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Giriş

Türkiye toplumunun çoğunluğunu oluşturan Sünnî mezhebinden sonra en büyük ikinci 
inanç gurubu konumunda olan Alevîlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar modern cumhuri-
yetin kuruluşundan (1923) günümüze kadar geçen süreç içerisinde en çok tartışılan ama 
çözüm getirilemeyen konuların başında gelmektir. Yaklaşık olarak 92 yıllık cumhuriyet tarihi 
boyunca halkın oylarıyla iktidara gelen; sağcı ya da solcu, liberal ya da sosyalist, milliyetçi ya 
da ulusalcı, laik ya da anti-laik olsun istisnasız olarak tüm siyasî partiler Alevî toplumunun 
isteklerine ya da maruz kaldıkları sorunlara karşı ya bir devlet politikası olarak duyarsız kal-
mışlar ya da Alevîleri bir oy deposu olarak görüp onları siyasî propaganda aracı yapmaktan 
öteye gitmemişlerdir. 
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Öz: Ortadoğu’da mezhep çatışmalarının hızla arttığı bir dönemde Alevîlerin yüzyıllar boyunca maruz 
kaldıkları sorunlar gerek siyasî partiler gerekse kamuoyu tarafından daha fazla dillendirilir ve tartışılır olmuştur. 
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadarki süreç içerisinde iktidara gelen her siyasî parti Alevî toplumunun 
yaşadığı sorunları ele alırken Alevîleri bir oy yığını olarak görmüş ve bunun akabinde sorunun çözümü değişik 
partilerce siyasallaştırılarak adeta bir çözümsüzlük ortamı yaratılmıştır. Alevîlerin büyük çoğunluğunun yüksek 
sesle dile getirdikleri ve atılmasını istedikleri adımlar; cemevlerinin tanınması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, 
Alevîlere karşı uygulanan asimilasyona son verilmesi ve Madımak otelinin utanç müzesi yapılmasıdır. Alevîlerin 
istekleri bu kadar net ve çözüm içim atılması gereken adımlar çok zor olmamasına rağmen Alevî sorununa karşı 
izlenen politikada tutarlı olunmaması ve ilgili siyasî iradenin tesis edilememesi nedeniyle sorunlar daha da 
karmaşık bir hal almıştır. Alevî sorununun çözümüne karşı atılması gereken ilk adım partiler üstü düşünmek ve 
olayı bir devlet sorunu olarak ele almaktan geçmektedir. Ortadoğu’daki bir mezhep çatışmasının Türkiye’de vuku 
bulmasını engellemenin yegâne yolu partiler üstü bir yaklaşımla Alevî sorununu ele alıp Alevîlerin isteklerine 
kulak vererek belirtilen noktalarda ilgili adımların ivedi bir şekilde atılmasıdır. Bu çalışmanın temel amacı Alevî 
sorununu partiler üstü bir bakış açısıyla tartışmak ve sorunun çözümüne yönelik atılması gereken adımları 
incelemektir.
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M.Ö 500’lü yıllarda yaşamış olan ünlü Efesli filozof Herakleitos, “Her şey değişir, her şey sü-
rekli bir akış içindedir, her şey akar. Bir nehre iki kez giremezsiniz çünkü ikinci seferinde ne o 
nehir aynı nehirdir ne de siz aynısınız” der (Göze, 2009, s. 7). Tarihsel süreç içerisinde toplum-
ların, kültürlerin, inançların, yönetim biçimlerinin, siyasî yapıların, devlet sınırlarının, top-
lumsal değerlerin vb. sürekli değiştiği ve hâlâ değişim içerisinde olduğu bir düzende, Alevî 
sorunuyla ilgili tabiri caizse bir arpa boyu yol alınamamış olması izahı zor bir durumdur.

Tüm inançlara ve inanç gruplarına eşit mesafede yaklaşma anlayışına dayanan laiklik ilke-
sinin anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilmez temel maddelerinden 
biri olduğu, kaba tanımlama ile halkın yönetimi anlamına gelen ve azınlık haklarının güven-
ce altına alındığı bir yönetim biçimi olarak tanımlanan demokrasinin ve parlamenter siste-
min uygulandığı, tüm yurttaşlarının siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel vb. haklarının 
anayasa ile güvence altına alındığı ülkemizde, Alevî toplumunun yüzyıllar boyunca muzda-
rip olduğu sorunlara hâlâ çözüm getirilememiş olması, Alevîlerin toplumdan izole edilme-
sine ve keskin bir Sünnî-Alevî kutuplaşmasına yol açmaktadır. Hemen yanı başımızda başta 
Suriye ve Irak olmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinde mezhep ayrışmasının giderek arttığı ve 
mezhep çatışmaları neticesinde çok sayıda insanın öldüğü ve ölmeye devam ettiği bir sü-
reçte, Alevî toplumunun yaşadıkları sorunların partiler üstü bir anlayışla, tutarlı ve istikrarlı 
bir siyasî irade ile çözüme kavuşturulması, Ortadoğu’da yaşanan bu mezhep çatışmalarının 
ülkemizde vuku bulma tehlikesini bertaraf etme açısından zarurî bir durumdur.

Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Alevî sorununu daha anlaşılabilir bir bakış açı-
sıyla ele alabilmek için öncelikli olarak Alevîlik kavramı ve Alevî inancı tartışılacak ve Alevî 
toplumunun cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreç içerisinde yaşadık-
ları sorunlar irdelenecektir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise Alevî sorununa çözüm önerile-
ri sunulacak ve soruna neden partiler üstü yaklaşılması gerektiği tartışılacaktır. 

Kavram Olarak Alevîlik ve Alevîlik İnancının İslâm Dini İçindeki Konumu

Alevîlik İslâm içerisinde bir mezhep mi? Yoksa ayrı bir inanç mı? Ya da inançtan öte sadece 
bir kültür mü? Tartışmaları yüzyıllardır yapılmakta olup bu tartışma güncelliğini hâlâ ko-
rumaktadır. Bu soruların cevabı Alevîlik nedir? sorusunun cevabında yatmaktadır. Gerek 
teoloji (ilahiyat) bilimi gerekse temel Alevî kaynakları herkes tarafından kabul gören net 
bir Alevîlik tanımlaması yapamamaktadır. Bunun başlıca nedenleri, Alevîlerin yazılı bir dinî 
kaynaklarının bulunmaması, kendi içerisinde tutarlı bir ortak anlayış geliştirememiş olması 
ve Alevîlik kavramı üzerine tarihsel süreç içerisinde çok sayıda değişik tanımlamalar yapıl-
masından ve kimi zaman bu tanımlamaların birbiriyle çelişir olmasından kaynaklanmakta-
dır (Aytaş, 2010, s. 17). Bu çelişkili durum günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Alevîlik 
İslâm içerisinde yer alan bir mezhep mi? Yoksa İslâm dışında ayrı bir din mi? tartışmaları ül-
kemizde hâlâ güncelliğini fazlasıyla korumaktadır. Alevîlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara 
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çözüm üretebilmek için Alevîlik kavramının ve inancının sınırlarını çizmek, temel ortak de-
ğerlerini saptamak, İslâm inancı içerisinde ki yerini veya İslâm ile olan ilişkisini tespit etmek, 
bu inancın önemli ritüellerini ve temel enstrümanlarını belirlemek önemli bir durumdur.

Alevîlik 19. yüzyılda ortaya çıkmış yeni bir kavram olmasına rağmen kökleri Türklerin İslâm 
öncesi benimsedikleri inanç ve ritüellere dayanmaktadır (Erkek, 1954). Türklerin İslâmiyet’i 
kabul etmeden önceki temel inanç sistemlerinden biri olan ve M.Ö 4. yüzyılda ortaya çıktığı 
kabul edilen Şamanizm’in Alevî inancı üzerindeki etkileri oldukça fazladır (Tokarev, 2014). 
İslâmiyet’in kabulünden sonra eski Türk topluluklarından bir kısmı Şamanizm inancından 
tam olarak kopamamışlar ve İslâm öncesi ritüellerin bir kısmı İslâmî motiflerle birleştirilerek 
Alevî inancının temellerini atmışlardır. Bu etkileşimin en güçlü delil ve örneğini Alevîlerin 
ibadet şeklinde görebiliriz. 

Şamanizm inancının temel ritüellerinden biri olan “semah” Alevî ibadetinin temel yapı ta-
şını oluşturmaktadır (Ayaz ve Sultanova, 2013, s. 122). İnsanın maneviyatla yüzleşmesi ve 
maddi dünyadan uzaklaşarak Allah’a yaklaşması olarak tanımlanan semah, Alevîlerin dinsel 
ayinlerinde kadın ve erkeklerin ozanların deyişleri eşliğinde dönmesi şeklinde yapılır (Erol, 
2010). Kadın ve erkeğin dinî ayinlerde müzik eşliğinde dönüşü gezegenlerin güneş çevre-
sinde dönüşünü simgeler ve bu da eski çok tanrılı inançlardan geldiğini gösterir. İlk olarak 
ateş çevresinde yapılan ritüel Şaman dansları, daha sonraları tasavvuf ve İslâmlığın etki-
siyle Alevî toplumunun cem ibadetlerine girmiştir. Bu nedenle, Alevîliği eski Türk kültür ve 
inançları ile İslâm dininin bir sentezi ya da kaynaşması olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bu 
yönüyle Alevîlik İslâmiyet’in iki temel kolu olan Sünnîlik ve Şiîlikten tamamen ayrılır (Gün-
gör, 2012, s. 1940). Fakat Alevî kavramının teknik manasına ya da içerisinde barındırdığı 
derin İslâmiyet ritüellerine baktığımızda, Alevî inancının İslâm içerisindeki konumu daha 
da netleşmektedir.

Terim olarak Alevîlik en basit tanımlamayla İslâm Devleti’ni 656-661 yılları arasında yönetmiş 
olan Hz. Ali’nin yanında olmak ve onun yolundan gitmek demektir (Dedekargınoğlu, 2010, 
s. 327). Alevîlik inancında Hz. Ali’nin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Hz. Muhammed’le bir-
likte Ehl-i Beyt’in en önemli ismi olan Hz. Ali, istisnasız tüm Alevîlerin rehber aldıkları büyük 
bir din önderidir. İslâm tarihinin en önemli sahabilerinden biri olan ve “Allahın Aslanı” laka-
bını almaya şerefine nail olan Hz. Ali, İslâm’ın kuruluş ve yayılış döneminde oynadığı eşsiz 
rol gerçeğine bağlı olarak şunu diyebilir ki Hz. Ali’ye bağlı olan bir inanç grubu doğal olarak 
Hz. Ali’nin yolundan yani İslâm inancının yolundan gitmektedir. Diğer bir deyişle Alevîlik, 
Hz. Ali gerçeğinden yola çıkarak İslâm içerisinde bir inanç sisteme olarak tanımlanabilir. 

Alevîlerin Hz. Ali’ye yüklediği anlam ve önem Türkiye’de en büyük nüfusa sahip olan Sünnî 
mezhebinden önemli boyutlarda farklılık gösterir. Diğer tüm İslâmî mezhepler gibi Hz. Mu-
hammed’i son peygamber olarak kabul eden Alevîler, Hz. Ali’nin Hz Muhammed’den sonra 
halifeliğe Allah ve Hz. Peygamber tarafından tayin edildiğine inanmaktadır. Sünnî inancın-
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da Allah-Muhammed-Dört Büyük Halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) sı-
ralamasından farklı olarak, Alevîlik mezhebinde Hâkk-Muhammed-Ali sıralaması esas alınır 
(Duman, 2011). Ehl-i Beyt yani Hz. Muhammed’in ev ahalisi ve akrabaları ile On İki İmam 
sevgisi Alevîlik inancının bir diğer önemli özelliğidir (Koçak, 2013, s. 239). Tüm bu farklılık-
lara rağmen Alevî inancının İslâm’ın temel değerlerini kabul etmesi veya yok saymaması 
yönünden şunu demek yanlış olmaz ki Alevîlik İslâm dini içerisinde yer alan ve tasavvufî 
bir yorum ile inancı ele alan fakat eski Türk inançlarından ve geleneklerinden tam olarak 
kopamamış bir İslâmî mezheptir.

Türkiye’de Alevî Sorunu ve Çözüm Önerileri

Alevî sorunu, Alevî toplumu ile Sünnî toplumu arasında yaşanan bir sorun değildir. Alevî so-
runu, Alevîlerin inançlarından dolayı temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları 
ve toplumdan izole edilmeleri, inançlarının ve ibadet yerlerinin yok sayılması, devletin Alevî 
vatandaşlarının isteklerini yok sayması, toplumun ikinci büyük mezhebi olan Sünnî toplu-
mu ile eşit statüde olamamaları ve tarihsel süreç içerisinde yaşanan başta Maraş, Çorum 
ve Madımak olmak üzere Alevî toplumunun maruz kaldığı katliamlara karşı devletin pasif 
durumu olarak tanımlanabilir. 

Alevî sorunun çözümü devletin Alevî önderleri ve sivil toplum örgütleriyle diyaloga girip, 
taleplerine karşılık vermesi ile çözülebilir. Alevî toplumunun yüksek sesle dillendirdikleri 
en temel istekleri şu şekilde sıralanabilir: Zorunlu din derslerinin kaldırılması, cemevlerinin 
inançlar statüsünün yasal olarak tanınması, Madımak Oteli binasının “utanç müzesi” olması 
ve başta Alevî köylerine cami yapılması gibi asimilasyon sürecinin sona erdirilmesi. Bunlar, 
Alevîlerin en temel istekleri olmakla birlikte, bu isteklerin sayısını uzatmak mümkündür. 
Tüm bu taleplere siyasî partilerin bir devlet politikası olarak yaklaşması yani partiler üstü bir 
anlayış ile ele alması gerekmektedir.

Zorunlu Din Derslerinin Kaldırılması

Türkiye’nin eğitim sistemi içerisinde yer alan zorunlu din dersleri gerek medya tarafından 
gerekse toplum bazında sıklıkla tartışılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eğitimde 
zorunlu din ve ahlâk kültürü derslerine karşı Ankara’dan davacı olan 14 Türk vatandaşının 
2011’de açtığı davada, Türk hükümetinden “zaman geçirmeden öğrencilerin zorunlu din 
ve ahlâk kültürü derslerinden muaf tutulmalarını da sağlayacak yeni bir sisteme geçmesi” 
kararına varmasından sonra bu tartışmalar daha fazla artmıştır (Efe, 2012). 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 yılına kadar geçen süreç içerisinde genel olarak din 
dersleri seçmeli ders olarak okutulmuştur. 12 Eylül Askerî Darbesinden sonra din dersleri 
Türk eğitim sisteminde zorunlu hale getirilmiştir (Kaymakcan, 2006, s. 22-25). Demokratik 
olmayan ve iktidarı silah zoruyla ele geçiren askerî gücün yürürlüğe koyduğu bu uygulama 
günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
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Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki İslâm inancında zorlama yoktur. Allah’ın tüm insanoğ-
luna bahşettiği Kur’ân-ı Kerîm’in Bakara sûresinin 256. âyetinde “dinde zorlama yoktur” vur-
gusu yapılmıştır (Atmaca, 2013). Öğrencilerin ve velilerinin rızası olmadan zorla din dersi 
eğitimi verilmesi İslâm dininin fıtratına aykırı gelmektedir. Aynı zamanda din dersi eğitimi 
almak istemeyen öğrencilere zorla din dersi eğitiminin verilmesi öğrencilerin dine bakış 
açılarını olumsuz olarak etkileyecektir.

Diğer yandan din derslerinin zorunlu olması tartışmanın yanında bu derslerin içeriği ve 
Alevî inancına ne kadar yer verdiğini tartışmak önemlidir. Laik bir sistemde devletin tüm 
din ve inançlar karşısında tarafsız kalması gerekmektedir. Bu nedenle eğer devlet din ders-
leri verecek ise bu dersler tek bir mezhebin öğretilmesi şeklinde olmamalıdır. Genel olarak 
baktığımızda zorunlu din dersleri adı altında Türkiye’de en büyük inanç grubu olan Sünnî 
mezhebinin öğretildiğini görmekteyiz. Sayıları tartışma konusu olan fakat aşağı yukarı 20-
25 milyon oldukları yani ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan Alevîlere, zorunlu din 
dersleri adı altında Sünnî inancının öğretilmesi ve Alevîlik inancına yer verilmemesi kabul 
edilebilir bir durum değildir (Kurt, 2010).

Tüm bu yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karara uygun değişikliklerin yapılması, Alevî öğren-
cilerin daha fazla mağdur edilmesini önleyecek ve aynı zamanda Alevî sorunun çözümüne 
yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır.

Cemevlerine “İbadethane Statüsü” Verilmesi ve Alevî Köylerine Cami Yapılması

Cemevi; Alevîlerin kutsal saydığı, bağlama eşliğinde semah yaparak ibadetin ettiği, Al-
lah-Muhammed-Ali ve On iki İmamların adlarını andığı yerlerdir. Arapçadan gelen ve keli-
me olarak “toplantı” anlamına gelen cem, Alevîlerin ve Bektaşîlerin cemaatle birlikte yaptığı, 
son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadettir (Sevinç, 2013). 

Alevî toplumunun ibadetlerini ettikleri cemevlerinin yasal statüsü sıklıkla tartışılmaktadır. 
Laik bir sisteminde devletin tüm inanç gruplarına eşit yaklaşması ve taleplerine hizmet şek-
linde karşılık vermesi gerekmektedir. “Alevîlik İslâm içerisinde bir mezheptir ve bu yüzden 
tüm Müslümanlar gibi camilere gitmelidirler” anlayışı, demokratik ve laik bir devlet sistemi-
ne uymamaktadır. Diğer bir deyişle, devletin görevi inançları tanımlamak ya da onları belli 
bir sınıfa koymak değildir. Aksine, devletin temel misyonu, inanç grupları arasında ayrım 
yapmadan ve onları sınıflandırmadan taleplerine karşılık vermektir. 

Cemevlerinin yasal olarak tanınması şöyle dursun Alevî köylerine artan bir şekilde cami ya-
pılması tartışmaları gerek Alevîler gerekse toplumun değişik sivil toplum örgütleri tarafın-
dan sürekli dillendirilmektedir. Alevîler ibadetlerini cemevlerinde yapmasına rağmen dev-
letin bilinçli olarak Alevî köylerine cami yapması tek bir şeyle açıklanabilir. Devlet sistematik 
bir şekilde Alevîleri asimile etmek istemektedir. Alevî köylerine yapılan her cami ile birlikte 



IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı II

40

devlet, Türkiye’nin en büyük din veya inanç azınlığını oluşturan Alevî toplumunun kimliğine 

ciddi bir müdahale etmektedir. Aynı zamanda bu durum ülke ekonomisine de büyük zarar 

vermektedir. Buralara yapılan camilere Alevî toplumu gitmemekte ve doğal olarak camiler 

boş kalmaktadır. Alevî köylerinde boş kalan camiler çalışanlarıyla birlikte ekonomik kayıp-

tan başka bir şey değildir. 

Ülke nüfusunun yaklaşık olarak üçte birini oluşturan Alevîlerin; toplumun birer eşit yurttaş 

olabilmeleri ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini edebilmeleri için cemevlerinin devlet tara-

fından atılacak adımlarla yasal statüye kavuşturulması, Alevî sorununun çözümüne yönelik 

atılması gereken en ciddi adımların başından gelmektedir. Alevî köylerine yapılan camilerin 

cemevlerine dönüştürülmesi atılması gereken bir diğer önemli bir adımdır. Nasıl ki devlet 

tüm vatandaşlarından eşit olarak vergi almaktaysa yani vergi toplarken Alevî-Sünnî ayrımı 

yapmamaktaysa, devletin vatandaşların taleplerini ayrım yapmadan topladığı vergilerle 

karşılık vermesi gerekmektedir. 

Madımak Oteli’nin “Utanç Müzesi” Yapılması

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edil-

miş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılması ve çoğunluğu 

Alevî 33 yazar, düşünür, ozan ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak 

hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylar cumhuriyet tarihi boyunca Alevî toplumu-

nun karşı karşıya kaldığı en vahim olaylardan biri olarak tanımlanmaktadır (Ağıl, 2014). 

Alevî-Sünnî ayrışmasının yaratılmak istendiği bu olayların toplumsal etkileri varlığını hâlâ 

sürdürmektedir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olan ve utançla andığımız Madımak Oteli 

olaylarının özellikle Alevî toplumu üzerinde yarattığı etki telafi edilemez boyutlardadır. 

2010 yılında kamulaştırılan ve daha sonra bilim ve kültür merkezine dönüştürülen Madı-

mak Oteli binasının Alevî toplumunun isteklerine uygun olarak utanç müzesine dönüştü-

rülmemiş olması yaşanılan acıları daha fazla şiddetlendirmektedir (Ağıl, 2014). Sembolik 

bir adım olmasına rağmen bu isteğin yok sayılması ve ilgili adımların atılmaması Alevîlerin 

toplumdan izolasyonuna neden olmaktadır. Madımak Oteli binasının bilim ve kültür müze-

si yerine utanç müzesi olması hem yaşanılan acının mevcut ve gelecek kuşakları tarafından 

unutulmamasına hem de devletin Alevî sorunun çözümüne yönelik ufak da olsa bir adım 

atmasına vesile olacaktır. Madımak Oteli’nin utanç müzesine dönüştürülmesi Alevî toplu-

munun en masum ve en uygulanabilir istek ve devlet tarafından atılması en kolay adımdır.

Alevî Toplumuna Partiler Üstü Yaklaşımın Önemi 

Cumhuriyet tarihi boyunca Alevî toplumu siyasî partiler tarafından oy deposu olarak gö-

rülmüştür. Özellikle seçim öncesi dönemlerde Alevî sorununa yönelik çözüm vaatlerinde 

bulunulmuş fakat herhangi bir adım atılmamıştır. Alevî sorununun partiler tarafından si-
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yasallaştırılması süreci çıkmaza sokmuştur. Alevî toplumunun taleplerine karşılık vermek 
tüm siyasî partilerin ortak görevidir ve bu süreç partiler üstü yaklaşımı gerektirmektedir. 
Bunun başlıca nedeni sorunun siyasallaşmasını önleyerek olası Alevî-Sünnî çatışmalarını 
önlemektir. Mezhep tartışmalarının hızlanarak arttığı 21. yüzyılda olası Alevî-Sünnî çatış-
masını önlemenin yegâne yolu Alevî toplumunun maruz kaldığı sorunlara siyaset üstü bir 
anlayışla yani bir devlet politikası olarak bakmak ile mümkündür. Mezhep çatışmaları tari-
hin her döneminde insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en önemli toplumsal sorun olarak 
ortaya çıkmıştır.

1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar in-
sanlık tarihinin en vahim mezhep çatışmalarından birini oluşturmaktadır (Penman, 2014). 
Protestan ve Katolik toplumları arasındaki mezhep savaşları neticesinde binlerce insan ha-
yatını kaybetmiş, toplumlar derin yaralar almış ve en önemlisi insanlık tarihine utanç dolu 
bir dönem olarak girmiştir. Tarihsel süreç içerisinde Hıristiyan dünyasında mezhepler birle-
şirken Müslüman dünyasında mezhep çatışmaları şiddetlenerek artmaya başlamıştır. 

Ortadoğu ve İslâm dünyası üzerindeki mezhep mücadeleleri her geçen gün biraz daha açı-
ğa çıkarken çatışmanın boyutları ve etkileri hızla artmaktadır. Genel olarak bu çatışmalar 
İslâm dininde en büyük iki mezhep konumunda olan Sünnî ve Şiî grupları arasında yaşan-
maktadır. Özellikle Irak gibi Sünnî ve Şiî grupları barındıran ülkelerde karşılıklı olarak Sünnî 
ve Şiîlerin terör eylemleri neticesinde birbirlerini öldürülmesi, cami, türbe veya pazar yerle-
rinin kitlesel ölümlere yol açacak şekilde bombalamaları sıklıkla yaşanan olaylardır. Bu sü-
reç, Amerika’nın Irak’ı işgal ettiği 2003 yılından itibaren kademeli bir şekilde artmış, Suriye 
gibi Alevî nüfusa sahip diğer İslâm ülkelerine yayılmıştır (Salihi, 2014). Kontrolden çıkan bu 
mezhep çatışmaları diğer İslâm ülkelerini de tehdit etmektedir. 

Sünnî ve Şiî grupları arasında en kanlı mezhep çatışmalarının yaşandığı Irak ve Suriye ülkele-
ri ile komşu olan Türkiye, Sünnî ve kısmen de olsa Şiî inancına yakın olan fakat özü itibariyle 
farklı ritüellere sahip Alevî nüfusunu barındırmaktadır. Komşu ülkelerde yaşanan çatışma-
ların Türkiye’ye sirayet etme ihtimali göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Alevî-Sünnî 
çatışmalarının vuku bulma ihtimali sadece bulunduğumuz coğrafyadan değil aynı zaman-
da tarihimizde yaşanan olaylardan dolayı ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Gerek Osmanlı Devleti gerekse Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Irak’ta olduğu gibi şid-
detli ve uzun süren mezhep çatışmaması olmamasına rağmen Alevî toplumu bu süreç bo-
yunca çeşitli şiddet olaylarına maruz kalmıştır. Kahramanmaraş ilinde 1978’tevuku bulan, 
yaklaşık olarak 1 hafta süren ve resmî rakamlara göre yaklaşık 150 Alevî yurttaşın öldürül-
düğü ve çok sayıda Alevînin evlerinin yakıldığı Maraş katliamı; 1980 yılının Mayıs ve Tem-
muz ayları arasında meydana gelen ve çoğu Alevî toplam 56 vatandaşın hayatını kaybettiği 
Çorum olayları ve 1993 yılında Sivas’ın Madımak Oteli’nde çoğu Alevî olmak üzere toplam 
33 yazar, düşünür, ozan ile 2 otel çalışanının yakılarak katledildiği olaylar cumhuriyet tarihi 
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boyunca yaşanmış en ciddi Alevî katliamlarıdır (Zürcher, 2008). Olayların Türkiye toplumu 
üzerinde açtığı derin yaralar hâlâ hafızalarımızda varlığını korumaktadır. 

Bu tür olayların bir daha vuku bulmaması ve Ortadoğu’da giderek artan mezhep çatışma-
larının ülkemize sirayet etmesini engellemenin yegâne yolu Alevîlerin taleplerine partiler 
üstü bir anlayış ve bir devlet politikası olarak karşılık verilmesidir. Bu yolda atılacak adımlar 
toplumsal barışa katkı sağlayacak, demokrasimizi kuvvetlendirecek ve eşit yurttaşlık sağla-
narak insan hakları güvence altına alınacaktır.

Sonuç

Bu çalışmada Alevî toplumunun maruz kaldığı sorunlar ve talepleri siyaset üstü bir anlayış 
ile irdelenmiş ve partiler üstü yaklaşımın önemi tartışılmıştır. Alevîlerin en fazla dile getirdi-
ği talepler; zorunlu din derslerinin kaldırılması, cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, 
Alevî köylerine cami yapımının durdurulması ve Madımak Oteli’nin utanç müzesi yapılma-
sıdır. Bu talepleri uzatmak mümkündür fakat yukarıda belirtilen istekler atılması gereken en 
önemli ve acil adımlardır. 

Dünyada ve özellikle İslâm ülkeleri arasında hızla artan ve binlerce insanın yaşamına neden 
olan mezhep çatışmalarının Türkiye’ye yayılmasının engellemenin temel yolu Alevî top-
lumunun isteklerine partiler üstü bir anlayış ile karşılık vermektir. Yaşadığımız coğrafyada 
meydana gelen Sünnî-Şiî mezhep çatışmalarının ve tarihimizde tanıklık ettiğimiz Alevî-Sün-
nî kutuplaşmasının bir neticesi olarak mezhep çatışmalarının ülkemizde de vuku bulma 
tehlikesi devleti daha hızlı ve duyarlı adımlar atmaya zorlamaktadır. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasî partilerin siyasî kimliklerini bir kenara bırakarak 
olası mezhep çatışmalarını engellemek, Alevîlerin toplumun birer eşit yurttaşı yapmak ve 
demokrasiyi güçlendirmek için belirtilen noktalarda adım atması gerekmektedir. Toplumsal 
barışın sağlanması ve insan haklarının güvence altına alınması için bu adımların birer devlet 
politikası ile uygulanmaya konması gerekmektedir. Alevîlerin Türkiye toplumu ile tekrar bü-
tünleşmesi, yaşadıkları toplumsal acıları unutmaları ve kendilerini ülkenin birer eşit yurttaşı 
olarak görebilmeleri için isteklerine zaman kaybetmeden karşılık verilmesi gerekmektedir.
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