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SİYASAL BİR MESELE OLARAK ALEVİLİK
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ÖZET 

Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olan Alevilik; sosyal, kültürel 
boyutlarının yanı sıra siyasal boyutu da bulunan kompleks bir tartışmadır. Bu 
makalede Aleviliği, laik Türkiye’nin din algısı ve politikası bağlamında ele alaca-
ğım. Kemalist Cumhuriyet’in din politikasının temeli, milli din anlayışını merkeze 
alan “dışlayıcı laiklik”tir. Din ile devlet işlerinin ayrılmasından öte; farklı inanç, 
değer ve dinleri “kontrol altında tutma” anlamına gelen bu laiklik biçimi, Alevilik 
sorununun da kaynağıdır. Alevilerin sorunlarının en önemli parametresi, bu ideolojik 
duruşun ürettiği din politikasıdır. Türkiye’de “Devletin din işlerine bakması” için 
kurulan Diyanet İşleri Reisliği, toplumsal hayatta var olan dinsel çoğulluğu kontrol 
etmeye dönük bir işlev üstlenmiştir. “Dinin tekil bir yorumunu tekel altında tutmak” 
olarak tanımlanabilecek olan bu misyon, Türkiye’de türdeş din anlayışının gelişme-
sinin de temel nedenidir. Çoğul otorite, kurum ve yorumların tehlikeli bulunması ve 
dinsel söylemin tekel altına alınması bu anlayışın sonucudur. Bu paradigma, Alevi-
lerin ve Aleviliğin dışlanmasının nedenlerindendir.

Tekke ve Zaviyeler Kanunu ve Tevhidi Tedrisat Kanunu ile beraber siyasal bir 
meseleye dönüşen Alevilerin, siyasal ve toplumsal hayata yansımaları da çalışma-
mızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Sonuç olarak, siyasal zeminde Alevilerin 
sorunlarının çözümü, dışlayıcı laiklikten kamusal hayatta dinin görünürlülüğüne 
müdahale etmeyen pasif laikliğe geçişle mümkün görünmektedir. Sorunun çözümü 
de, toplumsal hayattaki çoğulluğun dini alana yansımasının yanı sıra, çoğul otorite, 
kurum ve yorumların önünün açılmasına bağlıdır.
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GİRİŞ

Alevilik, Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine ve özellikle de Hz. Ali’ye göste-
rilen saygı ve sevginin tezahürü olarak ortaya çıkan dinî ve siyasi grupların genel adı 
olarak tanımlanabilir. Özgül bir siyasi, sosyal ve kültürel yapılanma olan Anadolu 
Aleviliği ise Türklerin, İslamiyet öncesindeki siyasi, dinî ve etnik farklılıklarla
buluşmalarının sonucu olarak görülebilir.1

İslâmi-tasavvufi bir terminolojiyle hayat bulmuş özgün bir oluşum ve 
Türkiye’nin din haritasının önemli bir parçası olan Alevilik, İslam dairesi içinde bir 
tarikat ve mezhep olarak kabul edilmenin yanı sıra, İslam’ın dışında farklı bir din 
veya inanç biçimi olarak da değerlendirilmektedir.2 Eklektik ve senkretik özel-
likleriyle birçok din, inanç ve felsefeden beslenen Alevilik, Zerdüştlük, Maniheizm,
Babailik, Haydarilik, Kalenderilik ve Hurufilik gibi dini ve siyasi hareketlerden de 
etkilenmiştir. Bu nedenle Alevilik, çoğunlukla heterodoks bir akım olarak görül-
müştür.3

Alevilik tarihsel olarak üç ayrı dönem yaşamıştır. Bunların ilki, Aleviliğin orta-
ya çıkış ya da oluşum dönemi olarak anlamlandırılabilecek olan Kızılbaşlık döne-
midir. İkinci dönem ise Kızılbaşlık sürecinden sonra dinî bir cemaate dönüşerek 
heteredoks ve senkretik özelliklerle buluştukları, inanç ve ibadetleriyle toplumdan 
uzaklaştıkları Alevilik dönemidir. Sonuncu dönem ise tarihsel Aleviliğin modern-
leşme süreci içindeki konumudur. Aleviliğin tarihsel mirasını oluşturan süreç, Os-
manlı devleti içinde edindiği periferik deneyimdir.4

İçinde yaşadığımız ülkenin önemli tartışma konularından biri, hiç şüphesiz 
böylesi kompleks bir bağlama ait olan Aleviliktir. Bu meselenin siyasal boyutlarını
tartışmaya geçmeden önce, modern-ulus devletin din politikasını ortaya koymak 
gerek. Çünkü siyasal bir mesele olan Aleviliğin sorunlarının kökeninde ulus devletin 
din politikası bulunmaktadır.

1 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Anadolu Kültürü Yayınları, İstanbul, 1990, s. 19-27. 
2 Necdet Subaşı, Alevi Çalıştayları Nihai Raporu, Ankara, 2012, s. 40.
3 İrene Melikof, Uyur İdik Uyardılar: Alevilik – Bektaşilik Araştırmaları, Cem Yayınları, İstanbul, 1994, 

s.107.
4 Necdet Subaşı, Alevi Modernleşmesi, Kitabiyat, Ankara, 2005, s. 17-19.
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1. SİYASAL BİR MESELE OLARAK ALEVİLİK

1.1. Milli Dinlerin Oluşumu veya “Kimin Toprağı Onun Dini”

Reformasyon Çağı bütün Avrupa toplumlarında büyük çalkantılara, ayaklan-
malara ve toplumsal depremlere neden olmuştur. Toplumsal ayaklanmaların yanı 
sıra, Katolikler ile Protestanlar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir. Bu 
çatışmalar, 1555 yılında imzalanan Augsburg Din Barışı Antlaşması’na değin devam 
etmiştir. Augsburg Din Barışı Antlaşması, Avrupa’nın düşünce ve din özgürlüğü
anlayışı ile egemen ve uyrukları arasındaki ilişkinin niteliğini göstermesi bakımın-
dan oldukça ilginç ve etkisini hâlâ hissettiren bir antlaşmadır. Antlaşmanın özü, 
Latince “cuius egio, eius religio” sözleriyle ifade edilen “kimin toprağı, onun dini” 
ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir prens Katoliklik ya da Protestanlık dininden hangisini 
tercih etmiş ise o prensliğin egemenlik alanı içinde yaşayanlar da o dinî kabul etmek 
zorundadır. Prensin dinini seçmeyenler, bağlı oldukları dinî seçen başka bir prensin 
toprağına göç edeceklerdir. Avrupa’nın din haritasını ortaya çıkaran bu anlaşmada 
yer alan “kimin toprağı, onun dini” ilkesi ile ulus devletlerin inşa sürecine bağlı ola-
rak ulusal din anlayışları ortaya çıkmıştır. Böylece dinler, ulusal-milliyetçi bir kon-
sept içinde yeniden yorumlanmaya başlanmıştır. Ulus devletlerin ihtiyaçlarına göre, 
dinin yeniden yorumlanması ile beraber Almanya’da Protestan, İngiltere’de Angli-
kan ve Fransa’da Galikan isimli millî kiliseler ortaya çıkmıştır.5 Kısacası din, mo-
dern zamanın ruhuna uygun ve ulusal bir konsept içinde yeniden inşa edilir.

Yeni Cumhuriyet, ümmet algısına sahip olan Osmanlı’nın bakiyesi olmasına 
rağmen, modern bir ulus devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bu yeni devletin
siyasal, kültürel ve dinsel uygulamalarına ilham veren kurucu aktörlerden birisi,
Ziya Gökalp’tır.6 Yeni düzenin kurucu zihinlerinden biri olan Gökalp de dini, mo-
dernitenin ruhuna uygun biçimde yeniden anlamlandırır. Örneğin, ona göre dinler, 
her şeyi kutsal ve kutsal olmayan biçiminde değerlendirir. İslam’da da iki tür ayin 
vardır: Menfi ayinler ve müspet ayinler. Menfi ayinlerin prototipi, abittir. Bireysel 
inanç pratikleridir. Oruç, zekât, namaz vs. bu ayinlerin gayesi ferdi, bireysellikten 
arındırmaktır. Böylece kişi, fedakâr bir “vatandaş” olur. Yine bu ibadetler, ferdi 
yavaş yavaş bireysellikten arındırarak “içtimai” bir kişiliğe hazırlar. Toplumsal ru-
hun damgasıyla şekillenen Cuma namazı, hac ibadeti, bayram namazı bu tür ayin-
lerdir. Yine Gökalp, toplumsal modernleşme için dinin modernleşmesi gerektiğini 

5Hulusi Yazıcıoğlu, Bir Din Politikası Laiklik, Şa-to Yayınları, İstanbul, 2005, s. 148–158
6 Şahin Gürsoy, İhsan Çapçıoğlu, “Bir Türk Düşünürü Olarak Ziya Gökalp: Hayatı, Kişiliği ve Düşünce 

Yapısı Üzerine Bir İnceleme”, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,  C: 47. S: 2, 2006. s. 97.
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savunur ve dinî bilgileri, modern paradigma bağlamında yorumlayarak yeni işlevlere 
kavuşturur. Mesela iyi mümin yerine iyi vatandaş rolünü önerir.7

1.2. Meşruiyet Kaynağı Olarak Laiklik ve Alevilik 

Derin ve trajik bir hafızaya sahip olan Alevilerin sorunlarının çözümü, modern-
ulus devlet paradigmasıyla tarih sahnesine çıkan Cumhuriyet’in din politikası ile 
yakından alakalıdır. Türkiye’nin din politikasını belirleyen temel ilke; din ile devlet 
işlerinin birbirlerinden ayrılmasından öte dinin ve dini hayatın kontrol altına alın-
masını ve denetlenmesini savunan “dışlayıcı laiklik” ideolojisidir.8 Siyasal iktidarın 
türlü eylemlerine meşruiyet kazandıran ana ilke olma özelliğini taşıyan bu laiklik
biçimi, Türkiye’nin din politikasının en önemli sacayağı ve modern cumhuriyetin de 
kurucu mitidir.9

Yeni kurulan siyasal sistemin din politikasının güzergâhları, laikleşme sürecin-
de ortaya çıkmıştır. Saltanatın kaldırılması, İslam toplumunun birliğini sembolize 
eden hilafetin ilgası, Osmanlı siyasal yönetiminde en yüksek dinî mevkie sahip olan 
ve siyasal kararların İslam hukukuna uygunluğunu kontrol eden Şeyhülislamlık 
makamının kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılarak yerine devlete 
bağlı Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulması, dinî mahkemeler olan Şer’i mahkeme-
lerin kaldırılması, medreselerin kapatılarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul 
edilmesi, tarikatların faaliyetlerinin yasaklanması ve 1928 yılında, 1924 Anayasa-
sı’nın 2. maddesi olan “Türkiye devletinin dinî, din-i İslam’dır” ibaresinin anayasa-
dan çıkarılması fiilleri yeni kurulan rejimin siyasal yönünü ve hüviyetini tespit 
etmek bakımından oldukça önemlidir.10

Türkiye’nin Batılılaşma/modernleşme sürecinde görüleceği üzere, dinin top-
lumsal etkilerini zayıflatmak için gerçekleştirilen bu tür değişiklikler, yeni siyasal 
sistemin en radikal taraflarıdır. Fesin yasaklanarak şapka giyilmesinin yasalaşması, 
takvimin, alfabenin değiştirilmesi, haftalık tatil gününün cuma gününden pazar gü-
nüne alınması gibi değişiklikler, bir bütün olarak düşünüldüğünde, dinin toplumsal 
etkisini zayıflatmak için yapılmış, oldukça kapsamlı ve ideolojik değişiklikler oldu-
ğu görülecektir.11

7 Ergün Yıldırım, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, Bilge yayınları, İstanbul, 1999, s. 85–86
8 Ahmet T. Kuru, Pasif ve Dışlayıcı Laiklik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 4-15.
9 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990, s. 85
10 Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Modernleşme Din ve Parti Politikası, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1985,  s. 

66
11 Gottard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslamlık, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1972,  s. 19–35.
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Cumhuriyetin din politikası daha da berraklaştıran eylemler, 3 Mart 1924’te
hilafetin ilgası, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldı-
rılarak yerine Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulmasıdır. Hilafet ilga edilmeden önce, 
dünya Müslümanlarının ihtiyaçlarına cevap vermekten oldukça uzak ve manipülas-
yonlara açık hale gelmiş olmasına rağmen yine de dünya Müslümanlarını bir arada 
tutan ve Türkiye’nin İslam dünyası ile olan irtibatını sağlayan en büyük “siyasal ve 
sembolik değer”di.12 Bundan dolayı hilafetin ilgası ile birlikte Türkiye, İslam dünya-
sı ile olan bağlarını koparmış ve kendini dinden soyutlayarak laik bir hüviyete 
bürünmeye başlamıştır.

Bernard Lewis’in de belirttiği gibi, Kemalist din politikasının temeli, laikliktir; 
dinsizlik değildir. Bu din politikasının amacı, İslam’ı yıkmak değil; onu devletten
ayırmak, siyasal-toplumsal ve kültürel işlerde dinin ve onun temsilcilerinin nüfuzuna
son vermek ve dini, inanç ve ibadet alanları ile sınırlamaktır.13 Laik devlette Diyanet 
İşleri Reisliği’nin varlığı da, devletin din üzerindeki denetimi anlamına gelir; yoksa 
siyaset ile dinin alanının birbirinden ayrılması anlamına gelmez.14

Bunun yanı sıra, Kemal Karpat’ın da vurguladığı gibi, yeni kurulan Cumhu-
riyet’in kurucu aktörleri Müslümanlığı bırakmak veya başka bir dinî kabul etmek 
niyetinde de değillerdi. Aksine Müslümanlığı, yeni rejimin milliyetçi ruhuna uyarla-
mak niyetindeydiler. Cumhuriyetin istediği; temizlenmiş, ıslah edilmiş, modern ve 
Türk olan bir İslam diniydi.15 Ezanın Türkçeleştirilmesi, Diyanet İşleri Reisliği’nin 
kurulması, camilere masaların ve müzik aletlerinin konulması bu anlayışın ürünüdür.

Dine milli bir hüviyet kazandırmayı amaçlayan bu siyasal tavır, Türk milli-
yetçiliğinin teorisyenlerinden Gökalp’ın görüşleriyle de uyumludur. 1918 tarihli 
Yeni Hayat’ta yer alan şiirinde Gökalp şöyle demektedir: “Bir ülke ki camiinde 
Türkçe ezan okunur/ Köylü anlar ma’nasını namazdaki duanın…/ Bir ülke ki mek-
tebinde Türkçe Kur’an okunur / Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda’nın / Ey 
Türkoğlu, iste senin orasıdır vatanın!”16

Peki, laikleşme süreci Alevileri nasıl etkilemiştir? Kemalist reformların en ka-
rakteristik unsuru olan laiklik, üç faaliyet alanında birbirinden ayırt edilebilir. Bun-
lardan ilki, devleti, eğitimi ve hukuku laikleştirmek; ikincisi, dinsel simgelerin üstü-
ne gitmek; üçüncüsü ise toplumsal yaşamı laikleştirmek ve gerektiğinde popüler 

12 Yasin Aktay, “Halife Sonrası Şartlarda İslamcılığın Öz-Diyar Algısı”, Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce, Cilt 6: İslamcılık, İstanbul,  2004, s. 68-95. 

13 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 405
14 Eric Jan Zurcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 272.
15 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa, İstanbul, 1996, s. 69–70
16 Ziya Gökalp, Yeni Hayat, İkbar Kitapevi, İstanbul, 1941, s. 9
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İslam’ın üstüne gitmektir.17 Toplumsalı laikleştiren inkılâplar, kapalı bir toplum 
halinde yasayan Alevilerin bazı özelliklerini yitirmelerine veya dönüştürmelerine
neden olmuştur.18 Aleviliğin musahiplik, dedelik, düşkünlük gibi kurum ve ritüelleri
etkilerini yitirmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra, toplumsal yaşamın laikleştirilmesi 
adımlarından birisi olarak gösterilen tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla, bir tarikat 
biçiminde örgütlenen Bektaşiliğin etkisi azalmaya başlamıştır.19

30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı “Tekke ve Zaviyeler ile 
Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair 
Kanun” ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına karar verilmiş ve bazı gelenek-
sel-tasavvufi unvanların da kullanılması yasaklanmıştır. Böylece bütün tarikatlarla 
birlikte; şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, 
halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber verme, muskacılık gibi 
eylem, unvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması ve bu un-
vanlarla ilgili elbise giyilmesi de gayr-ı meşru ilan edilmiştir.20 Tekke ve zaviyele-
rin yasaklanması ile beraber tarikatların mallarına da el konulmuştur. Bu durum 
Türkiye’nin “şeyhler, dervişler, müritler, dede, seyyid, çelebi, baba, emir, nakip, 
halife, falcılar, büyücüler, üfürükçüler, muskacılar”21 ülkesi olmayacağının da gös-
tergesi kabul edilmiştir. Bu bağlamda dedeliğin, babalığın, seyyitliğin, çelebiliğin 
yasaklanması, Alevileri doğrudan etkileşmiş olup bazı dinsel ritüellerin gizlice
yapılmasına neden olmuştur.

Bu kanun ile Alevilik, “memleket meselesi” olmaktan çıkarılmış, Alevilerin 
sorunları ise rafa kaldırılmış, içinde yaşadığımız zamanlara kadar ötelenmiştir.22

Buna rağmen Osmanlı dönemine ait trajik hatıraların Cumhuriyet ile birlikte son 
bulacağına ilişkin beslenen büyük umut, Alevilerin, hem milli mücadeleye destek 
vermelerine hem de başta Atatürk olmak üzere yeni cumhuriyetin aktörlerine 
sadakat göstermelerine kaynaklık etmiştir.23

Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile beraber kentleşmenin de etkisiyle geleneksel 
kurumlarının birçoğunu kaybeden Aleviler, gelenekleri ile olan irtibatlarını kaybet-
meye, geleneksizleşmeye, köksüzleşmeye başlamış24 veya dinsel kurumlarını dönüş-
türmek zorunda kalmışlardır. Alevilikteki otoritenin dededen Alevi yazar ve aydınla-
ra doğru kayması da bu köksüzleşmenin bir sonucudur. Ayrıca kentleşme, göç ve

17 Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 271-272
18 Ali Yaman, Alevilik ve Kızılbaşlığın Gizli Tarihi, Kalipso Yayınları, İstanbul, s. 127
19 Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 278.
20 Necdet Subaşı, Alevi Çalıştayları Nihai Rapor, Ankara, 2010, s. 105-106
21 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 407
22 Necdet Subaşı, Alevi Çalıştayları Nihai Rapor, Ankara, 2010 s.
23 Baki Öz, Kurtuluş Savaşında Alevi-Bektaşiler, Can Yayınları, İstanbul, 1995, s. 81-95.
24 Necdet Subaşı, Alevi Çalıştayları Nihai Rapor, Ankara, 2010, s. 163.
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değişme, Alevilerin modern yaşam içinde kendilerini nasıl yeniden var edecekleri 
kaygısını da derinleştirmiştir.

1.3. Diyanet İşleri Reisliği’nin Anlamı ve Laiklik

Modern ve laik bir devlette Diyanet İşleri Reisliği’nin varlığı, Türkiye laikli-
ğinin anlamını ortaya koymak açısından oldukça verimlidir. Laikliği tarif etmek için 
kullanılması gereken terimin “kontrol” ve tabi kılma niteliğinde “denetleme” kavra-
mını olması gerektiğini belirten Davison, Türkiye’de batılı anlamda din-devlet ayrı-
mının hiçbir zaman denenmediğini, İslam’ın kontrol altına alınarak devlete tabi 
kılındığını belirtir. ‘Kontrol’ açıklaması bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
laik devlet içindeki anlamı, devletin bütün dinî kurumları, anlayışları ve dinî hayatın 
bütün yönlerini kontrol altında tutmaktır.25 Kısacası; devlet, dine ve bunun sosyo-
politik alandaki muhtemel nüfuzuna karşı Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yararlan-
maktadır.26

Diyanet’in varlığı ve anlamı bağlamında, kurucu iktidarın din algısını, “dinin 
tekil bir yorumunu, tekel altında tutmak” biçiminde yorumlayabiliriz. Dinin mezhep-
ler üstü yorumlanması, çoğul otorite, kurum ve yorumlara son verilmesi dinsel
söylemin tekelleştirilmesi ve türdeş bir din anlayışının geliştirilmesi bu algının 
ürünüdür. Siyasal iktidarın, topluma ve dine müdahale ederek onu kontrol altında 
tutması da bu algının uzantısıdır.27

“Dinin tekil bir yorumunu, tekel altında tutmak” biçiminde yorumlanabilecek 
olan milli din oluşturma projesinde, Sünni İslam’ın Hanefi mezhebi tercih edilmiştir. 
Böylesi bir siyasal tercihten hareketle örgütlenen Cumhuriyet, Tek Partili dönemde 
Diyanet İşleri Reisliği’nin varlığıyla beraber, dinin kamusal alandaki varlığına 
müsaade etmemiştir. Aleviler için de durum pek farklı değildir. Ancak Diyanetin 
başlangıç döneminde Hanefilik esasına göre örgütlenmesi, Alevilerin Sünni çoğun-
lukla temasa geçtiği dönemlerde soruna dönüşmeye başlamıştır. Özellikle 1950’nin 
ikinci yarısından itibaren siyasetin Sünnileşmesi, kentleşme ve göç süreci ile birlikte 
sorun derinleşmiştir.28

25 Andrew Davison, Türkiye’de Sekülerizm ve Modernlik, Ayrıntı, İstanbul, 2002, s.213–222; Binnaz 
Toprak, “Dinci Sağ”,Geçiş Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul, 2006,  s. 237–246.

26 İştar Gözaydın, “Cumhuriyet Ve Dinin Düzenlenmesi”, Altüst Dergisi/7, 2010, İstanbul, s.40.   
27 Ergün Yıldırım, “Türkiye’deki Din Eğitiminin Gelişimini Etkileyen Tarihsel ve Siyasal Faktörler”, 

Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri Sempozyumu
yayınlanmamış Bildiri,7–8 Kasım 2008.

28 Sabır Güler, Bir İnanç Sistemi Olarak Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
2007, s. 47
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Diyanet’in Sünnilikle irtibatlı görülmesi, sadece nüfusun büyük çoğunluğu 
Sünni olmasından kaynaklanmaz; daha çok, dönüştürülmek, sisteme kazandırılmak 
ya da kayıt altına alınmak zorunda olunan yorumun Sünnilik olmasından kaynak-
lanır. Cumhuriyet idaresi Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nun kabulünden itibaren 
herhangi bir mezhep, tarikat ya da cemaati meşru görmüş ya da ona özel muamele 
yapmış değildir.29

Mustafa Kemal henüz hayatta iken 5 Şubat 1937 yılında İsmet İnönü ve 153 
arkadaşının vermiş olduğu bir kanun teklifi üzerine Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 
yer alan laiklik nitelemesi hakkında Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya, “Maksadımız dinin 
memleket işlerinde müessir ve amil olmamasını temin etmektir. Dinler vicdanlarda 
ve mabedlerde kalsın. Maddi hayat ve dünya işlerine karışmasın.” ifadelerini 
kullanmıştır.30 Bu söylem, iktidar seçkinlerinin din anlayışını ortaya koyması bağ-
lamında oldukça anlamlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin yapılan düzenle-
meler de bu bağlam çerçevesinde düşünülmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dinî bir teşkilat değildir; Anayasanın 154. Mad-
desinde belirtildiği üzere, genel idare içinde yer alan idari bir teşkilat konumun-
dadır. 15 Haziran 1972 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi 
kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasada yer alma nedeni, dinin dev-
letçe denetiminin yürütülmesi, din işlerinde çalışacak kimselerin nitelikli olarak 
yetiştirilmesi yoluyla taassubun önlenmesi, dinin toplum için manevi bir disiplin 
olmasının sağlanması ve böylece Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine eriş-
mesi olarak gösterilir.31

Kısacası Diyanet vasıtasıyla Cumhuriyet, eski rejimi temsil eden dini hem 
kontrol altında tutmuş, hem de yeni rejimin değerler dünyasını tanzim etmek için
dinin meşrulaştırıcı gücünden istifade etmiştir.32 Cumhuriyet tarihi boyunca devletin 
ideolojik bir aygıtı olarak işlev gören Diyanet İşleri Başkanlığı, laikliği koruyan ve 
dini denetleyen bir misyon üstlenmiştir.33

1.4. Cumhuriyet Döneminde Alevilerin Siyasal Tavrı

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, her ne kadar Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile 
birlikte dergâhları kapatılsa da, tarihsel nedenler dolayısıyla kurucu iktidar ile 

29 İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları, 2008, s. 98
30 İştar B. Tarhanlı, Müslüman Toplum “Laik” Devlet, Afa, İstanbul, 1993, 156–157
31 İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları, 2008, s. 93
32 Necdet Subaşı, Alevilik Çalıştayları Nihai Rapor, Ankara, 2012, s.122
33 İştar Gözaydın, Diyanet: Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 

244-305
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birlikte hareket etmişlerdir. Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte Aleviler, geçmişte 
yaşadıkları sıkıntıların sona ereceğini düşünüyorlardı. Saltanat ve Hilafetin kaldırıl-
ması, Cumhuriyetin radikal laiklik uygulamaları Aleviler arasında yeni düzene 
sadakat konusundan dayanak sağlamıştır.34

1950’li yıllara kadar sadece kırsal kesimde yaşayan siyasi, toplumsal ve eko-
nomik hayatın periferisinde bir cemaat olan Aleviler, 1950 yılından başlayarak, 
özellikle Demokrat Parti’ye verilen seçim desteğiyle beraber, kamusal hayatta 
görünür olmaya başlamışlardır. 1950’nin ortalarından itibaren Demokrat Parti’den 
uzaklaşan Aleviler, yükselen İslamcılık, siyasette dinin kullanılmaya başlanması ve 
siyasettin Sünnileşmesi dolayısıyla, sol ideolojiye yaklaşmışlardır. 1970’li yıllarda 
ise, kırsal kesimden kente göç ile birlikte, uzun yıllar kırsal kesimde varlığını sür-
düren cemaatin dinsel hayatında köklü değişmeler meydana gelmiştir. 1980–90
yıllarında ise Aleviler, bir taraftan Türkiye’de yükselen “radikal İslamcılığa karşı 
panzehir” ve “laiklik anlayışının sivil gücü” olarak konumlanırken, aynı zamanda, 
kendi kimliğini keşfetmeye başlamıştır.35 Şifahi geleneğe dayanan ve kendi kim-
liğini yeniden inşa sürecinde olan Aleviler, içinde bulunduğumuz süreçte “gerçek 
İslam”, “demokrat” veya “hümanist” gibi tanımlamalar arasında kendilerini anlam-
landırmaya çalışmaktadırlar.

1960’lı yıllar, Türkiye’de İslam’ın siyasallaşmaya başladığı, siyasal bir renk
kazandığı yıllardır.36 Faroz Ahmad’a göre, bu siyasallaşma “amacı, 27 Mayıs dev-
riminin ve 1961 Anayasası’nın serbest bıraktığı güçlerle savaşmak olan anti-liberal, 
anti-radikal, anti-sosyalist”37 olan ideolojik boyuttur. 1960’lı yıllar, Alevilerin siya-
sal hayatında önemli değişimler meydana getirmiştir. Siyasi tavırları farklılaşmaya
başlayan Aleviler, toplumsal taleplerini ve kimlik politikalarını meclise yansıtması 
amacıyla Birlik Partisi’ni kurmuşlardır.38

1970’li yılların başında milliyetçi ve İslami partilerin ortaya çıkısıyla beraber, 
Aleviler, sosyal demokratlarla güçlü bağlar geliştirmişlerdir. 1970’li yıllarda, 
gençlerin aksine yaşlı kuşak Alevilerin sosyal demokratlarla bağları hala güçlüdür. 
Ancak 1978-1979 yıllarındaki CHP iktidarı döneminde, değişik bölgelerde Alevileri 
hedef alan saldırılardan sonra Alevilerin önemli bir kısmı, CHP ile arasına mesafe 

34 Necdet Subaşı, Alevilik Çalıştayları Nihai Rapor, Ankara, 2012, s. 54
35Reha Çamuroğlu, Değişen Koşullarda Alevilik, Kapı,  2005, s. 1–15
36 Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul,1993, s. 125
37 Faroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, Hil Yayınları, İstanbul, 2010, s. 478.
38 Sabır Güler, Bir İnanç Sistemi Olarak Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
2007, s. 57-115.
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koymuştur. Bununla beraber, Alevi genç kuşağı, yükselen sağın ve İslamcılığın 
karşısında marjinal sola doğru evrilmiştir.39

1980’ler, kısık sesle de olsa “demokratikleşme ve özgürlük” bağlamında Alevi-
lerin sorunlarının konuşulmaya, tartışılmaya başlandığı yıllardır. Bu süreçte tartış-
manın ana ekseni, “Alevilerin Diyanette temsili” problemidir. Ancak 1990’lı yıllara 
kadar Aleviler ile ilgili ciddi herhangi bir çözüm üretilememiştir.40 1980’li yıllar,
aynı zamanda, Alevilik için önemli bir farklılığa işaret etmektedir. Bu yılların orta-
larından itibaren Aleviler, cumhuriyet tarihinde ilk defa kamusal alanı görünmeye ve
kimliklerine açıkça sahip çıkmaya başlamışlardır.

1990 yılının başından itibaren süreç biraz farklılaşmaya başlamıştır. 1991 
yılında Aleviler, beş madde halinde topladıkları isteklerini dönemin Başbakanı 
Süleyman Demirel ve yardımcısı Erdal İnönü’ye iletmişlerdir. Bu istekler şunlardır: 

1. Hutbe ve vaazlarda Alevilik de işlensin. 
2. Radyo ve televizyondan Alevilik tanıtımı yapılsın. 
3. Diyanet İşleri Başkanlığında Alevilere etkin ve aktif görev verilsin. 
4. Ramazan ayı gibi muharrem ayı da çeşitli etkinliklerle kutlansın. 
5. Okullardaki din derslerinde Alevilik de yer alsın. 

Bu sürecin bir devamı olarak hem diyanette hem de TRT’de Alevilik görünür 
hâle gelmeye başlamıştır. Ayrıca Diyanet, 1994 yılında yapılan ve cemaat temsil-
cilerinin yanında Alevi temsilcilerin ve dedelerin de katıldığı Din Şurası’na kadar 
herhangi bir cemaat ya da tarikatı tanımış değildir.41 Son olarak AK Parti hükümeti;
“Alevi dedelerine maaş bağlanması”, “Cem evlerinin elektrik ve su parası ödeme-
mesi” ve “Din Kültürü derslerinin müfredatının değiştirilmesi” başlıklarını içeren
Alevi açılımını gerçekleştirmiş ve konuyla ilgili Alevi Çalıştayları Nihai Raporu’nu
yayınlamıştır. Alevilerin veya Alevilerin nasıl konumlandırılacağına dair tartışmalar 
ise gündemdeki yerini korumaktadır.

SONUÇ

Türkiye, siyasi, dinî ve kültürel bir sorun ile karşı karşıyadır. Bu sorun, daha 
çok kamusal hayatta dini görüntüye izin vermeyen dışlayıcı laiklik ve cumhuriyetin
din politikası ile yakından alakalıdır. Bu süreçte, 1950’li yıllarda yaşayan ve laikli-
ğin kelime olarak değil de mefhum ve tarif olarak anayasaya girmesi gerektiğini 

39 Harald Schuler, Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşehrilik Alevilik, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2002, s.159-164

40 Ali Yaman, Alevilik ve Kızılbaşlığın Gizli Tarihi, Kalipso Yayınları, İstanbul, s. 142
41 İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları, 2008, s. 103.



615Ramazan AKKIR

vurgulayan ve Diyanetin yeniden kurgulanması gerektiğini savunan Ali Fuat Baş-
gil’in önerisi yeniden düşünülebilir. “Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcut ve müesses 
bütün din ve mezhepler müsavi olarak kanunun himayesi altındadır. Umumi ahlak 
ve adaba aykırı olmamak ve amme nizamını bozmamak şartıyla herkes mensup 
olduğu din ve mezhebin nasları ve teamülleri gereğince o din ve mezhepte yerleşik 
dil, usul ve erkân üzere ibadet etmekte; gerek tek başına gerek topluca o din ve 
mezhebin ayinlerini icra etmekte serbesttir.” “Türkiye Cumhuriyeti’nde, Müslüman-
lık çerçevesine dahil müesses mezhep mensuplarının mezhebî ihtiyaçlarını karşıla-
mak, Diyanet İşleri Reisliğine bağlı Mezhepler Müdürlüğü kurulur.”42

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı da kamusal hayatta dine izin veren pasif 
laiklik normları içinde yeniden ele alınmalıdır. Çünkü Cumhuriyet, kendine özgü
laiklik anlayışı nedeniyle, Diyanet İşleri Başkanlığı dışında herhangi bir dini görün-
tüye ve din eksenli faaliyetlere izin vermemiştir. Bundan dolayı Alevilik meselesinin
Diyanet ile olan irtibatı kısmidir.

Bu sorun, içinde yaşadığımız siyasal yapının ve siyasal parametrelerin yeniden 
düşünülmesini ve tartışılmasını şart koşar. Alevilerin sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunabilecek yeni bir din politikası ihtiyaç vardır. Siyaset, Sünnilik ve Alevilik 
zıtlığını aşan üçüncü yolu bulmalıdır. Bu sorun, dinî bir mesele olmaktan öte 
siyasidir; siyasi sorunun çözüm yolu ise siyasettir. Kısacası, bu sorunun çözümünün 
kilometre taşlarından birisi;  toplumsal hayattaki çoğulluğun meşrulaşmasının yanı 
sıra, çoğul otorite, kurum ve yorumların önünün açılmasıdır. 
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