halen 
İslam tarihi ve Muhammedin hayatını 
işlemekle bunu öğretmekle meşgul.

Kurumlarda halen ayak oyunları 
birbirini çekememe durumları alabil-
diğine. Birbirini seven bir yönetim bile 
oluşturulamıyor. Hepkarşı taraf bizim 
taraf var her kurum içinde herkesin 
tarafı bir yönetim yok. Herkes Alevi 
geçiniyor ancak müsaibi olan her der-
nekte ya bir kaç kişi var ya yok. Görgü 

cemine girmeden herkesin kendini 
Alevi sanması da ilginç. Herkes çok bil-
gili kimsenin eğitime ihtiyacı yok zaten  
anadan doğma bilgililer, kurumlar da  
üyeler de öyle ne yazık ki !

Çözüm önerisi
Alevilik çok bilgi kirliliğine maruz 

kaldığından çok kafadan çok ses ge-
liyor zor durumda gibi görünüyor an-
cak çözümü çok zor değil  biraz emek 
gerektirmektedir. Bağlantısız bir bi-
lim heyetinin oluşması ve bu heyetin 
yaşayan ocaklarla olduğu kadar birlikte 
durumu netleştirmesi gerekiyor ve bu 
netleşme sonucunda kitlelerin eğitimi 
sağlanmalıdır.

Eğitim şart
Kuralları olmalı Alevi olmanın
Bir modeli olmalı
Görgü cemine girmeyenin musaibi 

olmayanın üye olamayacağı gibi yö-
netime girmemesi gerekiyor.

Her kafadan bir ses gelmesinin en-
gellenmesi eğitimle aşılır.

Bir köy var aklımda, mümkünse 
hepsinin bütcesinin birleştirildiği bir 
köy değilse bile en az 5 ailenin her ko-
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nuda birlik ettiği bir ortaklık evi. Rızalık 
şehri bir hayal değil sadece özgüven ve 
özveri ile olabilecek hem de çooook ra-
hat olabilecek bir model.

Zaruri ihtiyaçların ortak bütçeden 
sağlandığı bir köy, hatta bu Avrupa da 
bile mümkün.  En az beş on aile yan 
yana getirilerek bir ortak bütçe yapıla-
bilir, ya da bir dernek  ama model .

Ceme öyle her önüne gelen salonu 
doldursun da ne olursa olsun dememe-
li

Onarlı yirmişerli cemler ama birbiri-
ni tanıyan bilen ve kefil olabilen insan-
lar topluluğu olmalı

Bir eğitim sürecinden geçilerek 
ardından görgü ceminden geçip, Alevi 
adayı olunmalı ve bir sorun olursa da 
kendi mahkemelerinde çözmeli bu ke-
sim

Mesela tam bir islami rituele ve re-
zalete dönüştürilen cenaze erkanları 
netleşmeli bu  model dernek ya da der-
gah yapmalı  kısa zamanda toparlanır 
ve onun etrafında kısa zamanda topar-
lanma olur.

ELA Kaya
Alevilerin ağır sorunu, Aleviliğin 

A’sını dahi bilmeyen yöneticilerin 
imamlık ve Dede’lik yapmasıdır. Öte 
yandan birincil sorun; Alevilerin haki-
katten /gerçeklerden uzaklaşmaları, 
aslı astarı olmayan öğretiler ile uyuştu-
rulmuş olmalalrıdır. Alevi Kurumlarının 
örgütlenme sorunlarına dönersek; 
kurumların acil görevi; Enel Haq öğre-
tisini bilen canlarımızı aralarına alarak, 
gerek seminerler, gerekse en az hafta-
da bir serbest sohpet / muhabbet or-
tamları yaratmaları gerektiğidir.Büyük, 
küçük demeden gnümüzdeki Alevilik 
konuşulmalı, her can soru sorma hak-
kına, hem de cevap hakkını kullan-
maya sahip olmalıdır. Bu şekilde, bir 
paylaşım doğar ve açık konuşmalar ile 
Alevilerin sorunları çözülebilir.Örgütlü 
olmak, sorgulamaktan geçer.Günü-
müzde var olan sorunların çözümüne 
ilişkin kısaca şunları söyleyebilirim; Ale-

vilerin çok parçalı halden toparlamaya 
gidebilmesi için acilen, doğru öğreti 
ile örgütlenmeleri lazım. Bilimi, ilmi 
bilen doğru öğreticiler eşliğinde bilim-
sel, araştırmacı, yazarların araştırmaları 
eşliğinde çalışmalar yapılmalıdır. Şöyle 
ki Alevilerin gençlerinin % 50’si Alevilik 
öğretisinden bihaberdir. Bu bağlamda 
gençlik çalışmalarına ağırlık verilmeli, 
gençlere kadim yol değerlerimizi sevdi-
rebilmek için; tiyatro, edebiyat, müzik, 
vb.. atölyelere yer verilmelidir.  

Binali İpek 
Alevi Toplumunun Asli Sorunlarını 

düşününce ilk akla gelen; Alevilik bir et-
nik aidiyet değildir. Dolayısıyla da ikrar 
gerektirir, anadan / atadan Alevi aileye 
doğan, kendisini Alevi gören her kişi 
Alevilere uygulanan asimilasyon çeşit-
lerinden ve ortamın müsaitliğinden 
çeşitli davranşlar geliştirmiştir. Alevilik 
iletişimi, dili farklılaşmamaya v önem-
li ayrımlara neden olmaktadır. Bu ay-
rılıkları kısaca şöyle izah edebiliriz; 

1- Bölgesel, Kültürel ayrılıklar,
2- Etnik ayrılıklar, 
3- Siyasal, ideolojik ayrılıklar,
4- İnançsal ayrılıklar ( ritüeller 

farklılık göstermektedir ),
5- Alevi, Bektaşi, Kızılbaş ana 

kimlik sorunu
Bilindiği üzere, tarihsel süreiiçerisin-

de en son Alevi kimliği üst aidiyet ola-
rak görmek; Nusayri, Dürzi, Caferi, Şia, 
vb.. gibi kimlikleri içine almak anlamını 
taşır. Bu da süreğin İslamcı olarak evril-
mesi demektir. 

Alevi kurumlarını kendi doğal yapısı 
dışında örgütlenme, başlı başına sorun-
ların temelini oluşturmaktadır. Doğal 
yapı; Mürşid - Pir – Rehber -Talib bir-
leşiminde Ocak sistemi kurumlarımız-
da  aktif bulunmadığından, yapay yön-
temlerle toplumun kabulüne mazhar 
olmayan Dernek yöntemi her nekadar 
yaygınlaşan bir halde görülse bile Alevi 
inancını yansıtmayan, bir çok uygula-
ma sorun üretmektedir. Adet sendikal, 
tüzük ve programlar toplumun rızası 

dışında davranş hiyerarşik alt üst ilişkisi, 
inanç deformasyonuyla ilgili davranış 
bozukluğu yaşayan toplumsal yapı 
çözüm gücü olmaktansa,  sürekli yeni 
sorunlar üretmektedir.  

Sözünü ettiğim sorunların; dürüs-
tlük ve samimiyetle, toplumumuza / 
inancımıza hizmet aşkı ile çözüleceğine 
inanıyorum. Gerisini akıl getirir, bunlar-
dan yoksunuz... 

Aysel Demir Kılavuz ( Ana ) 
Aleviler birlikte hareket etmek 

zorundadır, öyle ki ; her Alevi Piri ve 
Mürşidi bir araya gelmek yolda buluş-
mak durumundadır. Kadın ve erkek, 
cemevinde eşit hak ve satüye sahip ol-
malı. Metropollerdeki Alevilerin,  inancı 
gelmiş oldukları bölgesel farklılıkları 
da birlikte taşımıştır. Bu farklılıkları gö-
zeten duyarlılıkta,  eğitici bir dil / üslup 
gerektiriyor. Bu bağlamda öncelikli ola-
rak yöneticiler inançsal ve örgütsel eği-
timden geçmelidir. İnsncımızın gelecek 
kuşaklara aktarılabilmesi için gençler ve 
çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışma-
larıyla inancımızın rtüelleri anlatılmalı. 

   Öte yandan; Cemevlerimizin dışın-
da toplumumuzun çıkarına olabilecek 
politik lobi oluşturmak faydalı olacaktır. 
Zira birçok platformda  temsil düzeyi-
mizin olması, cemevlerimizin hukuksal 
sorunlarının diyalogla çözümlenme-
sini kolaylaştıracaktır. Örneğin; hukuk 
komisyonları oluşturmak hem konuya 
odaklanmayı hem de somut çözüm yol-
larının önün açacaktır. Cemevlerimizde 
inançsal ritüellerimizi anlatmak ve Ul-
ularımızın temsilii resimlerini asarak 
inancımızdaki katkılarını ve önemini 
aktarmak gerekiyor...

Metin Bozdağ 
Osmanlı ‘nın tek tipçi anlayışı, Alevi 

/ Kızılbaş inancını yaşam biçimini hep 
ötekileştirmiş ve bu inancı yaşayan 
halklara karşı savaşlar açarak soykırım-
lar yapmıştır. Çaldıran ( Yavuz Selim ) 
1564, Dersim 1937 / 37, Maraş, Çorum 
ve Sivas bunlardan başlıcalarıdır. Günü-
müze yansıyan sorunlarımıza gelince ;  
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Türkiye’ de 1970’li yıllarda gelişen Dev-
rimci Gençlik hareketi, doğası ve ideo-
lojisi gereği; inanç, yol – erkan – pir- 
dede – talib gibi kavramları olan Alevi 
/ Kızılbaş yaşam biçiminin ritüellerine 
mesafeli yaklaşmış hatta  tümden geri-
ci bulmuş, neredeyse rafa kaldırmıştır. 
Kırk sene boyunca ortada ne öğreti ne 
yol ne de öğretici kalmıştır. Bu sonuçla-
ra Türk Solu kerhen de olsa destek ver-
miştir !  Kırk yıldan sonra bu öğretiyi ge-
leceğe taşıyacak ne bir kurum nede yol 
önderi kalmıştır. Dolayısıyla bu devasa 
sorunları yeniden yola koyacak kurum-
lar ve inanç önderleri yeni argümanlar, 
ritüeller ortaya koyarken eksik bilgilere 
dayalı, sunni islam ağırlıklı kaynakları 
referans göstermişleridir. Öncelikle 
Aleviliğin, bir doğa ve yaşam biçimi ol-
duğunu esas alırsak ; 

a ) İslamdan önce bu inanç biçimi 
varmıydı ? ki bana göre vardı. Öyley-
se bu inancı İslam ritüelleriyle yoğur-
mak doğrumudur ? Onlarla bezemek 
doğrumudur ? Bana göre, biz Anado-
lu’da yaşayan  ( Dersim, Maraş, Malatya, 
vs.. ) ,nanç biçimi yukarıdaki çerçevenin 
dışındadır. Alevi kurumları ve yol ön-
derleri iddiasında olanlar bu durumu 
sorgulamalıdır. Cem ve cenaze erkan-
larımız halen Muhammed, Mustafa gibi 
zikirlerle doludur. Devletin  / Diyanetin 
dayattığı Aleviliği aşmak için; Kurumlar 
ve yol önderleri Kemalist dönemdeki 
yaşamı ve gelinen noktayı iyi anlay-
arak ortak bir yol haritası çizmelidir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında eşit 
vatandaşlık, inanç özgürlüğü ve fikir 
özgürlüğü gibi üst başlıklaraa güçlü 
bir şekilde vurgu yapılmadığı, yaşama 
geçirilmediği müddetçe bu kaos de-
vam edecektir. Bugünki yol önderle-
rinin bu öğretiyi doğru analiz ederek 
öğretmeleri gerekiyor. Ali ile Alevilik 
arasındaki bağın açılımı çok iyi irdelen-
melidir. İslamı yayma savaşlarındaki 
Ali’nin duruşu  Alevilik  felsefesinin 
barışçıl ve hümanist ruhu örtüşme-
mektedir. Bizim inanç felsefemiz ta-

mamen insana ve doğaya endeksli, 
sevgi – adalet ve hoşgörü üzerine inşa 
edilmiştir.nCenaze erkanlarımız , İslam 
halifelerinin iktidar savaşlarında elleri-
ni güçlendirmek için sık sık değişime 
uğrattıkları Kuran – ı Kerimden alıntılar 
yapılarak yerine getirilmektedir. Dün 
Alevileri katliamlardan geçiren Sunni 
İslam anlayışı, bugün hala geçerliliğini 
korumaktadır. 

Tüm bu saydığım çerçevede, Alevi 
toplumun gereksinimlerini karşılaya-
cağını düşündüğüm örgütlenme biçi-
mi ise; İnsan odaklı, adil, eşitlikçi, kar-
deşliği baz alan, savaşlara karşı duran, 
özgürlükçü bir anlayışla irdelenerek 
siyasi mülahazalardan uzak 72 mille-
te aynı nazardan bakan , bir çalıştayla 
yeniden ortak sözleşme etrafında ör-
gütlenme sağlanmalıdır.Bu öneri uzun 
soluklu ama gerekli bir çalışmadır, bu 
çalışma günümüz şartlarına uyarlana-
rak  ocaklar hiyerarşisi düzenlenmeli-
dir. Sevgi ve saygılarımla..

Nurettin Doeskaya
Alevi toplumunun sorunları deyin-

ce ilk önce asırlardır yok saydığımız, 
korkutuulup sindirilmeye çalışıldığımız 
için Yol’ umuzla ve canlarımıızn arası-
na konulan mesafeyi kapatıp; Aleviliği, 
Bektaşiliği, Kızılbaşlığı, vd... hep ber-
aber tanımlayıp, önce kendimizin bu 
konu hakkında hem fikir olmamız ge-
rekmekte ! Önce biz kendimizi, Yol’um-
uzu ve kurallarını doğru bir şekilde 
öğrenip eğiteceğiz ki karşıdakilere de 
kendimizi doğru bir biçimde anlatabi-
lelim. Bence bu kaçınılmaz ve öncelikli 
bir durum. Diğer bir sorun da herkesin 
kendi bildiğini okuması, ortak payda-
larımızı ortaya çıkartamamızın altında 
yatıyor. Değişik yöreler, Ocaklar – Pirler, 
herkes kendi Ocağını – gerçeğini bir 
başkasından yüksekte görüyor. Şehir-
leşme ile göçlerin bir taraftan değişik 
bölgelerden tanıştığımız canlarla bilgi 
alış verişi yapsak bile farklılıklarımızı 
tanıyabiliriz. 

Sorunlarımıza kısa sürede çözüm 

üretemese de birkaç önerim var ; 
a – Bölgesel farklılıkları gözetme-

diğimiz, kurumlarımızda azınlıklar 
biçiminde kaldığımız için küstürülerek 
yada dışlanarak  küçülüyoruz. 

b – Organize ettiğimiz etkinlikle-
ri doğru koordine edemediğimizden 
değişik yerlerde az sayıda insanı ancak 
bir araya getirebiliyoruz. 

c – Finansal bir gelire sahip ol-
madığımızdan, attığımız adımlar sayılı 
ve kısa mesafelerde kalıyor. Vergisini 
ödeyen 25 milyon Alevi, Bektaşi, Kızıl-
baş, vd... için devletten bütçe çıkartıl-
ması yönünde araştırmla yapılması 
şart. Devletten fon alırsak, devlet bizi 
yönetir / yönlendirir korkusunu üzeri-
mizden atmamız gerekli... 

Az da olsa deryada damla olabil-
mek dileğiyle, aşk ola...

Bülent Alkan 
Üzerinde günlerce konuşsak, sayfal-

arca yazsak yeterli bir şekilde  dile geti-
remeyeceğimiz sorunlar sarmalındayız. 
Ben bu soruya kısaca şöyle cevap ver-
meye çalışayım; Ozanlarımızın mirası 
hak kelamları temel alınmıyor. Her 
önüne gelen bir kitap yazarak kendisi-
ne göre bir Alevilik yaratma gayretin-
de. Dedelerin eğitimsizliği göze çarpan 
en önemli sorunlardan bir diğeri. Ho-
mojen bir toplum değiliz, aslında bu 
büyük bir zenginliktir ama bizler zen-
ginliği görmüyor kendimizi yiyiyoruz 
!  Bir, iri, diri olamıyoruz, tabii bu Osm-
anlı’dan Cumhuriyet dönemine devre-
dilen asimilasyonun sonucu.. Mevcut 
durumda salt asimilasyonu gerekçe 
gösteremeyiz,  bizler de Yol’umuzdan 
ayrıldık, bu bizlerin hatasıdır. Nesilden 
nesle aktarılarak bugüne gelen inan-
cımızı aktarabilmek adına gençliğimizi 
kazanamıyoruz. Bu kaotik süreci aşabil-
mek için herkesin kendi üzerine düşeni 
yerine getirmesi gerekiyor. Mürşid – Pir 
– Dede – Ana – Talib – Kurum Yönetici-
leriyle birlikte evladı yetiştiren ana ba-
balara da görev düşüyor...  
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ALEVİLERİN İKİ ANA SORUNU VARDIR; 
ÖRGÜTSEL VE İNANÇSAL

AYDIN DENİZ *

Alevi hareketinin hak talep müca-
delesinde tıkanma yaşaması örgütlen-
me sisteminin veya mevcut dernek-
ler üzerinden gidilen sistemin artık 
harekete fayda değil gerilemesine ve 
dağılmasına neden olmaktadır. Hem ör-
gütsel birliğin  hem de inançsal birliğin 
oluşturulması için yeniden yapılanma  
kaçınılmazdır. Yolda birlik denilince in-
ançsal ve örgütsel birlik aklıma geliyor. 
Her ne kadar örgütsel birlik ön plana 
çıksa da ben kısaca inançsal birlikle ilgili 
de önerimi sunmak istiyorum.

İnançta birlik;

İnancımızı bugüne taşıyan Ocak ör-
gütlenmeleri, 1. Mahmut ve 2. Mahmut 
döneminde uygulanan asimilasyon ve 
yok etmeye yönelik uygulamaların etki-
siyle günümüzde tamamen yok olmakla 
karşı karşıya kalmıştır. Birçok ocakta yol 
yürütenler azalmış, talip köylere verilen 
hizmetler durmuş ve asimilasyonlar ne-
deniyle birçok Alevi köyü Sünnileşmiş-
tir.  Bunlara benzer birçok sonuç daha 
sıralayabiliriz. 2 yıl önce kurulan Alevi 
Bektaşi İnanç Kurulu iyi niyetlerle,  bu 
eksikliklere müdahil olması nedeniyle 
hayat bulmuştu. Ne yazık ki misyonu-

na uygun örgütlenmesi yapılmamış, 
başkan olan kişinin benlik duygusuna 
kurban edilmiş,  kendi emelleri için ba-
samak haline getirmiş ve mevcut birliği 
de dağıtarak kurulun içini boşaltmıştır.  
Yeni yapılan genel kurulda ise genel 
başkanların işaret ettiği kişiyi dayatarak 
Aleviliğe uygun olmayan şekilde kurul  
gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle günümüzde Ocak ör-
gütlenmelerin eksikliklerini giderecek 
girişimler şart olmuştur. Öncelikle 
Ocakların kendi yol yürütenlerin İnanç 
meclislerini oluşturarak Ocak sürekleri, 
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yol yürütenlerin pişmesi, hizmet veril-
meyen köylere hizmet sağlanması vb 
gibi durumlara müdahil olarak inançsal 
toparlanmayı sağlamaları gerekmek-
tedir. Kendi Ocak meclisini tamam-
layanlar ülkenin inançsal üst kurulu 
olarak Ocaklar Meclisini oluşturmalı 
yolumuza ve erkanlarımıza özüne uy-
gun sahip çıkmalıdır.

Örgütte Birlik;
30 yıla yaklaşan Alevi örgütlenmesi 

büyümenin de getirdiği sorunlarla hak 
talep mücadelesinde tıkanma noktası-
na gelmiştir. Sadece Cem evleri  yapa-
rak oralarda Hakk’a uğurlama erkanları 
ve yemek hizmeti vermek ile Aleviliği 
yaşadığımız hissine kapılanlar aslında 
iç asimilasyona hizmet etmekle ber-
aber Rıza şehri hayalimizden de uza-
klaşmaktadırlar. Yolumuzun büyük bir 
derya olduğunu ve bur deryanın ku-
ralları olduğunu unutmamız gerekiyor. 
Örgütlenmelerin salt yasalar çerçeves-
inde dernekler ve vakıflar kanununa 
göre yapmak inançsal boyutundan 
uzaklaştırdığı gibi seçimlerde de Alevi 
kurumu yönettiğimizi unutarak derin 
ayrışmalara neden olmaktadır. Hele 
ki son süreçte yapılan seçimlerde ge-
rek şubelerde gerekse genel merkez 
seçimlerinde ve federasyon seçimlerin-
de Aleviliğe dair tek kelam edildiğine, 
hak talep için herhangi bir proje veya 
yol haritası çizildiğine şahit olamadık.  
Merkezi örgütlenmelerin artık şubele-
rinin sorunlarına çözüm üretemediği 
gibi örgüt içinde karşılıklarının yavaş 
yavaş eridiği bir süreci yaşamaktayız. 
Bu anlamda merkezi örgütlenmelerin 
mevcut örgütlenme şekilleri ve tüzük-
leri tartışılır hale gelmiştir. Uygulama-
da da bir çok sıkıntı yaşanmakta hatta 
çok eleştirdiğimiz siyasal iktidarın yol 
yöntemlerinin de ( kayyum, tasfiye vb.) 
kurumlarımıza sirayet ettiğini görmek-
teyiz.

Örgütlenmelerin Aleviliğe uygun 
hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 
Çoğunluk demokrasisi yerine çoğulcu 

demokrasinin kurumlarımızda hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.  Aleviliğin 
en temel değerlerinden olan rızalık sis-
teminin kurumlarımızda hayat bulması, 
verilen ikrarların karşılık bulması, Alevi-
liğin özüne uygun hareket edilmesi ve 
kurumlarımızla ilgili hayati kararların 
sadece genel başkanların insiyatifine 
bırakılmaması önemlidir. Konuların 
bileşenlerle ve taban örgütlülüğü ile 
tartıştırılması ortak akıl da buluşulması 
yolumuzun da bir gereğidir. Bu anlam-
da mevcut örgütlenmelerde iyileştir-
meye gidilemiyorsa yeni örgütlenme 
şekillerini de tartışmamız şart oluyor.

Bu konuda önerim;
Yerel de herhangi merkezi bir ör-

gütlenmeye dahil şubelerin, bağımsız 
Cem evi ve derneklerin kendi yerel 
birliklerini oluşturması sorunlara or-
tak müdahale etmesi ve hak talep 
mücadelesini birlikte yürütmesidir. 
Yani yerel Alevi Meclislerinin oluştu-
rulması gerekmektedir. Yerel meclis-
lerden İl Meclisleri ve İl Meclislerin-
de Bölge Meclisleri oluşturulmalıdır. 
Bölge Meclisleri ise kendi üst çatısını 
oluşturarak tabandan merkeze karar si-
stemini hayata geçirmesi hem çoğun-
luğun demokrasisi ile örtüşecek hem 
de kararlarda tabanın önerileri dikkate 
alınacaktır. Böylece örgütlenmedeki 
bürokrasi kalkmış olup sadece birkaç 
genel başkanın insiyatifine maruz kal-
mamış olacağız. Böyle bir yeni modelin 
hayata geçirilmesi zor ama imkansız 
olmadığını biliyorum.30 yıllık hak talep 
mücadelemizde yasal hiçbir kazan-
ımımız olmadığını hepimiz biliyoruz. 
Aleviliğin ve Cem evlerinin meşruluğu 
dışında diğer taleplerimizin de karşılık 
bulması için bu yeni modelde taban 
örgütlülüğümüz daha da güçlenerek 
taleplerimizde daha da ısrarcı olmamızı 
sağlayacaktır. Bir olmakta, diri olmakta, 
iri olmakta herkesin taşın altına elini 
koymasıyla gerçekleşecektir.

Aşk ile…
(*) Bir önceki dönem;

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği 
Başkanı,

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Baş-
kan Yardımcısı ( Türkiye)

Hazret-i Şah‘ın avazı,
Turna derler bir kuştadır.
Asası Nil deryasında,
Hırkası bir derviştedir.

Nil deryası umman oldu,
Sarardı gül benzim soldu.
Bakışı arslanda kaldı,
Darbı dahi bir koçtadır.

Ali‘m bilmezdi benliği,
Dilde tutmazdı kinliği.
Zülfikar‘ın keskinliği,
Zerrecesi kılıçtadır.

Özen güzel Ali‘m özen,
Var kendine bir yar kazan.
Hayrını şerrini yazan,
Sağ yanında feriştedir.

Nerde Pir Sultan‘ım nerde?
Özümüz asılı darda.
Yemen‘den öte bir yerde,
Dahi Düldül savaştadır.

Pir Sultan Abdal



SAYI:48  •  OCAK / ŞUBAT 2020

18SEMAH

ALEVİ TOPLUMUNUN VE BU BAĞLAMDA 
ALEVİ ÖRGÜTLENMESİNİN SORUNLARI

BÜLENT ALDEDE

Alevi toplumunun sorunları temel-
de yaşanmayan Alevilikten kaynaklan-
maktadır. Bu toplum inanç pratiğini 
on yıllardır doğru dürüst yaşamamakta 
veya yaşayamamaktadır. İşin temelinde 
çok acı gerçekler vardır.  Emevilerden 
Abbasilere, Abbasilerden Selçuklula-
ra ve Osmanlı‘ ya kadar Aleviler çok 
hakaretlere, zulümlere, katliamlara 
uğratılmıştır. Daha sonra özellikle Tür-
kiye’de yaşayan Aleviler için de Cumhu-
riyet dönemi bu zulümleri dindirmediği 
gibi, Alevilerin üzerine yok etme politi-
kalarıyla yürümüştür. Koçgiri, Dersim 
bunun en bariz örnekleridir. Cumhu-
riyetin ileriki dönemlerinde de Aleviler 
sürekli bir gizlilik ve ve tabiri caizse gay-
rı meşru durumda kalmışlardır. Bölgesel 
olarak Aleviler üzerine uygulanan katli-
am, yıldırma ve sindirme operasyon-
larıyla da, Alevilerin bölgesel olsa da, 
güç olmaları veya daha açık söylemiyle 
etkili bir örgütlenmeye sahip olmal-
arının da önü kesilmiştir. 

Bütün bunlar az yada çok bu bin 
dört yüz yıllık süreç içerisinde olagel-
miştir. Fakat bununla birlikte tarihsel 
olarak iki ya da üç önemli noktayı be-
lirtmekte fayda var.

Misyonerlerin Anadolu’ya Gelişi
II. Mahmut döneminde Hristiyan 

misyonerlerin Anadolu’da misyonerlik 
faaliyetleri yürütmelerine izin verildi. 
Bu izinden sonra Anadolu’nun birçok 
bölgesinde misyonerlik faaliyetleri ku-
rumsallaştı, okullar açıldı eğitimler ver-
ildi vs. Bu misyonerler Osmanlı topra-
klarında bile geldikleri ve müslüman 
olarak tanıdıkları sünnilerden ve sünni-
likten çok farklı bir mezhep gurubuyla 

karşılaştılar. Alevilerin, gerek insana 
bakış açısı, gerek inancını yaşayış biçimi 
ve gerekse de kendi dışındaki insanlarla 
iletişimi sünnilerden çok farklıydı.  Za-
ten amacı kendi inancını yaymak olan 
hristiyan misyonerler, bu durumu in-
ançları lehine kullanmak istediler. Bun-
un için Alevilerin arasında, Aleviliğin 
islam olmadığını, aslında Alevilerle 
hristiyanlar arasında daha fazla benzer-
likler olduğunu yaymaya ve bu anlam-
da Alevileri kazanmaya çalıştılar. İşte 
o zamana kadar Alevileri görmeyen, 
saymayan Osmanlı ve Osmanlı sözde 
münevverleri Alevileri sahiplenmeye 
başladılar. İttihat ve Terakki zihniyetiyle 
devamında bu durum Cumhuriyet dö-
neminde dahi sürdü.

Cumhuriyet Döneminin İkili Oyun-
ları

Kemalizm bir taraftan  her türlü 
mezhebi yasaklayarak Elmalılı Hamdi 
gibi sünniler aracılığıyla, sünniliğin ha-
nifi mezhebini resmi din ilan ederken, 
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması kap-
samında Aleviliği yasaklı mezheplerden 
ilan ederken, öbür taraftan olmayan 
uyuduruk yabancı isimler kaynak gös-
terilerek resmi ideolojinin bir parçası 
olarak, Aleviliğin Türk‘lerin eski inancı 
olan şamanizmin devamı olduğu de-
falarca “ispatlanmış” oluyordu. Şu ilginç 
görülebilir: Kemalizm gibi ırkçı bir ideo-
loji, yani Türkçülük yapan bir ideoloji bir 
taraftan sünniliğin hanifi mezhebini de-
vlet dini ilan edip buna bütçeden pay 
ayırırken, öbür taraftan da, sözde bilim 
eliyle, yasaklı hale getirdiği bir mezhe-
bi, yani Aleviliği Türklerin geçmişteki 
inancı olan şamanizmin devamı ilan 

ediyordu. Bu aslında bir manevradan 
ve misyonerlik faaliyetlerinden sonra 
Alevileri “farkeden” Osmanlı ve akabin-
de İttahat ve Terakki’nin mirasını dev-
ralmaktan başka şey değildi. Ve tabiki 
Cumhuriyetin ileriki dönemlerinde de 
bu faaliyetler sürdü. Özellikle son otuz 
kırk yıllık süreçte bu türden iddiaları, 
gerçeklermiş gibi lanse eden yayınlar 
çoğaldı.

Ve Bizim Çocuklar
Fakat bin dört yüz yıldır bütün 

yapılan zulümlere ve hakaretlere rağ-
men, özellikle bin dokuz yüz yetmişli 
yılların ortalarına kadar, hiçbir yasak, 
hiçbir zulüm, hiçbir hakaret Alevile-
ri, inançlarını yaşamaktan ve YOL‘unu 
sürmekten alıkoyamadı. Yani o zama-
na kadar da kitaplar yazılmış, Alevilik 
(özellikle şamanizmden gelme tezleri 
yanında) şurdan burdan gelen bir in-
ançtır, islamla iligisi yoktur, ya da az 
ilgisi vardır denmiş ama bütün bun-
lar Alevilere vız gelmiş, tırıs gitmiş; hiç 
umurlarında olmamış. Ta ki, bizim ço-
cuklar liselere, üniversitelere gidip te, 
sol ya da solumsu değerlerle tanışıp ta 
geri memleketlerine döndüklerinde, 
Pirlerle birlikte YOL değerlerini de taşa 
tutuncaya kadar. Bunlar olurken, bun-
ların başarısına katkısı olan başka bir 
durumu da buradan dile getirmekte 
fayda var. Dedelerde de sorunlar vardı,-
bunu babam şöyle anlatırdı: “Bir dede-
nin beş oğlu olmuş, tutmuş talibini bu 
beş oğluna paylaştırmış. Dememiş ki, 
benim beş oğlumun beşi de bu YOL‘u 
sürmeye layık mıdır? İşte bu durum de-
deliğin bozulmasının en büyük etkeni 
olmuştur.” Babamın sözünü ettiği bu 
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liyakatı olmadan talibin arasına giden 
ve talibi bir gelir kapısı olarak gören 
“dedeler” yüzünden, toplum içinde bi-
zim çocukların dedeleri ve YOL‘u taşla-
ması az ya da çok karşılık bulmuştur. 

Bu durumların yaşandığı tarihten 
sonra dedeler ve taliplerin arasındaki 
bağlar zayıflamaya ve zamanla tüken-
me noktasına gelmeye başladı. Kendi-
mizden örnek verirsek, belki de Sultan 
Sinemilli Ocağı içinde en çok talipleri 
olan biz Mamadiyanların çevre köyle-
rimizde, Pazarcık’ta, Malatya’da Adıya-
man’da, Sivas’ta Kayseri’de taliplerimiz 
vardı. Oysa şimdi ne onlar bizi bilir, ne 
de biz onları.

Yukarıda belirttiğim liyakat mese-
lesi dışında, bizim bugün bu durumda 
olmamızın en büyük sebebi kendi ço-
cuklarımız eliyle içimize sokulan dar 
siyasi hesaplar, spekülasyonlar, şüphe-
ler ve inancımızı, inanç değerlerimizi 
küçümseyen, hakir gören tutumlar 
olmuştur. Birşeyleri yıkmak çok kolay 
iş. Aslolan yıktığın şeyin yerini dol-
durabilmek. Bunlar malesef yıkmakta 

o kadar acele ettiler ki, tarih açısından 
baktığımızda kısa bir sürede bin dört 
yüz yıllık bir dokuyu mahf ettiler. Bunu 
söylerken, şunu hemen belirteyim. YOL 
sahipsiz değildir. YOL, YOL‘u sürenin-
dir, biz mahf olan yolculardan bahse-
diyoruz. 

Tabi bu çocuklarımızın az bir kısmı 
bilinçli ve dürüsttü davasında. Onların 
ne Alevilikle, ne de Pirlerle bir sorun-
ları vardı, aynı zamanda Aleviliği ken-
dilerine göre tanımlama dertleri de 
yoktu. Ve geriye kalan çoğunluğun, 
feodal kafalı, söylediklerini ezberden 
söyleyen, yaşamında söylediklerinin 
bir karşılığı olmayan tipler olduğunun 
bizzat tanığıyız. Bunlardan  bazılarının 
kadın hakları söz konusu olduğunda ne 
kadar geveze olduklarını ve sözü kim-
seye bırakmadıklarını, ama evde eşine 
şiddet uyguladıkarını da biliyoruz. Bu 
dünyada ne olursan ol, fakat samimi 
(dürüst) ol. Yoksa yaşam seni birgün 
mutlaka rezil eder.

Ve aslında çok önemli bir nokta da 
şudur: Alevilik Muhammed Mustafa’nın 

Allah’tan dilediği “Var olan herşey ke-
sintiye uğruyor, ben Sen’den kesin-
tiye uğramayanı diliyorum” sözünün 
karşılığıdır. Mekan üstüdür. Onun için-
dir ki, her zaman ve her mekanda biraz 
geçersiz, biraz geçerlidir; lamekanın 
inancıdır. Bu haliyle Alevilik her zaman 
zararı, politikalara alet edilirken çekmiş-
tir. Bu hangi siyasetten yana olursanız 
olun fark etmez, böyledir. Mesela bun-
un en bariz örneği Hüseyin Doğan’dır. 
Ne zaman siyasetle haşır neşir oldu, 
ne zaman bu YOL‘daki Pir ismini oraya 
alet etti, zarar gördü. Hüseyin Doğan, 
babamın deyimiyle söyleyecek olursak, 
içinde sonraki zamanlarda bunalım-
lar yaşamış şahsiyet sahibi bir insandı. 
Oysa günümüzde Aleviliği şu ya da bu 
siyasete alet edenlerde bu şahsiyetin 
zerresi yoktur. Alevi bir bireyin elbette 
bir politik duruşu vardır; fakat Alevilik 
bir politikaya alet edildiğinde, orada 
çürüme başlamış demektir.

Çözüm Önerisi
( Bu sorunlar nasıl çözülür kısmına 

Serçeşme Dergisi’nin 51. Sayısı için ya-
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zdığım bir yazının bu meseleye ışık tut-
acağına inandığım kısmını ekliyorum.)

Bu toplum malesef günümüzde, bu 
YOL‘dan çıkmış, bambaşka adresi ol-
mayan farklı yönlere savrulup durmakt-
adır. Asıl mesele toplumu tekrar YOL‘a 
katmaktır. Bu da oldukça zor bir mese-
le. Çünkü temelde insanların bir sevgi 
bağıyla revan olduğu bu YOL‘a, günü-
müzün sevgisizliğinde YOL‘cuların azal-
ması tesadüf değildir.  

Bu toplumun gelenek, inanç, itikat 
ve ikrar değerleriyle oynanmış, değişi-
me uğratılmıştır. Zamanın, liberal ek-
onomik yapısı gereği, sözün bile tü-
ketildiği bir yapıya dönüştürülmüştür. 
Sözler sırf süslü anlatımlar olarak 
görülmüş, gerisindeki mana düşünül-
mez olmuştur. Aynı manayı ifade eden 
aynı sözü iki defa duymak insanlara 
hoş gelmemeye başlamıştır. Çünkü 
manadan uzak olduğu için, aslolan sö-
zün süsü olmuştur. Muhabbetin ibadet 
sayıldığı bu toplumda, hali hazırdaki 
bu haliyle, muhabbet kapısı büyük bir 
erozyona uğratılmıştır. Ve içimizdeki, 
ve dışımızdan içimize dahil olan, söz-
de Alevicilik oyunu oynayan kişilerin 
geldikleri adresler de çıkışta savun-

dukları değerlerden uzaklaşmış, liberal 
tüketiciliğin oyuncağı haline getirilmiş, 
bunlar bu haliyle gelmişler içimizde 
bize her türlü yabancı gömleği giydir-
meye çalışmışlardır. Bu da bu toplum-
da büyük sorunlara sebep olmuştur. 
Bugün hiçbir inanç, mezhep ya da din 
üzerinden, Alevilikte olduğu kadar spe-
külasyon yapılmamaktadır. Ve nedense, 
Alevi toplumu da, buna karşı duracağı-
na, bu yönde kürek çekenlere en azın-
dan, sessiz kalarak destek olmaktadır. 
Bu toplumun yozlaşmasını ve inançsal, 
kültürel değerlerinden uzaklaşmasını 
hızlandırmaktadır.

YOL‘umuzun geçmişi, erkânları sü-
rekleri belli. Herşeyden önce inançlı 
dedelerin bu işte temel sorumluluğu 
ele alması gerekir. (İnançlı dedeler sözü 
dahi sorunun büyüklüğünü ortaya koy-
maktadır. Çünkü düne kadar solculuk, 
devrimcilik, özgürlük ve eşitlik gibi ka-
vramlarla, babalarını yeren, taşlayan 
tenkid eden birçok dede evladı, o hal-
leriyle bugün dede diye geziyorlar ve 
verdikleri zarara, şimdi de dede sıfatıyla 
devam ediyorlar) 

Bu YOL rızalık YOL‘udur; bu yüzden-
dir ki, kimseyi bu YOL‘a zor ile, istek dışı 

getirmeye kimsenin niyeti yok; bu za-
ten mümkün de değil. Fakat başka bir 
durum daha var ki, bu çok daha önemli. 
Alevi toplumunun tarihin hiçbir dev-
rinde örgütlü ezici bir çoğunluğu ol-
mamıştır. Aslolan ikrarında sadık dost-
larla YOL‘u yürümektir. Alevi eğitiminin 
temel direklerinden biri de bunun an-
laşılmasıdır. Günümüzde ise Ali görü-
nen yezitler çoktur. Babam zaten yeri 
geldiğinde “Yezidin azılısı Ali görünür” 
derdi. Bana göre günümüzde bu söz, 
eskiye nazaran daha da geçerli. 

İşte hal böyleyken, yapılması gere-
ken, moda deyimiyle söyleyecek olur-
sak, bu toplumu fabrika ayarlarına çe-
virecek yöntemleri hayata geçirip; Canı 
Hak’ka layık kılan eğitimi gerçekleştir-
mektir. Bu yapıldığında, bu toplum her 
türlü spekülasyondan, her türlü hızır 
paşalardan da arınmış olacaktır. Eshabı 
Sufa’nın devamı olan YOL, bu haliyle Es-
habı Sufa’nın günümüze kadar devre-
den ikrar, iman, irfan, edeb değerlerine 
dönmeli ve bu YOL‘u topluma bu temel 
değerler üzerinden yaymalı. 

Başka çıkış yok !
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ALEVİLİK ÖĞRETİSİ VE ÖRGÜTLENMESİ 
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
DEWRES KEMEREASE

Alevilik Öğretisinin gerçek anlamda 
iki tarafı var;

1. ‘Alevilik tüm dinlerden 
bağımsız ve müstakil, felsefi bir öğre-
tidir’ yargısına gerçek anlamda inanıp 
savunanlar.

2. ‘Birinci şıkkın dışında kalan ve 
İslam ile çeşitli şekillerde ilişkili olanlar. 

Birincilerde temel doğrularda 
farklılık yok fakat ikinci şıkta bulunan-
lar;  

A-) Geleneksel Aleviler:
Aleviliği Anadolu‘ya özgü Şia asimi-

lasyonu ile içselleştirmiş Aleviler. Bun-
lar Sünni İslam ile karşıtlık üzerinden 
Şia İslam ekolünü Anadolu‘ya özgü 
bir biçimde Aleviliği kendine özgü bir 
inanç olarak kabul ediyorlar. Aslında 
Şia mezhebinin gerçek temsilcisi İran 
Müslümanları olduğu herkesçe bilinen 
bir gerçektir. Bu ‚‘Pers kültürü‘‘nün Arap 
kültürüne bir savunma refleksi olarak 
inşa ettiği Şia mezhebi özde nüans ola-
rak çok büyük olmayan, detayda kimi 
farklılıklar dışında felsefi olarak Sünni 
İslam ile aynı zemindedirler. Anado-
lu‘ya özgü Şia‘dan etkilenip tarihsel sü-
reçte asimile olan Alevilerin Şia Aleviliği 
İran‘da ki gerçek Şia mezhebinden de 
farklıdır. Onların mutasyona uğramış 
bir melezidir. İran Şia‘ları İslami ufak te-
fek bazı kendine özgü farklılıkları olsa 
da Sünni İslam ile aynı ritüel, kural ve 
kaidelerine göre yaşıyorlar. Şia dan et-
kilenen Anadolu Alevileri ise hemen 
hemen hiç bir İslami ritüeli yaşayıp uy-
gulamadan fakat tamamen kendilerine 
özgü olan İran‘daki Şia İslamın öncüleri 
Hz. Ali ve onun çocukları, torunları üze-
rinden oluşturulan bir öğreti ile isim-

leri dışında hiç bir benzerliği olmayan 
Hz. Ali ve 12 imam kültürü üzerinden 
kendi eski kadim inançlarından kalan 
ritüelleri harmanlayarak oluşturdukları 
bir inançtır.

B- ) Misyoner tipi Alevi örgütlen-
mesi :

Devlet örgütlü İç Asimiasyonun 
bilinçli misyonerliğini yapanlar ve 
buna teşne olan menfaatçi, devlete 
(güce-erke) yaslanan Aleviler bu guru-
ba dahildir.

C- ) ‘’Alevilik kendine özgü bir in-
ançtır’’ diyerek, ‘’Ya Allah, Ya Muham-
med, Ya Ali’’ diyerek idealist bataklık-
ta gezinenler.

Özde Aleviliğin müstakil bir felsefi 
yol olduğunu bilen fakat özellikle yö-
neticileri çeşitli dengeleri gözetip bu 
dengeler üzerinden taktik belirleyen 
bir nevi ‚‘Alevi esnaflığı‘‘ yapan Alevi-
lerdir. Örgütlü kurumları ve bu kurum-
larda biatçılık ve Alevi esnafçılığı yapan 
öncülerden oluşmuş ve onlara biat 
eden bilinçli veya bilinçsiz Alevilerden 
müteşekkildir.

Bu üç grup Alevi oluşumları içinde:
A şıkkındaki Aleviler :
Bu gruptaki geleneksel Aleviler ise 

ciddi bir felsefi altyapısı hazırlanmış ve 
geleneksel ritülleri asimilasyon tortu-
larından temizlenip Kadim Alevi felse-
fesi ile tutarlı hale getirilmiş erkanı, rit-
üelleri, Alevi gerçek kadim yoluna göre 
berrak, arı, duru hale getirilmiş, tama-
men bilimsel felsefi zeminde üzerinde 
etraflıca geniş bir perspektifte düzenle-
nip hazırlanmış bir Erkanname ile can-
larımıza anlatılırsa en geniş öze dönüş 
çoğunluğu kazanılacak guruptur.

B şıkkındaki Aleviler :
Yöneticileri olan bilinçli misyonerler 

tercihlerini bilinçli yaptıkları için Gerçek 
Kadim Aleviliğe kazanılmaları müm-
kün değildir. Bunların amacı misyonları 
gereği Kadim Gerçek Aleviliğin önünü 
kesmek ve Alevi canları İslama entegre 
etmektir. Yegane destekçileri Sünni De-
vlet ve ılımlı İslam projesinin sahipleri 
devletler ve güçlerdir. Tabandaki sıra-
dan Alevilerin kazanılması zor da olsa 
mümkün olabilir.

C Şıkkında ki Alevilerin ise:
Yine ‚‘Alevi Esnafı‘‘ olan ve gerek 

Aleviler içindeki güç dengelerini gerek-
se konumlarını etkileyecek dış denge-
leri gözeten yöneticileri ve bunlara biat 
kültürü ile bekâlananları kazanmak zor 
olabilir. Fakat bu ilişkiler dışında kalan-
ları kazanmak mümkündür.

I. Bölüme İlişkin Sonuç :
Kazanılamayacak olanları ve yolun 

önünde engel olanları felsefi zeminde 
tutarlılıkla deşifre etmek, eleştirmek, 
onların öze dönüş üzerindeki asimi-
lasyonlarını boşa çıkarmak gerekir... 
Bunlar dışında olup kazanılacak can-
larımızı da yine felsefi alanda tutarlı 
olarak, kadim Alevi yoluna, ritüellerine, 
geleneklerine, erkanlarına ve tüm bun-
ların sonucu olarak Kadim Alevi Ahlakı-
na uygun davranarak örnek yaşayış ve 
davranışlarımızla birlikte dostça eleş-
tiri sanatını icra ederek bilinçlendirme 
mücadelesi içinde olunmalıdır.

Tüm bunları yapabilmek içinde 
kendi gurubumuzda sosyal ve ekono-
mik olarak en ideal örgütlülüğü azimle 
araştırmak, yetkinleştirmek ve inşa et-
mek zorundayız diye düşünüyorum. 
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Bölüm II Hallaç:  
Herhangi bir alandaki bir konunun, 

bir tartışmanın, bir araştırmanın, bir 
problemin çözümüne, o alan ile ilgili 
en isabetli soruların sorulması ve bu 
sorulara diyalektik yöntemle her açı-
dan bakıp irdeleyerek ve isabetli ceva-
plar verebilmekle ulaşılabilir...O zaman 
şu soruları başta kendimize, sonra da 
muhattabına sorarak işe başlamak ge-
rekir...

- Alevilik skolastik bir öğreti midir?
- Eğer değilse, bu eğilimi taşıyan-

ların sınıfsal veya politik zemini kimler-
den oluşur?

Temel düsturu „Gerçeğin demine 
Hü“ önermesi olan Alevilik, Marksizmin 
„Gerçekler Devrimcidir“ önermesinin 
başka bir şekilde ifade edilişi değil mi-
dir? Bu anlamda Alevilik devrimci bir 
öze sahip değil midir?

Alevilik günümüzdeki herhangi bir 
örgüt ile mi siyasallaştı? Yoksa, zorba, 
talancı, mülkiyetçi, tecavüzcü mukte-
dirlere, eşitlikçi komünal düzen talebi 
çerçevesinde isyanlar ile şekillenen Ale-
vilik, tarihsel süreçte zaten bu talepler 
ile zaten siyasal bir hareket değil midir ?

- Aleviliğin Sorgu Dar‘ının 1. Piri Hal-
lac-ı Mansur‘u İslam muktedirleri, önce 
kırbaçlayıp işkence ederek, sonra parça 
parça kesip acı vererek katleden, ona 
olan kinini hâlâ tatmin edemeyip di-
lim dilim doğradıkları vücudunu yakıp 
küllerini Dicle ve Fırat nehrine savura-
rak toplumsal takipçilerine O‘ndan bir 
mezar, maddi iz, işaret bırakmama pra-
tiğinin altında yatan korku ve nefretin 
nedeni nedir?

Hallac‘ın, Nesimi, Fazullah Huru-
fi, Pir Sultan, Şeyh Bedreddin, Torlak 
Kemal, Börklüce Mustafa gibi O‘ndan 
sonraki Alevi pir, mürşit ve önderlerinin 
uğruna mücadele ettikleri ve istisnasız 
biçimde bu mücadeleleri uğruna asla 
geri adım atmayıp bedellerini hayatları 
ile ödedikleri dost düşman herkes tar-
afından biliniyor. Bütün bu mücadele-
lerin gerçekleştirmek istedikleri ütopya, 

uğruna hayatlarını feda ettikleri felsefi 
temel zemininin günümüzdeki felsefi 
ve sınıfsal karşılığı nedir? 

Alevi toplumu içinde üretim ilişkileri 
bakımından diğer topluluklar gibi işçi-
si, köylüsü, işvereni, orta sınıfı, küçük 
esnafı, okumuşu, cahili, akıllısı, delisi, 
lümpeni, entelektüeli vs. günümüzde-
ki herhangi bir örgütün varlığı ile mi 
ortaya çıktı, yoksa kadimden bu yana 
tarihsel süreçte mi oluştu?

- Her sınıfsal kategorinin üretim 
ilişkileri içinde aldığı yer ve pozisyona 
göre siyasal düşüncesi oluşmaz mı?

- Alevilik güçlünün karşısında zayıfı,
- Haksızın karşısında, haklıyı,
- Ezenin karşısında ezileni,
- Zalimin karşısında mazlumu,
- Doğal olarak günümüzde ise sö-

mürenin karşısında sömürüleni savun-
maz mı?

Yani günümüz şartlarında patronun 
(kapitalistin) karşısında işçiyi savunan, 
insanlık tarihinin komünal dönemlerin-
den bu yana üst yapısını inşa edip şekil-
lendirmiş, sömürünün olmadığı, rızalık 
ütopyası ile toplumun tüm fertleri, 
doğası ile bütünsel dengeyi hedeflemiş 
ve buna göre üstyapısını şekillendir-
miş ilksel komünal yaşam manifestosu 
değil midir?

- Aleviliğin insanlık tarihinin seyri 
içindeki bu sınıfsal zemindeki şekille-
nişinin günümüzdeki doğal olarak siya-
sal yeri neresidir?

- Kapitalist, sömürücü, zorba, cin-
siyetçi, faşist, eko-sistemi katleden, 
kadını meta gören insanlıktan çıkmış, 
bencil, barbarların siyasal zemini olan 
her türden dinci, liberal, ulusalcı, mil-
liyetçi, ırkçı, kısacası sosyal demokrasi 
de dahil olmak üzere sağcı sistem mi-
dir? Yoksa insanları suni olarak bölüp 
birbirlerine karşı kullanmanın unsurları  
olan dil, din, ırk, cins, renk gibi tüm suni 
ayrımını red eden, tüm insanları sadece 
yüksek insanlık değerleri ve idealleri 
etrafında sınıfsız, ulussuz, sömürüsüz, 
baskısız özgür bir gelecek ütopyasında 

birleştirmek gayesi güden sosyalizm ve 
komünal yaşamı hedefleyen sol siyasal 
sistem midir?

Bu Sorular Daha Fazla Çoğaltılailir
Bizce bu sorular ne kadar çoğaltılır-

sa bizim analizlerimiz ve vardığımız so-
nuçlara göre Alevilik tarihsel süreçteki 
zorbalara, talancı, tecavüzcü, sömürücü 
sistemlere ve geçmişte onların İmpa-
ratorluklarına, günümüzde de onların 
ırkçı-dinci ulus devletlerine karşı sayısız 
direnişler ve isyanlar ile kendi rızalık 
ütopyalarını hayata geçirme cüret-
lerinin tarihidir.Kimse bizlere Alevilik 
sınıflar üstüdür martavalı okumasın. 
Alevilik sınıfsız bir ütopyayı kurmayı 
hedefleyen günümüzde işçi sınıfının 
ideolojisi olan sosyalizmin müttefiki 
bir üstyapı sistemidir. Bizler yerimizi bi-
liyoruz. Yerini bilenlere selam olsun..

B Bölüm III 
B Bir önceki bölümde Aleviliğin ör-

gütlenmesi üzerine düşüncelerimizi 
bazı sorular üzerinden kaleme almıştık. 
Bu bölümde aynı soruları yine ken-
dimiz cevaplayarak devam edeceğiz. 
Fakat herşeyden önce miladi 26 Mart 
922 yılında, bundan tam 1098 yıl önce, 
düşünsel olarak ulaştığı ‘ En – el Hak‘ – 
‘Ben Yaradan Gerçeğin Kendisiyim‘  d 
şeklinde anlamlandıracağımız felsefe-
sine ikrar verip ikrarından dönmeyen 
Hallac‘ ı Mansur‘ u anarak başlıyalım.  
Özelikle Anadolu Alevi Felsefesinin 
zeminiyle bütünleşmiş ve zalim muk-
tedirlerin zindanlarında çürütülerek, 
zındık ve mülhit olarak idam fermanı 
yazılan bir düşünür ve eylem insanıdır 
Hallac’ı Mansur ! Dönemin Abbasi İm-
paratorluğunun İslam muktedirlerini 
ölesiye tedirgin etmiştir. Hallac önce 
kırbaçlandı,; burnu, kolları ve ayakları 
kesildikten sonra idam edildi. Başı ke-
silerek Dicle üzerindeki köprüye dikildi, 
gövdesi yakılıp külleri nehrin sularına 
savruldu. Kesik başı iki gün köprüde 
dikili bırakıldıktan sonra Horasan’a 
gönderilerek bölgede dolaştırıldı. Ab-
basi İslam Halifesi Muktedir Bi’llah’ın 
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emriyle, İslam devletinin muktedir-
leri ve yöneticileri, sınıfsal – inançsal 
kinlerini ve korkularını açığa çıkartan 
Hallac- ı Mansur’u bu şekilde katletti-
ler ! O Hallac – ı Mansur ki; kendisine 
işkenceler edilirken, işkence edenlerin 
acizliğini gülerek karşılayandır. Zülmun 
karşısında gerçeği savunanların miracı, 
Tanrının mekanı gökyüzü değildir,  B‘ 
Erenlerin Miracı Darağacıdır‘  üdiyerek 
katillerin korku dolu yüreklerine hay-
kırandır. Katliamı karşısında felsefik 
olarak ulaştığı Tanrının ermiş –kamil 
insan ile bütünleştiği ve insanın bir 
parçası olduğu yargısını tüm dünyaya 
ilan edendir. Aleviliğin varlığın birliği 
kadim felsefesiyle bütünleşen inancını 
kendi trajik ölümü pahasına zalimin 
korkunç zülmüne rağmen savunandır. 
Alevi Yargı Darı’na ‘Dar Piri‘ olarak adını 
mühürleyendir. Onu büyük bir sayı ile 
anarak; hakkında ömrünü harcayarak, 
en kapsamlı çalışmayı yapan Fransız 
araştırmacı M. Lois Massingnon‘ un 
eserinden birkaç alıntı ile başlayalım… 

Hallac’ın siması, son ve kesin 
görünümü altında ancak  ozaman 
belirmeye başlar. Üçüncü hacından 
dönüşünde Bağdat’a gelir, ‘çok değiş-
mi olarak‘ diye kaydeder oğlu Hamd. 
‘ O zamana kadar olduğundan çok 
farklı‘.- Bir emlak satın aldı ve oraya 
bir ev yaptırdı, mahalle sakinlerine 
benim ancak yarı yarıya anlayabi-
leceğim bir öğretiyi ( ma’na) açıklayıp 
savunmaya başladı… Fıkıhçı Muham-
med İbni Davud birkaç başka üle-
mayla birlikte bu vaazlara karşı çıktı 
ve onun tutumunu kınadılar; ( Vezir) 
Ali İbn- i İsa, inancına döndürmüş ol-
duğu ( başmabeyinci) Nasr Kuşuri yü-
zünden onu şddetle eleştirdi ve Hal-
lac, Şibli ve diğer gizemcilik üstadları 
tarafından da dışlandı. Kimileri ‘ bu 
büyücü‘, ‘kimileri bu deli‘, bazılarıysa  
‚‘hayır, kerameti zahir ve duası mak-
bul‘ diyorlardı. Diller hiç susmadı, 
Hallaç olayı üstüne okadar dedikodu 
yaptılar ki,sultan onu hapse attırdı.‘ ( 

*1)
 ‘Bu yeni vaazların özelliği nedir ? 
Hallaç inzivada iki yıl geçirmiş ol-

duğu Mekke’den geliyordu. Kusuru-
suz, hayatın son aşamasının ve mistik 
ilahiyatın amacının bilincine orada 
varmıştı.

‚‘Hallac’ın kamusal hayatının son 
dönemini karakterize eden, yaptığı 
bu ikinci ve kesin seçimidir. Hasım-
ları İmamcılar Hallac’daki aşamalı 
ilerlemeyi gözden kaçırmadılar. Önce 
da’va ( davet) yani sadece Şii imamın 

naipliğinin tekelinde olan kamusal 
vaaz hakkını gasp ediyor; ardından, 
imamın kendsine ait olan, ibadet 
kurallarını koyma yetkisini üstüne 
alıyor; nihayet son haccında Allah 
olarak buyurma hakkını kendinde 
görüyor ki bu en yüksek yetke, rubu-
biyet  (*2) sadece Allah’a aittir, bunu 
peygamberlerine bile tanımamıştır‘ 
(*3)

Velayet ( velilik, ermişlik) yolunun 
sounuda, Allah‘ la bir oluştamam-
landığında bu sırra eren veli, artık 
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dünyada yerine getireceği bir görev 
üstlenmiş, uygulamasını sağlayacağı 
bir yasayla insanlara gönderilmiş bir 
peygamberden daha fazla bir şeydir. 
Bu ermiş, iradesimi kusursuz biçimde 
ilahi iradeyle birleştirmiş olduğun-
dan, her yerde ve her şeyde Allah’ın 
temel doğasından pay alacak konum-
da ve Allah’a ‘dönüşmüş‘ durumda bu-
lunur. (*4) 

Hallac’ın bu görüşe verdiği son de-
rece ilginç teolojik biçimi ileride ele 
alacağız. Öyle görünüyor ki, bunu bir 
kuram olarak formüle bağlamadan 
önce kendi tutum ve davranışlarında 
uygulamak, savunmasını da kendini 
örnek göstererek yapmak durumun-
da kalmıştır.‘ ( *5)

Hallac için, İslam dünyasına Helen 
felsefesini sokan düşünür olarak bah-
sedilir.Hallaç o yıllar Arap dünyasınd-
aki köle ticaretinin merkezi Basra’da 
büyür. Kendisini din ve felsefe alanın-
da çok iyi geliştirirdi. Toplumsal sorun-
lara da olağanüstü duyarlıdır, köle 
ayaklanmalarına hep sıcak bakardı. 
Hambeli mezhebinin düzenlediği bir 
ayaklanmayı desteklediği ve değişik 
dinsel yorumları olduğu gerekçesi ile 
tutuklanıp, 8 yıl hapis yatar. Hapiste 
iken de, düşüncelerinden vazgeçme-
diği, Hanbeli ayaklanmasını destekle-
diği ve buğday karaborsacılığına karşı 
çıktığı gerekçesiyle yakalanması yeni-
lenip hızlandırılır. (*6) 

Araştırmalarımızda ve sorunlarımız-
daki olay ve olgulara diyalektik, sosyo-
lojik perspektiften ve bilinçten bakıp 
değerlendirdiğimizde bu konu ile ilgili 
şu yargılara varabiliriz; Hallac –ı Man-
sur metaforuna tüm teolojik, tasavvufi, 
mistik gelişimindeki sis perdesini diya-
lektik süzgeçten geçirerek baktığımız-
da, onun tasavvufi gelişiminin vardığı 
en son noktada, muktedirlerin elindeki 
tanrısal erki onların elinden aldığını, 
ezilen kitlelerin sınıfsal isyanlarını zin-
dan da bile desteklediğini görürüz.
Hallac – ı Mansur’un öldürülme sebebi 

hakkında, Abbasiler’e karşı ayaklanmış 
olan Karmatiler’le gizlice mektuplaştığı, 
Ene’l – Hakk sözüyle uluhiyyet (ilahlık) 
iddiasında bulunduğu, haccın farz 
oluşunu inkar edip yeni bir hac anlayışı 
ortaya koyduğu şeklinde çeşitli iddialar 
ileri sürülmüştür. Halla ‚ın idam fetvası 
dini olmaktan çok siyasi bir karardır. 
Onun giderek genişleyen ve büyüyen 
bir manevi etkiye, üne, taraftar kitlesine 
ulaşması, çevresnde çok sayıda mürid 
toplaması,sarayda, yüksek rütbeli de-
vlet adamları ve kumandanlar arasında 
bile taraftar bulması, Zenci kölelerin 
isyanı‘ na sıcak bakması, Mehdi olduğu 
ve Abbasiler’e karşı Karmatiler’le giz-
lice iş birliği yaptığı yolunda söylentiler 
çıkması devlet adamlarını endişelendir-
miş, bu yüzden baskı altında çalıştığı 
ileri sürülen bir hakimler kurulundan 
fetva alınıp idamı gerçekleştirilmiştir. 
Bu kararlılığını işkence ile parçalara 
ayrılıp katledilmesi pahasına zalimle-
ri; muktedirlerin karşısında işkenceyle 
ölüme direnç göstererek tüm dünyada 
hayranlık uyandırmış, aslında ölmeden 
önce ölerek katillerini günümüzden 
1098 yıl önce yenilgiye uğratmıştır. Tıp-
kı      Giordino Bruno, Hypatia, Tomas 
Münzer, Şeyh Bedreddin, Pir Sultan gibi 
insanlık tarihi var oldukça unutulmay-
acaklar sayfasına adını altın harflerle 
yazmıştır.

Balkanlardan Himalayalara kadar 
geniş bir coğrafyadaki toplulukları, 
özellikle Anadolu Mezopotamia Alevi 
felsefesiyle bütünleşmiş toplulukları 
çok etkilemiştir. Kendisinden sonra ge-
len birçok düşünür ve felsefecileri etki-
lemiş, büyük dava insanıdır da aynı za-
manda.Çok büyük bir olasılıkla Hallac-ı 
Mansur, kendi yaşamsal pratiğiyle ör-
nekleyerek ezinlenleri boyunduruk altı-
na alan ve onları köleleştiren tanrının 
yeryüzündeki buyrukları başta olmak 
üzere tüm yönetsel erki, zalim, köleci, 
mülkiyetçi ve sömürücü sınıfların elin-
den alıp, ölümü gülerek karşılaması ve 
tiranların karşısında diz çökmemesi, 

geniş bir coğrafyadaki toplulukları / in-
ançları etkilemiştir. Bu toplulukların ve 
inanç sistemlerinin,Hallac- ı Mansur ‚un 
sahiplenilmesine ve onu düşünsel ze-
minlerine taşımalarına sebep olmuştur. 
Tüm evrenle birlikte onunu  bir parçası 
olan insanı da Tanrı tasavvufu ile birley-
en, köleci, sömürücü, mülkiyetçi, zorba 
muktedirlere karşı olan Anadolu Kadim 
Alevi Halkı,yargısının Dar Meydanının 
Hallac- ı Mansur adıyla I. Dar Piri olarak 
mühürlenmesi felsefesinin gereği ve 
devamıdır. 

Hallac –ı Mansur felsefesinin hayat 
bulduğu coğrafya ve topluluklar  ’Öl 
ikrar verme, öl ikrarından dönme‘ te-
mel düsturuyla ve keskin kararlılığıyla 
örgütlenmiş Anadolu Coğrafyası ve 
Kadim Yoludur. Alevilik skolostik bir 
öğreti değildir, fakat Aleviliği Semavi 
dinlerde, özellikle Şia İslam üzerinden 
idealist zemine çekip asimile etmek 
isteyen yapılar vardır. Bu yapılardan 
biri, Şia İslam üzerinden asimile etmek 
isteyen misyoner tip örgütlenmelerdir. 
Bunların da kendi içinde başta İran ve 
Türkiye olmak üzere Anadolu Alevileri 
üzerinde hesabı olanların çeşitl fonk-
siyonel yapıları mevcuttur. 

Bunlardan farklı olarak esasen 
Anadolu Alevileri içinden çıkan fakat 
özellikle yönetsel kadrosunun sınıfsal 
karekterini  ‘Alevi Esnafı‘ kavramı ile 
tanımlayabileceğimiz; ne yapacağı belli 
olmayan, güvensiz, kariyerist, denge 
politikalarını gözeten küçük burjuva 
sınıfsal karkterli örgütlenmeler ve bun-
ların çeşitli şekillerde hayat bulan tü-
revsel fonksiyonlarıdır.

Tüm bu yapıları, Aleviliği  Semavi 
dinlerden özellikle de Şia İslam ile bir 
nevi idealist metafizik değerler üze-
rinden senkrenize ederek, gerçekçi 
– devrimci – meteryalist özünden uza-
klaştıran örgütlenmeler sayabiliriz. Yani 
Alevilik tarihsel zemini; meteryalist 
senkretiktir fakat sokolastik bir senkre-
tizm değildir bu ! Senkretizm deyince 
ondan mesafeli bir çekince duyan bazı 
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Alevi araştırmacı – yazarlar gibi sa-
dece idealist açıdan bakmak bizi haklı 
bir korkuya götürebilir. Fakat Aleviliği 
onun gerçek özü olan maddenin ve 
doğanın yasalarıyla uyumlu bir zemin 
olan meteryalist bir özle değerlendir-
irsek, o zaman ne skolotizm ile bağ 
kurmamıza ne de senkretizmden kor-
kan ihtiyatlı bir çekinceye düşmemize 
gerek kalmaz. Skolastik değildir çünkü; 
evrende kendi felsefesiyle uyum içeri-
sinde gelişmelerden haberlidir ve on-
ları kendi bünyesine katar. Tıpkı 922’de  
‘En el Hakk‘ diyen ‘ Hallac – ı Mansur‘ u  
kendi yargılamalarının, mahkemeleri-
nin meydanında 1. Dar Piri olarak , Hu-
rufiliğin kurucusu  ‘Fazullah Hurufi‘nin 
adını aynı şekilde 2. Dar Piri olarak ve 
Nesimi‘ nin adını da 3. Dar Piri olarak al-
ması gibi. Aleviliğin tüm değerler man-
zumesini simgeleyen ve öğretisinin en 
büyük önderleri, pirleri ve metaryalist 
devrimcileri istisnasız olarak zındıklık – 
mühitlik ile suçlanarak idam edilmiş, öl-
dürülmüş ve işkencelere uğramışlardır.  

Semavi dinlerin skolastik düşünce-
leri kalıplaşmış artık değiştirilemez, st-
tik, durağan düşünce ve kabulleri ifade 
eder. Skolastik düşünce, gelişmesini 
dondurduğu ve durgunlaştığı andan 
itibaren artık tarihsel olarak yeni geliş-
melerin önünde engel teşkil eder. Bu 
yüzden senkretizm ile çelişir. Alevilik 
sentretik değildir, skolastiktir demek; 
onun da kendi felsefesi ışığında yeni 
gelişmelerele kapalı durağan, donmuş, 
gelişmelerden – ilerlemelerden hiç bir 
şey almayan, onların gelişimi önünde 
engel teşkil eden, canlılığını kaybetmiş, 
betonlaşmış, tabulaşmış bir düşünce, 
yol öğreti demek anlamına gelir. Biz 
Kadim Alevi Felsefesini bilince taşımak 
isteyenler açısından bu durum asla ka-
bul edemeyeceğimiz, doğru olmayan 
bir yargıdır. Bu tam da Aleviliği asimile 
ederek onu kendi doğal mecrasından, 
evrensel maddecilikten kopartarak, tek 
tanrılı dinlerin beslenip hayat bulduğu 
idealizmin, sokratizmin, metafiziğin 

batağına saplamaktır. Tanrıyı gökyü-
züne çıkarıp, yeryüzünde onun gölgesi 
olan muktedirlerin, insanlığı köleleştir-
mekte araç olarak kullandıkları dinlerin 
felsefi zeminine indirgemektir. Onu 
kendileri için tehlike olmaktan çıkarıp 
tam aksine ideolojilerinin basit fakat 
kullanışlı bir  ögesi haline getirmek 
isteyenlerin arzusu, görevi ve işidir … 
İdealist, skolastik ve metafizik öğreti-
ler, Aleviliği asimile etmek isteyenlerin 
argüman ve kabülleridir. Bizlerin göre-
vleri ise buna karşı çıkmak, bütün ze-
minlerde ve yaşam pratiklerimizde bu 
düşünce ile savaşmak, kadim yolumu-
zu – öğretimizi – felsefemizi çok yönlü 
asimilasyon sarmalından ve tortuların-
dan kurtarmak / korumaktır.. 

Gerçekler Devrimcidir – Gerçeğin 
Demine Hü

Yukarıda izah ettiğimiz gibi günü-
müzde Kadim Alevi Felsefesi olan mad-
deci diyalektik doğa - evren – mad-
de döngüsünü devriyye tasarımıyla 
– semahıyla anlatıp sembolize eden 
öğretiyi sahiplenip bilince taşıyanların 
sınıfsal – politik zemini emekçilerdir. Bu 
durumunu bilinçli savunucuları da,  Ka-
dim Alevi Felsefesini bilen emekçilerin 
politik bilince sahip olan öncüleridir.  

Gerçekler Devrimcidir önermesi ile 
Aleviliğin Gerçeğin Demine Hü  cüm-
lesinde ifadesini bulan önermelerin 
her ikisi de gerçeğin farklı toplumsal 
yapılardaki aynılaşmış benzer ifadele-
ridir. Her iki ifade birbirine içkindir ve 
aynı anlamı bütünlerler. Ve diyalektik 
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olarak bilince çıkartıldığında  ‘gerçeklik‘ 
devrimci bir öze sahiptir. Bu öz diyalek-
tik sosyolojide kendisini komünal bir  
paradigma ve siyasal karşılığı olarak da 
Komünizm üstyapısı ile tarif etmiştir.  

İnsanlık dünya çapında üretim ve 
tüketim ilişkileri üzerinden şekillenen 
büyük ekonomik – toplumsal – siyasal 
değişimler ile ağırlıklı olarak feodali-
teden kapitalist üst yapıya geçince, 
dünya çapında üretimdeki konumuna 
göre sınıfların şekillenişi de farklılığa 
uğradı. Avcı – toplayıcı toplumlardan 
başlayarak, tarihsel süreç içerisinde 
feodaliteye, oradan da kapitalist toplu-
ma evrilen insanlık, günümüz kapitalist 
sömürü sisteminde bir yanda burjuva 
– kapitalistler, diğer yandan sömürü-
len ve büyük kitleleri oluşturan işçi-
ler – emekçiler olarak sınıflara ayrıldı. 
Aleviler; insanların ilk çağlarından bu 
yana ilkel avcı – toplayıcı döneminden, 
feodal dönemlerin sonuna kadar bir 
nevi küçük köy komün örgütlenmeleri 
şeklinde varlığını sürdürdüler. 

Kapitalist üretim ilişkilerinde bu 
komünal yapı iş göçleri vs.sebeplerle 
kırsal yaşamdaki köylerden çözülüp ka-
pitalist sistemin tamamıyla her şeyine 
tam hakim olduğu şehirlere aktı. Kırsal-
da yol sürekleri açısından kendi iç de-
netimi kolay olan aşağı yukarı 60 / 100 
haneli köy komününün yönetimsel tüm 
avantajı yüz binler ve milyonlaela ifade 
edilen şehirlerle ortadan kalktı.

Şehirleşmeyle birlikte zamanla eği-
timi, görgüsü – sorgusu – denetiminin 
imkanlarını kaybeden ve derya gibi 
büyük insan nüfusu içerisinde atomi-
ze olan, kapitalist ilişkilerin hakim ol-
duğu kendi ahlaki normları ile zaman-
la değişime uğrayan Alevilerin yol ile 
ilgili bağları zayıfladı. Alevilik kapitalist 
toplumda sadece kültürel bir aidiyet 
olarak şu ana kadar varlığını korudu.  
Doğal olarak her yeni sistemde kendi 
üretim – tüketim – paylaşım – bölüşüm 
ve sömürü ilişkileri de kendi sınıfsal 
ahlak sistemini ve ona uygun insan 

tipolojik yapısını meydana getirir.   
Muktedir tiranların Hallac – ı Man-

surun teori ve pratik eylemlerinden 
ölesiye korkularının kaynağı istisnasız 
tüm zamanlarda köleci, sömürücü 
sınıfların yönetsel erklerinin ellerin-
den alınmasıdır. İstisnasız tüm metafi-
zik dinler köleci – sömürü sınıfların en 
kullanışlı ve faydalı yönetsel ideolojisi 

– malzemesidir. Hallac –ı Mansur‘ un 
köleci - sömürücü muktedirlerce en af-
fedilmez hatası onların elinden bu erki 
almaya cür’et etmesidir. Tarihte olduğu 
gibi Kadim Alevi felsefesinin günümüz-
deki sınıfsal politik zemini emekçi – işçi 
sınıfı ve onun felsefesi olan meterya-
lizm ideolojisi de doğal olarak diyalek-
tik sosyoloji yami Marksizm’dir. Tabii ki 
insanlığın toplumsal gelişimi ve üretim 
– paylaşım ilişkilerinin yani üst yapıların 
değişmesiyle birlikte tarihsel süreçte in-
sanın bu üretim – paylaşım ilişkilerinde 

aldığı pozisyona ve bilince göre konu-
mu, sınıfı, kişiliği, sınıfsal ve ekonomik 
karakteristik özellikleri şekillenir… 

Marksizm’in; ‘Bilinç Gerçeğin Demi-
ne Hü aşamı belirlemez, yaşam bilinci 
belirler‘ ( The German Ideology, (Alman 
İdeolojisi ) s. 164)   şeklindeki önerme-
si tüm toplumlar için geçerlidir. Kendi 
maddi üretimleri ve maddi ilişkilerini 
değiştiren insanlar kendi gerçek va-
roluşlarıyla birlikte, düşüncelerini ve 
düşüncelerini ürünlerini de değiştirir. 
İstisnalar kaideyi bozmaz, doğrular. 

Tarihsel süreçten bu yana Alevilik;
- Güçlünün yanında zayıfı,
- Haksızın karşısında, haklıyı,
- Ezenin karşısında ezileni,
- Zalimin karşısında mazlumu,
- Doğal olarak günümüzde ise 

sömürenin karşısında sömürüleni sa-
vunur.

Yani günümüz şartlarında patronun 
( kapitalistin ) karşısında işçiyi savunan, 
insanlık tarihinin komünal dönemlerin-
den bu yana üst yapısını inşa edip şekil-
lendirmiş, sömürünün olmadığı, rızalık 
ütopyası ile toplumun tüm ferdleri, 
doğası ile bütünsel dengeyi hedeflemiş 
ve buna göre üst – yapısını şekillendir-
miş ilksel komünal yaşam manifestosu-
dur.

Kapitalist, sömürücü, zorba, cin-
siyetçi , faşist, eko – sistemi katleden, 
kadını meta gören insanlıktan çıkmış, 
bencil, barbarların siyasal zemini olan 
her türdenn dinci, liberal, ulusalcı, mil-
liyetçi, ırkçı, kısacası sosyal demokrasi 
de dahil olmak üzere burjuva ideolojisi 
ve onun her tür ve renkteki sistemidir.. 

İnsanları yapay olarak bölüp bir bir-
birlerine karşı kullanmanın unsurları 
olan din, dil, ırk, cins, renk gibi tüm ay-
rımları red eden, tüm insanları sadece 
yüksek insanlık değerleri ve idealleri 
etrafında sınıfsız, ulussuz, sömürüsüz, 
baskısız özgür bir gelecek ütopyasında 
birleştirmek gayesi güden sosyalizm ve 
komünal yaşamı hedefleyen diyalektik 
sosyoloji ve onun siyasal sistemdir.

Hallac –ı Mansur 
felsefesinin hayat 
bulduğu coğrafya ve 
topluluklar  ’Öl ikrar 
verme, öl ikrarından 
dönme‘ temel düsturuyla 
ve keskin kararlılığıyla 
örgütlenmiş Anadolu 
Coğrafyası ve Kadim 
Yoludur. Alevilik skolostik 
bir öğreti değildir, 
fakat Aleviliği Semavi 
dinlerde, özellikle 
Şia İslam üzerinden 
idealist zemine çekip 
asimile etmek isteyen 
yapılar vardır. Bu 
yapılardan biri, Şia İslam 
üzerinden asimile etmek 
isteyen misyoner tip 
örgütlenmelerdir. 
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Alevi örgütlenmesinin biçimine 
gelirsek, Alevi örgütlenmesinin birçok 
sancıları ve sorunları olmakla birlikte, 
Alevi örgütlenmesinin birçok sancıları, 
sorunları olmakla brlikte, Alevi örgü-
tlenmesinin tek bir örgüt çatısı altında 
toplanması ya da tüm Alevileri kapsay-
acak şekilde tek bir örgütsel yapının 
inşa edilmesi doğru bir örgütlenme 
değildir. Tam tersine, bu ‘çoklu örgü-
tlenme’ biçimi, birçok bakımdan deza-
vantajları ortadan kaldıran, tam aksine 
avantajları da beraberinde barındıran 
bir örgütlenmedir.

İnsanların kafasında, Alevi örgü-
tlenmesi sanki tek bir örgüt çatısı altın-
da birleşirse çözüme kavuşacakmış 
gibi bir algı var. Halbuki bu durum Ale-
vi toplumundaki genel Alevi anlayışı, 
kabulü ve felsefesi açısından günümüz 
reel politik gerçekliğine uymamakt-
adır. Alevilik felsefesinin ve buna bağlı 
olarak Alevilik tanımı, Alevi olduğunu 
iddia eden bir çok yappıda birbirinden 
neredeyse zıt felsefesi kabullere dayan-
an çok farklı Alevi anlayışları sebebiyle, 
merkezi bir örgütlenmenin en azın-
dan şu an için, tek bir çatı veya örgüt 
etrafında birleşmesi mümkün değil-
dir. O yüzden, once felsefi zeminde ve 
buna bağlı olarak Alevilik tanımlaması 
aynı olanlar aynı yerde, ayrı olanlar ayrı 
yerde örgütlenmek durumundadır. İki-
sinin bir örgüt çatısı altında bir arada 
bulunması maalesef ne teorik olarak, 
ne de pratik açıdan mümkün değildir. 
Hatta bizler istemesek bile, bazen fel-
sefi açıdan aynı zeminde olanların bile 
örgütlenme anlayışları bakımından 
farklı düşünmeleri önünde engel teşkil 
ediyor olabilir.        Felsefi açıdan farklı 
olanların tutumu tam bir içler acısıdır 
maalesef. Bunlar asimilasyonun etkile-
rine maruz kaldıkları oranda, tarihsel 
süreçlerde tıpkı Alevi katliamlarını ya-
panların dilini ve argümanlarını kul-
lanarak, onların karalama yöntemlerini 
içselleştirerek, tıpkı Alevi katliamcıları-
na benzeyerek, kendilerinden farklı 

düşünce üretenlere düşmanca, çok 
tehlikeli bir dil ve üslupla, hakaretamiz 
ve saldırgan bir tavır / davranış göste-
rebiliyorlar. Yakın süreçte bunun birkaç 
örneğine tanık olduk. Dolayısıyla bu 
reel pratiklerin gösterdiği deneyimler 
ve felsefi olarak düşünsel zeminde aynı 
örgütsel çatı içinde bir arada bulunup 
Alevilik örgütlemmesini gerçekleştir-
mek ne pratikte ne de teoride doğru 
bir yöntem değildir.

Alevileri tarihsel süreçlerde katle-
den dümanlarının bakış açılarını ka-
zanmış ve içselleştirmiş Aleviler ile neyi 
tartışacaksınız ?

- Onlar idealist zeminde,
- Bizler meteryalist zeminde,
- Onlar yalana, iftiraya, hurafe-

lere ve metafiziğe,
- Bizler her sözümüzde  ‘ 

gerçeğin demine hü’ diyerek her du-
rumda gerçeğe, doğanın yasalarına,

- Onlar dini, bizler bilimi – felse-
feyi – sanatı referans gösteriyoruz. 

    Alevilik, binlerce yıldardan bu yana, 
tüm baskıcı – yok edici, mülkiyetçi – ça-
pulcu, rızasız zorba imparatorluklar ve 
devletlerin sayısız kıyım – katliam – sür-
gün ve asimilasyonlarına rağmen, ocak 
ve dergah gibi çoklu örgütlenmelerele 
günümüze kadar geldiğine göre, ben 
şahsen bu çoklu örgütlenme biçimim 
dezevantaj değil, aksine avantaj ol-
duğunu düşünüyorum.    Tüm Alevileri 
tek bir merkezi örgüt altında toplamak 
ve kontrol etmek böyle bir merkezi ör-
güt inşa etmek demokratik de değildir, 
doğru da değildir. Çoklu örgütlenme 
hem daha demokratiktir hem de daha 
gerçekçidir. Çünkü Aleviler bütün diğer 
insan toplumsal popülasyonlarında 
olduğu gibi günümüzdeki kapitalist 
ulus devletler üst yapısında kadim za-
manlardaki kadar sınıfsal homojeni-
teye sahip değildirler. Bütün toplumsal 
yapılar gibi Aleviler de feodal toplum-
dan kapitalist topluma geçişle birlikte, 
köy komün yapılanmasından şehirlere 
iş göçü ile çözülerek nufüs yopunluğu 

bir köy komün  toplumsal yapısın-
dan, kapitalist ilişkilerin hakim olduğu 
kentlerde yoğunlaştı. Bununla birlikte 
her açıdan toplumsal homojinitesini 
kaybederek, kapitalist üst yapının ta-
mamen hakim olduğu farklı sınıfsal – 
inançsal katmanlar arasında seyretmiş 
bir yoğunlukta aynen kaptaki homo-
jen tek bir kimyasaldan müteşekkil bir 
sıvının buharlaşıp atmosferdeki farklı 
gaz bileşenleri arasında yoğunluğunu 
kaybedip seyreltmesi ve adeta karak-
teristik özelliklerini yitirmesi gibi bir 
sürece evrilmiştir. Üretim ve paylaşım 
ilişkilerinin yasama, yürütme, yargıla-
ma, eğitim, iletişim, paylaşım, örgü-
tlenme, vs.. bütün alanlarda kapitalist 
üst yapı ile şekillendiği ulus devlet-
lerde Alevi toplumsal yapısı da diğer 
toplumsal yapılar gibi şekillenmiş ve 
sınıfsal farklılıklar oluşmuştur.

Marksizm’in ;  ‘ Kendi maddi üretim-
leri ve maddi ilişkilerini değiştiren 
insanlar kendi varoluşlarıyla birlikte, 
düşüncelerini ve düşüncelerinin ürün-
lerini de değiştirir. ‘Bilinç yaşamı değil, 
yaşam bilinci belirler‘ ( *7 )  

iİnsanların varlığını belirleyen şey, 
bilinçleri değildir, tam tersine, on-
ların bilincini belirleyen, toplumsal 
varlıklarıdır, şeklindeki önermesi tüm 
toplumlar için geçerlidir. İstisnalar kai-
deyi bozmaz, doğrular.Marx’ın ‚ Me-
teryalist tarih anlayışı‘ nı oluşturan bu 
fikirlerini  - Ekonomi politiğin eleştrisi-
nin ön sözünde daha ayrıntılı olarak ele 
alır;

’Varlıklarının toplumsal üretimin-
de, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi 
iradelerine bağlı olmayan belirli ilişki-
ler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların 
maddi üretici güçlerinin belirli bir geliş-
me derecesine tekabül eder. Bu üretim 
ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi 
yapısını, belirli toplumsal bilinç şekille-
rine tekabül eden bir hukuki ve siyasal 
üst-yapının üzerinde yükseldiği somut 
temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim 
tarzı, genel olarak toplumsal, siyasal 
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ve entelektüel hayat sürecini koşul-
landırır. ‘İnsanların varlığını belirley-
en şey, bilinçleri değildir; tam tersine, 
onların bilincini belirleyen, toplumsal 
varlıklarıdır‘.. Gelişmelerinin belirli bir 
aşamasında toplumun maddi üretici 
güçleri, o zamana kadar içinde hareket 
ettikleri mevcut üretim ilişkilerine, ya 
da bunların hukuki ifadesinden başka 
bir şey olmayan mülkiyet ilişkilerine 
ters düşerler. Üretici güçlerin gelişme-
sinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların 
engelleri haline gelirler. O zaman bir 
toplumsal devrim çağı başlar. İktisa-
di temeldeki değişme, kocaman üst-
yapıyı, büyük ya da az bir hızla altüst 
eder. Bu gibi altüst oluşların incelen-
mesinde, daima, iktisadi üretim koşul-
larının maddi altüst oluşu ile – ki, bu, 
bilimsel bakımdan kesin olarak saptan-
abilir–, hukuki, siyasal, dini, artistik ya 
da felsefi biçimleri, kısaca, insanların 
bu çatışmanın bilincine vardıkları ve 
onu sonuna kadar götürdükleri ideolo-
jik şekilleri ayırt etmek gerekir. Nasıl ki, 
bir kimse hakkında, kendisi için taşıdığı 
fikre dayanılarak bir hüküm verilme-
zse, böyle bir altüst oluş dönemi hak-
kında da, bu dönemin kendi kendini 
değerlendirmesi göz önünde tutula-
rak, bir hükme varılamaz, tam tersine, 
bu değerlendirmeleri maddi hayatın 
çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler 
ile üretim ilişkileri arasındaki çatış-
mayla açıklamak gerekir. İçerebildiği 
bütün üretici güçler gelişmeden önce, 
bir toplumsal oluşum asla yok olmaz; 
yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, 
bu ilişkilerin maddi varlık koşulları, eski 
toplumun bağrında çiçek açmadan, 
asla gelip yerini almazlar. Onun içindir 
ki, insanlık kendi önüne, ancak çözüme 
bağlayabileceği sorunları koyar, çün-
kü yakından bakıldığında, her zaman 
görülecektir ki, sorunun kendisi ancak 
onu çözüme bağlayacak olan maddi 
koşulların mevcut olduğu ya da geliş-
mekte  bulunduğu yerde ortaya çıkar. 
Geniş çizgileriyle, Asya üretim tarzı, 

antik çağ, feodal ve modern burjuva 
üretim tarzları, toplumsal – ekonomik 
şekillenmenin ileriye doğru gelişen 
çağları olarak nitelendirilebilir. Burju-
va üretim ilişkileri toplumsal üretim 
sürecinin en son uzlaşmaz karşıtlıktaki 
biçimidir – bireysel karşıtlık anlamında 
değil, bireylerin toplumsal varlık koşul-
larından doğan karşıtlık anlamında; 
bununla birlikte burjuva toplumunun 
bağrında gelişen üretici güçler, aynı 
zamanda, bu karşıtlığı çözüme bağlay-
acak olan maddi koşulları yaratırlar. De-
mek ki, bu toplumsal oluşum ile insan 
toplumunun tarih öncesi sona ermiş 
olur.‘ ( *8)

    Buradaki tüm belirlemeler Aleviler 
için de geçerlidir. Yani bizlerin maddi 
koşulları düşünme biçimimizi belirler 
ise, küçük burjuva ve burjuva sınıfının 
Alevilik algısı ile işçi emekçi sınıfının 
Alevilik algısı ve kabulü farklı olacak 
demektir. Yani birincilerde küçük burju-
va ve burjuvalarda eğilim kendi sınıfsal 
karakteri itibariyle metafizik bir dine 
evrilme ve bu düşüncelerini genel Alevi 
nufüsuna benimsetme – giydirme şe-
klinde gelişecektir, Günümüzde Alevi-
liğin iç asimilasyonla bu lanetli süreçte 
ilerlediğini görüyoruz.

İkinci şıkta ise işçi ve emekçilerin 
maddi koşullarının düşünme biçim-
lerini belirtmesi konusudur ki, sadece 
burada Aleviliğin Kadim Felsefesine uy-
gun olarak gelişmesi potansiyeli vardır. 
Bütün işçi ve emekçilerin sınıf bilincin-
de gördüğümüz gibi burjuva ideoloji-
sinden kurtuluduğu oranda kendi sınıf 
felsefesine ve ideolojisi Marksizm’e 
yaklaşması gibi, Alevi emekçi ve işçile-
ri de aynı şekilde kendi burjuvazisinin 
idealist –metafizik Alevilik anlayışın-
dan kurtuulduğu oranda Kadim Alevi 
Felsefesine ve yol manifestosuna ya-
klaşmış olacaktır. Aslında toplumun 
çok büyük bir oransal kısmını oluşturan 
işçi sınıfının burjuva ideolojileriyle 
nasıl kendi sınıfsal ideolojisine yaban-
cılaştırılmış ise, aynı şekilde Alevi işçi 

ve emekçileri de kendi yol öğretileri-
ne yabancılaştırılmıştır. Kurulan deva-
sa büyük burjuva kaypak, menfaatçi, 
çıkarcı, skolastik, idealist, metafizik, 
özellikle Şia asimilasyoncu Alevicilik 
ile kitlelerin bilinci bulandırılmış, kendi 
felsefi, ahlaki, sınıfsal durumlaına karşı 
mankurtlaştırılmış bir öğreti bataklığı-
na sokulmuştur.Şimdi günümüzde Ale-
viler bu bataklıkta paralize olmuş adeta 
debelenmektedirler. Maalesef bu bata-
klığı besleyen günümüz devasa Alevi 
örgütlenmeleri artık tarihsel süreçlerde 
Alevileri katledip Aleviliği yok etmek 
isteyen despot muktedirlerin oyuncağı 
olan birer iç asimilasyon aracı haline 
gelmişlerdir.  

Gün geçmiyor ki bu asimilasyon 
kurumları olan Alevi derneklerinin bir 
kurum yöneticisine Diyanet İşleri Baş-
kanı, kendi kutsal kitabının hükümleri-
ne dayanarak katlettikleri Alevilere bu 
kitabı uzatıp öptürmesin ve karşısınd-
aki sırıtarak kameralara poz vermesin. 
Alevi toplumunu katilleri karşısında 
bu durumda bırakan yöneticiler, en 
hafif  deyim ile zaafiyeti ve çapsızlıkları 
ya da ihanetlerinin bedelini bir gün bu 
toplumun huzurunda, bu topluma ve 
insanlığa hesabını vereceklerini asla 
unutmasınlar ! Bin yıllar süren bir de-
vlet geleneği sonucu olan bu yapının 
hiç bir eylemi tesadüfler ile açıklanmaz. 
Onlar, sonucundan emin olmadıkları, 
refüze olacakları bir ortamda asla böy-
le bir eylemsel pratiğe girmezler. Bizim 
içimizdeki çürük malzemeyi bilirler ve 
onlara oynarlar.

Mesele toplumumuzun örgütsel 
yapılarını, hiyerarşik burjuva ideoloji-
lerinden, hastalıklarından ve her türlü 
pisliklerinden temizlemektir. Dolayısı 
ile böyle asimilasyona teşne olmuş, 
burjuva ve küçük burjuva hastalıkları 
ile sakatlanmış birer iç asimilasyon ku-
rumları olan yapılardan konusu ne olur-
sa olsun beklenti içerisinde olmak en 
hafif deyimle naifliktir. Onların örgütsel 
yapılarından kürsüde onları eleştirecek 
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söz beklentisi içinde olmak konuyu 
bütün yöntemleriyle görmemek an-
lamına gelir !

Bizler Kadim Alevi felsefesini savun-
anlar ayrı fakat nitelikli örgütlenme-
liyiz. Burjuva ve küçük-burjuva sınıfsal 
hastalıklarını örgütsel yapılarımıza 
taşınmasına müsade etmemeliyiz. Bil-
hassa bu örgütlerimizde görev alan 
canlarımız, muhattablarımız olan can-
larla aynı göz hizasında, eşit insani 
ilşkiler ile hesap vererek, şeffaf, dürüst, 
Alevi kadim ahlakı çerçevesinde pra-
tikler ile örnek olmalıyız. Bunu başta 
kendi ailemiz olarak tüm insanlara 
içselleştirmiş olarak pratiğimizde gös-
termeliyiz. Şimdilik bu yazının en can 
alıcı son sözü ile bitirmek istiyorum. 
Kesinlikle ailemizden başlayarak kadın 
canlarımızı tüm örgütsel yapılara ve 
tüm yönetimsel pozisyonlara taşıyacak 
mekanizmaları bir an önce harekete 
geçirmeliyiz. Çünkü bizim kadim yolu-
muz Anaerkildir. 
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sur Menâkıpnâmesi – Hazırlaayan: Dr. 
Mustafa Tatcı – H Yayınları

6-) - Gazi Eke – Alevilik Felsefesinin 
Doğuşu – Parşömen Yayıncılık

7-) - Önder Kulak – Aleviliğin Sırrı: 
Hallac-ı Mansur – Plotinos’tan Mansur’a, 
Mansur’dan Aleviliğe – Bilim ve Gelecek 
Kitaplığı

8- ) - Lynn Picknett – Clive Prince – 
Yasak Evren – Kopernik’ten Newton’a İn-
ançtan Bilime Hermetik Devrim – Ome-
ga yayınları

9-) -  Faik Bulut – İslam Komüncüleri 
(Karmatiler) – Berfin Yayınları

10-) - Chris Horner – Emrys Westacott 
– Felsefe Aracılığıyla Düşünme – Çeviren: 
Ahmet Arslan – Phoenix Yayınevi

11-) - Fatih Usluer – Hurufilik – Kabal-
cı Yayınevi

12-) - Ahmet Yaşar Ocak – OSMANLI 
TOPLUMUNDA – ZINDIKLAR ve MÜLHİD-
LER – XV - XVII YÜZYILLAR. – Timaş Yay-
ınları

13-)-  Kevser Yeşiltaş – ARİF İÇİN DİN 
YOKTUR – MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ – 
Sınır Ötesi Yayınları

14-) - Dünyayı Değiştiren Düşünürler 
– cilt I, -II, -III, -IV, -V – Hazırlayan ve çevi-
ren: Sadık Usta 

15-) - Gülfer Akkaya- Yol Kadındır –
Kalkedon Yayınları

16-) -  Mahmud Erol Kılıç – Hermesler 
Hermesi – İslam Kaynakları Işığında Her-
mes ve Hermetik Düşünce – Arkeoloji ve 
Sanat Yayınları 

17-) – Ayfer Karakaya Stump – Vefai-
lik, Bektaşilik, Kızılbaşlık – Alevi Kayna-
klarını, Tarihini ve Tarih Yazımını Yeniden 
Düşünmek – İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları

18- ) – Mustafa Cemal – Eşitlikçi 
Toplumlar – Sömürüzüs Bir Geelcek İçin 
Antropolojik İnceleme – Belge Yayınları

19- )- Maria Dzielska- İskenderiyeli 
Hypatia – Çeviren; Gamze Deniz – Berfin 
Yayınları

20-) - Kızılbaşlığın Tarihi – Tarih-i 
Kızılbaşiyye – ( 1604 yılı öncesine ait, 
yazarı belli olmayan anonim bir eser ) – 
Tercüme Notlar ve Tıpkıbasım – Şefaattin 
Deniz – Hasan Asa

21- ) - Esat Korkmaz – Alevi Felsefesi – 
Pencere Yayınları

22-) -  Esat Korkmaz – İnsan Tanrı 
Pencere Yayınları

23-) - Esat Korkmaz -  Kızılbaş Ütopya 
- Demos Yayınları

24 -) - Esat Korkmaz - Anadolu Alevi-
liği - Berfin Yayınları

25-) - Esat Korkmaz - Hiçlik ve Kuan-
tum - Anahtar Kitap

26-) - Esat Korkmaz - Alevilik ve Ay-
dınlanma - Pencere Yayınları

27-) - Esat Korkmaz – Yeni Kudüs – 
Orxford’dan Prag’a, Prag’dan Münster’e 
Yasaklı Düşünce Yasaklı İnanç - Demos 
Yayınları.

27-) - Esat Korkmaz - ‘’Bütün Yönle-
riyle’’ Alevilik - Esat Korkmaz - Demos 
Yayınları.

28-) - Alevilik Ahilik Bektaşilik - Cemal 
Bardakçı - Postiga Yayınları

29-) - Rene Muablanc, Marcel Cachin 
- Sosyalizmin Işığında Felsefe Bilim ve 
Din - Çeviren; Asım Bezirci – Evrensel 
Basım Yayın
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KENDİSİNİN ÖTEKİSİ, ÖTEKİNİN KENDİSİ

ERDAL YILDIRIM

Son yıllarda Aleviliğin evrensel 
değerleri, mistik ve/ya düşünsel içe-
riği, her biri ayrı toplumsal, kültürel ve 
sosyal duruma, yaşantıya yanıt veren 
ritüelleri hem kendi içinde, hem de 
kendisi dışındaki toplumsal kesimlerce, 
özelde de sol, sosyalistlerle olan ilişkile-
ri, ideolojik benzerlik ve farklılıkları ek-
seninde tartışılmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir 
sempozyumda alt konu başlıklarından 
birisi olan  bu tanımı yazıma başlık yap-
ma amacım, anlatmak istediğim içe-
riğe paralel bir düşünce sistematiğinin, 
yani Alevilerle sosyalistlerin ilişkisinin 
“Kendisinin Ötekisi, Ötekinin Kendisi” 
ifadesinin içeriğine denk düşmesi, bu 
tanımlamanın, günümüzde de halen 
geçerliliği olan, tartışılan ve araştırıl-
ması gereken bir olgu olduğunu 
düşünmem ve bu konuyla ilgili kişileri 
düşündürtmek istememdir. 

Bu tartışmaların taraflarından biri, 
Aleviliği ‘salt bir din, bir ibadet şekli’ 
olarak gören ve bundan hareketle Ale-
vilerin sorunlarına ve Alevilerle ilişkile-
rine de mesafe koyup uzaktan bakan ve 
Alevi toplumu sorunlarının da bireysel 
ve toplumsal olarak sahiplenilmesini, 
çözüme kavuşturulmasını, bir siyasal, 
sosyal ve toplumsal sorun gibi gör(e)
meyenlerdir. Bu kesim(ler)in Aleviliğe 
mesafeli olması, halen bugün de geçer-
li olan “Din toplumun afyonudur” (1) ifa-
desini doğru yorumlayamaması, ya da 
eksik değerlendirmesindendir. Ve bu 
sebepledir ki, birlikte yol yürüyeceği, 
demokrasi mücadelesini birlikte yük-
seltebileceği bu dost kesimle ilişkide, 
iletişimde çeşitli sorunlar yaşamakta, 

dolayısıyla eksik ve hatalı davranmakt-
adır.  

Taraflardan biri de, Aleviliği kimi 
zaman sosyalizmle özdeşleştiren, kimi 
zaman da laiklik, hümanizm, çevreci-
lik ve kadın - erkek eşitliği üzerinden 
açıklamaya çalışan, hatta kimi zaman 
”Sosyalizm Aleviliktir”, “Sosyalizm Ale-
vilikten doğmuştur” diyen, sosyalizme 
küçümseyeci bir bakış açısı ve düşünce 
diyalektiğiyle yaklaşanlardır. Bana göre 
bu tavır, bu tanım ve bu tutum da asla 
analitik, bilimsel ve doğru değildir.  

Bu iki görüşle ilgili tartışmaları, özel-
likle Cumhuriyetin ilk yıllarında Koçgiri 
İsyanı ve Katliamı ile Dersim Soykırımın-
da yaşanan acılara karşı, dönemin ön-
derlerince dile getirilen ve daha son-
raki yıllarda da 68 Gençlik hareketiyle 
bütünleşen, bazen iç içe geçen, bazen 
de “Sosyalizmin de Alevilik olduğu” şe-
klindeki tanımlamalarda görüyoruz. 
Konu günümüzde de irdelenmeye, 
araştırılmaya muhtaç olup Koçgiri 
İsyanı süreci ve sonrasında Alişer Efen-
di’nin (2) özgürlük, bağımsızlığa ve Ale-
viliğe ilişkin yazdığı kimi şiirleri, Seyid 
Rıza’nın idam sehpasını tekmelerken 
olan haykırışı(3), Deniz ile Hüseyin’in 
sohbetinde(4) söylenen sözler son de-
rece ilgi çekicidir.

Bu durumu biraz daha açıklığa ka-
vuşturabilmek, anlaşılır kılmak için 
Aleviliğin temel ilke ve ritüllerine göz 
atmalıyız. Örneğin Aleviliğin en önem-
li ritüellerinden biri olan, Rıza Şehri 
tanımı ve felsefesi doğru algılanır, iç-
selleştirilip anlaşılmaya çalışılırsa, Ale-
viliğin özünde, sömürüsüz, zengin ve 
fakirin olmadığı, canı cana, malı mala 

katan, mal mülke önem vermeden ve  
“yarin yanağından gayrı her şeyin or-
tak olduğu”  paylaşımcılığı savunan bir 
yaşamı hedeflediğini ve savunduğunu 
görürüz ki, bu durumda benzetmelerin 
çok da zorlama olmadığını söyleyebili-
riz.

Rıza şehrinde herkesin herkesten 
razılığını öngören, eşitler ve eşitlik il-
kesinin uygulandığı, hırs ve bencilliğin, 
egonun, savaşın, kötülüklerin olmadığı, 
börtü böceğin, tüm canlıların yaşam 
hakkının korunmasının kutsallaştırıldığı 
barış içinde bir yaşam öngörülmekte-
dir.  Rıza’nın, ya da Razılığın türlerin-
den birincisi, kişinin kendisiyle, ikincisi 
toplumla, üçüncüsü ise Yol ile olan 
rızalığıdır ki, bu felsefeye göre, toplum-
da razılığın sağlanması durumunda el 
ele, el hakka ilkesiyle Kamil topluma 
ulaşılacaktır. 

Aleviliğin ‘Rıza Şehri Felsefesi,’ bir 
bakıma da özgürlüğü savunan Spar-
taküslerden Şeyh Bedreddin’e, kadını 
toplumsal yaşama katan Mazdekler’den 
komünal sistemi savunan Karmati-
ler’e olan düşünce sistematiğinde de 
görülür. Adı geçen kişi ve topluluklar, 
bireysel mülkiyet yerine toplumsal 
mülkiyeti ve kadın erkek eşitliğini de 
savunur ki, bu felsefe ve görüşler geliş-
tirilmiş bir şekilde Marksizm biliminde 
de vardır.    

Bir diğer Alevi ritüeli olan, kimi kişi 
ve kanaat önderlerince ‘Aleviliğin iba-
det şekli’ olarak anlatılan Cem’in, gerçek 
anlamda mistik bir tapınma ve ibadet 
değildir. Zaten Alevilikte asla Tanrı’nın 
emirlerini yerine getirmek için bir 
tapınma yoktur. Alevilikte ibadet olarak 
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kabul edilebilecek bu durum olsa olsa 
“niyaz” etmek, yani bir şeyi istemektir. 
Cem, değişik biçim, işlev ve farklı özelli-
kleri olan, “Görgü, Müsahiplik, Muhab-
bet, Abdal Musa, Newroz” isimleriyle 
yapılan törenlerdir. Bu törenlerde çeşit-
li bireysel, toplumsal, sosyal sorunlar 
konuşulur. Rızalık temelinde çözüme 
kavuşturulmasında ortak kararlar alınır 
ve belli bir disiplin içinde gerçekleştiri-
lir. 

Aleviliğin olmazsa olmaz ritüeli Mü-
sahiplik ise kısaca Yol Kardeşliği’dir. Mü-
sahiplikte dört kişiyi tek bedende bir-
leştiren, yedi kuşağın birbiriyle evlilik 
yapamayacağı, zorda, darda, tasada bir 
olma, birbirilerine karşı sorumlu olma 
durumu vardır. Alevilikteki “biyolojik” 
kardeşlikten daha önemli, daha değerli 
olan “Müsahiplik” ile sosyalist düşünce 
sistematiği içindeki ‘Yoldaşlık’ söylem 
ve içeriklerinin “kardeşlik, dayanışma” 
ilkeleri açısından da büyük bir benzer-
lik gösterdiğini görürüz. 

Müsahipliğin günümüzde yaşadığı 
tahribatlar ile siyasal mücadelede yol-
daşlığın yaşadığı tahribatlar bu anlam-
da da benzerlik göstermekte olup,  son 
derece üzücü bir noktaya geldiği görül-
mektedir. Oysa yoldaşlık ve müsahiplik 
bir bedende, ortak duygu, düşünce, 
aynı sevinç ve tasayla yaşayabilmektir. 
Yoldaşlık Mahir’lerin Deniz, Hüseyin 
ve Yusuf’un idamlarını durdurmak için 
Kızıldere’de „Biz buraya dönmeye değil, 
ölmeye geldik“ deyip, yaşamlarını yi-
tirmeleri, İbrahim Kaypakkaya’nın Si-
nan Cemgil ve yoldaşlarını ihbar eden  
Kürecik Kahyalı Köyü muhtarını ceza-
landırması ve yoldaşlık, zindanlarda, 
insanlık onuru için açlık grevlerinde, 
ölüm oruçlarında kolkola olup kene-
tlenmek, faşizme karşı birlikte diren-
mektir.

Günümüzde Alevilerce uygulan-
mayan ‘müsahiplik’ ile sol sosyalist de-
vrimcilerin önemli kısmında uygulan-
mayan yoldaşlık, giderek toplumsal ve 
siyasal mücadeleyi zayıflattığı gibi, ege-

menlerin toplum üzerindeki baskısını, 
şiddetini ve iktidar süresini uzatıyor. 
Son yıllarda ne yazık ki, her iki kesi-
min de emperyalistlerin “böl, parçala, 
yönet” politikalarını haklı çıkarırcasına 
birbirlerinden uzak durması kitlelerin 
mücadele motivasyonuna da olumsuz 
etki yapmaktadır. Sosyalistlerin Alevi-
lerin “Eşit Yurttaşlık” ve çeşitli inançsal 
taleplerini yeterince sahiplenmiyor 
olması, Alevilerin de, aslında Alevilik-
te olmayan bir “Cemevi” örgütlenmesi 
etrafında kümeleşmeye başlaması ve 
kimi yerlerde sosyalistlere, devrimci-
lere karşı ‘müsahipçe’ olmayan bir ta-
vır içine girmiş olmaları, devrimci so-
syalistlerin cenazelerini Cemevlerine 
kabul etmemesi kabul ve anlaşılabilir 
değildir.  Her iki kesimdeki söz sahip-
lerinin bu yöndeki davranış ve tavırları, 
hem yapay gerginlik ve kırgınlıklara, 
hem de Alevilik ile Sosyalizm arasında 
kurulmaya çalışılan bağlantıya zarar 
vermektir. Bu tavır, devlet tarafından 
sistematik bir şekilde yerleştirilmeye 
çalışılan ırkçılık, Kürt ve göçmen düş-

manlığı, cinsiyetçilik ve mezhepleşme 
politikalarına da yardımcı olduğu gibi, 
aynı zamanda Aleviliğin belirgin özel-
likleri olan “ezilenden, mazlumdan, in-
sandan, güzelden, doğrudan ve iyiden 
yana olmak” gibi değerlerle de örtüş-
müyor.   

Cemevi binası örneğinde görül-
düğü gibi kentleşme ile birlikte bazı 
ritüellerini özgünce sürdürme olana-
klarını yitiren Alevilik, kent koşulların-
da özellikle öne çıkan bireycilik, zengin 
olma, lüks içinde yaşama, daha üstün 
olma arzusu ve egoizm nedeniyle 
birçok konuda uygulanabilirliğini yi-
tirmiştir. Ancak Alevilerin en fazla yi-
tirdikleri özellik, ne yazık ki  “Aidiyet” 
duygusudur. Bunu, bireyin bilinçaltın-
da bir aileye, gruba, topluma, ulusa, 
tarihe, inanca veya bir düşünceye sa-
hip olma duygusu olarak ifade edebi-
liriz. Bu duygudan yoksun, ya da ait ol-
madığı bir olgunun, daha güçlü, daha 
kuvvetli bir grubun, ya da düşüncenin 
arkasında koşturması, giderek rüzgâr-
da bilinçsizce sağa sola savrulmayı da 
beraberinde getirir. Ve ne yazık ki, Ale-
vilerin önemli bölümünde de, onlarca, 
yüzlerce yıldır karşılaşılan aşağılanma, 
karalanma, baskı, inkâr ve katliamlar, 
bir korunma, gizlenme, bir başka güce 
tapınma – yaranma duygusunu da öne 
çıkartmakta ve bu aidiyet duygusu ek-
sikliği her geçen gün giderek daha faz-
la hissedilmektedir. 

Bu bağlamda da Alevi Kızılbaşların 
tarihi, felsefesi, yüzlerce yıl boyunca 
bu topraklarda yaşadığı, aşağılama, ka-
ralama ve katliamların nedenleri, arka 
plandaki inkârcı tekçi anlayış mutlaka 
sosyalistlerce doğru tespit edilmeli-
dir. Baba İshak, Baba İlyas isyanlarının 
Selçuklulara, Kalender Çelebi, Şah Kulu, 
Şeyh Bedreddin, Börklüce, Hubyar Sul-
tan ve Pir Sultan Abdal’ın Osmanlıya 
karşı verdikleri mücadelenin salt bir 
inanç mücadelesi olmadığı, bunun 
doğrudan sistemin sömürücü, feodal, 
gerici sistemine karşı, bir özgürlük 

Cemevi binası 
örneğinde görüldüğü 
gibi kentleşme ile birlikte 
bazı ritüellerini özgünce 
sürdürme olanaklarını 
yitiren Alevilik, kent 
koşullarında özellikle 
öne çıkan bireycilik, 
zengin olma, lüks içinde 
yaşama, daha üstün 
olma arzusu ve egoizm 
nedeniyle birçok konuda 
u y g u l a n a b i l i r l i ğ i n i 
yitirmiştir. Ancak 
Alevilerin en fazla 
yitirdikleri özellik, 
ne yazık ki  “Aidiyet” 
duygusudur.
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mücadelesi olduğu gözden ve akıldan 
ırak tutulmamalıdır 

Günümüzde, sosyalizmin gerçe-
kleşme olasılığını zayıf gören kimi Alevi 
kökenli yorgun solcular, aydınlar, işin 
kolayına kaçarcasına Aleviliği sosya-
lizmle eşitlemeye, böylece solculuğu 
Alevileştirmeye, Alevi hareketini salt 
sol bir hareketmiş gibi değerlendir-
meye çalışıyor. Buna karşın, Aleviliği 
toplumsal bir olgu, büyük toplumsal bir 
güç gibi görmeyip, sorunlarını da gör-
mezden gelen bir sol, sosyalist pratik 
yüzünden sosyalistlerin kitleselleşme-
de sorunlar yaşamasına yol açmaktadır.  

Aleviliği genel anlamda, yüzyıllarca 
yaşadıkları yasak, karalama ve zulüm-
lerin de etkisiyle, özgürlükçü, eşitlikçi, 
paylaşımcı, sosyal, toplumsal, kültürel 
özelliklere sahip Alevi yolu ve inan-
cını diğer Semavi dinlerden farklılığını 
görmeyip, buna karşın ya sosyalizm ile 
eşitlemek, ya da sosyalizmin Alevilikten 
beslendiği, Alevilikten çıktığı şeklindeki 
bir yanlış tanımdan kaçınılmalıdır. 

Aleviliği ve Sosyalizmi kendi 
toplumsal, sosyal, siyasal, kültürel özel-
likleriyle değerlendirmeliyiz. Toplumsal 

tarih yazıcıları, sınıfları, etnisite ve inanç 
kimliklerini kendi özgül koşulları ve 
özellikleriyle değerlendirmeli, özgür-
lüğe ve kurtuluşa giden yolda, sınıf ve 
kimlik mücadelesi ile çeşitli toplumsal 
grupların mücadele güçlerini harman-
laması şarttır.   

Sonuç olarak, Aleviler, Kürtler, So-
syalistler ve bu topraklarda yaşayan 
başkaca tüm diğer etnik ve inançsal 
kimlikler, bu kadim topraklarda yaşayan 
halkların, etnik ve inanç gruplarının gü-
zel yarınlara kavuşabilmeleri için temel 
ve esas ittifak güçleridir. Bu toplumsal 
gruplar arasındaki ilişkiyi, yani bana 
göre „Kendisinin Ötekisi, Ötekinin Ken-
disi“ arasındaki ilişkiyi Alevice söylemek 
gerekirse “Müsahipçe” ve sosyalist jar-
gona göre söylersek de “Yoldaşça” bir 
eksende ve anlayışla geleceğe taşımak 
her birimizin görevi ve  tarihi sorumlu-
luğu olmalıdır.. 

Bu bilinçle eşitlik,  özgürlük, güzel 
yarınlar mücadelesi verenlere, yol-
daşlığı, müsahipliği gerçek anlamıyla 
sahiplenenlere bin selam olsun… 

Notlar: 
1-) “Din toplumun afyonudur” Al-

manca ‘Religion ist das Opium des Vol-
kes‘, Karl Marx‘ın 1843 yılında kaleme 
aldığı Hegel‘in Hukuk Felsefesinin Eleş-
tirisine Katkı ( Zur Kritik der Hegelschen 
Rechtphilosophie) adlı yazısında yer 
almıştır. 

2-) Alişer Efendi “Koçgiri Başladı Har-
ba / Sesi Gitti Şarka Garba /  İki Ordu As-
ker Geldi/  Dayanamadı Bu Darba/  Ere 
Dılo Yemman Yemman/  Çiyan Gırtu Ber-
fu Duman / Mera Bişin Şahı Merdan / Ew 
Dermane Hemu Derdan” dizeleriyle, hem 
Kürdistan’ın özgürlük mücadelesini, hem 
de yardım için Alevi inanç simgelerinden 
olan Şahı Merdan’a seslenir. 

3-) Seyit Rıza, 15 Kasım 1937’de Elazığ 
Buğday Meydanında idam sehpasına çı-
karken, yapılan zulmü dile getirmek için 
“Evladı Kervelayme, be gunayime, ayvo, 
zulumo, cinayeto” sözlerini haykırır. 

4-) Deniz Gezmiş, Alevi bir ocakzade 
olan Hüseyin İnan’a, idam kararlarının 
açıklanmasından sonra: “Dede”, hak-
kımızda idam kararı verdiler korkuyor 
musun?” diye sorar. Hüseyin İnan: “Hayır, 
biz korkumuzu Kerbela‘da bıraktık” diye 
yanıt verir. 
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BATINİ ALGININ ZAYIFLAMASI

MEHMET ZEKİ

Alevilikte son yüzyılda giderek ar-
tan bir zahırlesme eğilimi görülmekte.. 
İnanç önderlerimizin  mana alemi bilgi-
si, sır bilgisi, ledün bilgisi eksikliğinden 
kaynaklı Alevi toplumunda gittikçe 
derinleşememe, manalaşamama, ken-
dinden geçememe hali mevcut.. Kendi 
inancını anlamakta, anlamlandırmak-
ta sorun yaşıyor.. Daha kolay olduğu, 
daha az kafa yorması gerektiği için za-
hir algıyı tercih ediyor.. Zayıflayan yada 
yok olan batın algıdan doğan boşluğu 
daha muhafazakalaşarak, daha is-
lamcı bir çizgiye kayarak doldurmaya 
çalışıyorlar.. Bu Aleviliğin dinselleşme-
sine, gericileşmesine hizmet ediyor.. 
Birinde akılcılık, sorgulama, anlamaya 
çalışma varken öbüründe verileni ez-
berleme, itaat etme var.. Oysa Alevilik 
batında ulaşılan bilginin zahir anlam-
da toplumsal yaşama uygulanmasıdır..  
Hakkı insanda, insanı hakk’ ta görmek, 
kendini 73. millet  olarak tanımlama, 
kandildeki nur olmak, insana doğaya 
neden niyaz olunduğunu anlamak için 
batın bilgisine ihtiyaç vardır..

Bu konunun kilit rol oynayanları  
inanç önderleridir.. Onların batın bil-
gisiyle kuşatılması ve toplumu  zahiri 
dünyanın dışına taşıyabilmeleri gere-
kiyor..

Kutsal Mekanlar Sorunu
Bu mekanlarımız birer hafıza mer-

kezlerimizdir, tüm orjinalliğiyle tutul-
ması gerekiyor.. Kutsal mekanlarımızı 
yaşadığımız zamanın maddi koşul-
larına uydurmayı bıraktırmalıyız.. Her 
gelen kutsal mekana hayır yapıyorum 
adı altında zulüm etmesine, bozmasına 
izin verilmemeli. . Illere göre köy köy 

kasaba kaba ilçe ilçe, il il kutsal mek-
anların haritaları çıkartılmalı,  bu me-
kanlarla ilgili sorumlu, acil müdahele 
edecek bir ekip olusturulmalıdır.. 

Semboller Sorunu
Yine Aleviliğin belleğini oluşturan 

semboller maalesef zahirleşmeye hiz-
met etmekte, derinleşmemize engel 
teşkil edilmekte.. Inanç merkezlerimiz-
de inancımızın özünü uygun, bizleri 
batın aleme  taşıyacak sembollerin, 
işaretlerin, resimlerin, yada  kutsal bir 
mekandan  alınmış kücük bir teberiğin 
bulundurulmasııi sağlamak..  Sembol 
ve resimlerin Alevi kimliğinin oluşumu-
na katkısı çoktur..  Koca Koca resimlerin 
(Ali, Hüseyin, Atatürk yada herhangi  
bir siyasi parti önderinin resimlerinin 
) aynı şekilde ulusal yada siyasi parti 
bayraklarının inanç merkezlerimize 
asılması Alevi kimliğinin karartılmasına 
neden olmakta..

Biyolojik Degil –Yaşanılan Bir Ale-
vilik /Alevicilik Değil -Alevilik Yapmak

Gördüğüm kadarıyla Aleviliğin ol-
masa da Alevilerin kendini var etme 
sorunu var.. Günümüz Aleviliğinde Ale-
vilikten çok Alevicilik yapılmakta.. Adı 
var, rituelleri var fakat yaşamlarımızda 
kendisi yok..Aleviliğin kendi içindeki 
işleyişi kurumsallığı  nerdeyse bitme 
durumuna gelmiş.. Alevilerin kendileri-
ne ait bir iç hukukları var, fakat bu işleti-
lemez hale getirilmiş. Dar olayı sadece 
sembolik anlamıyla yaşatılıyor..Alevilik 
yaşanan bir inanç olmaktan çıktı, sa-
dece üzerine konuşulan, fikirler ortaya 
atılan bir inanç haline gelmiş durum-
da.. Aleviliğe yön veren aydın, sanatçı, 
yazar, yöneticiler arasında dahi bu böy-

le.. Aleviliğin inanç boyutu, yaşanılan 
boyutu tamamen ötelenmis durumda, 
sadece felsefik boyutu tartışılır halde 
maalesef.. 

Cem Evleri Sorunu
Üzülerek söylemek gerekiyor ki 

cemevlerimiz asimilasyon merkezle-
rine, devletin asimilasyon planlarının 
ve stratejilerinin bir uygulama, pratiğe 
geçirme alanları haline gelmiş du-
rumdalar..  Aleviler yeni örgütlenme, 
bir arada bulunma modellerini tartış-
malılar..  Ocak sistemini yeniden can-
landırmanın yollarını  aramalılar.. Hep 
söylediğimiz birşeyler var, cem evleri 
cenaze kaldı rma evlerine dönüştü.. 
Cenazelerimizi kaldırmak için cem ev-
leri tarzı yapilara ihtiyacimiz var..  Fakat 
bu merkezlere kültür merkezi dememi-
ze rağmen kültürsüzlüğün, sıradanlığın 
bir merkezi haline gelmiş durumda..  
Maalesef cem evlerimizin kahvelerini 
dolduranların sayısı panellere katılan-
lardan çok..   Buda bizlere şunu gös-
teriyor ki, kültür merkezlerimizli, ölü 
yıkama, kahve yerimizden ayırmamız, 
ayrı hizmetler sunmamız gerekiyor..  
Kültür hizmetini devrimci, demokrat 
insanlarla ortak yürütecek bir zemin 
yaratmamız gerekiyor..  Çok renkli, 
çok dilli, çok sesli kültür merkezlerine 
kavuşmamız gerekiyor.. Cem evlerinin 
küçültülmesi sadece belirli hizmetler 
için devamlılığın sağlanması, geriye ka-
lan inanç, felsefik boyutunun bu kültür 
merkezlerinde işlenmesi Alevileri geliş-
tirir.. Farklı  dünya perspektivine sahip 
insanlarıar bir arada tutunca o muhafa-
zak, gerici tutumu kırmak mümkün.. 
Gericileştiren değil, geliştiren merkez-
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ler yaratmak mümkün..
Dernekleşme Modeli
Daha önceki yazılarımı takip eder-

seniz, göreceğiniz en büyük  eleştirile-
rim Aleviliğin dernekleşme modeline 
olanıdır..   Alevi inanç öğelerinden 
yoksun,  Rızalığın, Dar u Didarın ol-
madığı, sendikal tarz dernekleşme Ale-
vi örgütlenmesine cok büyük zararlar 
getirmekte.. Delege üsülü örgütlenme 
bir inanç örgütlenmesine zarar vermek-
te, güç merkezleri ve koltuk meraki, tek 
merkez, tek adamcılık olayı yaratmak-
ta.. Aleviligin ruhuna aykırı bir durum.. 
Amaç yola hizmet, yol cümleden ulu 
fakat bu modelle cümle yolun önünü 
almakta.. Aleviliğe hizmet etmek is-
teyen, bağımsız duruşu olan, gruplaş-
malara dahil olmayan insanların önleri 
tıkanmakta, örgütleri terk eder duruma 
getirilmekteler.. Bir çok iş yapabilecek, 

birikimli insanlar örgüt içi güç odağı 
çatışmaların hedefi haline gelebiliyor 
mesela!  iş yaptırılamaz duruma geti-
rilebiliyor, sunduğu projeler kabul ve 
destek görmeyebiliyor..Bir bakıma sin-
dirme psikolojisinin hedefi haline gele-
biliyor

Kullanışlı Alevilik Yaratma
Siyasi örgütlerin kendi hedeflerine 

hizmet eden, kullanışlıı bir Alevi ör-
gütlenmesi yaratma cçbaları da Alevi 
mücadelesine sekteyi vuruyor. Bu an-
layışın terk edilmesi Alevilik örgütlen-
mesinin özgün ve bağımsız olması ge-
rekiyor ve bunun bu gruplar tarafından 
desteklenmesi de önemli..  Kendine 
özgü, bağımsız, çoğulcu, illerici bir Ale-
vi hareketi hem devrimci hemde yurt-
sever çizgiyi besleyebilecek bir konum-
da olur..

Magazinleşen Alevi Hareketi

Iİçinde bulunduğumuz  zamanın 
bize kazandırdığı bir dezavantajda  re-
klam çağını yaşayamız.. ..Bu reklam-
laşma, markalaşma hareketi maalesef 
Alevi örgütlerimizin içine kadar girmiş 
durumda..Bir çok alakasız, bilgisiz, ca-
hil insanın medyanın imkanlarını kul-
lanarak Alevi mücadelesini, hizmet ha-
reketini bir resim hareketine çevirdiğini 
üzülerek görmekteyiz.. Bu reklamlaşma 
aramızda mücadeleyle çok alakalı ol-
mayan insanların kilit noktalara ve ko-
numlara taşınmasına neden olmakta..
Tam bir resim çılgınlığı yaşamakta..  En 
küçük bir etkinlik için yüzlerce resim 
çekilmekte ve servis edilmekte.. Bu bazı  
insanların sürekli gündemde kalmaları-
na kendilerine fan kazanmalarına yani 
cümlenin ululaşmasına yol açmakta.. 
Oysa bu ise gönülden hizmet edilenler 
bir köşede unutulmakta ve tamamen 
görünmez hale gelip, mücadeleden 
uzaklaşmaktalar..

Aleviliğin, Erkanların Statikleşmesi 
Sorunu

Son yıllarda erken çalışmalarında 
büyük bir artış var..Bazilari sırf isla-
mi olguları çıkarmak adına Aleviliğin 
dokusunu bozabilecek tarzları almış 
durumdalar..Bu yapılan çalışmalarda 
kitaplaştırılarak o işin el kitabı haline 
getirilmekte..Değerli çalışmalar olmal-
arına rağmen, Aleviliğin cemi, semahi, 
hakka yürümesini tek tipleştirmek ne 
kadar doğru olur, bunu tartışmamız ge-
rekiyor..  Aleviliği Alevilik yapan o için-
deki binbir süreği, binbir rengi, bir yer-
leşim yerinden ötekine sahip olduğu 
farklılığı, değişkenliğidir.. 

Cemlerin mikro boyuta indirgen-
mesi hayati önem taşıyor;  Pir – Dede 
– Anaların Taliblarını tanımadan, Talib-
ların da Cemde yanında oturan canı, 
Piri – Dedeyi – Anayı tanımadan yapılan 
adeta tiyatro oyununa dönen cemlerin 
yerine birbirini iyi tanıyan birkaç aile-
nin birlikte cem olabileceği bir anlayışı 
oluşturmak gerekiyor.
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ALEVİLİK, ALEVİLER VE ÖRGÜTLENME 
SORUNLARI ÜZERİNE

KOLLEKTİF ÇALIŞMA *

Bu çalışmanın asıl amacı deryada 
damla da olsa bir katara katabilektir 
kendini !

Hak ve hakikat arayışında aşk olsun 
kendini bir ehli sohbette bulana !

Son 30-40 yılda alevi örgütlenmesi 
kitleselleşmiş, görünür hal almıştır. 2 
Temmuz 93 Madımak Katliamı;  Ale-
vi Toplumunun örgütlenmesinde 
kitleselleşmenin dönüm noktasını  
oluşturmuştur. Örgütlenmenin büyük 
bir hızla yayılarak,  gerek Türkiye‘ de,  
gerekse Avrupa’da belli bir görünürlük 
sağlamıştır. Aleviliğin görünürlük ka-
zanması ile birlikte, Aleviliğe  dair bir 
çok sorun kamuoyuna açık hale gel-
miştir. Her örgütlenme gibi, mevcut 
ihtiyaca cevap olma iddiasıyla ortaya 
çıkan kurum ve kuruluşlar kimi husus-
larda Alevilerin (ve bazen Aleviligin) 
de sorunlarına cevap olacak belirli bazı 
talepleri öne sürmüş ve bu eksende 
mücadele yürütmeye çalışmışlardır.

Peki çeyrek yüzyılı aşkın bir süre-
dir devam eden ve kitleselleşen bu 
yapılar hangi alanda ne kadar mesafe 
kat ettiler? Hangi sorunları ne ölçü-
de ortaya çıkarıp, ne kadarına nasıl 
cevap olabildiler? Bu denemede ilk 
etapta Aleviliğin ne olduğuna yada ol-
madığına dair neler söylendi yada söy-
lenemedi konusu ele alınacaktır. Daha 
sonra aleviler denirken kimlerin bu  
‘kimliğe‘ sığdırılmaya çalışıldığı noktası 
irdelenecek. Üçüncü ve son başlıkta ise 
Alevi örgütlenmelerinin geldiği mer-
hale genel olarak değerlendirilecek 
ve hangi sorunlar nasıl çözüldü yada 
çözülemedi  ve niçin noktası değerlen-

dirilecektir. Sonuç yerine belli bazı per-
spektif ve çözüm önerileri yapılacaktır.

A-  Alevilik;  Bir libas ki kimine dar, 
kimine bol gelir !

Alevilik denince akla ilk gelen keli-
menin etimolojik kökenine dair değer-
lendirmelerdir. Biz burada bu konuya 
tekrar kısaca döndükten sonra yön-
teme dair bir iki kelam etmekle ye-
tineceğiz. Ardından inanç ve ide arasın-
da ilişki çelişki üzerinden bu konunun 
hangi çarpıtmalara vesile olduğuna 
dair gözlemlerimizi ortaya koyacağız. 
Her kimliğin bir siyasal mücadele ese-
ri olduğu tezinden yola çıkarak Alevi 
kimliğinin inşasına dair kısa bir değer-
lendirme ki aslında bugün yaşanan aç-
maz ve çıkmazların anlaşılmasına katkı 
sunacağını ümit ediyoruz.

1-Alevi kelimesinin tarihçesi ve 
kökeni

Kimilerinin kelimenin Arapçadan 
kimilerinin ise daha farklı dillerden 
geldiğini iddia etmesine karşın, genel 
anlamda bu kelimenin Arap aleviler 
üzerinde gündemimize girdiğini öne 
sürülmektedir. Oysa temel olarak Hz. Ali 
yandaşlığı yada Ali’yi sevenler anlamı-
na geldiği yaygın kanı olsa bile, kimile-
rinin (daha çok ispata muhtaç bir iddia) 
Alev kelimesinden ‘ışığın çocukları‘ ves-
aire gibi anlamlar türetmeye çalışması 
da bu alanda kelimenin kökeni ile ilgili 
iddialar arasında yer aldığını belirtme-
kle yetinelim. Her ne kadar kelimenin 
anlamı etimolojik kökeni önemli ise de 
burada aslında değişik saiklerle (daha 
çok iktidar eksenli, devlet saptırması) 
hareket edildiği kanaatindeyiz. Çün-

kü kasıtlı yada bilinçsizce yöntemde 
sorunların olduğunu belirtemek duru-
mundayız

2-  Yönteme dair!
Her şeyin edebi erkanı vardır oysa 

yolumuzda.
Bu yolun kuralları vardır  tabi bilene 

ve sürene ayan olan.
Her şeyden önce tarihsel anlamda 

iktidar dışı bir alanda kendini var etmiş 
ve her türlü iktidarı red eden bir inan-
cın ve bu inancın öğretisinin iktidar 
alanına ait dil, söylem, ve mantıkla 
açıklanması aslında pekte mümkün 
değil.Tanımlamanın, ide’ye - rasyonel 
akılcılığa  dayalı yapıldığı bunun so-
nucunu ise sabitlenme gibi, felsefede 
konsept yada kavramsallaşma gibi bir 
sonuç doğurduğu bilinmektedir. Ve 
yine bunun en belirgin sonuçlarından 
birinin rasyonel aklın baskın gelerek 
yaşamın duygu ile ilgili alanlarının ta-
mamını bir kenara koyarak tektipleş-
meye ve erke götürdüğü bilinmektedir.

Aşk-i ilahi deyimini kendine düstur 
edinen aleviliğin rasyonel bir yöntem 
ile tanımlanma çabası beyhudedir. Her 
tanımlama kendinden önce karşında-
kine yönelir yani ötekisini yaratır. Buda 
iktidar olma, korku ve benzeri ögeleri 
içinde barındıran bir durumdur, çe-
lişkiyi esas alır. Oysa Alevilik kendini 
bilmeyi esas alır ve korkudan ziyade se-
vgiye dayanır. İktidar alanında ki dikey 
yapılanma ol sebeptendir ki döngüsel 
olup toprak olma halidir Alevilikte. 
Can veren bir yaşamsallığı esas alarak  
yeşertip geliştirir, formüllere sığdırıp 
denetime tabi tutmaz.
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3-  İnanç ve ide arasında ki bu ilişki, 
çelişki bilinçli çarpıtmalara açık hale 
getirilmiştir

Bizim dinimiz sevgi deyip ardından 
biz din değiliz inancız gibi izahlarla 
aslında Aleviliğe dair muğlaklık geliş-
tirilmiştir. Bunun sebepleri arasında 
öncelikle inancın kendi doğası gereği 
hiç bir zaman kendini doğanın yeri-
ne ikame etmemesi gelir. Çünkü tüm 
paradigmalar ya hak kelamı der ya 
ilim kelamı der ama kendini ilk etapta 
doğanın yerine ikame ederek yaptığı ve 
dediği her şeyin doğal olduğu yanılgısı 
ile işe başlar. Alevilk‘te ise doğal olanın 
önce ‘eksiğim kendi özümde‘ düstu-
ruyla dışarda aranarak değil de kendini 
bulma hali ile başladığı bilinmektedir. 
Dışarıya yönelenin ise nefs olduğu için 
varlığı kabul edilen ama kendisiyle 
mücadele edilen bir olgu olduğu bilinir.

Bu çelişkili durum kasıtlı olarak kul-
lanılmış ve çoğulculuğu tabii olarak 
esas alan inanca dayatılmıştır. Diğer 
inançların belli bir aşamadan sonra 
iktidarlar tarafından kendi tekellerine 
alınrak din haline getirilmesi, Alevilik‘te-
ki yol bir sürek binbir düsturuyla bertar-
af edilmiştir. Ne insanı ne toprağı ne de 
toplumu zapt etme gibi bir eğilimi ol-
madığından, Alevilik iktidarlar tarafın-
dan hep kıyım / katliamla karşı karşıya 
bırakılmış, bu da inancın mensuplarının 
kendi mecralarında çoğu zaman sa-
klanarak ve gizlenerek yol almalarına 
sebebiyet vermiştir. Yoldaki çeşitlilik 
aslında bunun bir tezahürüdür. O ne-
denle yorumlar hakikat arayışının farklı  
birer ifadesidirler.

Zaman mekan ayrımını yapmadan 
cümle varlık ile simbiyotik bir ilişki 
içinde olan inancın mensupları iktidar 
alanına zamanı ve mekanı ayırıp her 
şeyi bölen parçalayan bir mantık çerçe-
vesinde tanımlanmaya kalkması kem 
bir amaç içermektedir.

Bilimsellik adı altında bilimin 
yanılanından ziyade, mutlaklaştırılanını 
esas alan ve hakikat kasapları elinde 

satılık bir metaya dönüştürülen, tekel-
leştirilmiş bilgi Alevi alanında bilgi kir-
liliği gibi bir sonuç doğurmuştur.  Bu 
kirliliğin en belirgin sonuçlarından biri 
‘Alevilerin kitabı yada yazılı kaynakları 
yoktur (diyerek kaynak türetme yada 
saptirma) , Alevilik sözlü bir gelenektir/ 
sevgi dinidir / hak yoludur…. ‘ vs!

Yine iktidar mantığının her şeyi ko-
numlandırma (bölünmüş zaman ve 
mekan bağlamında) gibi bir alışkanlığı 
Aleviliğin ve Alevilerin de iktidarın te-
keline alınıp hizmetine sunulan dinler 
ile mukayeseli bir mantık içinde bir 
yerlere konumlandırılma çabalarıyla 
sonuçlanmıştır: Aleviler islamın içinde 
mi dışında mı, yada sosyalizmin ne-
resinde vb… aslında bu iktidar dışı bir 
alanın varlığından bihaber yaşayanların 
ve böyle bir şeyi hayal bile etmeyenle-
rin tam da hayal edemedikleri için Ale-
vilik gibi iktidar dışı bir inancı iktidarın 
kontrol ve denetimindeki bir alanın bir 
yerlerinde tutma çabasından başka bir 
şey değildir.

Çünkü Allah’a şirk koşulmadığı gibi 
iktidara da alternatif koşulmaz ! Bu re-
aliteden yola çıkıldığında her şeyin ik-
tidarlarca kontrol edildiği bir dünyada 
Aleviliğin özgün varlığını kabul etmek 
kendini inkar anlamına gelir iktidarlar-
ca, bu da imkansız!

Bu durumda bizlere Alevilik diye 
takdim edilen bütün tanımlamalar ik-
tidar merkezli olup Aleviliği bitirmeye 
yönelik yapılmış birer çalışmadan öteye 
bir şey değildir. Çünkü iktidar sabit-
ler, tanımlar ki kontrol altına alabilsin. 
Bir şeyi öldürmek yada statik kılmaktır 
tanımlamak. Aleviliğe dair yapılan 
tanımlamaların hiç biri de Aleviler ta-
rafından yapılmamıştır ilginç olan da 
bu. Çünkü; süreklerin tamamı inancı bir 
yol olarak söyler ! Yol ise statik olmay-
ıp sürekliliği olan bir hareketliliği esas 
alır. Çünkü yol sürenindir, yürüyenindir, 
durağanlık yoktur. O halde sabitleye-
mezsiniz, ne zaman ne de mekan sabit 
değildir Yani süreklilik ve zaman mekan 
ilişkisini bütünsellik içinde ele alır, ayır-
maz.

Peki değişmezleri yok mudur inan-
cın.? Elbette inancın ispata (bilimlerde 
ilke edinilen) ihtiyaç duyulmadan kabul 
ettiği değişmezleri vardır; aşk gibi, hak 
ve hakikat inancı gb. İnancın yol ol-
duğunu ve bu yolun değişmez kuralları 
olduğunu da belirtmek gerek.     

İnsan hakta hak insanda
Ne ararsan vardır onda der Daimi 

baba.
 Kainatın aynası olarak insanın hak-

kın suretinden nefesinden yaratıldığını 
unutmamak gerek. Yine bu çelişki ye-



TARiH - KÜLTÜR - SiYASET DERGiSi

37 SEMAH

rine bütünselliği esas alan inancımızın 
EDB; eline beline diline ve ikrar ve 
imanına sadakati esas aldığını unut-
mamak lazım. İnancın iktidar alanın-
da ki gibi itaati değil de sadakati esas 
aldığını özellikle belirtmek gereklidir. 
çünkü itaat  korkuya, sadakat aşka 
dayanır ! Birisi ötekini yaratıp ondaki 
kusuru tanımlayıp onu kontrolü esas 
alır,  diğeri kendinde kusuru bulup 
mükemmel olmayı sevgiyi esas alır. 
Alevilerin yolu sürerken  ‘nefsini bil ki 
hakkı tanıyasın‘ düsturuyla karşılaşıp 
içsellestirdiklerinde erk ve aşk arasında 
ki farktır !

Bu bağlamda tarihsel süreçler içe-
risinde süzülüp gelen Alevilik, aslında 
son iki yüz sene içinde ulus devlet ile 
zirve yapan tekelleşme ile globalleşme 
durumunda önce özgün dillerinden 
kopartılmış, ardından toprakları talan 
edilerek dış müdahaleler ile bertaraf 
edilmeye çalışılmışlardır (ya fiziki ya 
kültürel soykırımlar ile). Bu nedenle 
tanımlanma ihtiyacı Alevilerden çok 
merkezi otorite, ya da erklerin ihtiyacı 
olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü kendi 
sistemi içerisine almaya çalıştığı Alevi 
toplulukları (kürtler, çepniler ezideler, 
nusayriler…) öncelikle tanımlamalıydı 
ki kontrol edip asimile ya da savaşarak 
yenilebilsin.

Bu çerçeve İtihatt’ı Terakkici’liler ba-
zılarına dar, bazılarına ise bol gelen Ale-
vilik kimliğini icad etmiş ve tüm sürek-
leri bu tanıma sığdırmaya çalışmışlardır. 
Devlete yedekleme çabasından başka 
bir şey olmayan bu tanımlamalar son 
otuz Kırk yıl içerisinde bilinçli bir şe-
kilde dejenere edilerek çoğaltılmış ve 
daha çok olumsuzlayarak yapılan bir 
çok tanımlama (Alevilik bu değil, o 
değil, şu değil ama ne olduğu bir türlü 
belirtilmeyen) ile bilgi kirliliği ve kimlik 
muğlaklığı dayatılmıştır. Ortaya Pir – 
Talip, Aşiret - Ocak çerçevesinden kop-
maya baslayan taliplerden çok Aleviler 
çıkmaya başlamıştır.

Burada esas amaç, Alevileri kendi 

anadillerinde ifade ettikleri sekliyle 
değilde fetihleri kolay kılmak  ve daha 
rahat asimile etmek için; örfi birlik, iti-
kadi birlik çerçevesinde ele alıp zorla 
bitiremedigini ikna ile vergiye tabi tu-
tup sistem içine çekmektir.

B- Aleviler
Ağır bedeller ödeyerek geçilen 20. 

yy Alevilerin muhalefette yer almasını 
birlikte getirmiş fakat kırılan Pir - Talip 
iliskisi yerine; isçi - patron, fikir ağası 
-maraba (siyaseten ideolog-militan) te-
sis edilmiştir.  Toplumsal ahlaki kurallar 
silsilesi topraktan ve ocaktan kopartıla-
rak köksüzlesen ve sosyalist yapıların 
yenilgisiyle sistemin intikam aldığı ke-
sim haline getirilmiştir Aleviler ! Tamda 
bu noktada evladını, toprağını, ocaxını  
yitiren Aleviler, kabuklarına çekilmiş ve 
90‘lardan itibaren yerelin,  genelden 
intikam sürecine girdiği bir dönemde 
içine kapanık ve asli degerlerinden 
giderek uzaklaşma eğilimine girmiş 
bir vaziyette tekrar örgütlenmeye yö-
nelmiştir. Dönemin politik konjektürü 
içerisinde tarikat örgütlenmesini esas 
alan tc bunun yetersiz kaldığını görün-
ce, politik örgütlenmenin önünü kendi 
lehine çevirmek için Sivas Madımak 
Katliamını  yaratmıştır.  Madımak Kat-
liamı sonrasında  Alevi örgütlüğü kit-
leselleşerek yayılmaya başlamıştır. Böy-
lece 1980 darbesinin ardından yeniden 
gelişerek büyüyen  Kürd Özgürlük Ha-
reketi ile Alevilerin bütünselleşmesinin 
önüne set çekilme hedefi ilmek ilmek 
örülmeye başlamıştır. 

Alevi Örgütleri
Sivas Madımak Katliamından sonra 

tarikat örgütlenmesini model edinen 
CEM VAKFI yerine siyasal örgütlerin 
bakiyesi Alevi kitle, yine siyasal örgüt-
lerden bakiye kadrolar tarafından der-
nekleşmelere gitmiştir. Laiklik sloganı 
esas alınmış ancak laikliğin garantörü 
TC’nin kendisi TC ordusu görülmüş, bu 
da  ‘Alevilerin toprak ve bayrak sorunu 
yoktur‘  beyanatıyla cisimleştirilmiştir. 
Buna paralel olarak her alanda haklı 

talepler seslendirilmeye baslanmış 
ve Aleviler sistemi sorgular hale gel-
mişken, örgütlenmeler bu çıtası düşük 
talepler ile Alevileri sistem içine çekip 
pasifize etmeye devam etmişlerdir. 
Pirlerin yerine başkanlar Ocakların ye-
rine iktidar türemesi dernekler otan-
tik iktidar dışı alanın Alevilerini adeta 
AIDS virüsü gibi ‘Aleviyim‘ parolasını 
telafuz ederek rehin almış ve sorunsuz 
Alevilerin içine sızmayı başarmışlardır. 
Sorgulamadan kurtulan bir çok kişiler 
Alevilerin bir anda öncüsü konumunda 
siyasal rant elde eder bir vaziyette bul-
muşlardır kendilerini.

İlk etapta etnik çatışma ile bölünme 
tezgahı, ardından İslam içi dışı gibi ya-
pay sorunlarla meşgul edilmiş devlet-
ten hesap sorması gereken Aleviler; 
diyanetin tasfiye isteği ve tanınmak 
gibi çok basit taleplere mahkum edil-
miş ve bölünmüşlerdir. Bölünmelerin 
etkileri ile Aleviler siyasal örgütlenme-
ler gibi örgütler kurmuş ve bu noktada 
kendisinden daha güçlü olan devletle 
baş etmeye çalışmış ya da birilerinin 
arka bahçesi olma yoluna girmişlerdir.

Her ne kadar örgütsel boşluk doldu-
rulmuş gibi dursa da, inanç örgütlen-
mesinin içi bosaltılmış birer folklorik 
görüntünün ötesine geçememiş belki 
de tek önemli kazanım olarak görünür 
olma (ki bu ne kadar avantaj ? ör-
gütsüzken) vaziyetini aşamamışlardır.

Toplumsal degerlere olan ihtiyaca 
cevap hiç bir çalışma gelişmemiş ancak 
siyasal kaygıların hakim olduğu model-
ler ile Alevilerin sorunlarına çözüm ara-
maya gidilmiştir.

Pir ve yol mürşidlerinden kayıtsız 
hafızanın silinip yeniden yazılmasıyla 
inşaa edilen Alevi kimliği,  Alevilerin 
ortak hüviyeti haline getirilmiş ve Ale-
viler yoldan uzak nesnelliğin hüküm 
sürdüğü bir tartışma kültürü içerisinde 
birer özne olduklarını sanarak asimila-
syon evine dönüşen cemevlerinin tali-
bi olmaya başladılar.

Fakat bu ilmin deryası Bahri um-
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mandır
Sırrı kal oldukça sırdan gelirim
Yolun kerameti Alevi kitlesini bu 

durumu sezdim ve gördüğü için bu 
mekanlara mesafeli durmaya iterek, 
yeni arayışlara yöneltmiştir. Son dö-
nemde bu kurumların kendi miadlarını 
doldurduğunu ifade edenlerin yine bu 
kurumlar içerisinden insanlar olması 
tesadüfi değildir. Devletin asil Alevi 
katlamak ve soykırımı faili oldugunu 
bir türlü ifade edemeyenlerin, Pirlerin 
yerine yolun düsturunu kendi dikme-
leri ve ‘ kendince ilmi dedikleri‘ tipler 
tarafından yeniden belirlenip tanım-
lanmasına müsaade edenlerin bu du-
rumdan hesap vermeden çıkmaları 
düşünülemez. Bu tiplerin asıl amacı yok 
ettikleri Alevi kutsallarının yerine de-
vleti kutsayan Aleviler yaratmaktır. En 
değerli kutsallarını tartışmaya açarak 
kimliksiz hale getirdikleri Alevileri ken-
di siyasi tekellerinde tutmaya devam 
edip rant devşirmeye devam etmektir.

Yeniden örgütlenmeyi rızalık esası 
üzerine yapmaya yönelen Alevilerin 
önünü keserek tekrardan kendi tor-
nalarından geçirdikleri Aleviler üzerin-
de yeni sima ve tiplerle denetime alma 
çabasıdır. Çünkü son otuz yılda Alevile-
rin elde ettikleri tek bir kazanım yoktur. 
Pasifize edilme, devlete yedeklenme, 
kapitalist modernite cenderesinde en 
dip ahlaksızlıklara yem edilme hariç,  
Alevilerin kazanım olarak somut elde 
ettikleri hiç bir şey yok !

Bu örgütlenmeler Aleviler arasında 
kamplaşmaya hizmet etmekten öteye 
geçememişlerdir. Yolun adabına düs-
turuna uzak kalarak kutsal mekan ve 
ocaklardan kopan Alevilerin toprak 
derdi vardır, diyemedikleri gibi devle-
tin türetmesi dedeler karşısında bile 
sadece mahkum etmekten öteye hiç 
bir şey yapamamış acizleşmişlerdir. 
Ahlaki toplumsal değerlerin hiç birini 
yaşamsal kılamamışlardır. Üyeden ta-
libe, dernekten dergaha yada ocağa 
dönememişlerdir. Son otuz yılda o ne-

denle ancak Alevilerin yüzde 5’ni ancak 
örgütleyebilmişlerdir.

Bu noktada kimi yeni yapılanmalar; 
çıkış itibariyle doğru, çoğulculuğu Ale-
vilere göstermiş, siyasal duruş noktasın-
da haklı ve ısrarlı olmayı başarmış an-
cak bir anaç örgütlenmesinden çok 
siyasal bir örgüt mahiyeti taşımaktan 
öteye geçememiştir. Yokluktan kera-
met çıkaran Pirlerden çok kerameti yo-
kluk olan bir çok tip (kendinden baska 
talibi yada çevresi olmayan bir çok tip) 
Pir yapılmış, bu yolda ocak geleneği 
esas alınırken samimiyetinden şüphe 
edilmeyen bir çok can fiili olarak bu gö-
revlere atanmıştır. Pirler seçilmez atan-
maz ! Talibi olan pirdir olmayan birdir 
! İnanca dair asimilasyon tuzağını ifşa 
etmeyi başarıp tahribatı dil noktasında 
ifade edemeyen kurumsallaşmalar,  fiili 
olarak çözüm üretememiştir. Toplumsal 
esaslar ve ilkeler ile binlerce yıl varlığını 
koruyan bir toplum modernite icadı 
kongreler ile siyaseten ve usulen iktid-
arcılığın tuzağına düşmüştür.

Pirler seçimle gelmez rıza ile gelir. 
Alevilikte başkan / başbakan yoktur. 
Derviş, muhiban, sadikan yani yol hiz-
metkarları vardır. Bunların hiç biri de 
seçimle gelmez! ÖNCE yola girmek, 
ikrar vermek, talip olup bu yolda sada-
katle hizmet vermek ile halk nezdince 
halk tarafından bu ‘aba, hırka, sal ‘  giyer 
peştamal kuşanırlar.

Bir kongre yapıp birilerini seçmek 
derde deva değil, günümüzde tanık 
olduğumuz pratikler bunun en net 
ispatıdır. Yola hizmet adı altında yapıl-
anlar iktidarcılıktır, Alevilik bunu kabul 
etmez rızalık esasına dayanır ! Kongre 
olmaz, meydan açılır, cem olunur, divan 
değil post olur, seçim degil rızalık olur, 
‘yükletmezler haydar yolunu yükünü, 
yüküne mukabil güç olmayınca‘ ama 
bizde olsa da olmasa da o güç o yük 
yüklenir! Kendi aşiretini, rehberini, piri-
ni, mürşidini, ocaxini bilmeyenler, Alevi 
toplumuna  öncüler olarak önerilebi-
liyor hatta görev alabiliyor. İnancın te-

razi de pazarda yok ama tarikatın şeriat 
ve marifeti var, mazlum çaresiz mekan 
rızasız değildir, nasıl ki zaman sahipsiz 
degilse !

Liyakatten uzak yöneticiler için; 
‘Ama yokluktan‘ deyimi hükümsüzdür 
çünkü otuz yıldır  kurumlar kendi ba-
gajını doğru bir biçimde oluşturmuş 
olmalıydı.

Hafızasız kurum olmaz, her gelen gi-
deni tanımazsa, gelen her yeni yönetim 
bir gittiğinde bir daha arkasına bak-
mazsa burada sorunu sadece kişilerde 
aramak etik olmaz. Düşeni kaldırmak 
ise Alevilik neden biz de (haşa düşkün 
değildir kimse) üyesinden, yönetimine 
kadar gidenlerin elinden tutulup bir 
daha getirilmez . Neden  kurumlarımızın 
Dervişi, Piri, Mürşidi, Talibi, Rehberi, 
yok ! Neden yönetimlerden bir birine 
aktarılan hafızamız ve bu hafıza ile ye-
tişen yönetim kadrolarımız yok ! Alevi 
Kurumsal yapısında göze çarpan daral-
madan sadece çalısanları  / yönetimleri 
sorumlu tutmak doğru değildir. İktidari 
mantık bireyde suçu görüp elemektir 
ama bu Alevilik olmadığı gibi soruna 
çözüm de değildir. O halde vicdani da-
vranıp yol cümleden uludur deyip yola 
talip olmaya gönül olanlar, bu yolda te-
nim tercüman diyenler meydan çıksın. 
Birlik olmak yolda muradımızı hamde 
yolda Pir kelamına itimat edelim! Oca-
klarımızdan Pirlerimizden öğrenip bu 
yolu yürüyelim. Sorun Alevi örgütü ol-
mak değil, asıl sorun Alevi olmak ! Biz-
lerde inanç birliği yok, herkes kendince 
bir yol çizmiş gidiyor ! 

Yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç var 
sözü doğru ama eksiktir çünkü yolda 
hersey mevcut. Toplumsallık esasına 
dayalı Aleviliği herşeyiyle yaşanır kıl-
mak için asal modelimiz olan Pir –Ta-
lip - Ocak esasına dönüp herşeyimizi 
mevcut dernekçilik cenderesinden çı-
kartarak yeniden düzenlemeliyiz. Her 
Pir 40 talibine gitmeli, her talibin bir 
rehberi, her pirin bir murşidi olmalıdır. 
İlkesel olarak talepler çok net bir sekil-
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de toprak, dil, bayrak olarak devletin 
soykırımcı olduğu ön şartıyla yüksel-
tilmelidir. Alevilerin iki üç milletveki-
li seçerek rıza şehri esaslarını hayata 
geçiremeyeceği bilinmelidir. Manevi 
alandaki açlığı siyaset ile dolduramay-
ız, bunu Aleviler biliyor bizimde bilme 
zamanımız geldi.

Eger çalıştaylar yapılarak sorun 
daha derli toplu ele alınırsa hızlıca bir 
sekilde Alevi örgütlenmesi bir sıçra-
mayı yakalayabilir, yoksa yenilenme 
bize rağmen hayat buluyor ! Geçmiş 
zamanda çekerler fiilleri şimdiki ku-
rumlardan bahsederken!

Yeni alanlar açıp daralmayı kırmak 
birazda bizlerin elinde! Sermayeyi tü-
kettiğimiz yeter ..

Alevilerin Güncel Olarak 
yaşadıkları sorunlar üzerine Öneriler:

1- 1990’lardan sonra toplum olarak 
Alevilerin, inanç olarak da Aleviliğin 
yaşadığı sorunlar daha rahat görülür 
ve hissedilir olmuştur. Fakat Aleviler-
deki iç tartışmalar çözüm üretmek ye-
rine, yeni sorunların doğmasına neden 
olabilmektedir. Bunun esas nedeni 
veya kaynağı da görülemeyen, farkına 
varılamayan, eleştirilemeyen, karşısın-
da mücadele edilemeyen kültürel soy-
kırımdır. 

* Bu soykırım Alevilerin bizzat ken-
dilerinin, kendi gerçekliklerini yanlış 
ve eksik tartışmalarına yol açmaktadır. 
Bu da sorunların vahametini, köklü ve 
kalıcı çözümler bulma zorunluluğunu 
gözler önüne sermektedir. 

* Örneğin her inancın yaşadığı 
değişim, dönüşüm ve reform, Alevi-
likte başka din ve inanç sistemlerini 
ölçü alınarak yapılmaktadır. Genel bir 
yaklaşım olmasa da mukayese yoluy-
la sorunları ele almak ya da değişim 
ve dönüşümü tartışmak, esasta kendi 
sorunlarını ve değişimini tartışmamak, 
doğrudan veya dolaylı biçimde baş-
kalarını tartışmak gibi bir duruma yol 
açmaktadır. 

* Aleviler, kendi sorunlarını tartışır-

ken de muhalif bir dil kullanarak sa-
vunma içine girme hatasına düşüyor-
lar. Sorunları tartışırken kendilerini 
çözümleyerek ele almak yerine başka-
larını tenkit eden bir dil ve yöntem kul-
lanıyorlar. Aleviler Kemalist laik siya-
setin Sünni İslam iktidar karakterini 
anlayamadıkları için yıllardır yüzeysel 
bir anti Osmanlıcılık yapıp duruyorlar. 
Osmanlıya eleştiri dil ve yöntemi Ke-
malistlerin ulus yaratma dil ve argüm-
anlarına dayandığı için bilerek ya da 
bilmeyerek kendilerini inkâr durumuna 
düşüyorlar.

2- Aleviler, Kemalist laik siyasetin 
Sünni İslam iktidar karakterini anlaya-
madıkları için yıllardır yüzeysel bir anti 
Osmanlıcılık yapıp duruyorlar. Osman-
lıya eleştiri dil ve yöntemi Kemalistle-
rin ulus yaratma dil ve argümanlarına 
dayandığı için bilerek ya da bilmeyerek 
kendilerini inkâr durumuna düşüyorlar. 

* Örneğin; Alevilerin Cumhuriyet‘i 
toptancı yaklaşımla olumlamaları, 
laiklik adı altında kendilerinin inkâr 
edildiğini doksanlara kadar da görme-
melerine neden oldu. Yine Osmanlı 
devletinin en küçük haksızlıklarını gör-
mede duyarlı oldukları halde, Kemalist-
lerin Yavuz Selim’in yaptıklarından be-
ter Dersim katliamını eleştiremiyorlar. 
Bu katliamın nedenlerini açıkça ifade 
etmek istemiyorlar.

3- Sadece Alevilik değil, tüm in-
ançlar ve dinler kapitalist modernite 
saldırıları altında tarihlerinin en köklü 
sorunlarıyla karşı karşıya gelmiş bu-
lunmaktadır. Sorunlar bağlamında Ale-
vilerin ve Aleviliğin özgünlüğü, aray-
ışlarının ağırlaşmış sorunlara çözüm 
üretmek yerine, içe yönelme boyutuna 
varmış olmasıdır. Bu durum Alevilerde 
‘neyi, nerede ve nasıl tartışmak gerekir’ 
konusundaki hassasiyeti oldukça zay-
ıflatmıştır.

* Örneğin; Alevilik sanki yeni oluş-
makta olan bir inançmış gibi ele alıp 
ritüellerini tarihsel ve inançsal özün-
den kopartarak yeniden şekillendir-

me gayretlerinde görüldüğü gibi. Bu 
anlayıştakiler, Alevi erkanları üzerine 
tartışma yaptıklarında, sanki insanlar 
ilk defa ölüyormuş, ilk defa evleniyor-
muş gibi, Alevi cenaze ve evlilik erkanı 
nasıl olur sorusunu sormakta; erkanın 
nasıl olması gerektiği türünden tartış-
malar yürütebilmektedir. 

* Temel erkan olan ve yüzlerce yıldır 
yapıldığı bilinen Cem hakkında bile 
yerli yersiz tartışmalar yapılabilmek-
tedir. Aleviliği hem “Qalubeladan beri 
varız” demek, hem de sanki ilk defa 
ortaya çıkmış bir inançmış gibi tartış-
mak, belirtmeye çalıştığımız tehlikeli 
durumun vardığı düzeyi göstermekte-
dir. Üzücü olan çoğu Alevinin bunun 
farkında olmaması, Aleviliğini doğru 
yaşıyor - muş gibi bu mantıkla çok ra-
hat konuşmasıdır.

4- Günümüzde Alevilik bir yol ay-
rımına gelip dayanmıştır; ya öz değer-
leriyle köklü demokratik bir reform ya 
asimile olup başka inanç ve kültürler 
içinde erime. Mevcut durumda her iki 
olasılık da mümkündür. Demokratik re-
form yapabilmesi için kendisini eriterek 
bitişe götürmekte olan nedenleri bilin-
ce çıkarması şarttır. Bunun için yaşadığı 
sorunların kaynağını tarihsel nedenleri 
ile ele alması gerekir. 

* İkincisi, sorunların neden ve so-
nuçlarını sosyolojik bir yöntemle ge-
leneğinde güçlü olan ahlaki politik 
toplum değerlerini güncelleyecek te-
melde ele alması gerekmektedir. Bu 
yöntemden başka Aleviliğe çıkış yaptır-
mak olası değildir.

5- Ve ahlaki yenilenmeye en müsait 
inançların başında gelen Aleviliğin, 
kendi soy damarlarıyla yeniden daha 
güçlü buluşması sadece Alevi toplu-
muna değil birlikte yaşadığı diğer in-
ançlara da demokratikleşme temelinde 
büyük katkılar sunabilir.  Bu yaklaşımla 
kendini diğer inanç topluluklarına daha 
iyi anlatabilme olanağı da yakalamış 
olur. Böylece Ortadoğu‘nun demokra-
tikleşmesine ve halklar baharının yaşa-
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masına önemli katkılar sunacak imk-
anlara daha fazla kavuşmuş olacaktır. 
Aleviliğin bu gerçeklik temelinde ele 
alınması Ortadoğu halklar kültürü gele-
neğinin de bir gereğidir.

6- Reaya Heq süreği, Aleviliğin 
yeşerdiği, can olup geliştiği topraklar-
la bağını kuran damarıdır. Tüm kutsal-
larına ad veren dilin de sahibidir. Diğer 
sürekler bu damardan beslenmiş ve bir-
likte bu güzel canlar bahçesinin mey-
veleri olmuştur. Tüm sürekler birlikte 
Aleviliği tamamlamakta, toplam resmi-
ni oluşturmaktadır.  Süreklerden birinin 
olmaması ya da eksik ve sorunlu olması 
meyve bağımızın verimsiz kalması an-
lamına gelecekse, Rêya Heq süreğinin 
zayıf kalması yada inkârcı ve soykırımcı 
yaklaşımlarla yok edilmeye çalışılması 
bu bahçeyi tümden kurutacaktır.

7- Bize göre Kürd inkârı ve Kürd 
Alevilerine saldırı, Aleviliğin tüm süre-
klerinin inkarına, giderek zayıflamasına 
ve devletin diyanetine paralel çalışan 
kimselerin Şiilik ile Sünnilik arasında bir 
yerde dinselleştirilebilinecek duruma 
sokmasına zemin yaratmıştır. Dolayısıy-
la günümüzde Aleviliği saptırarak Şiilik 
ile Sünnilik arası bir inanç ve kültür ola-
rak tanımlamaya çalışanların elindeki 
argümanları daha yakından tanımak 
gerekmektedir. Balım Sultan’ın Bektaşi-
lik üzerinden Türkmen ve Kürd Alevileri 
Osmanlıya bağ-lama söylem ve teorile-
rini kök alan günümüz hâkim söylemini 
terk etmek gerekir. Alevilik, Bektaşilik 
değildir. Bektaşilik Aleviliğe ve felsefi 
geleneğine dayanan içinde devletçi da-
marı da olan bir tarikattır. 

* İkincisi günümüz söylemlerinin 
bazısının da İttihat Ve Terakki tezlerine 
dayanmaktadır. Bu tezlerin uydurma ol-
duğu ve zaman içinde darbe yapan ge-
nerallerce güncellenmiş yeniçerileri ör-
gütleme söylemleri olduğunu, Aleviler 
çok daha açık ve cesaretli dilendirmek 
durumundadır. Günümüzde bu tezleri 
deşifre etmek başta Pîrler olmak üzere 
aydın ve entelektüel her Canın başlıca 

hakikat yolu görevi olduğunu bilmek 
gerekir.

8- Alevi inancı ve bu inanca sahip 
toplumun temsil ettiği değerler Or-
tadoğu‘ludur. Ortadoğu toplumsal tari-
hi ve inançlar gerçeği bilinmeden Alevi-
liği pozitivist sol ve liberal yöntemlerle 
ele almaya çalışmak, Rus Reel sosya-
lizm pratiğini dünyanın her ülkesine ve 
toplumuna olduğu gibi dayatmak gibi 
bir şeydir. Böyle yapmaya çalışanların 
sonu da bilinmektedir. 

9- Kuşkusuz ki Aleviler oldukça ha-
zırlıksız bir biçimde 1960’lardan sonra 
yoğun bir göçe adeta mecbur kılındılar. 
Bu göçün Kürt Aleviler içindeki ne-
den ve sonuçları ayrı, Türkmen Alevi-
ler açısından neden ve sonuçları ayrı 
değerlendirilmeyi gerektirir.

* Dersîm Alevi’si de Tokat Alevi’si de 
göçmüştür. Ancak ikisinin göç nedeni, 
sosyo-psikolojik sebepleri bir değildir.  
Gurbet de yaşadıkları da her bakımdan 
bir olmamış-tır. Birincisi bu ince ama 
belirleyici farkın bilinmesi gerekir. 

* Aleviliğin yasaklı inanç olmasın-
dan kaynaklı gidilen şehirlerde bir çev-
re oluşturmadan, bırakın inancını yaşa-
mayı, ritüellerini yapmayı ben Aleviyim 
demenin bile cesaret gerektirdiğini 
hepimiz biliyoruz. Yer yer bu baskı sür-
mektedir. Demek ki şehrin büyüklüğü, 
kalabalık oluşu, taliplerin Pîrlerini bu-
lamaması vb. sorunlardan önce bizzat 
Kemalist cumhuriyetten kaynaklı ya-
saklar ve baskıların neden olduğu ve 
şehirlerde daha derin yaşanan sorun-
lardan bahsetmek gerekir. Yani şehrin 
kendisinden kaynaklanan zorluklar 
değil ondan önce Kemalist cumhuri-ye-
tin yasakları görülmelidir. Bu gerçeklik 
görülür ve neden olduğu sorunlar çö-
zülürse şehir yaşamının neden olduğu 
zorluklar daha objektif tartışılmaya 
başlanır. Şehir ve Alevilik çelişkisini so-
nuç alıcı perspektifle ele alınmasında 
unutulmaması gereken bir hususun da 
bu olduğunu belirtmemiz gerekir.

10- Şehrin Alevilerde sosyolojik yapı 

değişikliğine neden olduğu doğru-
dur. Bu özellikle talip Pîr ilişkileri-ne 
yansımıştır. Alevilerin Cemlerini yapa-
mamasına da yol açmıştır. Talip – Pîr 
-Ocax ilişkisini olumsuz etkilemiş bu 
durumun da gerektiği kadar tarihsel, 
kültürel, sosyolojik ve Aleviliği demo-
kratik özüne uygun reformuna katkı 
sunacak çerçevede ele alınmadığını ifa-
de etmeliyiz. Kuşkusuz ki şehrin zorlay-
an yanları çoktur. İşçi olmakla köylü ol-
mak, fabrikada başkalarına çalışmakla 
kendi tarlasında çalışmak aynı değildir.

* Fakat Aleviler şehir yaşam ve ilişki-
lerine sadece negatif etkilere yol açmış 
sebepler üzerin-den bakarak yanılgıya 
düşmeleridir. Kolaylaştırıcı olacağına 
inandığımız bir diğer önerimiz ise İle-
tişim ve ulaşım tekniğinin kolaylaştırıcı 
etkisinin Alevilerin talip ve Pîr ilişkile-
rinin yeniden kurulmasını sağlamak 
için nasıl kullanabileceklerine dair bir 
tartışmanın yapılması gereğidir. Yay-
gınlaştırılmış Cemxaneler yoluyla Alevi-
lerin yan yana ‘Alevi’ce’ gelmesi sağlan-
abilir. 

11- Sosyal yardımlaşma türü dernek 
ve vakıf çalışmalarıyla Alevi inancınd-
aki Lokma ve Çeralıx güncel ihtiyaçlar 
temelinde yeniden formüle edilebilir. 
Ve böylece ortak yaşam inancı, çağın 
ihtiyaçlarını karşılar temelde örgütlen-
dirilebilir. Yeter ki şehir modernitesinin 
ahlak, vicdan ve ruh öldüren gerçeği 
görülüp karşı tavır alınsın. Gerisinin çok 
kolay geleceği görülecektir. 

12- Son yıllarda giderek inanç, yol ve 
erkan alanlarında da daha yoğun tartış-
malar yapılmaya başlanmıştır. Alevilik 
sadece siyasi örgütlenmeyle kendisini 
yenileyemez. İnanç ve kültürel yaşam, 
sosyal yapı ve hata davranış biçimleri-
ne kadar yansıyacak değişim ile Alevilik 
yenilenmiş olacaktır. Siyasi örgütlen-
me ve duruş inanç ilkelerine ve yaşam 
kültürüne göre olursa Aleviliğe hizmet 
etmiş olacaktır. 

13- Değişimde temel ilke kimlik 
oluşturan temel değerlerin göz önün-
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de bulundurulmasıdır. Örneğin Alevilik 
devlet olmayan, devlet ve iktidar dışın-
da kalmış toplumun inancıdır. Onun 
özel ve özgün kimliği budur. Bu gerçek 
unutulur ve Alevilik devletleştirilmiş 
inançların diyalektiği ile ele alınırsa 
ortaya çıkacak sonuç yine bir değişim 
olur ama bu Aleviliği Alevilik olmaktan 
çıkaracak bir değişim olacaktır.

14- Kaldı ki Devlet demokrasiye 
duyarlı hale getirilmeden Alevi asimi-
lasyonu durdurulmayacağı gibi yapıla-
cak hiçbir yenilik de Aleviliğin özünü 
ifade etmeyecektir. Alevilik kendi tari-
hine bakarak değişim dinamiklerini ele 
almalıdır. Mesela tarih boyunca devlet 
ve zalim iktidarlara karşı ahlak değer-
lerini esas almış tüm direnişleri içsel-
leştirmiştir Alevilik. Bunlardan beslen-
miştir. Kerbela direnişi böyle bir direniş 
olduğu için İslam içi olmasına rağmen 
Alevi tarihi içine alınmıştır. Bu özellik 
bugün de vazgeçilmez bir değer olarak 
kabul edilmek durumundadır.

15- İnanç, yol ve erkan meselesinde 
1960’lar öncesi Aleviliğin temel alına-
rak tartışılması daha doğrudur. Fakat 
bu alanda yapılanların çoğu her kesi-
min, gurup ve derneğin kendi ideolo-
jik kalıplarını Aleviliğin temel değerleri 
yerine koyması tarzında olabilmekte-
dir. Çoğu kişi Aleviliği kedisine uyarla-
maya çalış-maktadır. Oysa ki, ahlaki po-
litik toplumla uyumlu, zengin, dinamik 
değerleri olan fakat yaşanan toplum-
sal gelişmeye bilimsel akılla uyarlan-
mayı bekleyen otantik bir Alevilik 
vardır. Günümüzde yapılması gereken 
bu önemli çalışmaya da önerimiz; Alevi 
inanç önderlerini, talipler topluluğunu, 
tüm sürekleri ve ilgili aydın ve entelek-
tüelleri milliyetçilikten uzak, elit olmay-
an bir zihniyetle katmaktır. Tartışmak 
ve tartıştırmayı başarabilmektir.

16- Güncel sorunları aşmak için el-
den bırakılmaması gereken bir diğer 
husus ise iç eğitim konusudur. Eğitim 
yoluyla inancın yeni nesillere verilmesi 
şarttır. Zorunlu din derslerinin kaldırıl-

ması için verilen mücadele yanında 
Alevilerin kendi iç örgütlülüğünü geliş-
tirerek çocuklarını kendi içinde eğitme-
leri gerekirken bu yapılamamaktadır. 
Oysa ki teknik imkanlar ve az da olsa 
yaratılmış kurumlar bile yeterince işle-
tilse önemli sonuçlar elde edilebilir. 

* Ocaxların dağıtılmış olması, Pîr-
lerin toplumsal işlev ve inanç hizmet-
lerini görememesi de eğitimin yapıl-
mamasında etkili bir faktör olarak 
görülmek durumundadır. Pîrlerin me-
vcut konumu ve durumu geleneğin 
geçmişle bağının koparılmasında ana 
nedendir. Pîrlerin bu durumu görerek 
Ocaxları yeniden eski manevi ağırlığı-
na kavuşturmaları gerekir. Alevilerin 
yaşadığı sorunlardan birinci derecede 
Pîr ve Ocaxları sorumlu görmek ve ken-
dilerinden bu görev ve misyonları-nın 
gereğini yerine getirmelerini talep et-
mek elzemdir.

17- Ocaxların yeniden canlanması 
taliplerin de görevleri arasında görül-
melidir. Kısacası Alevilerin yaşananlar 
karşısında yediden yetmişe kendilerini 
sorumlu göremezlerse erimenin önü-
ne kolay geçilemez. Özellikle şehirlere 
göçmüş Alevilerin sorumluluğu büyü-
ktür. Şehirlere göçen Alevilerin kutsal 
mekanları ile bağlarını engelleyen şey 
yine kendileridir. Örneğin en az yılda bir 
kutsal ziyaretlerini, Ocax’larını ziya-red-
detmeleri önünde ne gittikleri şehir ne 
devlet engel değildir. Fakat buna rağ-
men istenen bağlılık, kimlik ve kültürel 
sorumluluk gösterilmemektedir.

18- Yapılan sosyolojik araştırma-
lar nesiller arası uçurumun en derin 
yaşandığı kesimin başında Alevilerin 
geldiğini göstermiştir. Zaten asimila-
syon ve kimlik değişimi denilen olgu 
kuşaklar arası derin ayrışma demektir. 
Ana ve babasının inanç değerlerine 
inanmamak bir yana, inancın adını 
dahi bilmeyen, hangi Ocaxa bağlı talip 
olduğunu tanımadan büyütülen kuşa-
klar arttıkça Alevilik de bitecektir. 

* Bu sorunlara Kürt Rêya Heq Ale-

vilerin dil ve etnik kimlik değerlerine 
yabancılaşma eğilimlerini de ekler-
sek yaşananların ne derece vahim bir 
noktaya vardığını daha rahat görmüş 
olacağız. Bunun da sorumlusu ‘şehre 
göç etmiş olmak ’tan önce ana ve ba-
balardır. Alevilik adına söz söyleme 
hakkını kendisinde görenlerdir.

19- Türkmen Alevilerin Aleviliğin 
öz değerleriyle buluşmasını engelley-
en temel faktör laik milliyetçi etkiler-
dir. Osmanlılardan bu yana Devlet ile 
iç içe olmuş çizgiyi Türkmen süreğinin 
tümüymüş gibi ele alınması ve dayatıl-
ması bir diğer yanılgılarıdır. Kürt Alevi 
süreğinin temel sorunu bizzat Kürt halk 
kültürü olan inanç ve değerlerini Kürt 
halk tarihinin dışında arama eğilimi-
dir. Bu iki süreğin tutumu, duruşu ve 
mücadelesi Aleviliğin geleceğini belir-
leyecek niteliktedir.

* Son on yılların en örgütlü sürekle-
ri olan Kürt ve Türkmen Alevilerin tıpkı 
geçmiş tarihin çok kritik dönemlerinde 
Anadolu ve Kürdistan‘da kurdukları 
birlik ile dayanışmaları kendi kimlik-
leri içinde zorunluluk haline gelmiştir. 
Bu işi için Türkmen Alevi örgüt ve ileri 
gelenlerinin, devlet yönlendirmesinde-
ki Alevileri engel olmaktan çıkarması, 
Kürt Alevilere dönük ön yargılarını kır-
maları şarttır

* Kürt Alevilerin de kurtuluşu diğer 
süreklerle birlikte yol alınırsa mümkün 
olabileceğine çok daha fazla inanma-
ları, dar ve kapalılığı aşmaları gerek-
mektedir.  Bu inanç ve ruhla önce her 
süreğin kendi içinde daha sonra tem-
silcileri yoluyla tüm süreklerin birlikte 
kuracakları Cem ile Alevilerin kendi iç 
tartışmalarını demokratik temelde yap-
ması büyük çözümler getirecektir… 

(*) Ayten Şimşir, Şahin Polat ve Şe-
nol Hantekin‘in ortak Çalışmasıdır.

Ayrıca Pir Zeynel Kete‘ye fikir ve 
görüşlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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ALEVİ TOPLUMUNUN SORUNLARI

İRFAN DAYIOĞLU

Alevilik; sosyal bilimler alanında 
üzerinde en çok tartışılan konular-
dan biri olmasına rağmen, tanımı ve 
unsurları konusunda genel bir uzlaş-
manın varlığından söz etmek güçtür. 
Aleviler, Anadolu ve Mezopotamya to-
praklarının kadim inanç toplulukların-
dan biridir. Buna rağmen, tarihsel 
sürece baktığımız zaman; Alevilerin, 
bir toplum olarak sorunlarına oda-
klanılmaktan ziyade, bir sorun olarak 
algılandıkları ve bu şekilde lanse edil-
dikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra 
hak talep ettikleri her durumda ken-
dilerinden homojen bir Alevilik tanımı 
yapmaları beklenmektedir. Bu da Alevi-
liği günümüzde sıkça tartışılan bir olgu 
haline getirmiştir.

Yukarıda da değinildiği gibi, Alevilik 
üzerine bugüne kadar çokça söylemler 
üretilmiş ve çok çeşitli tanımlamalar 
yapılmıştır. Alevi toplumu inanç yapısı 
gereği, ulus ve azınlık yapısı gibi neden-
ler ve mevcut sistemin müdahaleleri 
gibi nedenlerin yanında “yol bir sürek 
binbir” demiştir. Ve tarihte de kimseyi 

bir ve aynı düşünceye zorlamamış bir 
rızalık toplumu inancıdır. Alevi toplu-
munun en büyük sorunu yazılı bir ta-
rihlerinin olmamasıdır. Alevilik Pirlerin,  
Rayberlerin, Zekirlerin eliyle  bugünlere 
kadar taşınabilmiştir. Aleviliğin ortak 
yazılı bir kitabı da olmamıştır. Üzerinde 
yaşadıkları topraklarda sürekli olarak 
kıyımlara, asimilasyona ve sürgünlere 
uğramışlardır. Bu durumda atalarımız 
inancımızı anlatım yoluyla kuşaktan 
kuşağa aktarmaya çalışmışlar ve ne 
mutlu ki bugüne kadar yaşatabilmişler-
dir.

Alevi toplumu bölgemizin en kadim 
topluluğu ve Alevi inancı da en kadim 
inancıdır. Alevilik doğal bir inançtır ve 
semavi dinlerin yaratılış felsefesi yerine 
var’dan, var olmayı savunur. Vahiy yo-
luyla gelen ve insanı kul gören göksel 
dinlerin aksine bir yeryüzü inancıdır. 
Bugün en yakınımızdaki Alevi örgü-
tlenmelerinin mensupları dahi var oluş 
ve yaratılış felsefeleri arasındaki büyük 
farkları görmemezlikten gelmekte, en 
değme Alevi aydını Aleviliğin mevcut 

Semavi dinlerden İslam’ın içinde ol-
duğunu, bütün bu dinlerden etkilenmiş 
heterodoks bir inanç, bir yol olduğunu 
savunmaktadırlar. Oysa durum bunun 
tersidir. Eğer Aleviliğin qal-ü bela’dan 
bu yana var olduğunu söylüyorsak, et-
kilenme varsa bu sözkonusu inançların 
Alevilikten etkilendiğine delalettir.

Elbette süreç içerisinde Aleviliğin 
bulunduğu coğrafyalarda, hâkim in-
anç mensuplarınca zorbalıkla baskı ve 
katliamlara uğraması bölgenin hakim 
inançlarından etkilenmeyi de beraber 
getirmiştir. Ancak Aleviler günümüze 
kadar bütün bu zorbalıklara karşı diren-
miş ve bu inancı yaşatmışlardır.

Alevilik yoktan yaratılışa değil, var-
dan var oluşa inananların inancıdır. Bu-
gün Alevilik nedir diye sorulduğunda 
Alevilerin ezici bir çoğunluğu “Alevilik 
Ali’yi sevmektir, Muhammedi peygam-
ber görmektir. Kuran’ı kutsal kitap ka-
bul etmektir” demektedir.

En has müslüman biziz diyen Ale-
viler, bilmiyorlar mı ki?  hakim islam 
bizi asla müslüman görmemektedir. 
Ama biz bugün yaşayan İslamın sele-
fist-vahabi sünni inancından başka bir 
şey olmadığını biliyor ve söylüyoruz. 
“Onların yaşadığı İslam değildir, İslam 
ve kitabı Kuran ilkeleri değiştirilmiştir” 
demek Alevilere katliamdan öte birşey 
kazandırmaz. Biz ne dersek diyelim 
yaşayan İslam Sünni İslam’dır. Birde İra-
ni bir inanç olarak Şiilik vardır. Bugün İs-
lam kabul edilen mezhepler esas olarak 
Sünni mezhepleri inancıdır.

Aleviler kapitalist modernite koşul-
larında yaşanan şehirleşme ile beraber 
hakim inançlar tarafından asimilasyona 
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karşı daha da savunmasız hale gelmiş-
lerdir. Selçuklu ve Osmanlı tarafından 
Aleviler baskı, katliam ve zulüm altında 
tutulurken, Cumhuriyet sürecinde ise 
esas olarak Alevilik inancının kendisi 
asimilasyona uğramış ve 40 yıldır uygu-
lanan zorunlu din dersleri  vasıtasıyla 
da Alevi gençlerinin önemli bir kesimi 
Sünni inancını benimser hale getiril-
miştir. Tarihte bir çok kıyıma, katliama 
uğramış olan Aleviler gizli saklı da olsa 
inançlarını yaşatıp bugüne getirdiler. 
Ancak özellikle de 12 Eylül 1980 askeri 
faşist darbesinden sonra sadece Alevi 
canlara değil, Aleviliğe de saldırdılar. 
Okullarda zorunlu din dersi, mahalle 
baskısıyla  Cuma namazlarına katma, 
“eğer Alevilik sadece Ali’yi sevmek ise 
biz sizden daha çok Aleviyiz” diyerek 
Cemevlerine cümbüşhane gözüyle 
bakma, “Aleviler eğer müslümansa na-
maz kılıp oruç tutmalıdır, İslam’da tek 
ibadet yeri var, o da cami ve mescitler-
dir. “  diyen faşist iktidarlar yoğun baskı 
ve asimilasyona hız verdiler.

Aleviliğin mazlumların inancı ol-
duğunu unutturmaya çalışan iktidar ile 
işbirliği içine giren sahte Alevi dedeleri 
ve profları eliyle gizli görüşmeler yapan 
iktidar bu gri dedelere maaş bağlaya-
rak Aleviliği Hak yolundan saptırmaya 
çalışıyor. Ülkedeki cem evleri artık mi-
naresiz camilere çevrilmiş durumda. 
Aleviliğin öğretildiği, yola kazanıldığı 
mekanlar olması gereken cemevlerin-
de kaldırılan cenazeler bile sünni İslam 
erkanı ile kaldırılmakta. Cemlerde in-
sanlar yerlerden sürüklenip sözde pir 
postu öpmekte, kadın ve erkeğin eşit 
olduğu, ceme giren herkesin cinsine 
bakılmaksızın can sayıldığı cemevle-
rinde haremlik, selamlık oluşturulmuş 
bulunmaktadır. Analar bu sözde ce-
mevlerinde Pir postundan dışlanmak-
ta, Kadınlarımızın başları örtülmekte, 
kısaca kadınlar ikinci sınıf muamelesi 
görmektedir.

Alevilerin ilk çözmesi gereken Ale-
vi ibadetinin olması gerektiği gibi 

yapılmasını sağlamak, Cemevlerinde 
kaldırılan Alevi cenazelerinde Pir’in 
yanına erkana getirilen Hocaları bu 
cenaze erkanından kovmaktır. Düşüne-
biliyor musunuz? Camiden kalkan bir 
müslüman cenazesinde bir Alevi Piri-
nin sazı eşliğinde deyişlerle uğurlama 
töreni yapması nelere yol açar? Varın 
düşünün.Değerli Alevi aydını Bülent 
Felekoğlu Bu  sorunlara eklemlenen 
yeni sorunları ne de güzel açıklamış:

“AKP döneminde bunlara ilave-
ten Aleviler aş ve iş sorunu yaşamaya 
başladılar. Aleviler bu dönemde gü-
venlik kaygısı duymaya başladılar. De-
vlet güçleri Alevi yerleşim birimlerine 
çeşitli bahanelerle sayısız operasyonlar 
düzenleyerek demokratik eylemleri 
kanlı bir şekilde bastırmaya başladı.

AKP döneminde Alevi inanç kim-
liğine sahip kişiler, başta devlet büro-
krasisi olmak üzere birçok alanda karar 
mercilerinden uzaklaştırıldılar. Okullar, 
belediyeler, polis teşkilatı vb. tüm de-
vlet kurumları Alevileri işe almazken, 
Alevi iş insanlarına iş vermezken, mev-
cut Alevileri de ya emekliye sevk ettiler 
ya da pasif görevlere verdiler, çoğunun 
da işten çıkmasına neden oldular.  De-
vlet kademelerinde yapılan bu uygula-
ma aynı şekilde özel sektöre de yansıdı.”

Yüzyıllardır asimile edilmeye 
çalışılan, kadim ve özgün bir inanç olan 
Alevilik günümüzde sadece dışardan 
değil, içerden de başlatılan asimila-
syon politikaları sonucu tarihindeki 
en tehlikeli süreci, yok oluş sürecini 
yaşamaktadır. Örnek verecek olursak; 
Cem Vakfı eliyle Alevilik Türk islamı 
olarak tanımlanmakta, “Kürd’ten Alevi 
olmaz”  denilerek ırkçılık yapılmaktadır. 
Bunu yapan İzzetin Doğan ise soyunun 
Ağuçanlı olduğunu söyleyip aslında 
Kürd olduğunu ikrar etmekte, ancak 
atalarının Maveraünnehir’den gelen 
Türkler olduğu yalanına sarılmaktadır. 
Öte yandan ne hikmetse Avrupa ve 
Türkiye’de bilinmeyen bir el  Bektaşilik 
yolunu tüm Alevi kurumlarına dayat-

makla meşgul olmaktadır. Demokratik 
Alevi Hareketi hariç yurt içi, yurt dışı 
tüm kurumlar kendilerini Alevi-Bektaşi 
kimliği altında tanımlamışlardır.

    Bektaşiliğin Kızılbaş Alevilikle bir 
ve aynı gösterilmeye çalışılması sa-
fiyane bir davranış biçimi değildir. En 
yumuşak deyişle inancımıza içten bir 
müdalaledir. Ne gariptir ki, Alevilik İs-
lam dışı diyenlerle, İslamın özü diyen-
ler; Alevi-Bektaşi ortak tanımlamasında 
anlaşmaktadırlar. Bu tanımlama ve ek 
olarak “Aleviliğin ser çeşmesi HBV tek-
kesidir”  diyenler ya tarih bilincinden 
yoksunlar, ya da sistemin bizi yoldan 
çıkarma çabasına destek olmaktadırlar. 
HBV’den çok sonraları kurumsallaştıran 
Bektaşilik tarihte pek de Kızılbaşça bir 
duruşun sahibi olamamıştır. Döne-
min egemenleri ile uzlaşarak, onlara 
“gavur diyarlarından’’ asker devşirerek 
yoldan uzaklaşmışlardır. Kızılbaşların 
katledilmesine de çoğunlukla seyirci 
kalmışlardır.

Alevi kurumlarının örgütlenme 
sorunları

Bugün itibarıyla çok iyi örgütlen-
diklerini iddia  eden tüm Alevi kurum-
ları  Alevi toplumunun yüzde 5’ini dahi 
örgütleyebilmiş değillerdir. Bir diğer 
gerçek ise gerek ülkede, gerekse dias-
pora da örgütlü Aleviler ezici çoğun-
luğunu Kürd Kızılbaş Alevileri oluştur-
maktadır. Yukarda da değindiğimiz gibi  
Bektaşilik adı altında  yaptığımız gibi 
her Alevi Ocağını ayrı birer yol olarak 
görmek doğru değildir. Alevilik içinde 
eşit düzeyde yer alan ocaklar yolumu-
zun sürdürücülerinin yetiştiği okul-
lardır aslında.

Aleviliği mevcut kapitalist sisteme 
entegre etmek, bizi Alevi olduğumuz 
için katleden sistemin hizmetine gir-
mek düşkünlükten öte yolumuzun terk 
edilmesidir. Alevi kurumlarının esas gö-
revi Aleviliği tarihteki özü ile buluştura-
rak,  kurumlarımızda bunun eğitimini 
vererek, Hizmette bulunan canların in-
ancımızı doğru kavramasına yardımcı 
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olmaktır. Alevi kurumları sadece kültür 
merkezleri değil, dergah gibi çalışmalı, 
bu kurumlara gönüllü olarak hizmet 
veren canlarımızı inancı ile buluştura-
rak  kurumlarımızı kalıcılaştırmalıyız.

Alevi kurumları eliyle Cemevi adı 
altında sadece cenaze kaldıran, ni-
kah kıyan, bu işleri de organize etmek 
amacıyla (!)  kurumlarımızın bir bölü-
münü kağıt, tavla, okey oynanan erkek 
kahvelerine çevrilmiştir. Bu yüzden Ka-
dınların karumlarımıza gelişi de bilinç-
sizce engellenmiş olmaktadır.

Biliyorsunuz Demokratik Alevi Ha-
reketi 1994 yılından itibaren Avrupa 
sahasında örgütlenmektedir. Ancak ne 
yazık ki, Alevi hareketi 25 yıllık geçmişi-
ne rağmen kendi özgün kadrolarını ya-
ratmada istenilen düzeyde bir mesafe 
alamamıştır. Başlangıçta önemli sayıda 
Alevi aydını ve yazarını saflara çeken 
hareketimiz, dergahlarımızın zaman 
içinde bu aydın ve yazarların ve de Pir-
lerimizin kendi içinde sürdürdükleri bir 
iç hesaplaşma alanına dönüşmesini ön-
leyememiştir.

Söylediğimiz bu hatalar genel Ale-
vi Hareketinin örgütlenmek amacıyla 
oluşturduğu tüm kurumlarda da me-
vcuttur. Alevilik bilincinden yoksun, 
Aleviliği sadece bir ibadet biçimi olarak 
gören, Alevi kitlesinin gözleri önün-
de gerçekleşen “biz kimiz” tartışmaları 
örgütlenmek istenen kitleler üzerinde 
yapıcı bir iz bırakmamış, aksine ins-
anların saflardan uzaklaşmasına yol 
açmıştır. Bu tür tartışmalar azalmış 
da olsa hala sürmektedir. Özellikle de 
Aleviliğin tanımı üzerine yapılan tartış-
malar örgütlülüğün gelişimine engel 
olucu ve kırıcı bir tarzda yürütülmüştür. 
Başlangıcından bu yana yönetici dü-
zeyinde başından beri yer aldığım De-
mokratik Alevi Hareketi’nin yaşadığı 
sorunlar karşısında, elbette ben de ken-
dimi sorumlu görmekteyim. Yeterince 
katılamadım, yeterince öncülük görevi-
mi yerine getiremedim. Bilgi ve birikim-
lerimi aktaramadım.

Ancak bunlar tali sorunlardır aslın-
da. Bence temel sorun örgütlenmeye 
yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Ale-
vi hareketinin kitlesellikten yana bir 
sorunu yok. Sorun yöneticiler dahil, 
tüm üyelerin inancımız konusunda 
eğitimsiz oluşudur. Düne kadar yasa-
klardan dolayı Pir - Talip ilişkileri sağlıklı 
yürümüyordu. Bilgi ve teknolojik geliş-
meler, Pirlerimizin, Rayberlerimizin ve 
taliplerimizin bir araya gelmeden de 
ilişki sürdürülebilecek olanakları bize 
veriyor. Bu yapılabilirse kurumlarımız-
da kadro yetişebilecek, üyelerimiz 
daha çok toplumla buluşacak ve bilinç 
taşıyabilecektir.

Benim görüşüm Alevi Hareketinin 
kendi özgün kadrolarını yaratmasıdır. 
Bunun için; bu işe aday olan Alevi can-
ların temel bir eğitimden geçirilmesi ve 
bir lokma bir hırka felsefesi ile bir derviş 
gibi hizmete katılmasıdır. Bu eğitimler 
hem Avrupa’daki dergâhlarımızda, hem 

de ülkede yürütülebilir.
Bir diğer sorun Hareketimizin yö-

neticilerinin Alevi inancı, felsefesi ko-
nusunda yeterli bir formasyona sahip 
olmamalarıdır. Eğitilmiş Kadrolar ve 
Alevi aydınları, Pirleri eliyle hızla tüm 
yönetimlerimiz temel bir eğitimden 
geçirilmelidir. Çokça gördüğümüz bir 
örnek vermek istiyorum. Sıradan der-
gah üyelerimizi geçtik ne acıdır ki,  ku-
rumlarımızda yönetici olan bazı Alevi 
canlar sosyal medyada hakka yürüyen 
bir canımızın ardından yorum yaparken 
Alevi bilincini içselleştiremedikleri için, 
cennet cehennem kavramlarını kullan-
mamış kızılbaş canların ardından “Allah 
rahmet eylesin mekanı cennet olsun” 
Sünni söylemini kullanmaktadırlar. 

Yine bir diğer sorun Pirlerimizin ken-
dilerini dokunulmaz gören tavır ve dav-
ranışlarıdır. Bu öyle yerlere varmaktadır 
ki, hemen her toplantımızda ve kitleye 
açık etkinliklerde başta Pirlerin / yöneti-
cilerin önemli bir kesimi kendileri gibi 
düşünmeyenleri eleştiren konuşmaları 
inatla sürdürmekte ve tek doğru an-
layışı kendilerinin savunduğunu, diğer 
anlayışların yanlış olduğunu söylemesi-
dir. Oysa bir Pirin, bir yöneticinin işi bu 
değildir. Elbette iç toplantılarda görüş-
lerini dile getirebilir. Ancak kitleye açık 
toplantılarda cevap hakkı olmayanlara 
yönelik ağır eleştiriler getiremez, getir-
memelidir.

Elbette Pirler özgün örgütlenme-
lidir, elbette kurumlar üstü olmalıdır. 
Ancak bizim Pirlerimiz inancımızın 
gereklerini kitlelere aktarmak ve in-
anç hizmetlerini yürütmek yerine, işin 
örgütsel, siyasal, sosyal öncülüğüne, 
ekran kısmına çok hevesliler. Oysa her 
inançta ruhban sınıfı vardır ve görevleri 
görev yaptıkları ibadet merkezlerinde 
halkın ihtiyaçlarına cevap olmaktan 
ibarettir... Yine bana göre Pirlik ma-
kamı artık günümüzde babadan oğula 
geçen bir makam olmaktan çıkmalı ve 
Alevi Dergâhlarında yetiştirilecek, bu 
işi bilen ve isteyen herkesin Ocakzade 

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 toplumun 
öncüsü gören cahilleredir. 
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olup olmamasına bakılmaksızın Pirlik 
hizmetlerini yapabilmesi sağlanmalıdır. 
Ocakzadeyim adı altında dokunulamaz 
bir ruhban sınıfının oluşması Alevilik 
felsefesine yabancı bir anlayıştır.

1200 yıllarından başlayarak Ale-
viliğin asimile edilmesi için aramıza 
sokulan sahte soy secereli dedelerin 
torunları hala aramızda dolaşıyorlar. 
Hiç kimse doğuştan Alevi olamayacağı 
gibi, Alevi inanç önderi de olamaz, ol-
mamalıdır. Artık radikal tutumlar al-
mamızın zamanıdır. Elbette hiçbir Alevi 
Ocağına sözümüz olamaz, sözümüz 
bu soydan geldiği için tüm cahilliğine 
rağmen kendisini bu toplumun öncüsü 
gören cahilleredir. Ocakzadelerin ço-
cukları da elbette bu konuda yetkinleş-
meleri şartıyla inanç önderi olabilir ve 
öncelik onlara da verilebilir. Ancak “sa-
dece Ocakzade mensupları Pir olabilir” 
anlayışı eşitlikçi, ortakçı, rızalığa dayalı 
toplum savunucusu Aleviliğe yaban-
cıdır. Ocaklar döneminin üniversiteleri 
idi. Sonradan yasaklandılar ve ancak 
Pirler kendi çocuklarına bildiklerini 
aktararak inancı günümüze taşımada 
öncülük ettiler. Bu konuda yürüttükleri 
hizmet tarihsel önemdedir. Ancak Ale-
viler artık kapalı köy toplumu olmakt-
an çıktılar, dünyaya dağıldılar. Talip-Pir 
ilişkisi hemen hemen bitmiş durumda.. 
Şimdi Aleviler kendi sivil toplum ku-
rumlarında 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 birbirinden 
ayrılmalıdır. Alevi Dergahları toplumun 
bütün ihtiyaçlarına cevap ve çözüm 
olacak kurumlar olarak görülmeli, Pir-
lerimiz de toplumun ibadet öncüleri 
olarak sadece kendi işlerini yapmalı 
ve diğer işleri de işin erbabına bırak-
malıdır. Bunun olması elbette esaslı 

bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Bunların 
olabilmesi için elbette her şeyden önce 
ciddi bir örgütlenme gerekiyor.

Yine görüyorum ki, içimizde hala 
“benim Alevi anlayışım doğrudur, baş-
kalarının ki yanlıştır denilmeye devam 
edilmektedir.. Örneğin Kürdistan’ın 
her yerinde aynı olan Alevilik, Dersim 
Aleviliği, Rea Hak Aleviliği ve benzeri 
teorik belirlemelerle aslında bölün-
müş oluyor. Yine Kürtçe dilinin değişik 
lehçeleri olduğu bilinmesine rağmen 
bazılarımız son zamanlarda ‘Dersimce’ 
diye bir dil türetmeye çalışıyor. Ben-
ce bu doğru bir tutum değildir. Bana 
göre nasıl bir Arap Aleviliği varsa, nasıl 
bir Balkan Aleviliği varsa, nasıl bir Tür-
kmen Aleviliği varsa, bir Kürd Aleviliği 
de vardır.  Kürd Aleviliği ise Kürdlerin 
yaşadığı her yerde bir ve aynıdır. Ay-
rımlar belirleyici değildir, Kürd Aleviliği 
bütünseldir, bölge isimleri öne çıkarıla-
rak daraltılmamalıdır.

Biz bu konuda da daha net bir tu-
tuma sahip değiliz. Örneğin Türkiye’de 
ve Avrupa’da Alevi-Bektaşi Federasyon-
ları-Konfederasyonları olarak örgü-
tlenen kurumlar niye hep Bektaşilik 
vurgusu yaparlar? Niye  bunlara cevap 
verilmez de, Kürd Aleviliği yerine Der-
sim Aleviliği kavramını ikame etmeye 
çalışırız ? Oysa Dersim coğrafi olarak 
bugünün Tunceli denilen alanı ile sınırlı 
değildir. Bir yanı Elazığ, Malatya, Adıya-
man,  bir yanı Sivas, Erzincan, Tokat, 
Bir yanı Maraş, Antep Kürd Alevilerinin 
yaşadığı tüm coğrafyadır. Bence Kürd 
Aleviliği vurgusu öne çıkarılmalıdır. Bu 
Bektaşilik vurgusu üzerine gidilmeli ve 
Alevi-Bektaşi kavramının bilinçli olarak 
çıkarıldığını ve Aleviliği asimile amaçlı 
olduğu araştırmalarla, örneklerle or-
taya konulmalıdır.

Bizim esas sorunumuz; yasaklı bir 
inanç olarak Alevilik nasıl yaşayabilir 
veya nasıl yaşatmalıyız?  Hangi argü-
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manları öne çıkararak Alevileri ortak 
noktalarda buluşturabiliriz? Bu sorulara 
cevap vermektir. Kürd Kızılbaşlığı kendi 
inanç kökleri olan Zerdüştlük, Sabilik, 
Ezidilik, Manizm gibi Mezopotamya in-
ançlarına mı yaslanacak? Ya da Türkçü 
öğelerin ağır bastığı Bektaşilik Şama-
nizm’le mi buluşup yeniden kendini 
formüle edecek ? Mezopotamya melek 
kültü ve inancından etkilenen Türkmen 
Aleviliği ile Tahtacılar, Saraçlar, Çepniler, 
Abdallar içinden çıkıp geldikleri inanç 
köklerine mi yaslanacaklar ? yoksa bu 
alt kimlikler bir araya gelip adına Alevi-
lik denilen sentez bir inanç mı oluştura-
caklar? Bu sorular cevap bekliyor.

Aleviler ise hala örgütlenme sorun-
larını aşabilmiş değil. Rea Heq Aleviliği 
Kürd Aleviliğinin özüdür, Alevilik Kendi 
başına bağımsız bir inançtır, bir doğal 
dindir. Zaten Alevilik hak ve hakikat 
arayışıdır.  Yukarda saydığımız alt kim-
liklerden her Alevi aydını, yazarı, Piri 
derneği, dergâhı, gazetesi kendilerini 
Aleviliğin tek ve yetkin temsilcisi say-
ıyorlar. Bu doğru mudur ? Cevap be-
kliyor. Alevi  örgütlenmesinin önündeki 
en büyük engel bu bireyci tutumdur, 
aşılmak zorundadır. Pirler pirliğini, ay-
dınlar aydınlığını bilecek, herkes alanın-
da hizmetini verecek ve kurumsal örgü-
tlenmemize müdahale edemeyecek.  
Örgütlenme Alevilik bilinciyle do-
natılmış kadroların işi olmalıdır. Bu ko-
nuda kesin kararlı olunmalı.

Alevilik adeta yok edilmek is-
teniyorken, bir çok kurumsal yapı hala 
birinci basamakta debelenip duruyor. 
Hala örgütlenme sorunlarını aşabil-
miş değil,  Alevi aydınının kendinden 
başkasını beğenmeyen ukala tutumu, 
Alevi Pirinin “ben bilirim, ben tek yet-
kin merciyim, çünkü toplumun inanç 
önderiyim” cahilane inadı,  yöneticilerin 
inanç örgütlenmesi alanının özgün-
lüğünü kavrayamamış bilinçsizliği ile 
birleştiğinde Alevileri kitlesel bir örgüt-
lülüğe kavuşturmak zorlaşıyor.

Yukarda değindiğim gibi herkes 

kendi alanında çalışmasını yürütmeli, 
Pirler özgün kurumlaşmalı, aydınlar ayrı 
kurumlaşmalı, kadınlar ayrı, gençler ayrı 
kurumlaşmalı. Elbette hepsinin arasın-
da bir koordinasyon birliği de olmalıdır. 
Bugün kimi Alevi yapıları çok güçlü 
görünüyor. Ancak onların da içi koftur 
ve her Alevi Derneği belli sol örgüt veya 
CHP’nin arka bahçesi konumundayken, 
küçük bir kesimi çok daha şanslı;  çünkü 
etki alanlarındaki Aleviler daha bilinçli 
ve kararlı kesimi oluşturuyor. Devletle 
bağını koparmış, asimilasyon kıskacın-
dan kurtulmuş kesimleri oluşturuyor. 
Sorun yönetici konumunda bulunan-
lardadır.

O zaman ilk iş, özgün  kadrolaşmayı 
yaratacak ilk öncü insanları belirleyip 
köklü bir eğitimden geçirmek olmalıdır. 
Bu işin eğitmenleri titizlikle belirlenerek 
işe başlanmalı ve gönüllülük esas alın-
malıdır. Bu yola girenler ikrar temelinde 
alınmalı ve ikrardan dönülmeyeceği bi-
lincini içselleştirmiş insanlar görevlen-
dirilmelidir.

Çözüm;
Son yıllarda örgütlü Alevilerin Kürd 

özgürlük hareketiyle ittifakının önünü 
kesip Alevileri devletin yedeğine almak 
amacıyla; AKP seçim vaadleri içine söz-
de Alevilerin istemi olduğunu söyledik-
leri bazı konuları aldı. Cemevleri  “İrfan 
Mektepleri” olarak tanınacak, ibadet 
yeri olarak görülmeyecek. Cemevlerine 
elektrik su konusunda yardımcı oluna-
cak, Alevi dedelerine maaş bağlanacak 
v.s

Bu durum Alevilere bir statü vermek 
yerine Sünni din adamları gibi ceme-
vleri ve Alevi din adamlarını kontrol 
altına alma girişiminden başka bir şey 
değildir.

Aleviler gerçek anlamda demokra-
tik ve laik bir devletten yanadırlar. Cum-
huriiyet Türkiye’sinde Sünnilik dısındaki 
tüm inançlar baskı altına alınmış, devlet 
eliyle Sünni Hanefilik mezhebi resmi 
inanç olarak toplumun tümüne day-
atılmıştır.  

Türkiye cumhuriyeti asla laik değil-
dir. Demokrat hiç değildir. Geçmişten 
günümüze Alevilerin sorunları Tür-
kiye’nin gerçek anlamda demokratik bir 
ülke olmayışından kaynaklıdır. Çözüm 
ne cemevlerine statü tanımakla, ne de 
dedelere maaş vermekle çözülecek bir 
sorundur.

Sorunun çözümü devletin dinden 
elini çekmesi ve tüm inançlara eşit 
konumda durmasıdır. Devlet eliyle 
kurulmuş Türk Diyanetinin ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Çözüm di-
nin, inançların eğitim-öğretimi dâhil, 
tüm işleyişinin her inancın bağımsızca 
oluşturduğu sivil kurumlara bırakıl-
masıyla olacaktır..

Demokratik bir Türkiye tüm in-
ançlara eşit mesafede durmalı, tüm 
etnisitelerin insani olmaktan kaynaklı 
temel haklarını anayasal güvenceye 
kavuşturmalıdır. Bunların olabilmesi ise 
Türkiye’de demokratik bir devrimin ol-
masıyla mümkündür.

Aleviler kendilerini siyasetten uzak 
tutarak, işçiden, emekçiden uzak tuta-
rak, ülkenin tüm devrimci demokratik 
dinamiklerine sırt çevirerek kalıcı hiç 
bir hak kazanamaz. Kim ki sizden siya-
setten uzak duralım diyorsa bilinki o 
düşmandır, özgürlüğünüzden ve öz-
günlüğünüzden yana değildir. Aleviler 
siyaset yaptıkları için değil, kendileri 
için siyaset yapamadıkları için bu du-
rumdadırlar.

Öncelikle ortalıkta bilinçlice do-
laştırılan Alevileri bölücü, birbirine 
düşman edici tanımlarımızdan vaz geç-
meliyiz. Varsa Alevilerin sorunları, ön-
celikle akademik düzeyde tartışılmalı 
ve bir consensus sağlanarak ortak bir 
tanıma varılabilmeli. Özgünlükler ko-
runmalıdır.

Aşk ile canlar, hak ve hakikat yolun-
da sürdürdüğünüz mücadele hepimize 
yol gösterici ola….
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GERÇEĞE HÜ – Alevilik Yazıları   1.Kitap

ALİ KÖYLÜCE

Yakın zamanda, SINIRSIZ yayın-
larında çıkan GERÇEĞE HÜ- Alevilik 
Yazıları 1. Cilt kitap da toplam yirmi 
konu başlığı bulunmaktadır. Yayıne-
vinin kitap ile ilgili değerlendirme ya-
zısından sonra  konular şöyle devam 
etmektedir.

Önsözünde, Alevilik ile ilgili temel 
ilkeler ve Hak yolunda yürümenin bazı 
kural ve şifreleri açıklanarak, önsözü 
‘‘Özsözler‘‘ ile başlıyor. Kitabın giriş 
bölümü aşağıda belirtilen GERÇEĞE 
HÜ başlığını taşıyor. Bu yazıda kitabın 
genel içeriği ve alevi inancına ilişkin 
bakış perspektifi anlatılmaktadır.

Daha sonra Alevi inancının temel 
felsefe konularından Varoluş öğretisi 
ve Çevirim teorisi içinde dört kapı ,kırk 
makam felsefesi yer almaktadır. Bunu 
Kırklar meclisi ve Cem‘inin sosyal ve ta-
rihsel temeli konusu takip ediyor.

Daha sonraki bölümde , Alevi in-
ancının toplumsal yaşam projesi RIZA 
şehrinin amacı ve hikayesini, Bozatlı 
XIZIR  ve Alevi inancında İmkanı kadar 
üreten, İhtiyacı kadar tüketimi esas 
alan, ekonomi poliği konusundaki öz 
yöetim modeli ve günümüzdeki alter-
natif karşılığı olan AGROEKOLOJİ konu-
su ile devam ederek, Alevi İnancında 
Kerbela, Matem, Aşure ve değerler ile 
başka bir bölüme geçiyor.

Alevi Asimilasyonu, Manipülasyonu 
ve Dejenerasyonu konusunu, Alevilikte 
Kadının yeri izliyor. Günümüz çağdaş 
Alevi yol ve felsefesinin temelini atan-
lardan , Hallac-ı Mansur ve ZENC – Kar-
matiler hareketinın Hallacı Mansur ile 
ilişkisi  bu bölümde anlatılıyor.

Günümüz Türkiyesindeki  Alevileri 

ilgilendiren temel kanunlar, kurumlar 
ve Harf devrimi ile Türk İslam politi-
kasının aleviliğe etki ve yansımaları ko-
nusunu, tüm bu baskı ve inkara karşı, 
Yakın dönem Alevi felsefecileri olan 
Hakikatlılar konusu takip ediyor. 

Alevi Müziği konusundan sonra, 
İhanet ve direnişin kesiştiği yer, KERBE-
LA’nın değerlendirmesi ve 10 ekim 680 
Kerbeladan, 10 ekim 2015 Ankara katli-
amları anlatılmaktadır.

Yakın dönem Alevi katliyamların-
dan, yarası sarılamayan, hesabı soru-
lamayan Maraş katliayamı, Ateşde 
semaha duranların hikayesi Sivas kat-
liyamı ve devletin bir siyaset tarzı ola-
rak sürdürdüğü katliyamlar zincirinin 
son halkası olarak Gazi- Ümraniye kat-
liyamları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve değer-
lendirmeler yer almaktadır.

Kitabın içindeki konuları kısaca bu 
şekilde belirttikten sonra giriş bölü-
mündeki konu ile 

GERÇEĞE HÜ diyelim;

Alevi inancı, özünde insanın haki-
kat arayışıdır. 

Gerçeği HAK olarak ifade ederken, 
HAKKIN insanda temsilinin nedeni ola-
rak AKIL YOLU’ nu işaret etmektedir.

İnsanın, insanlaşma tarihinin 
en temel, somut sonucu, milyonl-
arca yıllık süreçte toplumsallaşma 
kültürünü yaratma bilinci ve bilgi bi-
riktirmeyi başarmış olmasıdır.

Bu sayede milyonlarca yıllık bu ta-
rihsel bilgi biriktirmenin, çağlar açıp 
kapatmasına yol açan buluşları, keşif-
leri sayesinde çağ atlamalar geometrik 
oranlarda küçülen zaman dilimlerinde 
günümüze kadar gelmiştir.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi’ni gezerken insanlığın geçirdiği 
yaşam evrelerinde ki, yaşam, mekân 
ve malzemelerinin gelişim sürecine 
bakılınca, Alevi inancının ‘’Kal-û Be-
le’den’’ beri deyişinin kadim birikimi-
ni daha somut anlamak mümkündür. 
Yani Alevi inancının tarihini ‘insanın 
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toplumsallaşma‘ tarihi olarak ifade et-
mek, dinden öte tamamen varoluşsal 
sırrın akıl ve ilim-bilim yoluyla ilmek 
ilmek, kâinatın sırlarını çözme ve insan-
lığın yararına kullanmayı hedefler. 

Alevi inancını en iyi dile getirenler 
Alevi ozanlarıdır.

Alevi ozanları ve aşıkları, inancın 
temel değerlerini, felsefesinin mantık 
kurgusunu, ahlaksal etik kurallarını 
deyiş ve duazlar içinde öyle güzel dile 
getirmişlerdir ki; bu birikimin üzerinden 
Alevi müziği, sanatı, edebiyatı ve sosyal 
yaşam biçimi dahil tüm değerleri ‘’Cem’’ 
törenlerinde, bir ahlak ve toplumsal 
arınma kültürüne dönüşmüştür. 

Buradan bakarsak Alevi inancı; 
vahiyli, tek tanrılı, elçilik atanmış pey-
gamberli dinler ile yolunu baştan beri 
ayrı tutmuştur. Şekle değil Öz’e, zahirle 
sınırlı kalmayıp Mana’ya kafa yoran Yol 
Erenleri bizlere inancın özünü ’’Eline, Di-
line Beline’’ gibi şifreler ile Edep’li ahla-
klı, hırs ve nefsin esiri olmadan, ‘benlik’ 
ve bireysellik girdabına düşmeden, 
toplumsal kolektif yaşam modeli olan 
‘’Rıza Şehri’’ mitolojisi gibi insanlığın 
ilk toplumsallık değerlerini hafızalarda 
hep canlı tutmayı esas almıştır. 

Bu nedenle Alevi inancı bir ibadet 
ve tapınma dini değildir. 

Bir ahlak ve değerler felsefesi ola-
rak, bireyi toplumsal kolektif yaşama 
bağlama ve paylaşma kültürünü, can-
lı ve işlevsel tutma mücadelesidir. Bu 
nedenden ötürü tam tezat teşkil eden 
Ortadoğu odaklı, vahiyli dinlerin sürekli 
hedefi haline gelmiştir. Sadece felsefe-
cileri, yol önderleri, toplumsal öncüleri, 
derviş ve ozanları değil, Alevi talipler 
topluluğu da bu saldırı ve katliamlara 
binyıllarca maruz kalmışlardır. 

Her ne kadar İslam’ın doğuş koşul-
larında İslam içi iktidar ve muhalefet 
çatışmalarında göreceli, zulme ve hak 
gaspına uğradığını düşündükleri ‘’Ehl-i 
Beyt’’ ve İmam Hüseyin’in KERBELÂ di-
renişinden yana bir sahiplenme benim-
semişlerse de, bu sürecin özellikle İran 

Şiası’nın temelini atan ve devletleşme-
sinde önemli bir rolü olan Şah İsmail 
Hatayi döneminden sonra kurumsal-
laştığını daha net görmekteyiz. 

Bu sahiplenme tüm çaba ve day-
atmalara rağmen İslam’ın kurallarının 
yani İslam’ın ve imanın şartları sayılan 
temel İslami yaşam ve değerlerini ret 
ederek sadece Hüseyin’i Mazlumlar di-
renişçisi ve Yezit’i zalimler başı olarak 
görüp Hüseyin’in Kerbelâ direnişine 
tüm ailesinin yok edilmesi pahasına Ye-
zit önünde biat edip, diz çökmemesine 
gösterilen içselleştirmedir. 

Artık Hüseyin direnenlerin Şahı, 
Yezit ise tüm zamanların Zalimler 
temsilcisi olarak insanlık adına ‘lanetli’ 
olarak kabul edilen bir simgedir. 

Esasen sadece Kerbelâ’ da Hü-
seyin’in katli değil masumu pak dedik-
leri ve iktidar ve ya muhalif bir özelliği 
olmayan Hüseyin’in küçük çocuklarının 
vahşice katli, kadınlara yapılan insanlık 
dışı uygulamalar ve hastalara gösteril-
meyen şefkat, yan yana getirilince bir 
insani toplumsal vicdan hareketi olarak 
inanca taşınmıştır. Her yıl simgesel ola-
rak ‘Kerbelâ’ vahşeti şahsında mazlum-
ların safında duruş ve zalimlere karşı 
direniş ikrarı tazelenerek bugünlere 
kadar bu etik duruş sergilenmiştir. 1400 
yıl geçmesine ve tüm Şia asimilasyonu 
ve de retoriğine rağmen Alevi-Kızıl-
baş-Bektaşi-Yaresan-Ehl-i Hak ve diğer 
Alevi Yol Sürekleri binlerce yıl önce 
kurgulayıp yaşadıkları temel kurallarını 
bozmadan günümüze kadar getirmeyi 
başarmışlardır. 

Bugün geldiğimiz noktada asimila-
syona daha açık hale gelen Alevi toplu-
mu ve inancına sahip çıkmak kadim 
insanlığın on binlerce yıl içinde damıtıp 
‘dem’lediği hayvani yaşamdan arındırıp 
insanlaşmaya evirdiği toplumsal pay-
laşım içinde Nefs ve Benlik hırsını tör-
püleyip paylaşımcı bir kolektif sosyal 
kültürü sürdürmeyi, bugünün vahşi ka-
pitalizmine emperyal modernizmin ins-
anlığı kuşatmasına karşı, sadece güncel 

toplumcu komün ideolojilerini değil, 
Alevilik gibi doğal insanlığın kodlarını 
taşıyan bu kadim ‘insanlık hafızası’na 
sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak 
tüm insanlaşmadan taviz vermeyenle-
rin sorumluluğudur. 

Çokça deyiş vardır bize yol göste-
ren, ışık tutup ‘Çerağ’ olan.. Bunlardan 
Aşık Daiminin bir deyişi  ile bitirelim. 

MADEM Kİ BEN BİR İNSANIM 
Kâinatın aynasıyım
Mademki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Mademki ben bir insanım
İnsan hakta hak insanda
Arıyorsan bak insanda
Hiç eksiklik yok insanda
Mademki ben bir insanım
İlim bende kelam bende
Nice nice alem bende
Yazar Levh-i kalem bende
Mademki ben bir insanım
Bunca temenni dilekler
Vız gelir çarkı felekler
Bana eğilsin melekler
Mademki ben bir insanım
Tevrat‘ı yazabilirim
İncil‘i dizebilirim
Kuran‘ı sezebilirim
Mademki ben bir insanım
Ene’l Hak’ım ismim ile
Hakka erdim cismim ile
Benziyorum resmim ile
Mademki ben bir insanım
Daimi‘yim harap benim
Ayaklarda türap benim
Âşıklara şarap benim
Mademki ben bir insanım
Bu çalışma ile, Alevi inanç Yolunda 

Hakikat arayışını sürdüren Can’lara bir 
gönül penceresi açabilirsek, dört kapı-
dan geçen Erenlerin katarına  yakın-
laştırabilirsek, inançtan akla atlamanın 
ilim ve bilimde mürşit arayanlara delil 
olabilir isek, Hakka ve Hakikate yol alma 
hizmetinde bir damla olabilir isek gö-
nül rahatlığı ile GERÇEĞE HÜ diyeceğiz.

Okuyana, okutana ve görüş bildi-
rene Aşk ile…
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SEMAH PANORAMA
CAN KASAPOĞLU

Alevilerin eşit yurttaşlık talebi 
2019’da da görmezden gelindi

Savaş, Soykırım, İnkar ve Asimilasyon 
politikalrında ısrar eden, Halkların ve İn-
ançların Özgürlük, Demokrasi, Barış ve 
Kardeşlik taleplerinin görülmek istenme-
diğinin pratiği bir önceki yıllarda olduğu 
2019’da da görüldü.  Fakat tüm baskılara 
rağmen 2019 yılında da Alevi toplumu 
kendi doğal akışını sürdürmekten vazge-
çmeyerek inancını ve inancından doğan 
demokratik var oluşunu sürdürdü. Kısa-
ca 2019 yılının panoramasını en genel 
hatlarıyla çıkardığımızda geçen yılları 
aratmayan baskıların bu yıl da artarak 
devam edeceğini görebilmekkteyiz.  

Diğer yandan Siyasal İslam ve Şia 
kıskacı, gerici-ırkçı siyasetin inkarcılığı 
yanında bazı Alevi(!) kişi yada kişilerin 
kendilerince Aleviler arasında tartışma 
yaratıp, (Alevilik şudur-budur vs) Alevi-
lerin sinerjisini salt bu noktada tutmak 
istedikleri görülmektedir.  Farklı tarihsel 
bellekleri ve Alevilerin sorunları vb ko-
nularında ellerinde hiç bir reçetesi bu-
lunmayan bu anlayışların Aleviliğe ver-
ebileceği bir şeyleri olmadığı gibi salt bir 
tartışma ortamı ile Alevilerin birliğinin, 
dirliğinin hedef alındığı bilinmelidir. 

Her şeye rağmen Alevi toplumunun 
itirazları ekseninde demokrasi talebi, eşit 
yurttaşlık, inanç özgürlüğü talebi, ana-
dilde inanç ve eğitim özgürlüğü, zorunlu 
din derslerinin kaldırılması, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın kapatılması, cemevlerinin 
ibadethane olarak kabul edilmesi, inanç 
merkezleri ve kutsal mekanlarına dokun-
ulmaması gibi temel talepleri bu yıl da 
devam edecektir. 

Demokratik Alevi Federasyonu 
(FEDA), Dergahları  bir çok merkezde 
Aralık 2019’da Seyid Rıza ve Yol arka-
daşlarının İdam yıldönümü, Cezaevi, 
Maraş ve Roboski Katliamları’nu unut-
madı ve gerçekleştirmiş olduğu anma, 

panel, basın açıklaması, pay ettiği Loq-
malar-Niyazlar ve Klamlar (ağıtlar) ile 
unutturmadı.. 

2020 yılının Xızır günlerinde ise 
bütün dergahlarında ve bir çok merkez-
de FEDA, yine ‘Xızır Cemleri’ tuttu, Niya-
zlar, Loqmalar pay etti. Pirlerin gulbanq 
ve nefesleri eşliğinde Zakirlerin deyişleri 
ile semahlar yürüdü. Barış ve kardeşlik, 
demokrasi çağrıları yaptı.. 

Xızır yar ve yoldaşınız olsun, hizmet-
leriniz haq defterine yazılsın. Gerçeğin 
demine Hü..

*       *        * 

FEDA: Seyit Rıza ve yoldaşlarını 
unutmadık, unutturmayacağız 

Demokratik Alevi Federasyonu 
(FEDA): Seyit Rıza ve arkadaşlarının 
öncü olarak katledilip ardandan direnişi 
başsız bırakarak soykırım uygulamak 
bugün de zihniyet olarak işletilmekte-
dir. Seyit Rıza ve arkadaşlarının katledi-
lişinin 82’inci yıl dönümüne ilişkin yazılı 
bir açıklama yapan Demokratik Alevi 
Federasyonu (FEDA), “Evladı Kerbela 
Seyit Rızaları anmak, unutmamak ve 
soykırımcı TC’den hesap sormak Alevi-
lerin boynun borcudur” dedi.

 Dersim 38 tanığı, dengbej Sılo Qız 
hakka yürüdü

38 Dersim Soykırımında tüm yakın-
larını kaybeden Sılo Qız, 104 yaşında 
hakka yürüdü. Keman çaldığı için “Bizi 
eğlendirir bunu öldürmeyelim” diye-
rek katledilmeyen Sılo Qız, Dersim’de-
ki Alevi inancının ritüelleri ve yaşanan 
acıları besteleyerek, ağıtlarını tüm böl-
geye taşıyan kişi olarak biliniyordu. 

FEDA, Avrupa’da, Maraş Katli-
amı’nda yaşamını yitirenleri andı

Demokratik Alevi Federasyonu 
(FEDA) tarafından, Maraş Katliamı 41. 

yıl dönümünde başta Almanya olmak 
üzere Avrupa’nın bir çok kentinde 
yapılan etkinliklerle lanetlendi. Katli-
amda yaşamını yitirenler anılırken, kat-
liamcılar ise şiddetle lanetlendi..  

Deprem sonrası Cemevleri kapıları 
herkese açık tuttu

Elazığ ve Malatya’da meydana ge-
len deprem sonrası Alevi kurumları 
taraından deprem bölgesinde bulunan 
tüm şube ve cemevleri kapılarının her-
kese açık olduğu ifade edildi.

DAD’dan Diyanet’in ziyaretine 
tepki:

Demokratik Alevi Dernekleri, Diya-
net İşleri Başkanı’nın Cem Vakfı Onursal 
Başkanı İzzettin Doğan’a Kur’anlı ziya-
retine ilişkin, “İnançlara saygılı olması 
gereken, bir taziye ziyaretini misyon 
magazinel bir boyuta taşıma fırsatçılığı 
gösteren ve misyoner edası takınan Ali 
Erbaş’a hatırlatmak isteriz” ifadeleri kul-
lanıldı.

Erdoğan, Madımak Katliamı suçlu-
sunun cezasını kaldırdı; Aleviler tep-
kili 

Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
bulunan Ahmet Turan Kılıç’ın cezasını 
kaldırdı. Turan, 33 kişinin katledildiği 
Madımak Katliamı’ndan ceza almıştı. 
Bu karara tepki gösteren Aleviler her 
yerde protesto eylemleri yaptı. 

FEDA: Katilleri aklayan zihniyet, 
onların suç ortağıdır!

Demokratik Alevi Federasyonu da 
yaptığı yazılı açıklamada Sivas hüküm-
lüsünün serbest bırakılmasın tepki 
gösterdi. Açıklamada, “Katilleri aklayan 
zihniyet, onların suç ortağıdır!” denil-
di. FEDA, ‘AKP’li Cumhurbaşkanı göz 
göre göre eli kanlı bir katili affetmekle 
Alevi toplumuna yaşatılan acılara ya-
klaşımını açık ve net ortaya koymuştur!’ 
dedi. 



SAYI:48  •  OCAK / ŞUBAT 2020

50SEMAH

Zonduldak’ta Gümeli Cemevine 
saldırı

Zonguldak Alaplı’da Gümeli Ceme-
vi ve Kültür Derneği’nin binasına gece 
saatlerinde saldırı yapıldı. Cemevinin 
camlarını kıran saldırgan ya da saldırg-
anların kimliği henüz belirlenemedi.

Alevi hastasına “Aleviler terörist-
tir” diyen doktor hakkında dava açıldı

Tedavi için gelen hastaya “Aleviler 
cemevinde dansöz oynatıyor. Şarap 
içiyor, buralar cümbüş evidir. Böyle bir 
din mi olur? Hepsi teröristtir. Berkin El-
van da teröristtir” diyen doktor, “halkı 
kin ve düşmanlığa tahrikten” yargılana-
cak. Duruşma İstanbul 14. Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülecek.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyo-
nu (AABF) Genel Merkezi binasına 
ırkçı saldırı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyo-
nu’nu saldırıya ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. Son yıllarda Almanya ve Avru-
pa’da ırkçı saldırıların arttığı kaydedilen 
açıklamada, bu saldırıların ırkçı politi-
kalar sonucu, yabancı düşmanlığının 
her geçen gün arttığı bir dönemde 
yapıldığı kaydedildi.

Dersim’de Xızır lokmaları ziyaret-
gahlarda paylaştırıldı

Dersim merkezde bulunan Gola 
Çeto ve Xozat’ta bulunan Çaxpar Ziya-
retgahı’nda Xızır lokmalarını pay eden 
yurttaşlar, çılalarını yakarak Xızır’ı 
çağırdılar.

Alevilerden Almanya ve 
Avusturya’da Türkiye Büyükelçilikleri-
ne siyah çelenk

Sivas’ta Madımak Oteli’nde 2 Tem-
muz 1993 yılında ikisi otel çalışanı 
35 insanı yakarak öldürmekten ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırılan Ahmet Turan Kılıç’ın Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
affedilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Aleviler Avrupa’da Kılıç’ın affedilerek 
serbest bırakılmasını protesto etti.

Almanya’da Marl Cemevine silahlı 
saldırı

Almanya Alevi Birlikleri Federasyo-
nu’na bağlı olan Marl Cemevine kimliği 
henüz belirlenemeyen şahıs ve şahıs-
lar tarafından silahlı saldırı yapıldı. Öte 
yandan AABF’ye bağlı Marl Cemevine 

silahlı saldırısı  kitlesel bir katılımla pro-
testo edildi.

Avrupa Alevi Kurultayı, Viyana’da 
gerekleşti

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da 
iki gün süren 1. Avrupa Alevi Kurultayı 
sonrası sonuç bildirgesi ‘Biz ne O’yuz ne 
Bu’yuz, biz Aleviyiz’ diyerek kamuoyu-
na sunuldu.  Aleviliğin diğer inançlar 
gibi kendine özgü, farklı bir inanç, 
başlıbaşına bir Yol olduğu vurgulanan 
bildirgede, Alevi kurumlarının her plat-
formda inancın bu özgün karakterini 
vurgulaması gerektiği belirtildi. Hakka 
uğurlama erkanlarının cem erkanı gibi 
yürütülmesi gerektiğine işaret edilen 
bildirgede “Biz ne O’yuz ne Bu’yuz, biz 
Aleviyiz” denildi. 

Dersim’de Xızır cemi bağlandı ve 
lokmalar paylaştırıldı 

Dersim’de bulunan Demokratik Ale-
vi Dernekleri Genel Merkezi’nde Xızır 
Cemi bağlandı, Xızır lokmaları pay-
laştırıldı. 

Cemevleri hakkında verilen 91 ka-
nun teklifinden 69’u reddedildi

Alevilerin uzun yıllardır yasal statü 
talep ettikleri cemevlerine dair AHİM ve 
yerel mahkemelerde alınan kararlar uy-
gulanmazken TBMM’ye 2002 yılından 
beri verilen kanun teklifleri ise görüşül-
müyor.

50 yıl aradan sonra ilk kez Düzgün 
Baba’da Xızır cemi tutuldu 

Dersim’de 50 yıl aradan sonra Düz-
gün Baba Cemevi’nde Xızır cemi tutul-
du. Bundan sonra her Xızır ayında Düz-
gün Baba’da cem tutmak istediklerini 
belirten Aleviler, inançlarını, yollarını 
gençlere, çocuklara aktarmak için gere-
ken çabayı göstereceklerini kaydettiler.

Kongre, Anma, Can Loqması, Pa-
nel, Muhabbet ve Müzik dinletileri 

FEDA-Wipperfürt Dergahı  oolağan 
koongresini gerçekleştirerek yeni yö-
netimini seçti. Bazı merkezlerde ise 
FEDA Dergahları, zaman içinde hakka 
yürüyen canlar için ‘Can Loqmalar’ pay 
etti. Diğer yandan bir çok merkezde 
Dergahlar, güncel-aktüel gelişmelerle 
ilgili paneller gerçekleştirdi, Müzik din-
letileri, Muhabbet  akşamları düzenledi. 
Freiburg’ta ev ziyaretleri yaıldı. Dort-
mund’ta ise Sakine, Fidan ve Leyla an-

ması gerçekleştirildi.  
Bütün Dergahlarda Xızır Cemleri
FEDA’ya bünyesinde faliyetlerine 

devam eden ve Almanya başta olmak 
üzere; Leverkusen, Freiburg, Hamburg 
HAK-EVİ, Dortmund-DAKME, Wip-
perfürht, Bilefeld, Bruchsal, Hagen, 
Limburg, Manheim yanı sıra Fransa, 
Avusturya ve İsviçre gibi bir çok mer-
kezde ‘Xızır Cemleri’ tutuldu, Xızır Niya-
zlar pay edildi. Cemlerde, Xızır Kültü 
anlatıldı, Xızırın darda ve zorda olanın 
yanında olduğu vurgusu yapıldı. 

Ali Contay hakka yürüdü
Almanyanın Freiburg bölgesinde 

yapmış olduğu hizmetler ve yurtsever 
kişiliği ile tanınan Ali Contay amansız 
hastalığa yenik düştü bir süredir tedavi 
gördüğü hastanede hakka yürüdü. 

FEDA; Ali Contay’ı unutmayacağız
Başsağlığı mesajı yayınlayan FEDA, 

‘Ali Contay’ın hakka yürümesini hepimi-
zi derinden üzmüştür. Yaşamı boyunca 
servet yerine Kimliği ve İnancı için haq 
mücadelesi veren  Ali canımızın emeği-
ni, mücadeesini unutmayacağız, dev-
ri daim olsun. ‘Ölür ise ten ölür Canlar 
ölesi değil’ diyen FEDA, Contay ailesinin 
ve Alevilerin başı sağolsun’ dedi.. 

Dergahlar Kongrelerini gerçekleş-
tirdi

Dortmund, Wüpperfurt ve Hagen 
Dergahları kongrelerini yaparak yeni 
yönetimlerini seçti.






