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Voorwoord 
 
Voor u ligt het resultaat van een literatuuronderzoek over de herleving en identiteit van het 
twintigste eeuwse alevitisme, geschreven door een aleviet. De vraag of iemand objectief 
genoeg is om over de eigen cultuur te schrijven en dus of het verstandig is om een 
wetenschappelijke verhandeling over de eigen groep te maken, heeft me vanaf het begin 
van mijn studie beziggehouden. Daar komt nog eens bij dat de onderzoeker, ervan 
uitgaande dat hij objectief is, met gedetailleerde kennis uit de binnenste kringen naar buiten 
treedt. En dit doet zonder een façade op te houden, zonder bepaalde gegevens bewust weg 
te laten of dingen fraaier te presenteren dan ze zijn. Aan het einde van mijn 
scriptieonderzoek aangekomen, ben ik er van overtuigd, dat ik in mijn verkenning 
voldoende afstand heb genomen en de nodige neutraliteit heb betracht. Dit heeft naar mijn 
mening geleid tot een objectief en evenwichtig verhaal. Ik ben van mening dat ik met dit 
verslag de alevitische gemeenschap, die me zeer dierbaar is, op geen enkele wijze schaad. 
De uitspraak van Hazreti Pir Kutb-ı Alem es-Seyyid Hünkar Hacı Bektaş Veli zal altijd mijn 
richtlijn blijven: De weg die niet via de wetenschap gaat, eindigt in het duister. 

 
Ik ben aan het einde gekomen van mijn studie die ik ooit als hobby ben begonnen en lange 
tijd door problemen van huiselijke aard aan de kant moest zetten. Ondanks de vele 
momenten van terugslag, prijs ik me gelukkig en ben trots dat ik deel heb uitgemaakt van 
de wereld van het weten. Deze zoete kwelling had ik voor geen goud willen missen. Er zijn 
in de afgelopen jaren een aantal personen die diepe indruk op mijn persoon en blijvende 
invloed op mijn denken hebben gehad. In het bijzonder wil ik hier noemen: Dr. Nico 
Landman, als een altijd geïnteresseerd en behulpzaam persoon, wiens kritische doch 
constructieve houding ik altijd heb bewonderd. Professor F. (Ferit Baba) de Jong wil ik 
bedanken voor zijn geduld, zijn vertrouwen en voor zijn kennis van de ‘ ilm al batin, die mij 
nieuwe inzichten heeft gegeven, aşk olsun! Het valt me moeilijk Professor Martin van 
Bruinessen te beschrijven, arife tarif gerekmez ! Vanaf het begin van mijn studie is er een band 
tussen ons geweest die de relatie student - docent oversteeg. Ik ben hem dankbaar voor de 
aandacht die hij me al de jaren heeft gegeven. Ook al had hij het door al zijn 
werkzaamheden verschrikkelijk druk, dan nog wist hij me op zijn eigen manier te 
enthousiasmeren om de moed niet op te geven. Ik mag wel zeggen dat mijn scriptie er niet 
was geweest zonder de steun van Martin. Verder wil ik bedanken dr. H. Theunissen, dr. M. 
Kiel en dr. T. Atabaki. En mijn medestudentes Fatima Aznag, Ayla Salur en mevrouw Ida 
Scheltema.  
 
Dan wil ik een woord van dank uitspreken aan alle ingewijden van de alevitische 
gemeenschap die me gesteund hebben met hun ideeën. In het bijzonder wil ik bedanken de 
Erenler van de Dergah en mijn mürşit Çelebi Veliyettin Efendi, voor de verlichting van mijn 
pad. Mijn vader en moeder, Hidayet, Sinem en Sibel, ik dank jullie dat jullie er zijn en dag in 
dag uit het geduld opbrengen. 
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Inleiding 
 
Vanaf de tweede helft van de jaren 1980 deed in multicultureel West-Europa een tot dan 
toe relatief onbekende etnische groep van zich spreken. Het ging om de gemeenschap van 
de uit Turkije afkomstige alevieten. Autochtoon Europa hoorde voor het eerst van deze 
mensen, die radicaal afweken van wat de europeanen als moslims beschouwden. De 
bekendheid van deze vrijzinnig/liberale groep onder de Nederlandse bevolking is zeer 
beperkt gebleven. Deels doordat zij niet te koop liepen met hun religie, deels doordat zij 
veel van hun erfgoed waren vergeten en in een proces van grote veranderingen zaten. De 
alevieten die zich organiseerden in sociaal-culturele verenigingen waren namelijk in het 
moederland als ook in de europese diaspora bezig met een heropleving van hun culturele 
en religieuze erfgoed. De belangrijkste activiteit van de verenigingen was het organiseren 
van de centrale alevitische gebedsceremonie de cem. De cem is een liturgische 
gebedsbijeenkomst waar ondermeer in gebeden, gezongen, gedanst en gegeten wordt. Deze 
dienst waarin mannen en vrouwen in dezelfde ruimte bijeenkomen wordt geleid door een 
Dede, een alevitisch geestelijk leider. De gelovigen, canlar, maakten met de heropleving na 
lange tijd weer kennis met dit belangrijke aspect van hun alevitische identiteit. Voor vele al 
dan niet in Nederland geborene jongeren was het voor het eerst dat zij in aanraking 
kwamen met de alevitische cem en het geloof van hun voorouders. 

De heropleving in stedelijke/europese omgeving van de alevitische volksislam die 
geworteld was in de dorpscontext bracht de nodige complicaties met zich mee. “Alevism 
used to be essentially a religion of the village; I mean you could only be an Alevi if you 
were in your village. The village was the religious community and the cem was the ritual of 
the village, and the holy places were the holy places of the village. For a long time when 
people moved to town, their Alevism disappeared because there was no framework for it 
to live. But in the 1980s, people started inventing urban Alevism.”1 Het alevitisme dat 
gebaseerd was op een gesloten cultuur van orale overlevering moest zich herdefiniëren in 
de open moderne wereld van de schriftcultuur. De interpretatieruimte die het ontbreken 
van een eenduidige richtinggevende theologie en een centrale religieuze autoriteit met zich 
meebracht, werd zichtbaar in de verschillende stromingen binnen de alevitische beweging. 
De tendens naar herdefiniëring van de alevitische identiteit leidde al snel tot de oprichting 
van elkaar op dit punt beconcurrerende organisaties en een stroom van publicaties 
betreffende het karakter van het alevitisme. In de huidige situatie hebben we bij de vraag 
‘wat is het alevitisme eigenlijk’ te maken met een sterk verdeelde alevitische gemeenschap. 
Zo zal de één zeggen ‘het alevitisme is de essentie van de islam’ terwijl een ander het als een 
op zich staande religie of àreligiositeit zal kenschetsen. Voor buitenstaanders, maar ook 
voor de alevieten zelf leveren de verschillende definities van de alevitische identiteit vaak 
een vaag, uiterst chaotisch en verwarrend beeld op. Dit onderzoek gaat in op de 
ontwikkelingen rondom de alevitische herleving en de alevitische identiteit, hierbij tracht ik 
antwoord te geven op de volgende vraag: 
 
Hoe is de alevitische herleving in de twintigste eeuw verlopen; welke ontwikkeling heeft de alevitische 
identiteit doorgemaakt? 
 
Allereerst zal de wordingsgeschiedenis van het alevitisme en de verschillende theorieën 
hierop worden belicht(hoofdstuk 1). Hoofdstuk twee beschrijft de geloofsleer en rituelen 

                                                
1 M.v.Bruinessen, “I would be sitting in the village room where people gather”, European Journal of Turkish 
Studies, (Thematic Issue N°5, 2006). 
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zoals deze tot de eerste helft van de twintigste eeuw werden beleefd. De herleving 
tengevolge van ontwikkelingen in Europa en Turkije (hoofdstuk 3) en de 
organisatievorming in Nederland(Hoofdstuk 4) als gevolg van deze herleving komen 
vervolgens aan bod. In Hoofdstuk 5 worden vervolgens de verschillende ontwikkelingen 
van alevitische identiteit voor en na de heropleving geanalyseerd. Tenslotte zal ik in het 
besluit mijn bevindingen nog eens kort samenvatten. 

De scriptie is vooral gebaseerd op onderzoek van literatuur bestaande uit boeken, 
tijdschriften, kranten en internet. Dan zijn er nog een aantal gesprekken die gevoerd zijn 
met sleutelfiguren binnen de alevitische gemeenschap. Daarbij heb ik me beperkt tot 
personen binnen de alevitische organisaties. De koerdisch nationalistische beweging en 
haar invloeden op de alevitische herleving komen in dit onderzoek nauwelijks aan bod. Dit 
is een beperkende keuze die ik om technische redenen moest maken. De verschillende 
gedichten die ik in de tekst heb opgenomen zijn door mij vertaald en de Turkse teksten, 
voorzover ze niet bij de vertaling staan, staan in de bijlagen. Bij de spelling van niet-Turkse 
namen heb ik me zoveel mogelijk gehouden aan de Turkse schrijfwijze. 
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1 De Historie 
 
 
Voordat de wereld met één pennenstreek geschapen werd 
Waren wij in den beginne haar eerst bestaande bouwwerk 
Voordat God beval en “’Besta’ en zij bestond”2 klonk 
Waren wij het licht van oost en west 
.... 
Voordat Maan en Zon hun prosternatie begonnen 
Vóór de Koranverzen openbaar werden 
Nog vóór de 28 letters werden bedacht 
Waren wij de taal van het geschreven boek 
... 
Ik gaf Adam een teken uit de klei 
Negentigduizend engelen zond ik de aarde 
Een tijd was ik Seth in het universum 
Wij waren de reizigers van Noahs Ark 
... 
Ik werd Jezus en voer ten hemel 
Werd Zacharias en sneed mezelf uit 
Met Johannes vergoot ik mijn bloed 
Wij zijn de markt van de profeet Salih 
... 
Ik werd Imam Hasan en dronk het vergif 
Hüseyin werd ik en vergoot te Kerbela mijn bloed 
Ik bevond me in de kerker met Imam Zeynel 
Wij leden de pijn van Bak rı  
... 
Ik werd Hacı Bektaş en kwam naar Rum 
Niemand kwam achter mijn geheim 
De ingewijden werden verliefd op mijn groene hand 
Wij zijn de meester van al deze verliefden 
 
Het evangelie, de Thora, en de Koran zullen hun einde vinden 
Als de tijd daar is zullen Gods dienaren worden gescheiden 
Observeer wat er op aarde zal gebeuren! 
Wij zijn de scheiders van bedorven en gaaf 3 
... 
 
Dit zijn coupletten uit een lang gedicht van Hüseyin Fevzi Çelebi(1886-1928), een 
nakomeling van Hacı Bektaş. Het is een voorbeeld van een genre binnen de alevitische 
poëzie. In deze gedichten die devriye worden genoemd, wordt een mystieke stamboom 
gepresenteerd. Ze beginnen vaak met de schepping van de aarde door God en vervolgens 
komen belangrijke profeten aan de orde met verwijzingen naar de profetenverhalen. Na 
Muhammed worden de Twaalf Imams beschreven en als allerlaatste de 13e eeuwse heilige 
Hacı Bektaş. In de meeste gedichten schrijft de dichter in de eerste persoon. Hij is de 

                                                
2 Verwijzing naar het begin de schepping doordat God het woord “zij/besta” (kūn) uitsprak. 
3 A.C.Ulusoy, Pir Dergah ndan Nefeslerı : 121-123. 
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volmaakte mens die de goddelijke waarheid en het licht deelt dat sinds de schepping via de 
profeten en de twaalf imams is doorgegeven aan de heiligen van Anatolië. Hij is één met de 
schepper en de schepping. Deze oraal overgedragen gedichten zijn samen met de 
hagiografieën, de Buyruk en andere teksten deel van de traditionele alevitische 
geschiedvertelling. 

Volgens van Bruinessen is alevi een verzamelnaam voor een variëteit van voorheen 
relatief geïsoleerd van elkaar levende heterodoxe of syncretistische4 gemeenschappen in 
Turkije.5 Deze variëteit maakt samen met het ontbreken van een eenduidige centrale 
theologie dat er uiteenlopende visies zijn op wat het alevitisme nu eigenlijk is. Een stroom 
publicaties vanaf de tweede helft van de jaren 1980 maakte deze diversiteit zichtbaar in een 
voor het alevitische publiek en de buitenstaanders vaak chaotische en verwarrende brei van 
informatie. Zo kon de één de alevitische geschiedenis neerzetten als die van een cultuur of 
religie onafhankelijk van de islam terwijl de ander het als de ware islam definieerde. De 
verschillende stromingen bij deze ideeën komen in hoofdstuk drie aan bod. Het woord 
alevi is afgeleid van het arabische woord alawi en betekent ‘behorend tot Ali’.6 Het 
islamitische karakter van het alevitisme is onmiskenbaar als men kijkt naar de hymnen, 
gebeden, de cem enz. De geloofstraditie kent naast de profeet Muhammed zijn neef en 
schoonzoon Ali en zijn nakomelingen, de Twaalf Imams als de belangrijkste personages. 
Het alevitisme wordt dan ook vaak tot de sji’itische islam gerekend.  
 
 
1.1 De Partij van Ali 
 
In vrijwel iedere uitleg over het alevitisme staat een passage waarin het verschil tussen het 
alevitisme en de twaalver sji’a van Iran wordt benadrukt. De behoefte om deze nuance aan 
te brengen komt voort uit de vrees om met het hedendaagse regime van Iran en haar 
islamitische orthodoxie te worden geassocieerd. Het alevitisme deelt namelijk weldegelijk 
een deel van haar heiligen en de geschiedenistraditie met de twaalver sji’a en andere 
verwante sji’itische stromingen. Het is echter niet overdreven om te zeggen dat de twaalver 
sji’itische traditie in praktijk even ver van het alevitisme staat als de soennitische. De 
verschillen met de soennitische islam die verderop in dit hoofdstuk staan opgesomd, zijn in 
het geval van de twaalver sji’a vrijwel gelijk. Belangrijke thema’s van  
gemeenschappelijkheid met de sji’a zijn ondermeer: Ghadîr Khumm, de strijd om het kalifaat, 
de moord op Ali, de slag van Kerbela, de Twaalf Imams, de onschendbaarheid en onschuld 
van de Ehli Beyt en hun nakomelingen, het rouwen tijdens de Moharram en het vervloeken 
van Yazid en de vijanden van de Ehli Beyt. 
 De centrale persoon waarvan de naam van het alevitisme is afgeleid is de neef en 
schoonzoon van Muhammed en de eerste 12 imams Ali. In de soennitische islam geniet Ali 
respect als de metgezel van de profeet en de vierde kalief. Het alevitisme geeft Ali echter 
een prominentere plaats, hij is de drager van het goddelijke licht dat zich voor de schepping 
in hem en Muhammed manifesteerde. Ali is de drager van de esoterische(innerlijke) kennis 
van Gods openbaring terwijl Muhammed de exoterische(uiterlijke) kennis bezit. In vele 
gedichten wordt Ali beschreven als God zelf. Volgens van Bruinessen is de gedachte van 
Ali als incarnatie van God bij de hedendaagse alevieten in vergetelheid geraakt doordat ze 

                                                
4 Syncretisme is de versmelting van verschillende wereldbeschouwingen en godsdienstige opvattingen. 
5 M.v. Bruinessen, Muslims, minorities and modernity: The restructuring of heterodoxy in the Middle East 
and Southeast Asia, Inaugural Lecture Speech, (Utrecht, 21-11-2000) 
6 Er zijn ook andere verklaringen, Ali evi= huis van Ali en Alevi=vuuraanbidder. 
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dit lange tijd moesten verbergen voor hun orthodoxe buren.7 Het goddelijke licht en de 
innerlijke kennis is volgens de alevieten doorgegeven aan de elf afstammelingen van Ali en 
de dedes die van hen afstammen. In het volgende gedicht beschrijft de zestiende eeuwse 
dichter Virani de goddelijkheid van Ali.  
 
De eerste punt van goddelijke leiding is Ali 
Het laatste van het licht der heiligheid is Ali 
De absolute essentie in beide werelden is Ali 
De almacht van de wijsheid der grootmoedigheid is Ali 
Het aangezicht van de barmhartige is Ali 
De voorspreker op de dag der opstanding is Ali 
Degene die vrij is te doen al wat hij wil, is Ali 
Vervloekt zij die ziel die niet van Ali houd 
O Virani, jouw ziel in het lichaam is Ali 
Wie niet van Ali hield is absoluut vervloekt 8  
 
Als Muhammed in 632 komt te overlijden had volgens de sji’itische en alevitische uitleg Ali 
als zijn verwante en meest nabije metgezel leider, kalief van de islamitische gemeenschap 
moeten worden. Volgens de sji’itische overlevering had de profeet zich tijdens zijn laatste 
bedevaart bij de oase van Ghadîr Khumm uitgesproken voor het leiderschap van Ali en 
zijn nakomelingen. Hij wordt echter pas als vierde kalief, dit tot grote verontwaardiging van 
zijn aanhangers. Als hij in 661 wordt vermoord tekent de Sji’at Ali, de partij van Ali, zich 
duidelijk af. Na een andere bloedige gebeurtenis, de slag bij Kerbela in 680, waarbij de 
kleinzoon van de profeet en zoon van Ali, Hüseyin om het leven komt, is de scheiding 
binnen de Islam onomkeerbaar. Voor de alevieten is Hüseyin het symbool van de strijd 
tegen onrecht en onderdrukking. Tijdens iedere cem wordt hij herdacht en ieder jaar tijdens 
de maand Muharram van de islamitische kalender vasten de alevieten 12 dagen om het 
martelaarschap van Hüseyin en de zijnen te herdenken. Hüseyin was de derde imam; de 
zesde Imam Djafar as-Sadik wordt gezien als de belangrijkste schriftgeleerde onder de 
Twaalf Imams. De Buyruk wordt aan hem toegeschreven, dit is een boek dat de regels en 
rituelen van het alevitisme beschrijft. De laatste, twaalfde Imam, Mahdi, is in 873 in 
occultatie gegaan. Hij zal wederkeren om de groep van rechtsschapen mensen naar de Ware 
te leiden, de anderen zullen hun einde vinden. Volgens de traditie is de belangrijkste schakel 
tussen het alevitisme zoals deze op den duur gestalte kreeg in Klein Azië en de Twaalf 
Imams de 13e eeuwse heilige en mysticus Hacı Bektaş Veli. 
 
 
1.2 Hacı Bektaş Veli 
 
Wat uit de hagiografie Vilayetname uit de 15e eeuw kan worden opgemaakt, is dat Hac  ı
Bektaş afstamt van Musa al-Kazim, de zevende der Twaalf Imams.9 Hij is afstammeling van 
de profeet Muhammed en draagt daarom de titel seyyid. De alevieten zien hem als de 
persoon die alle andere heiligen van Anatolië heeft verenigd. De heiligen hebben hem 
trouw gezworen, waarmee hij de hoogste autoriteit in het alevitisme is geworden. De 

                                                
7 M.v. Bruinessen, Muslims, minorities and modernity: The restructuring of heterodoxy in the Middle East 
and Southeast Asia, Inaugural Lecture Speech, (Utrecht, 21-11-2000) 
8 A.C.Ulusoy,Yedi Ulu’lar.(Ankara: Türk Matbaacılık Sanayi A.Ş.): 121 
9 E. Gross, Das Vilajet-name des Hağği Bektasch - Ein Türkisches Derwischevangelium. (Leipzig: Mayer & Müller 
GMBH,1927): 9 
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families van alevitische geestelijke leiders, ocak10 genaamd, zien Hacı Bektaş als de 
hoofdbron van het geloof. Aan hem worden allerlei wonderen toegeschreven zoals het 
laten spreken van rotsen, het veranderen in de gestalte van een duif en het na zijn 
overlijden, wassen en wegdragen van zijn eigen lijk. In het plaatsje Hacı Bektaş worden de 
plaatsen waarvan beweerd wordt dat deze wonderen plaatsvonden ieder jaar door 
tienduizenden bezocht. De drukste periode van deze alevitische bedevaart is tussen 16 en 
18 augustus. Dan vindt het Hacı Bektaş-festival plaats, naast het bezoek aan de plaatsen 
van de wonderen wordt ook het graf van de Pir11 bezocht. Voorts zijn er ook veel mensen 
die de huizen de çelebi12 bezoeken om een zegen te krijgen van de huidige Mürşit13. 
Hacı Bektaş is de enige heilige die samen met Ali aan het einde van alle alevitische gebeden 
wordt genoemd. Hij is de Pir = de mystieke leider, de Hünkar = de hoogheid, de Kutb-u 
Alem = de pool van de wereld, de Serçeşme = de hoofdbron. Hij is Ali zelve: 
 
Hij die het bouwwerk van hemel en aarde realiseerde 
Hij die zwarte tekst op wit schreef 
Hij die het druivensap voor de Veertig perste 
Hünkar Hacı Bektaş is Ali zelve 
 
Yerlerin, göklerin binas n düzenı  
Ak üstünde kara yaz lar yazanı  
Engür şerbetini Kırklara ezen 
Hünkâr Hacı Bektaş, Ali kendidir 14 
 
Hacı Bektaş is in de 13e eeuw in de provincie Khorasan van het huidige Iran geboren. 
Volgens de overlevering is hij in zijn jonge jaren in leer gegaan bij de mystieke Yesevi orde. 
Over deze tijd voordat hij naar Anatolië ging, zijn behalve de mythologische verhalen in de 
Vilayetname geen bronnen voorhanden. In Anatolië aangekomen sluit Bektaş zich aan bij 
de aldaar aan de Yesevis verwante mystici van de Vefai orde, waarvan Baba Ilyas de 
belangrijkste sjeich is. Als in 1239 de door Baba Ilyas geleide Babai opstand uitbreekt tegen 
de Seldjoekenstaat verdwijnt Bektaş om later, omstreeks 1250 weer te voorschijn te komen 
in het dorpje Suluca Karahöyük. Dit is het huidige plaatsje Hacı Bektaş in centraal Anatolië. 
Hier leidt hij, tot zijn dood in 1271 als meester een eigen gemeenschap van ingewijden een 
contemplatief leven. Hij zendt zijn derwisjen naar verschillende streken om zijn boodschap 
van een syncretistisch heterodoxe Islam te verkondigen en heeft goede contacten met de 
plaatselijke christenen. De brug die hij tussen christenen en moslims sloeg, bracht hem ook 
grote verering door de christenen in de regio. De christenen vereerden Hacı Bektaş als de 
heilige sint Charalambos. Over de details van zijn leven is niet veel bekend, de bronnen die 
er zijn, zijn de heiligenverhalen en een tweetal boeken waarvan beweerd wordt dat ze van 
zijn hand zijn. De belangrijkste bron is zonder twijfel de Vilayetname, geschreven in de 
tweede helft van de 15e eeuw. Het hierin beschreven miraculeuze levensverhaal bepaalt het 
beeld dat de hedendaagse alevieten over hem hebben. Het meest bijzondere aan Hac  ı
Bektaş is dat hij de heterodoxe islamitische stromingen en de pre-islamitische culturen die 
voor hem al in het gebied aanwezig waren allemaal heeft doen samensmelten in zijn leer. 

                                                
10 Ocak betekend haard en staat in de Turkse cultuur ondermeer voor familie. 
11 De geestelijk/mystieke leider, Hacı Bektaş veli. 
12 Titel van de afstammelingen van Hacı Bektaş veli, lett. wijze. 
13 Mystieke meester, de huidige leider in de lijn van Hacı Bektaş. 
14 İ, Özmen, Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi. (Ankara: Saypa yay nlar , 1995ı ı ): 91-92. 
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Het is waarschijnlijk deze syncretistische eigenschap die het bekende tolerante karakter aan 
het alevitisme geeft.15 De volgende uitspraken worden aan Hacı Bektaş toegeschreven: 
 
 Beheers de hand, de tong en de lendenen 
 Laat uw vrouwen onderwijs volgen 
 Het belangrijkste boek dat gelezen dient te worden, is de mens 
 Pijnig, krenk niemand ook al wordt jou pijn aangedaan 
 Wat je ook zoekt, zoek het in jezelf 
 Verneder, belaster geen enkel volk 
 Doe niemand datgene aan wat jouw ego ook zwaar zou vallen 
 De weg die niet via het weten(schap) gaat, eindigt in het duister 
 Hoe gelukkig voor hen die de duisternis van het denken verlichten 
 Vergeet niet dat ook uw vijand een mens is 
 Onze weg is gebouwd op weten(schap), wijsheid en liefde voor de mens16 
 
En over de gelijkheid tussen man en vrouw: 
 
Man of vrouw-zijn, is niet van belang in de taal der liefde 
Alles wat God geschapen heeft, is op zijn plaats 
Voor ons is er geen onderscheid tussen man en vrouw 
De onvolmaaktheid en tekortkoming is in jouw zienswijze 
 
Over Tolerantie en naastenliefde: 
 
Liefde en tolerantie kookt in onze brandende haard 
Verrukking overvalt de nachtegaal, rozen bloeien in onze tuin 
Drift en haat verdwijnen met de liefde in onze Meydan17 
De leeuw en gazelle zijn elkanders vriend in onze schoot 
 
Het vredelievende en tolerante karakter van het alevitisme staat naast een traditie van 
rebellie tegen de onderdrukkende staat. Deze traditie die duidelijk aanwezig is in de 
alevitische poëzie laat zich tijdens verschillende perioden van de geschiedenis zien. De 
opstanden die voortkwamen uit sociaal-economische onrust werden deel van de alevitische 
cultuur. 
 
 
1.3 Alevitische Opstanden 
 
Het volgende strijdgedicht van de 16e eeuwse alevitische dichter Koyun Abdal ademt de 
sfeer van de opstand uit die zich op dat moment voltrok. De dichter kondigt de komst van 
zijn religieuze meester aan die een revolte tegen de osmaanse machthebbers leidde. 
 
Hoort o heren en aga’s 

                                                
15 A.Y.Ocak, Türkiye’de tarihin sapt r lmas  sürecinde ı ı ı Türk Sufiliğine Bakışlar.(Ist: İletişim Yayınları, 1996):157-164 
16http://www.turizm.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E1F6E3036611F
52BD1 
17 Plein, hof of een ‘plaats in het midden’ in dit geval staat het voor de ruimte waar de cem wordt gehouden 
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Mijn pir Kalender komt eraan 
Ziet hoge bergen en steile rotsen 
Mijn pir Kalender komt eraan 
 
Zegt, vogels die in de lucht rondvliegen 
Zullen mijn dromen uitkomen 
Rij aan rij wordt er nu gemarcheerd 
Mijn pir Kalender komt eraan 
 
Hij wordt genoemd Mahdi-i zaman 
Moge het weeklagen der onderdrukten nu verstillen 
Hij is de nakomeling van Hacı Bektaş 
Mijn pir Kalender komt eraan 
 
De Banieren zijn gehesen voor de strijd 
De kleding der strijders is gereed 
De mannen verschijnen één voor één 
Mijn pir Kalender komt eraan 
 
Mijn pir is een eerlijke vizier 
Hij is ter plaatse alwaar ik hem roep 
Onze helper is Ilyas Hizir 
Mijn pir Kalender komt eraan 
 
Ben je een man, toon dan je mannelijkheid 
Help de gevallen verschoppeling weer overeind 
Hij is de volgeling van een verheven pad 
Mijn pir Kalender komt eraan 
 
Koyun Abdal zegt o mannen 
Mogen de pirs ons te hulp komen 
Ziet hier steile ravijnen en grote steden 
Mijn pir Kalender komt eraan18 
 
De alevitische geschiedenis in Anatolië kenmerkt zich door een aantal volksopstanden 
tegen de heersende macht. Deze werden geleid door heterodoxe mystici, soms met een 
messianistische boodschap. Volgens vele auteurs hebben deze opstanden een religieus-
alevitische basis. Ocak spreekt dit tegen. De opstanden in de Seldjoekse en Osmaanse tijd 
zijn niet ontstaan door religieuze twisten, maar door confrontaties met de centrale autoriteit 
over sociaal-economische problemen. De religieuze en ideologische tegenstelling zijn als 
vehikel gebruikt om deze opstanden te organiseren. Dat de basis van deze revolten niet een 
strijd tussen alevieten en soennieten was, wordt duidelijk als men naar de volgende punten 
kijkt: 1. De deelnemers aan deze opstanden hebben niet tegen het soennitische volksdeel 
gevochten maar tegen de strijdkrachten van de centrale autoriteit. 2. Niet alleen “alevieten” 
namen deel aan de opstanden maar ook soennitische dorpelingen en nomaden.19 Een van 
de belangrijkste opstanden die de osmaanse heersers tot wankelen bracht, is die van 
Kalender Çelebi uit het bovenstaande gedicht. Deze opstand tussen 1511-1527, is genoemd 
                                                
18 A.H.Avc , ı Kalender Çelebi Ayaklanması. (Ankara: AAA Yay nlar ,1998ı ı ):101-102 
19 A.Y.Ocak, Türkiye’de tarihin sapt r lmas  sürecinde ı ı ı Türk Sufiliğine Bakışlar.(Ist: İletişim Yayınları, 1996): 215 
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naar een nakomeling van Haci Bektaş en geestelijk leider van dergah van Haci Bektas in de 
lijn van de çelebis. Voor deze opstand onder de leiding van Şah Kalender Çelebi noemt de 
alevitische onderzoeker Ali Haydar Avcı een aantal oorzaken: Armoede, repressie, 
wanbestuur, hoge belastingtarieven, de onteigening van de timars20 van de turkmeense 
timar-houders en corruptie van het rechtssysteem.21 Ook van Bruinessen ziet religie niet als 
de enige oorzaak van de opstanden. “Beliefs and practices similar to those of the Alevis 
appear to have been widespread among the tribal and village population of Anatolia around 
the time of the great rebellions. The rebels were branded heterodox and brutally 
suppressed, not for their beliefs alone but because they resisted the consolidation of the 
Ottoman state.”22 

Wat de oorzaak van de opstanden ook was, de soennitisch Osmaanse geestelijkheid 
greep de momenten van opstand om decreten uit te brengen die de betreffende groepen en 
hun geloof als heidens bestempelden. Het zijn de beschuldigingen en kwalificaties uit deze 
decreten die het beeld over de alevieten tot vandaag de dag beïnvloeden.23 Als historici het 
hebben over de osmaanse tijd wordt er terecht gewezen op de religieuze tolerantie in de 
osmaanse gebieden zoals de Balkan. Deze tolerantie was er echter niet voor de alevieten. 
alevieten leefden in geïsoleerde dorpen ver weg van de politiek centra, gedwongen hun 
geloof in verborgenheid te belijden. De osmaanse tijd neemt zijn plaats in het alevitische 
collectieve geheugen dan ook in als een tijd van repressie, vervolging en moord. De 
staatsrechtelijke hervormingen in het begin van de twintigste eeuw en de leider van deze 
beweging werd dan ook gesteund door de alevieten. 
 
 
1.4 De Republiek: een Nieuw Begin 
 
Toen in 1923 de Republiek Turkije werd uitgeroepen, steunden de alevieten deze breuk 
met het bevlekte Osmaanse verleden. De opheffing van het kalifaat en het Islamitisch recht 
waren de belangrijkste hervormingen waardoor de alevieten het gevoel kregen gelijkwaardig 
burger te zijn. De stichter van de moderne Republiek Turkije, Mustafa Kemal24, had tijdens 
de bevrijdingsoorlog al gesteund op de alevieten. Op 23 december 1919 ontmoette hij in 
het plaatsje Hac  Bekı taş de nakomeling van Hacı Bektaş en geestelijk leider van een groot 
deel van de alevieten, Ahmed Cemaleddin Çelebi. Er was eerder contact tussen beiden 
geweest toen Mustafa Kemal op 21 juni 1919 in Amasya aankwam. Kemal was hier om het 
verzet te organiseren tegen de mogendheden die de overgebleven Osmaanse gebieden 
bezet hielden. Ook tijdens de congressen van Sivas en Erzurum later dat jaar waren er 
belangrijke alevitische leiders aanwezig. In Hac  Bekı taş bracht Mustafa Kemal de nacht van 
23 december 1919 in het huis van de çelebi door en bezocht de volgende dag de graftombe 
van Hacı Bektaş. De nacht waar naast Cemaleddin Çelebi ook de leider van de Babagan25, 

                                                
20 Timar is een feodaal leengoed in het Osmaanse Rijk. De timarhouders waren verplicht een aantal ruiters te 
leveren aan het leger van de sultan in verhouding tot hun inkomen. Zij konden zelf ook opgeroepen worden 
voor de strijd. Het bezit van een timar was vererfbaar. 
21 A.H.Avc , ı Kalender Çelebi Ayaklanması. (Ankara: AAA Yay nlar ,1998ı ı ):15-16. 
22 M.v. Bruinessen, Muslims, minorities and modernity: The restructuring of heterodoxy in the Middle East 
and Southeast Asia, Inaugural Lecture Speech, (Utrecht, 21-11-2000) 
23 R. Çamuroğlu, Değişen koşullarda Alevilik. (Istanbul: Doğan Kitapçılık AŞ, 2000):18 
24 Na de wet op de achternamen: Ataturk. 
25 De aan het alevitisme verwante Bektaşi broederschap, belangrijkste verschil met de alevitische traditie is dat 
toetreding tot de babagan door niet-bektaşis altijd mogelijk is geweest. Ook houden zij bij het kiezen van de 
mystieke leider(dedebaba) geen rekening met het afstammingsprincipe, bij de alevieten is dit recht van 
voorganger vrijwel alleen voorbehouden aan afstammelingen van de profeet. 
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Salih Niyazi Dedebaba aanwezig was, is deel geworden van de alevitische mythologie. In 
het gedeelte van het huis waar de ontmoeting plaatsvond, is een museum ingericht. De 
çelebi zou zich tijdens de desbetreffende nacht, vier jaar voor het uitroepen van de 
republiek hebben uitgesproken voor deze staatsvorm. Kemal zou bevestigend gezegd 
hebben dat het een geheim tussen beide moest blijven tot de dag dat de republiek zou 
worden uitgeroepen. Ahmed Cemaleddin Çelebi zou tijdens dit treffen een wagen vol geld 
en kostbaarheden hebben gegeven voor de nationale strijd.26 
Tegelijk werd tijdens deze bijeenkomst Mustafa Kemal de steun van de alevieten  beloofd. 
Alle alevieten in Anatolië werden via brieven van de çelebi opgeroepen Kemal te steunen. 
Het was niet de eerste keer dat de alevieten mee zouden vechten tegen een buitenlandse 
bezetter. Ook tijdens de eerste wereldoorlog hadden alevitische eenheden onder leiding van 
Cemaleddin Çelebi en alevitische aga’s gevochten tegen de Russische troepen aan het 
oostfront.27 De çelebi zou later zoals ook andere vooraanstaande alevieten plaatsnemen in 
de Nationale Assemblee en vice voorzitter van het parlement worden. De alevitische steun 
die werd gegeven aan Kemal en de nieuwe republiek blijkt ook uit een brief van Veliyeddin 
Çelebi, de broer en opvolger van Cemaleddin. Met dit schrijven van 25 april 1923, gericht 
aan alle alevieten, gebruikte Veliyeddin zijn religieuze autoriteit om zijn volgelingen op te 
roepen Mustafa Kemal en de zijnen te steunen: “Allen die liefde en respect hebben voor 
Hacı Bektaş dienen Ataturk te steunen, hetgeen onze natie zal redden en onze vreugde zal 
bewerkstelligen zijn zijn ideeën. Degenen die deze niet volgen hebben niets met ons te 
maken. Ik maak jullie met alle vertrouwen kenbaar dat degenen die van ons mystieke pad 
zijn de door Mustafa Kemal Paşa aangewezen kandidaten moeten steunen. De redding van 
ons vaderland zal via deze weg gaan. Degenen die mijn raad niet volgen zijn niet de onzen. 
De ware Ingewijden zullen hen niet helpen... Luister naar niemand, handel niet in strijd met 
mijn woorden.”28 Naast de alevitische leiders waren er ook andere religieus-mystieke 
stromingen waarvan de leiders actief deelnamen aan de Turkse bevrijdingsoorlog en 
plaatsnamen in de Nationale Assemblee.29 De plaats die de leider van de republiek binnen 
de alevitische geloofswereld kreeg was echter bijzonder. Tot vandaag de dag is Ataturk een 
belangrijke aanwezigheid binnen een groot deel van de alevitische groep. Zijn foto hangt 
aan de muur van cemhuizen en verenigingsgebouwen. Door vele alevieten wordt hij zelfs 
gezien als de incarnatie van Hacı Bektaş en Ali. Dit komt naar voren in verschillende 
gedichten. 
 
De leider van de samenleving, architect van het vaderland 
De één is Hacı Bektaş, de andere Ataturk 
De enige sleutel van de deur van eenheid 
De één is Hacı Bektaş, de andere Ataturk 
 
Hij gaf de vrouw recht in het openbaar 
Noemde het vaderland Anadolu30 
Degene die het volk te hulp schoot in moeilijke tijden 
De één is Hacı Bektaş, de andere Ataturk...(aşık Daimi)31 

                                                
26 Gesprek met de kleindochter van Ahmed Cemaleddin Çelebi, Fitnat Ulusoy(1919-29/02/2004),15-02-2002 
27 H. Küçük, Kurtuluş savaşında Bektaşiler. (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003):101-103 
28 F.Erdoğan, Sekiz Milyonluk Alevi Türklerine K z l Komünist Damgas n  ı ı ı ı Vuran Sebilürreşatçılara Cevap ve Bektaşilik. 
(Ankara:Emek Bas m,ı 1956):45 
29 H. Küçük, op.cit.:66-67 
30 Turks voor Anatolië. 
31 Y.Ayd nı -Orhan, Aşık Daimi Hayatı ve Eserleri. (İstanbul: Can Yayınları 1999):315 
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Geloof het, het zijn de twee die ons inspiratie geven 
De mens is volmaakt, wijs en meester 
In mijn lichaam zijn beiden één ziel 
Hacı Bektaş, Kemal Atatürk 
 
Degene die man en vrouw gelijke rechten gaf 
Die zei ‘dorpeling en stedeling zijn gelijk’ 
Hij die het laïcisme naar het moederland bracht 
Hacı Bektaş Veli, Kemal Ataturk!...(Vaktidolu) 
 
Het schrift dat ze schreven was Turks 
Ze woorden die ze spraken waren Turks 
Wie onderwees ons in het Turks? 
De één is Hacı Bektaş, de andere Ataturk 
 
Sla om o historicus! Sla de bladzijde om 
Als je het niet weet, stuur iemand die het wel weet 
De grootste leraar, de grootste leider 
De één is Hacı Bektaş, de andere Ataturk…(aşık Kaçıran)32 
 
 
1.5 Oude Instincten Herleven 
 
Ondanks de hoop op verandering en de verbetering in de relatie tussen de nieuwe centrale 
overheid en het alevitische volksdeel bleek al snel dat het historisch gegroeide wederzijdse 
wantrouwen ook de republieksperiode zou blijven overschaduwen. Een reeks gewelddadige 
voorvallen in de eerste helft van de twintigste eeuw dempten het enthousiasme van een 
nieuw begin en de hoop op verbetering. De belangrijkste voorvallen waren het excessieve 
geweld dat door de staat werd gebruikt bij het neerslaan van de Alevitisch/Koerdisch 
opstand van Koçgiri in 1921 en de ethnocide33 in de alevitische provincie Dersim 1937-38. 
Deze gebeurtenissen lieten diepe wonden achter en voedden in de betreffende gebieden 
alevitisch ressentiment tegen de staat. Het brute geweld en de moordpartijen uitgevoerd 
door het Turkse leger op onschuldige burgers bij het neerslaan van de opstand, de 
verbanningen en de verdere repressie bepaalt tot op heden voor een belangrijk deel de 
identiteit van de alevieten uit Dersim.34  
 Een andere maatregel van de jonge Turkse staat die de alevieten als onrecht 
beschouwen is de wet die hun religieuze activiteiten aan banden legde. In het jaar 1925 

                                                
32 B.Öz, Kurtuluş Savaşı’nda Alevi-Bektaşiler. (İstanbul: Can yay nlar , 1990ı ı ):61-64 
33 Volgens van Bruinessen was er in Dersim geen sprake van genocide, maar een vernietiging van de 
koerdische etnische identiteit. Van Bruinessen, "Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim 
rebellion in Turkey (1937-38) and the chemical war against the Iraqi Kurds (1988)", in: George J. 
Andreopoulos (ed), Conceptual and historical dimensions of genocide. (University of Pennsylvania Press, 
1994):141-170 
34 Ook in de jaren die volgende na de staatsgreep van 12 maart 1971 kreeg Dersim te maken met een 
aanhoudende repressieve houding van de staat. Naast de intimidatie- en assimilatiepolitiek zijn in de jaren 80 
en 90 middelen gebruikt als het in brand steken van bossen en dorpen om zo de bevolking te dwingen te 
vertrekken. De erkenning van de slachtingen van 1937-38 en de aanhoudende staatsrepressie is een belangrijk 
obstakel bij de integratie en verstandhouding van de dersimi’s met de rest van de alevitische groep. 
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werden mede als gevolg van de Şeyh Sait-opstand35 alle mystieke orden bij wet verboden. 
Deze wet trof naast de soennitische orden zoals de Kadiriyya en Naksjbandiyya ook de 
alevieten. Zij moesten een moeilijke spagaat maken tussen hun religie en de republiek die ze 
steunden. In navolging van de wet werden alle gebouwen van mystieke orden gesloten, 
waaronder belangrijke alevitische centra als Hacı Bektaş, Seyit Gazi en Sücaaddin Veli. De 
graven van alevitische heiligen werden gesloten voor bezoekers. Er kwam een verbod op 
de uitoefening van de ambten binnen de mystieke hiërarchie, de titels derviş, mürit, dede, seyit, 
çelebi, baba die de alevieten binnen hun traditie gebruiken werden letterlijk in de wet 
genoemd. Eenieder die betrapt werd op het uitoefenen van een ambt of het bijeenkomen in 
een mystieke ceremonie stond een geldboete en/of gevangenisstraf te wachten.36 alevieten 
zouden jarenlang de cem-ceremonie met wachters voor de deur moeten houden, vanwege 
de angst voor een inval door de politie. Toch leidde de hinder die ze ervan ondervonden 
nimmer tot een afkeuring van de intentie achter de wet. Nee, voorop stond de bestrijding 
van de macht van het orthodox-soennitische establishment en de aanhangers van het 
kalifaat en de islamitische wet. Ondanks alle hinder was de seculaire staat een te belangrijke 
verworvenheid om zich tegen te keren. Het merendeel van de alevieten bleef de seculaire 
Turkse republiek steunen in de hoop op een gelijkwaardig burgerschap. 
 
 
1.5.1 De alliantie met links 
 
Door de groeiende ontevredenheid en het wantrouwen stemden vele alevieten in de jaren 
vijftig, toen het éénpartijstelsel was vervangen door een meerpartijstelsel en er vrije 
verkiezingen waren, op de liberale Democratische Partij van Menderes in plaats van op de 
Republikeinse Volkspartij van Ataturks opvolger İsmet İnönü.37 Verschillende alevitische 
dedes sloten zich bij de partij aan en trokken zo alevitische stemmen. De Democratische 
Partij die pretendeerde dichter bij het volk te staan, werd na de verkiezingen in 1950 de 
grootste met 80 procent van de parlementszetels. Een belangrijke dede die alevitische 
stemmen trok voor de partij was Hüseyin Doğan dede. Dit was de vader van de İzettin 
Doğan, de oprichter en voorzitter van de Cem Vakfi. De verkiezingen van 1950 toonden 
voor het eerst aan dat het mobiliseren van het alevitische sentiment een belangrijke factor 
was in de politiek. De Democratische Partij begon zich in het midden van de jaren 1950 
steeds meer als een soennitisch-islamitische partij te profileren. Om stemmen te winnen 
gebruikte de partij conservatieve islamistische broederschappen als vehikel.38 Veel alevieten 
die de partij hadden gesteund liepen spoedig over naar de Republikeinse Volkspartij. De 
militaire staatsgreep van 27 mei 1960 die een eind maakte aan de regering van de 
Democratische partij werd door velen verwelkomd.39 Re-islamiseringstendensen die zich 
tijdens de regeringsperiode van de DP duidelijk binnen de Turkse samenleving begonnen af 
te tekenen baarden de alevieten grote zorgen. Deze religieuze beweging gecombineerd met 
een sterk anti-comunnisme deed in de alevitische belevingswereld oude gevoelens herleven. 
Vanaf de jaren zestig begonnen de alevieten zich meer en meer thuis te voelen bij het linkse 
                                                
35 Koerdische opstand van 1925 onder leiding van Şeyh Sait, een leider van de soennitische Naksjbandi orde. 
De belangrijkste drijfveren waren naast het streven naar Koerdische onafhankelijkheid en autonomie het 
herstel van het kalifaat en de islamitische wet. 
36 Http:/www.hukuki.net/kanun/677.13.text.asp 
37 Ö, Çaha, “The role of the media in the revival of Alevi identity in Turkey” Social Identities, (Vol.10, No.3 
2004): 325-338 
38 H.Schüler, Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşehrilik Alevilik. (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 
1999)163 
39 A.Yaman, “Cumhuriyet Sonrası Aleviliğe Genel Bir Bakış.” http://www.alevibektasi.org/tcumhu.htm. 
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gedachtegoed. Het waren met name de alevitsche jongeren die kozen voor de radicaal 
linkse ideologie. De invloed van links gedachtengoed op de alevieten en van de alevieten op 
links is een tot op heden voortdurend fenomeen in het Turkse politieke landschap. Veel 
van de linkse strijdliederen werden naar alevitische poëtische voorbeelden gevormd. Veel 
alevitische gedichten dragen namelijk het thema van opstand en strijd tegen onrecht en de 
onderdrukker in zich. De socialistische beweging in de twintigste eeuw gebruikte vele 
alevitische gedichten in haar strijd. De oersentimenten om in naam van de zwakkeren in 
opstand te komen tegen een onderdrukkende staat, maakten de alevieten natuurlijke 
bondgenoten van de linkse beweging. Daar kwam nog eens bij dat de historische 
geuzennaam van de alevieten, roodhoofd40 en de traditionele alevitische kleur rood met 
wonderbaarlijk toeval aansloot bij de internationale kleur van het socialisme. In de tijd van 
polarisatie tussen links en rechts was aleviet synoniem voor communist. De volgende 
coupletten van Daimi laat zien hoe een alevitische aşık zich uitdrukt over de revolutie. 
Daimi (1932-1983) was één van de meest geliefde alevitische dichters uit de twintigste 
eeuw. Hij komt uit een dede-familie en is vooral bekend om zijn traditionele alevitische 
gedichten. 
 
O grootvaders en grootmoeders  
Sluit je aan bij de revolutie 
O Fatma’s en Emine’s 
Sluit je aan bij de revolutie 
... 
Om de imperialistische krachten 
En de schuldigen der bourgeoisie 
Een trap onder de kont te geven 
Sluit je aan bij de revolutie 
... 
Het is nu de tijd der revolutie, al worden we 
opgehangen of vermoord, het maakt niet uit 
Dit schip vaart naar de verlichte horizon 
Ook al vormt het fascisme een zondvloed 
 
Het moment is nabij, jouw tijd zal voorbij zijn 
Denk niet dat je wegkomt met jouw schuld 
De onderdrukten zullen hun recht opeisen 
Ook al vallen dagelijks honderd revolutionairen 
... 
Loop o Daimi, ga naar de plaats van de strijd 
Begeef je onder de vechters voor de zaak 
Meng je in de strijd, graaf een graf in je hart 
Voor hen die het leven gaven 
Voor de martelaren van de revolutie41 
 
De alliantie met links kwam de alevieten aan het einde van de jaren zeventig duur te staan. 
Door extreem-rechtse groeperingen werden in verschillende steden pogroms gepleegd op 
alevieten. De namen van deze steden werden deel van de alevitische martelaarscultuur. Zo 
                                                
40 Kızılbaş, militaire eenheden in het safawidische leger afkomstig uit heterodoxe Turkssprekende stammen. 
De term gaat terug naar het midden van de 15e eeuw en de safawische leider saikh Haydar. 
41 Y.Ayd nı -Orhan, Aşık Daimi Hayatı ve Eserleri. (İstanbul: Can Yayınları, 1999): 287-291 
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heeft de stad Kahramanmaraş voor iemand met een alevitische achtergrond een betekenis 
die het voor een soennitische bewoner van Turkije niet heeft. Tussen 19 en 24 december 
1978 werden er in de stad onder leiding van de MHP-aanhang42 111 personen vermoord, 
honderden gewond en huizen en winkels vernield. 80% van de alevitische inwoners verliet 
na de gebeurtenissen de stad.43 Na de moorden in Kahramanmaraş werd de staat van beleg 
afgekondigd. Uiteindelijk zou het leger na een verdere reeks van gewelddadige incidenten 
en aanhoudende polarisatie tussen links en rechts ingrijpen op 12 september 1980. Deze 
staatsgreep zou leiden tot de arrestatie, marteling en dood van vele linkse jongeren, 
waaronder veel alevitische. De linkse arbeiders- en studentenbeweging werd vrijwel geheel 
gepacificeerd. Met een grondwetsherziening in 1982 werden democratische basisrechten, 
waaronder het recht tot vereniging aan banden gelegd. Eind jaren tachtig, toen de greep 
van de militairen verminderde, herontdekten veel linkse alevitische jongeren hun alevitische 
identiteit en namen deel aan de vele alevitische organisaties. Deze jongeren hadden in tijden 
van linkse hoogtij het alevitisme als achterlijke cultuur afgeschreven. Nu zagen zij dat hun 
waardevolle erfgoed altijd aanwezig was geweest in de strijd en drang naar vrijheid. Zij 
namen de linkse traditie en cultuur mee in de nieuwe beweging die aan het einde van de 
jaren tachtig begon en na de moordpartij in Sivas op 2 juli 1993 zijn hoogtepunt bereikte. 
Het linkse gedachtegoed vormde ook de belangrijke basis bij het op schrift stellen van het 
alevitisme. Het merendeel van de door alevieten geschreven moderne populaire publicaties 
hebben naast de traditioneel alevitische motieven een materialistisch links historische 
inslag.  
 
 
1.6 De Zoektocht Naar het Verleden 
 
In felle betogen op het internet, in boeken en tijdschriften bestrijden alevieten elkaar in de 
zoektocht naar de alevitische historie. Zoals vaak in de arena der geschiedschrijving 
vertegenwoordigen de variaties ieder een achterliggende vooronderstelling en ideologische 
voorkeur. Atheïstische en linkse schrijvers zullen vaker de pre-islamitische 
aanknopingspunten van het alevitisme gebruiken in hun verhaal. Terwijl traditionalisten en 
conservatieven de raakvlakken met de islam zullen benadrukken om zo hun uiteenzetting 
een bepaalde richting geven. Ideologieën die voor een belangrijk deel de moderne 
alevitische geschiedschrijving bepalen zijn de nationalistisch-kemalistische,  marxistische en 
in mindere mate de koerdisch-nationalistische. De niet-alevitische onderzoeker Ocak 
bekritiseert de schrijvers van de populaire publicaties over het alevitisme. Volgens hem 
trekken de meeste van deze auteurs de verkeerde conclusies betreffende de historie en aard 
van het alevitisme omdat zij niet beschikken over een gedegen wetenschappelijke 
achtergrond. Het onderzoek naar het alevitisme zou uitgevoerd dienen te worden door 
wetenschappers van verschillende relevante disciplines. Hij noemt onder andere 
islamitische theologie, islamitische mystiek, vergelijkende godsdienstwetenschap en 
godsdienstsociologie. In tegenstelling tot de meeste andere auteurs laat Ocak de alevitische 
geschiedenis niet beginnen met de strijd om het kalifaat en Kerbela. Hij stelt dat dit de 
sji’itische ontstaansgeschiedenis is en niet de alevitische. Deze verkeerde werkwijze komt 
volgens hem voort uit de misvatting dat het alevitisme zou zijn ontstaan uit de sji’a. Het 
begin van het alevitisme ligt in de tiende eeuw bij de islamisering van de nomadische 
                                                
42 Milliyetçi Hareket Partisi, Partij van Nationalistische Actie, ultranationalistische partij onder leiding van 
Alparslan Türkeş. 
43 Andere steden waar alevieten het doel werden van pogromachtige gebeurtenissen waren  Sivas: september 
1978 - 12 doden, 100 gewonden en Çorum: mei 1979 - 33 doden. 
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centraalaziatische turken. Deze nomaden namen bij de bekering naar de Islam hun oude 
pre-islamitische religieuze gebruiken mee. Dit betrof gebruiken uit de oude Turkse religies 
zoals de hemelgodcultus, natuurgeloof, voorvaderengeloof alsook elementen uit het 
sjamanisme, boeddhisme, zoroastrisme en manicheïsme. In de loop van de tijd is er volgens 
deze syncretistische uitleg een heterodoxe volksislam ontstaan welke we vandaag alevitisme 
noemen. De syncretistische these is te onderbouwen als men onder meer kijkt naar de 
thema’s in de alevitische hagiografieën, mythen, gedichten, het idee van reïncarnatie, 
incarnatie en de cem. Het alevitisme zou het sji’itische karakter pas eind vijftiende begin 
zestiende hebben aangenomen met de Perzische safawidische invloed in Anatolië. De basis 
van het schisma aleviet-soenniet in de Anatolische islam is in deze tijd gelegd. 44 
 Het probleem van de populaire geschiedschrijving dat Ocak aanstipt heeft te maken 
met de alevitische geloofsbeleving en de plaats daarin van de strijd om het kalifaat/imamaat 
zoals we die kennen uit de sji’itische geschiedenis. De traditionele alevitische 
geschiedschrijving is voornamelijk gebaseerd op orale overlevering. De als heilig 
beschouwde vertellingen en gedichten werden door dedes doorgegeven aan hun 
volgelingen. Dit gebeurde tijdens de gebedsdienst en op andere gelegenheden waar men de 
kans kreeg naar een dede te luisteren. Er was geen instantie of instituut dat de taak had 
deze vertellingen te onderwerpen aan kritische analyse. Nog steeds is het onrecht wat Ali 
ibn Ebu Talib is aangedaan, zijn moord en de slag bij Kerbela met het dramatische eind van 
Hüseyin het eerste wat een vader aan zijn kinderen vertelt over het alevitisme. Dus de uitleg 
zoals Ocak en anderen die geven gebaseerd op modern wetenschappelijk 
bronnenonderzoek raakt de alevitische geloofsbeleving in het hart. Alevitische schrijvers 
hebben dan ook moeite met de omschakeling van de traditionele orale cultuur naar 
moderne geschiedvertelling gebaseerd op onderzoek van historische bronnen. Het is echter 
een vraagstuk dat hoe dan ook de komende jaren aan bod zal komen. De hedendaagse 
alevieten zoeken steeds vaker contact met universiteiten en vragen om wetenschappelijk 
onderzoek naar het alevitisme.45 Ook zijn er belangrijke onderzoekers van alevitische 
afkomst, zoals Ali Yaman die uit een dede-familie komt, die zij het voorzichtig de 
syncretistische uitleg aan de orde stellen. Het zal er op aan komen de traditionele 
ontstaansgeschiedenis een belang en plaats toe te kennen in het voorbestaan van het 
alevitisme. De stille angst bestaat dat de toch al in hoge mate geseculariseerde alevieten zich 
nog verder zullen distantiëren van het geloof als ze pre-islamitische bronnen voor de 
alevitische geschiedenis, gebruiken en geloofsregels krijgen voorgeschoteld. Een zinsnede 
uit het programma van de Nederlandse alevitische federatie uit 1999 illustreert de 
worsteling tussen mythologische overlevering en moderne wetenschap: “De moderne 
wetenschap zal niet altijd in overeenstemming met religie zijn. Religies zijn in verband met 
de vrijheid van religie niet verplicht hun gelijk te bewijzen.”46 

                                                
44 A.Y. Ocak, Türkiye’de tarihin saptırılması sürecinde Türk Sufiliğine Bakışlar. (Istanbul: İletişim Yayınları, 
1996):204-205 
45 Zo zal in Nederland aan de Universiteit voor Humanistiek in het jaar 2007/08 een cursus voor dedes 
worden gegeven. 
46 Hakder Programı, (Baarn:1999): 8 
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2 Geloof, Leiderschap en Ritueel 
 
 
 Het hele universum draait de Semah 
 Uit Zijn liefde brandt de zon 
 Het bereiken van de essentie is pas kunde 
 Met de vijf tijden47 houden we ons niet bezig 
 
 Onze ziel is de geliefde 
 Zijn vlees is ons eigen vlees 
 De liefde is onze religie 
 In een andere religie geloven wij niet 
 
 Wij verachten geen enkel mens 
 Ons aller ziel is één 
 Poëzie, muziek: de volkstaal 
 Spelen en zingen wij onophoudelijk 
 
 Hudai zegt, wij hebben een God 
 En een drank uit de hand van de Pir 
 Wij voeden ons met de liefde 
 De dood sterft, wij sterven niet (Aşık Hüdai)48 
 
Een veel gestelde vraag aan alevieten is: Wat geloven jullie eigenlijk? Zijn jullie geen 
moslims? Hier op volgt meestal een gecompliceerd antwoord dat van persoon tot persoon 
kan verschillen. Dit verschil in uitleg is één van de kenmerken van het hedendaagse 
alevitisme. De Nederlandse federatie geeft de volgende uitleg: “Het alevitisme is een 
humanistische filosofie, waarbij de mens centraal staat. Om tot God te komen, om God te 
gedenken, is het noodzakelijk om ook de Goddelijke essentie in de mens te erkennen. 
Daarom staat het geloof in de mens centraal in het alevitisme. Dit geloof is alleen mogelijk 
wanneer het er in de samenleving menselijk aan toegaat, dat betekent: democratisch en 
humanistisch.”49 

Dat de alevieten de meest geseculariseerde groep binnen de Turkse islam zijn heeft 
invloed op de kennis van de traditie. Ook is het geloof door het vertrek uit de traditionele 
dorpsomgeving, het ontbreken van voldoende en gekwalificeerde voorgangers, een centraal 
instituut en een eenduidige theologie gereduceerd tot een aantal basiskenmerken. Een 
andere oorzaak van de verscheidenheid in uitleg komt doordat er soms per streek 
verschillende alevitische tradities zijn. De vermenging met het socialisme zal ook een 
verwarrend beeld geven aan de buitenstaander en alleen meer vragen oproepen. Het 
kenmerk dat de jongere generatie in Nederland zeer waarschijnlijk op als eerst zal noemen 
is het humanisme, gevolgd door de linkse eigenschappen van het geloof. De oudere 
generatie zal de volgende geloofselementen opsommen: De alevieten geloven in één god, dat 
Muhammed zijn profeet en Ali zijn vriend is, het Alevisme is het geloof van  Allah-Muhammed-Ali.  
Vaak wordt het alevitisme als tak van de sji’a voorgesteld. Met de grootste sji’itische 
stroming, de twaalver sji’a, heeft het alevitisme naast raakvlakken ook verschillen op 

                                                
47 Dagelijks gebed van de soennitische islam, de salaat. 
48 O.Naçari, Anadolu Kültürü ve Ozanlar m zı ı . (Ankara: Fon, 1995):310 
49 http://www.hakder.nl/ 
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essentiële punten. De geloofsgetuigenis, de shahada: La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah 
Aliyun Waliyullah.50, de twaalf imams en een gedeeltelijk gedeelde formatieve geschiedenis 
zijn vrijwel de enige overeenkomsten met de sji’a. Voor de alevieten staat de twaalver sji’a 
even ver van hun geloof verwijderd als de soenna. De twaalver sji’iten gaan immers evenals 
de soennieten naar de moskee om te bidden, vasten tijdens de Ramadan en vervullen 
andere plichten die de soennieten ook hebben. 
 
 
2.1 Wel of Niet Moslims? 
 
De shahada, erkenning van de Koran51, de besnijdenis, het offerfeest, het gebed bij een 
overlijden, de vele islamitische persoonlijkheden, symbolen en geloofskenmerken in de 
traditie zijn kenmerken die het alevitisme een duidelijk islamitisch karakter geven. Het 
klassieke idee van de alevieten dat zij de ware islam vertegenwoordigen is heden ten dage 
steeds minder te horen. Vaker wordt er gesproken over de alevitische islam of het 
alevitische geloof. Om een indruk te krijgen van de ideeën in Nederland betreffende de 
aard van het alevitisme is het nuttig om naar de websites van de alevitische verenigingen te 
kijken. De volgende verenigingen hebben een website: Amersfoort, Den Haag, Deventer, 
Doetichem, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Huizen, Zaandam, Zwolle. De sites van 
Deventer en Haarlem zijn alleen in het Turks. De anderen zijn tweetalig, in het Nederlands 
en het Turks. 

De sites van Doetichem en Eindhoven vermelden niets over het onderwerp. De Pir 
Sultan Abdal-vereniging in Enschede en de Ehlibeyt-vereniging uit Haarlem plaatsen het 
alevitisme buiten de islam. De website van de Pir Sultan Abdal vereniging is een duidelijk 
voorbeeld van een bron die bij de lezer meer vragen en verwarring over het alevitisme 
oproept. De vereniging probeert het alevitisme uit te leggen vanuit een materialistische 
zienswijze. Illustratief is het gedeelte waarin het alevitisme wordt neergezet als een niet-
godsdienstige religie. Verder wordt de islam gezien als een kwaad dat het alevitisme is 
binnengeslopen: “Velen gaan daarbij zover dat men het alevitisme als een islamitische 
stroming beziet... Wel zijn tegenwoordig echter vele islamitische elementen in cems 
binnengeslopen ten koste van oud-Turkse (religieuze) beginselen. Vooral in Turkije wordt 
het alevitisme vanwege politieke assimilatiemotieven neergezet als een islamitische 
stroming.”52 De website van Haarlem is zeer anti-islamitisch en verwijst als bron van het 
alevitisme naast de Mesopotamische beschaving53 naar het volk van Israel en de Bijbel. 
Deze website die ook een anti-Turks karakter en Koerdisch-nationalistische kenmerken 
heeft, staat bol van allerlei tegenstrijdige informatie.  Onder het kopje Wat is de waarheid? 
Staan de volgende drie punten: 
 

1. Het alevitisme is geen achterlijkheid. Het kan daarom niet binnen het symbool van 
achterlijkheid, de islam staan. 

2. Het alevitisme bestond allang voor de islam en is verbonden met de oude 
zoroastrische en de joodse religie. 

                                                
50 Er is geen God behalve God, Muhammed is zijn profeet en Ali is de vriend van God. 
51 De acceptatie van de Koran is vooral een symbolische, de alevieten geloven dat de tekst na de dood van de 
profeet, door de tweede kalief is veranderd ten nadele van Ali en zijn nakomelingen. 
52 http://www.pirsultan.nl/alevitisme.html 
53 Met name mensen uit de omgeving van de PKK propageren de idee van een oude Mesopotamische 
beschaving die zich voortzet in de Koerdische cultuur, en die alle minderheden in de regio – Yezidis, 
Süryanis, alevieten – en de Koerden verbindt. 
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3. Het alevitisme is niets anders dan het vervolg van de Mesopotamische beschaving.54 
 
De Amersfoortse vereniging geeft op haar site aan dat er twee hoofdgedachten zijn 
betreffende de ontstaansgeschiedenis, de syncretistische en de sji’itische variant. Dit 
gedeelte is gelijk aan de website van HAKDER. De vereniging spreekt zich duidelijk uit 
over het islamitische karakter van het alevitisme. Volgens deze informatie heeft het 
alevitisme een eigen invulling van de islam die buiten de soennitische staat.55 De gegevens 
op de websites van Zaandam, Zwolle, Denhaag en Amersfoort, Deventer en Huizen zijn 
grotendeels van elkaar overgenomen. Er zijn wel accentverschillen te ontdekken. Zo staat 
op de sites van Deventer en Huizen onder het stuk Wat is het alevitisme het zinnetje: Het 
alevitisme kent geen andere god dan Allah.56 Terwijl op de site van Amersfoort onder de 
identieke tekst dit zinnetje ontbreekt. Op de sites van Deventer en Huizen staat geen 
verwijzing naar het syncretistische karakter van het alevitisme. Zes van de acht 
verenigingen die iets over het thema vermelden, vinden dat het alevitisme een islamitische 
stroming is. 

Ook in geschreven publicaties is er een grote variatie van informatie beschikbaar. 
Maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die meer dan voorgaande jaren te 
maken hebben met het alevitisme krijgen zo onvolledige en tegenstrijdige kennis 
aangeleverd. Een voorbeeld van desinformatie over het al dan niet islamitische karakter van 
het alevitisme komt van onderzoeker Hüseyin Kaya van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI). In het mei 2006 nummer van het maandbulletin DEMOS 
van het NIDI verwijst onderzoeker Kaya in een paragraaf over het karakter van het 
alevitisme terecht naar de verschillende ideeën onder alevieten over het islamitische 
karakter en de verschillen tussen het alevitisme en de soenna-sji’a. Vervolgens echter valt 
Kaya uit de rol van objectief wetenschappelijk onderzoeker en kiest partij in de discussie 
wel of geen islam: “Het verschil tussen alevieten en soennieten (en ook sjiieten) is enorm. 
Waarom sommige alevieten toch bij de islam willen horen is de vraag.”57 Deze conclusie is 
zoals vaak gebaseerd op het al dan niet naleven van de vijf zuilen58 van de islam door de 
alevieten. De redenering gaat voorbij aan de ontstaansgeschiedenis, het islamitische 
karakter van de alevitische bronnen (poëzie, hagiografieën ed.), de cem en de 
geloofsbeleving. 

De Turkse overheid zegt op haar beurt bij monde van verschillende bestuurders dat 
de alevieten bij Turkije en de islam horen. Zo zei vice-premier Abdüllatif Şener “we zijn 
allemaal alevieten.”59 Deze uitspraak stuitte op grote verontwaardiging van alevitische 
organisaties. De implicatie is namelijk dat een echte aleviet, net als Ali en de soennieten, vijf 
keer per dag de namaz uitvoert, in Ramadan vast, etc. Dus eigenlijk is men volgens deze 
redenatie niet waarlijk aleviet zolang men niet leeft volgens de soennietische regels. De 
overheid, die de alevieten zegt te accepteren als eersteklas burger handelt hier echter niet 
naar. Als het namelijk aankomt op rechten die geloofsgroepen in Turkije genieten, geven 
bestuurders in het geval van de alevieten niet thuis. Een actuele vraag vanuit de alevitische 
groep is de gelijkstelling van de cemhuizen met andere gebedshuizen zoals moskeeën, 
kerken en synagogen. Gebedshuizen hoeven namelijk geen water, elektriciteit en 
onroerendgoedbelasting te betalen. Tot nu toe ontkent de overheid dat de cemhuizen 

                                                
54 http://www.geocities.com/ehlibeyt2002/haaleviligi.html 
55 http://www.abkyol.nl/index.html 
56 http://www.deventeralevi.nl/ , http://www.huizen-alevi.nl/Turkce/index.htm 
57 http://www.nidi.knaw.nl/en/output/demos/2006/demos-22-05-kaya.pdf/demos-22-05-kaya.pdf 
58 1 de geloofsbelijdenis, 2 het gebed, 3 een godsdienstbelasting, 4 het vasten, 5 de pelgrimage 
59 http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=194420 
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gebedshuizen zijn en weigert zo deze financiële tegemoetkoming. De burgemeester van 
Ankara, Melih Gökçek, gaf op 12 september 2006 groen licht voor de gratis schoonmaak 
van gebedshuizen als extra dienst van de gemeente. In het rijtje gebedshuizen stonden 
echter geen cemhuizen. Op een vraag hierover antwoordde Gökçek: “cemhuizen zijn 
cultuurhuizen, géén gebedshuizen.”60 Soortgelijke uitspraken over cemhuizen en het 
alevitisme in het algemeen worden ook geregeld door andere politici en bestuurders 
gedaan. Vaak vinden deze personen dat de alevieten niet veel anders dan hun soennietische 
medeburgers zijn. Alevitische rituelen zoals de cem en de semah worden afgedaan als 
culturele activiteiten die buiten de religieuze kernactiviteiten staan. De voorzitter van het 
Turkse Directoraat van Godsdienstzaken Ali Bardakoğlu zegt over het wettelijk gelijk 
stellen van een cemhuis aan een moskee het volgende: “Laten we het cemhuis niet tot 
alternatief van de moskee maken.” Volgens Bardakoğlu zal de eenheid en saamhorigheid 
van de Turkse republiek in geding komen als het directoraat van godsdienstzaken iedere 
stroming binnen de islam volgens de eigen traditie zou organiseren. De voorzitter vindt dat 
zijn directoraat neutraal moet staan tegenover alle stromingen.61 Volgens deze redenatie is 
de moskee het gemeenschappelijke gebedshuis. Deze mening werd al eerder door premier 
Erdoğan verdedigd: “cemhuizen zijn geen gebedshuizen, ze kunnen niet worden vergeleken 
met moskeeën”62 
 
 
2.2 Het Turkse Schisma 
 
Veel van de door de officiële soennitische leer verboden beschouwde gebruiken zijn 
binnen het alevitisme toegestaan en worden als zodanig in stand gehouden. Een aantal 
daarvan zijn: Het drinken van alcohol, het geloof in reïncarnatie, het geloof in heilige 
bomen, rotsen, rivieren e.d, het vragen van gunsten/doen van wensen bij heilige graven en 
het geloof in magie. Wekelijks zijn er op de Turkse televisie wel programma’s waarin 
soennitische geestelijken of theologen aan het woord komen die al dit soort praktijken 
zondig en on-islamitsch noemen. Zij vinden vaak dat de alevieten zich moeten 
onderwerpen aan degelijk (soennietisch) godsdienstonderwijs om het juiste pad te vinden.63 
Ook wordt in de media zonder expliciet de alevieten te benoemen duidelijke afkeuring 
uitgesproken over de alevitische geloofspraktijk. Het valt echter niet te ontkennen dat de 
alevieten een totaal andere geloofsovertuiging en levenswijze hebben dan de soennieten. 
De volgende coupletten uit een door alevieten veel aangehaald gedicht van de twintigste 
eeuwse Bektaşi-dichter Edib Harabi baba(1853-1915) gaan over de Koran, het gebed en 
wijn: 
 
Oh prediker der onrijpe geesten 
Verlaat dat boek 
Dit gebed dat jij verricht 
Levert jou geen beloning op.... 
.. 
Wijn is voor ingewijden toegestaan 

                                                
60 http://www.milliyet.com/2006/09/13/guncel/gun07.html 
61 http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=221250  
62 http://www.radikal.com.tr/veriler/2004/10/09/haber_130662.php 
63 De theoloog prof. Zekeriya Beyaz zei in een populair tv programma dat ging over een vermeende valse 
profeet in de stad Kütahya dat sommige alevieten die geen godsdienstles op scholen willen hun kinderen 
overlaten tot dit soort valse profeten. http://www.alevi.com/haberler+M5aabc80f30c.html 
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Voor buitenstaanders verboden 
Zie af van dit fanaticisme 
Drink van dit pure water... 
... 
Voor de godsaanbidder 
Is het genot van de hemelen 
En de kwelling van de hel 
Absoluut niet nodig 
 
Met jouw dienstbaarheid ben jij God 
Jouw godheid openbaart zich 
Kom verwijder je sluier 
Laat je gezicht zien Harabi 
 
Het religieuze schisma in de Turkse samenleving is zichtbaar in het verschil van de praktijk 
van de beide bevolkingsgroepen: 
  
 De soennieten gaan naar de moskee, alevieten naar het cemhuis.64 
 De soennieten bidden vijf keer per dag, de alevieten kennen deze regel niet, zij 

bidden dagelijks zonder bepaalde regelmaat of specifieke vorm en bezoeken op 
bepaalde dagen een cem. 

 De soennieten vasten tijdens de Ramadan, de alevieten vasten tijdens de Moharram 
en voor de profeet Khidr. 

 De soennieten gaan één keer in hun leven op bedevaart naar Mekka, de alevieten 
kennen deze verplichting niet. Zij bezoeken graven van heiligen zoals Hacı Bektaş, 
Karacaahmet en Abdal Musa. 

 De soennieten kennen een imam als voorganger, alevieten een dede. 
 De soennieten geloven dat de Koran volmaakt is, de alevieten erkennen de Koran 

als het basisboek, maar beweren dat deze opzettelijk veranderd en dus onvolmaakt 
is. 

 soennieten en alevieten leven vaak van elkaar afgezonderd in eigen wijken en 
dorpen. 

 In het traditionele alevitisme is sprake van endogamie, trouwen buiten de eigen 
groep is niet toegestaan. Terwijl bij de soennieten na bekering van de toetreder dit 
wel is toegestaan. 

 Het instituut van Musahipschap en andere vormen van gekozen verwantschap 
vormen binnen het alevitisme belangrijke religieuze instituten die soennieten niet 
kennen. 

 De soennieten en alevieten kennen een eigen uitleg van religiegeschiedenis en 
hebben eigen mythen. 

 De soennieten en alevieten hebben eigen een religieuze muziek- en 
literatuurtraditie. 

 alevieten praten over wij-zij en de onzen en benadrukken zo het verschil aleviet-
soenniet. 

                                                
64 Er zijn ook alevieten die de moskee bezoeken en op hajj gaan. Dit proces van ‘soennitisering’ van de 
alevieten is al eeuwen aan de gang. Sociale druk en economisch belang lijken hierbij belangrijke factoren te 
zijn. 
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 Het dragen van een hoofddoek is voor geen enkele aleviet een religieuze 
verplichting. Het is slechts een culturele uiting die door sommige oudere vrouwen 
wordt nageleefd. 

 
 
2.3 De Dede 
 
Mocht jij God willen vinden 
Denk niet dat je het met je eigen kennis zal redden 
Wend je tot een mürşit om vooruitgang te boeken 
Een vogel in de lucht kan niet zonder gids (S dk )ı ı 65 
 
Eğer ister isen Hakkı bulasın 
Sanma kendi akl n ile bilesinı  
Eriş bir mürşide menzil alasın 
Gökte uçan kılavuzsuz kuş olmaz 
…  
 
Het einddoel in het leven van een Aleviet is volgens de klassieke uitleg waarlijk mens te 
worden. Hiervoor wordt de term volmaakte mens, İnsan-  Kamilı  uit de islamitische mystiek 
gebruikt. Voor een İnsan-  Kamilı  is de sluier van onwetendheid opgeheven, hij is één 
geworden met de waarheid en is deel van het goddelijke licht/waarheid. Om dit te bereiken 
dient men zich ten eerste te houden aan het gebod van de beheersing van de hand, de tong 
en de lendenen66. Meestal uitgelegd als: niet stelen, niet liegen/roddelen, alleen seksueel 
contact hebben na het huwelijk en monogaam blijven. Na het doorlopen van de vier 
deuren (mystieke stadia) Şeriat, Tarikat, Marifet en Hakikat, die ieder weer tien stadia 
hebben, wordt men waarlijk mens. Volgens het alevitisme sterft een volmaakt mens niet, 
maar veranderd slechts van uiterlijk. Het doel is te sterven vóór het sterven, dit houdt een 
volledige beteugeling van de driften, het ego in. Dus niet een plaats in de hemel ná de 
dood, maar een mystiek stadium tijdens het leven waar men één met de Waarheid/God-
Muhammed-Ali wordt, is het streven. De Buyruk, het geschrift met de alevitische leefregels 
dat wordt toegeschreven aan de zesde imam Djafar al Sadik, maar waarschijnlijk in het 
begin van de zestiende eeuw is geschreven, zegt hierover het volgende: “O gelovige 
broeder, God heeft het volgende bevolen: “mute kable ente muta” dat wil zeggen “mijn 
dienaren sterft vóór het sterven, leg vóór het einde der tijden jullie rekenschap af”. Als 
jullie vragen hoe dat moet, bedwing jullie hebzucht, jullie ego en wend je tot een pir.”67  

De pir is een geestelijk leider/meester die afstamt van één van de heilige families, 
ocaks genaamd. De gelovigen die bij een ocak zijn aangesloten worden talip, mürit of 
muhip genoemd. Ocaks letterlijk haarden, zijn families die volgens de alevieten afstammen 
van de profeet dan wel van een van de heiligen uit de alevitische geschiedenis. De personen 
van de ocaks worden ook wel zoon van een ocak genoemd, ocakzade. Andere benamingen 
voor pir zijn dede, baba, sercem of seyyid. Deze benamingen hebben weliswaar allen een 
andere betekenis binnen de alevitische ocak-cultuur en hiërarchie, maar worden 
tegenwoordig vaak gebruikt alsof ze onderling uitwisselbaar zijn. De meest gebruikte term 
voor de alevitische voorgangers is dede. De dedes die van de profeet afstammen worden 

                                                
65 M.Gül, Halk Ozan  S dk  Babaı ı ı , (Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 1984): 133. 
66 In het Turks: Eline, Diline, Beline sahip olmak. 
67 S. Aytekin, Buyruk. (Ankara: Emek bas m yay mevi, 1958ı ı ):177. 
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evlad-  ı resul68 en seyyid genoemd. Dan heb je nog de voorgangers die niet van een ocak 
afstammen maar door een tekort aan dedes benoemd zijn om de religieuze diensten te 
verrichten. Deze worden rehber, mürebbi, dikme en vekil genoemd. In tegenstelling tot de 
anderen is deze titel van plaatsvervanger niet vererfbaar. Er bestaat echter het vermoeden 
dat weldegelijk in de naam van in het verleden benoemde plaatsvervangers nieuwe ocaks 
zijn ontstaan. 

De hoogste positie in de alevitische geestelijke hiërarchie wordt ingenomen door de 
evlad-  ı resul, de afstammelingen van de profeet. Zij hebben als enige recht pir en mürşit te 
zijn, d.w.z. het hoogste geestelijke ambt te vervullen. Hier sluit het alevitisme aan op de 
sji’itische cultus van onschuld en onschendbaarheid van de Ehl-i Beyt. Volgens Ali Yaman 
is het op het afstamming gebaseerde ambt van dede vanaf eind vijftiende eeuw door de 
Safawiden69 ingevoerd. Dit gebeurde samen met de invoering van de Ali, de twaalf imam en 
de Kerbela cultus. Het was een manier van de safawiden om hun invloed onder de 
heterodoxe groepen in Anatolië te consolideren. De Safawiden die zich zelf ook als 
afstammelingen van de profeet presenteerden, konden zo een onschendbare positie 
verwerven in Anatolië.70 De ocaks waaraan de dedes verbonden zijn, zijn aan elkaar 
verbonden in een nog onvoldoende onderzochte hiërarchie. De ocak die het hoogst in de 
hiërarchie staat heet doorgaans de mürşit-ocak en de er aan verbonden ocaks, de pir-ocaks. 
Yaman geeft een lijst van tweeënnegentig ocaks.71 Het alevitisme ken twee tradities met hun 
eigen uitleg van het afstammingsprincipe. 
 
 
2.3.1 De twee belangrijkste dede-tradities 
 
Iedere alevitische stam en familie in Anatolië is verbonden met een ocak, soms zijn dit 
meerdere ocaks die verschillende functies binnen de hiërarchie in een regio hebben. Dit 
kunnen mürşit-ocaks of pir-ocaks en rehber-ocaks zijn, maar deze functieverdeling is niet 
overal in Anatolië aanwezig. In Dersim bijvoorbeeld worden de ocaks naar rituele functie 
verdeeld in rehber, pir en mürşit ocaks, waarbij de mürşit ocaks de hoogste zijn in de 
hiërarchie. Belangrijke ocaks in Dersim zijn: Baba Mansur, Kureyşan, Derviş Cemal, 
Ağuçan en Sarı Saltuk. Binnen de complexe functieverdeling en de hiërarchie kan voor de 
ene stam de Kureyşan de mürşit ocak zijn, terwijl zij voor een andere ocak de pir ocak is. 
Een afstammeling van één van de ocaks genoot vanwege zijn afkomst groot aanzien en 
respect. Deze dede was de intermediair tussen de talip, de waarheid en god, ieder keek uit 
naar het moment dat hij eens per jaar naar het dorp kwam. Ieder wilde dat hij te gast zou 
zijn in zijn huis, zodat hij iets van zijn licht en zegen aan het huis zou geven. A.Yaman 
verdeelt de dedes in drie categorieën: 
 

1. De dedes en babas verbonden aan de çelebis van Hacı Bektaş; 
2. De onafhankelijke dedes van de ocaks; 
3. De dikme dedes.72 

 

                                                
68 Letterlijk kinderen van de profeet. 
69 Perzisch vorstenhuis tussen 1501-1725, het was onder de regering van de safawidische vorst Şah Isma’il I, 
dat de twaalver sji’itische islam werd ingevoerd als staatsgodsdienst in Iran. 
70 M.Yaman, Kızılbaş Alevi Dedeleri. (İstanbul: Şahkulu Yayınları, 1998):28. 
71 İbid., 39-46 
72 http://www.alevi-du.com/article,tr,2006~09~27,,,3~~,yes~17~now,124_columnist.html 
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De dedes, babas verbonden aan de çelebis van Hacı Bektaş moeten ieder jaar naar de 
nakomeling van Hacı Bektaş die het ambt van mürşit bekleed. Zij moeten volgens de 
traditie zelf spiritueel gereinigd worden om op hun beurt hun volgelingen te reinigen. De 
huidige çelebi is Veliyettin Ulusoy73, hij is volgens de çelebi-tak de tweeëndertigste postnişin74 
na Hacı Bektaş. De alevieten in deze traditie noemen de çelebi meestal efendi, heer. De 
voorgangers worden door de çelebi opnieuw “beëdigd” en krijgen een brief van 
toestemming (icazet, icazetname) die ze aan de volgelingen kunnen tonen als bewijs van de 
goedkeuring van de çelebi. Degenen die de brief van toestemming niet hebben, kunnen in 
deze traditie geen dede zijn. dedes die om wat voor reden dan ook een fout begaan kunnen 
door de çelebi uit hun ambt worden gezet. Ook de dedes van deze çelebi-tak worden 
ocakzade genoemd en hun familie ocak. Het is echter niet noodzakelijk om van een ocak te 
stammen om voorganger te worden. Dedes zonder ocak worden vekil, plaatsvervanger/ 
vertegenwoordiger genoemd. Zij worden toegewezen aan locaties waar de çelebi niet heen 
kan, de titel van vekil is niet vererfbaar. Een bekende vekil is Dertli Divani. Jij vervult de 
diensten in de Turkse plaatsen Nurhak, Konya-Beyşehir en Adıyaman. Tevens is hij vaak in 
het buitenland voor cems, concerten en seminars. Hij komt geregeld naar Nederland en 
andere Europese landen en ook Australië en Canada bezoekt hij regelmatig. Geen van deze 
diensten als vekil doet hij zonder de kennis en het goedkeuren van de çelebi. 

De Onafhankelijke dedes (ook wel dedegan) zijn niet verbonden aan de çelebis van 
Hacı Bektaş en hoeven dus geen verantwoording aan hen af te leggen. Ze worden daarom 
ook wel onafhankelijke dedes genoemd. Zij erkennen Hacı Bektaş wel als de hoofdbron, 
Serçeşme van het alevitisme, maar doen dienst zonder de goedkeuring van de çelebi. Volgens 
hen is Hacı Bektaş celibatair geweest en zijn de çelebi’s dus geen nakomeling van Hac  ı
Bektaş. Er zijn verschillende dedes uit deze stroming die vroeger tot de çelebi behoorden 
of die naar de çelebi-tak zijn overgegaan. De dedes van deze traditie beschouwen zich als 
nakomeling van Muhammed en dus rechtmatige voorgangers van het alevitisme door 
geboorte75. Zij worden ook wel bel evladı genoemd, dit betekent nakomeling/kind van de 
lendenen. Dit in tegenstelling tot de voorgangers die niet van een ocak zijn: yol evladı, de 
nakomeling/kind van de weg. Ook bij deze stroming was er sprake van een niet erfelijke 
variant van het ambt van voorganger. Deze voorgangers werden dikme, mürebbi of rehber 
genoemd. Vermoed wordt dat in vele gevallen de nakomelingen van deze plaatsvervangers 
toch een ocak hebben opgericht in naam van hun voorvader die eigenlijk een niet erfelijke 
titel had. Er was binnen de dedegan een hiërarchie tussen de verschillende ocaks waarbij de 
hogere ocaks de dedes uit de lagere ocaks controleerden. Sommige ocaks hadden deze 
hiërarchie binnen dezelfde ocak. Dit systeem wordt evenals bij de çelebi-tak het el-ele el-
hakka-systeem76 genoemd. 

Tussen de çelebi en ocakzade stroming zijn verschillen in de uitvoering van het 
geloof, deze zijn echter niet onoverbrugbaar. Het grootste struikelblok is en blijft de 
legitimiteit van de plaatsvervangende dedes en het al dan niet getrouwd zijn geweest van 
Hacı Bektaş en de legitimiteit van zijn nakomelingen. De eeuwenoude twisten over deze 
kwestie lijken in de nabije toekomst ook in Nederland de alevieten bezig te gaan houden. 
De secretaris van de Stichting de Nederlandse Raad van Alewietische dedes Davut Sever 

                                                
73 Dit is de kleinzoon van Veliyettin Çelebi (1867-1940), de laatste officiële, door de staat erkende Çelebi, 
voordat in 1925 alle mystieke orden en de titels die hierbij hoorden bij wet werden verboden. 
74 De geestelijk leider van de dergah van Hacı Bektaş, letterlijk degene die op het (schaaps)vel zit. 
75 Zie een uitgebreide stamboom beginnend bij de profeet Abraham en eindigend bij de hedendaagse dedes 
van de Baba Mansur. http://www.babamansurkurhuseyin.com/soyseceresi/. 
76 De formule van de mystieke hiërarchische keten: de talip(adept) houdt vast aan de hand van de rehber, de 
rehber aan die van de pir, de pir aan die van de mürşit en de mürşit aan die van de waarheid/God. 
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verdedigt in een internetcolumn het oude standpunt van de dedegan. Volgens hem zijn de 
çelebis geen nakomelingen van Hacı Bektaş en hebben ze volgens de Buyruk zelfs geen 
recht om de naam ocak te dragen.77 Volgens deze redenering van Davut Sever dede zijn de 
miljoenen alevieten die eeuwenlang de çelebis als centrale religieuze autoriteit erkenden 
allemaal van het juiste pad geraakt. 
 
 
2.3.2 De functies van de dede 
 
Het volgende citaat uit Buyruk laat zien hoe respect en liefde aan de dede moest worden 
getoond: ...eerst moeten zij [talips] voor hem gaan staan om zegening en gebed te ontvangen [van de 
dede] en vervolgens een niyaz [kus] doen op zijn voeten, dan zijn knieën en vervolgens op zijn handen..78 
Over de verschillende dede-families bestaan verschillende legenden die de wonderen 
beschrijven welke de stichters en hun nakomelingen hebben verricht. Deze wonderen 
bevatten elementen als het tot leven wekken van dode dieren/mensen, het veranderen in 
de gedaante van een dier, de macht over dode en levende dingen en macht over tijd en 
ruimte. De verrichte wonderen, de afstamming van de profeet en verrichte dienst in het 
klooster van Hacı Bektaş zijn bepalend voor het aanzien van een ocak. 
De dede die in het centrum van de alevitische dorpsgemeenschap stond, droeg te allen tijde 
de erfenis met zich mee. Hij beriep zich tijdens het gebed en het uitvoeren van 
verschillende diensten op zijn voorvaderen. Yaman noemt de volgende functies en 
eigenschappen van de dede: 
 

1. Leiding geven aan de groep op sociaal en religieus vlak, opvoeden van de 
volgelingen op deze gebieden. Hij bezat de belangrijkste boeken over het geloof 
zoals de Buyruk. En vertelde de gelovigen over de alevitische geschiedenis van 
Kerbela tot Hacı Bektaş. Zijn leiderschap was onbetwist, hij was de nakomeling van 
Ali en vertegenwoordiger van zijn ocak. 

2. De eenheid en solidariteit binnen de groep waarborgen 
3. Het voorgaan in de  cem. De cem is het centrale ritueel van het alevitisme, waarvan 

de dede weer de centrale leidende persoon is. Eens per jaar komt de dede na de 
oogsttijd naar het dorp van zijn talips en gaat hen voor in de cem. 

4. Het düşkün, geëxcommuniceerd, verklaren van personen die een misdrijf begaan 
hebben en het oplossen van conflicten en zorgen voor verzoening. 

5. De religieuze diensten uitvoeren bij de feesten, huwelijk, besnijdenis, uitvaart e.d. 
6. Het helpen van personen met materiele, immateriële en gezondheidsproblemen. 

Hierbij speelde vaak de heilige kracht/magie die hen werd toegeschreven een 
belangrijke rol. 

 
 
2.3.3 De dede in moderne tijden 
 
Als gevolg van sociaal-economische ontwikkelingen is de positie van de dede in de 
twintigste eeuw sterk veranderd. Lange tijd is de dede uit het middelpunt van de alevitische 
samenleving verdwenen. De gebeurtenissen rondom de Eerste Wereldoorlog, de Turkse 
bevrijdingsoorlog en de oprichting van de Turkse republiek hebben sterke veranderingen 
teweeg gebracht in het sociale en politieke landschap van Turkije. Een externe factor die 
                                                
77 http://www.aleviyol.com/yolalevi/content/view/977/29/ 
78 S. Aytekin, Buyruk. (Ankara: Emek bas m yay mevi, 1958ı ı ):141 
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het dede moeilijker maakte zijn historische rol te blijven vervullen was de wet van het 
verbod op mystieke orden van 1925. Deze wet verbood het ambt van dede en het houden 
van de cem, het werd moeilijker voor de dede rond te reizen met het doel zijn talips te zien 
en een cem te leiden. Voor de ocaks in Oost Turkije hebben de opstanden van Dersim en 
Koçgiri verdere destabiliserende gevolgen gehad. De trek van het platteland naar de stad 
die vooral vanaf de jaren vijftig sterk toenam heeft de sociale structuur van de alevitische 
dorpsgemeenschap verder ontwricht. Het ambt van dede dat deel uit maakte van deze 
structuur verloor zijn context, de relatie met de talips kwam tot stilstand. De alevitische 
dorpsgemeenschap die eens per jaar in de cem haar beklag mocht doen werd steeds kleiner, 
totdat de cems helemaal niet meer werden gehouden.  

Met de trek naar de stad kreeg de dede steeds meer te maken met volgelingen die 
gestudeerd hadden. Deze traditionele voorgangers konden de moderne veranderende 
maatschappij niet bijbenen. De moderne jonge alevieten stelden vragen die de dede met 
zijn traditionele kennis niet meer kon beantwoorden. Veel van deze jongeren hadden 
kennis gemaakt met materialistische linkse ideologieën en leverden kritiek op de 
zogenaamde feodale en achterlijke alevitische cultuur. Zij zetten zich af tegen de cultuur en 
religie van hun ouders en zo ook tegen de rol van de dede in de gemeenschap. Deze 
kritische houding van de jonge generatie gaf het toch al verzwakte instituut van dedes de 
genadeslag. Onder de jongeren bevonden zich ook alevieten van dede-families. In 
hedendaagse alevitische onderzoeken en publicaties lijkt het wel alsof de dede nog steeds 
zijn oude functie heeft. Het tegendeel is echter waar. In de jaren zeventig aangekomen was 
zijn traditionele rol binnen de alevitische gemeenschap zo goed als verdwenen. Het 
verdwijnen van de centrale persoon en de centrale religieuze dienst bracht een breuk met 
de historie en het alevitische erfgoed met zich mee.79 Vanaf de tweede helft van de jaren 
tachtig verscheen de dede weer vaker op het toneel. Dit keer niet in zijn historische 
dorpsomgeving, maar in de grote stad in Turkije en in Europa. De gebedsdienst van de 
alevieten, de cem die zonder de dede niet mogelijk was, werd ook weer gehouden, zij het in 
een vaak afgezwakte, theatrale vorm. In de moderne cemhuizen was de deelnemer meer 
toeschouwer dan participant.  

“De klassieke manier waarop levenslessen tot voor kort werden overdragen was het 
vertellen, het mondeling verbreiden van ervaringen, het overleveren van geslacht tot 
geslacht...Vertellen is de literatuur van de arme en de ongeziene. Het is dé manier waarop 
belangrijke ervaringen via geheugensteuntjes als ritme en poëzie soms betrekkelijk ongerept 
door de tijd geloodst kunnen worden...Met alle veranderingen was ook de mondelinge 
overdracht van geschiedenis en levenservaringen in de knel gekomen.”80 Dit zijn passages 
uit het boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van Geert Mak. Hij beschrijft in het 
hoofdstuk de overgang van orale verhalen naar het geschreven woord in een Fries dorp in 
de 20e eeuw. De ontwikkelingen zijn te vergelijken met die in de wereld van de dede.  
Dedes hadden hun rol als doorgever van de traditie verloren. Zij werden in de nieuwe 
situatie de personen die sommige religieuze rituelen in verenigingsverband uitvoerden. De 
rol van de dede die de mensen binnen de familiecontext bezocht, ze onderwees en 
onderwierp aan een jaarlijkse “test” was er niet meer. Boeken die de mensen informeerden 
over het alevitisme werden vooral geschreven door intellectuele elite van niet-dedes en in 
sommige gevallen door soennitische en buitenlandse onderzoekers. De linkse jongeren die 
hun geloof in de jaren 1980 herontdekten namen als gekozen bestuurders de leiding van de 
gemeenschap op zich: de dede was niet langer de leider van de gemeenschap, ook niet meer 
waar het zaken van het geloof betrof. Dedes werden nu als spreker uitgenodigd op 
                                                
79 M.Yaman, Kızılbaş Alevi Dedeleri. (İstanbul: Şahkulu Yayınları, 1998):72-79 
80 G. Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd: een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.(Amsterdam: Atlas, 2006):351-353 
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seminars georganiseerd door de verenigingen. Het was al gauw duidelijk dat de dedes nooit 
meer de rol zouden krijgen van vóór de desintegratie van het de dorpssamenleving. Het 
behoud van het instituut dede zal afhangen van de mate van aanpassingsgezindheid en de 
wil tot hervorming van de traditionele hiërarchie en geloofspraktijk. Naast andere zaken zal  
de overgang van mondelinge naar geschreven cultuur door nieuwe dede-generaties 
bepalend zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe rol. Deze overgang naar geschreven 
cultuur is ondermeer te zien als men kijkt naar de moderne cems. De moderne voorgangers 
lezen de preken, gebeden en gedichten vaak voor van een spreekgestoelte. Waar vroeger de 
dedes alles uit hun hoofd deden, worden tegenwoordig de preken tevoren op papier gezet.   
 
 
2.4 De Cem 
 
De veertig dronken een drank 
Gaven hoofd en ziel op 
Kwamen in de vervoering der liefde 
Zij dansten de semah der veertig... 
 
Kırklar bir şerbet içtiler 
Can ile baştan geçtiler 
Cezbe-i aşka düştüler 
Ettiler k rklar semahîı  (Feyzullah Çelebi) 
... 
De cem is de centrale gebedsdienst van de alevieten. Deze liturgische dienst is de 
verbinding van het heden met het eeuwenoude alevitische erfgoed. Het is de plaats waar de 
eed wordt afgelegd om de hand, de tong en de lendenen te beheersen. Om vervolgens ieder 
jaar in bijzijn van de dede en de andere groepsleden in de cem hierover rekenschap af te 
leggen en de eed te vernieuwen. Het is de plaats waar de alevieten tot God-Muhammed-Ali 
en alle heiligen bidden. De vijanden van de Ehli Beyt vervloeken. Waar in extase met zijn 
allen de gebeden worden gereciteerd en de semah wordt gedanst81. De gelovigen die de 
deur van het cemhuis binnengaan laten alle wereldse eigenschappen, bezittingen achter 
zich, ze betreden een spirituele werkelijkheid. De aanwezigen zijn allen één in de cem, de 
grootste is gelijk aan de kleinste en de kleinste aan de grootste. De oudste is gelijk aan de 
jongste en de jongste aan de oudste. Allen voor één en één voor allen luidt een veel 
uitgesproken formule in de cem. Man en vrouw zijn gelijk, ieder is broeder en zuster. Het 
was tijdens de Osmaanse periode een instituut van rechtspraak om conflicten te beslechten. 
De alevieten wendden zich immers niet tot de soennitische osmaanse rechter om 
onderlinge conflicten op te lossen. Nog steeds wordt er tijdens de cem, zij het in 
afgezwakte vorm rechtgesproken door de dede; de Nederlandse jurist-onderzoeker Wibo 
van Rossum noemt dit  alevitische cemrechtspraak.82 

Volgens de overlevering gaat de cem terug op de [oer]cem van de veertig, welke is 
beschreven in de Buyruk. Deze zou hebben plaatsgevonden nadat Muhammed terugkeerde 
van zijn miraculeuze hemelreis, de Mirac, tijdens welke hij met god sprak en de 
geloofsregels van de islam ontving. In sommige versies van het verhaal spreekt god 
vanachter een sluier met Muhammed. Op enig moment ziet Muhammed na het oplichten 
                                                
81 Traditionele alevieten zeggen nooit “Semah dansen”, maar Semah uitvoeren of draaien. Het woord Dans 
impliceert volgens hen een associatie met vermaak, terwijl de Semah een vorm van gebed is. 
82 W. van Rossum, “Cemrechtspraak als formeel-informele manier van conflictoplossing onder alevitische 
Turken.” Recht der werkelijkheid, (No. 2 2002): 5-19 
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van de sluier dat god niemand anders is dan zijn neef en schoonzoon Ali! Ook verschijnt 
Ali in het verhaal in de gedaante een leeuw en is hij één van de veertig heiligen in de cem. 
Tijdens deze eerste cem worden Ali en Muhammed musahip83 en wordt in extase de semah 
gedanst. Alle andere gebruiken, regels en diensten van de cem hebben volgens de alevieten 
hun oorsprong in de cem van de Veertig. 

Tijdens de cem zitten de aanwezigen op de grond in een cirkel. De alevieten 
richtten zich niet naar Mekka tijdens het gebed. Zij doen tijdens de cem een aantal keer een 
secde, prosternatie84 waarbij ze zich door de cirkelvorm waarin ze zitten vanzelf naar elkaar 
richten. Als uitleg wordt gegeven dat alle engelen uit eerbied voor God zich ter aarde 
wierpen voor Adam. En dat god beval: doe een prosternatie voor Adam!85 Alleen Iblis, de 
latere Satan weigerde om zich te buigen voor een ander dan God, waarop hij tot in 
eeuwigheid werd vervloekt. Buiten het raken van de vloer met het voorhoofd vertoont de 
alevitische gebedsdienst geen enkele overeenkomst met de soennitische. De aanwezigen in 
een cem moeten zich waardig gedragen en op een nette manier zitten. Tijdens de diensten 
en de recitatie van bepaalde gebeden en hymnen moet men knielend zitten. Er zijn geen 
specifieke kledingvoorschriften, vrouwen hoeven geen hoofddoek op. Wel wordt gewezen 
op het dragen van onopvallende en kuise kleding. 
 
De cem kent twaalf ‘diensten’ of rituele taken (h zmet) ı 86, symbolisch voor de twaalf Imams 
en de twaalf ocaks. De uitvoerders van de twaalf diensten verrichten symbolische 
handelingen: 
 

1. De Pir/dede leidt de cem en symboliseert Ali. Hoewel er wordt beweerd dat er ook 
vrouwelijke voorgangers (ana) zijn, komt dit nauwelijks voor. 

2. De Rehber is de gids/begeleider die de dede helpt en de talips begeleidt en 
voorbereidt om de eed af te leggen voor de toetreding tot de weg en het 
musahipschap. 

3. De Gözcü, de ordebewaarder in de cem. Deze heeft meestal een symbolische stok 
in zijn hand en ziet er op toe dat de aanwezigen zich ordentelijk, volgens de regels 
gedragen. 

4. De Çerağcı of delilci, de kaarsaansteker. Deze steekt de kaarsen aan die het 
goddelijke licht van de schepping en God symboliseren. 

5. De Zakir, de zanger die op de saz speelt en de liturgie voordraagt. In sommige 
streken van Turkije worden ook andere instrumenten bespeeld zoals de viool. 

6. De Süpürgeci/Ferraş, de veger die voor het begin van sommige diensten met een 
paar vegen de ruimte symbolisch reinigt. 

7. De Tezakker, de reiniger die de rituele reiniging van de harten uitvoert. Een man en 
een vrouw wassen en drogen symbolisch de handen van een aantal aanwezigen, 
beginnend bij de dede. 

                                                
83 Een ritueel broederschap tussen een twee mannen of twee koppels van getrouwde mannen en vrouwen. 
Binnen de tak van de onafhankelijke dedes van de dedegan is het musahipschap verplicht. Bij de Çelebi-tak 
heeft Cemalettin Çelebi (1862-1921) het wenselijk doch niet verplicht verklaard. Zijn argument was dat de 
zware eisen geen barrière moesten vormen voor toetreding tot het mystieke pad. 
84 Vanuit zittende knielende houding voorover buigen totdat het voorhoofd de vloer raakt. 
85 Koran Bakara:34 
86 De diensten worden uitgevoerd door rituele functionarissen die meestal dezelfde dienst uitvoeren tijdens 
cems. Vaak moet kort voordat de cem gehouden wordt een generale repetitie gedaan worden met de dede. 
Omdat niet iedere keer dezelfde dede komt, moeten de functionarissen zich vaak iets andere gebeden en 
handelingen eigen maken. Dit gebrek aan uniformiteit compliceert de uitvoering van de diensten. 
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8. De Saka, de schenker, die het water brengt in naam van Imam Hüseyin. Deze 
dienst gaat gepaard met de vervloeking van Yazid en treurnis om Hüseyin. 

9. De Sofracı/Kurbanc , ı de tafelverzorger, is voorbereider van de gezamenlijke 
maaltijd en de slachter van het offer. 

10. De Peyik, de omroeper, nodigt de mensen uit voor de cem. In de moderne tijd is 
dit meestal de secretaris van een vereniging. 

11. De Pervane/semahçı, de uitvoerder van de semah, de rituele dans van de cem. 
Deze wordt meestal door een aantal mannen en vrouwen uitgevoerd. 

12. De Kap cı ı, de deurwachter, bewaakt de deur en laat de mensen in en uit. In de 
Osmaanse tijd en tijdens de republiek moest in de gaten worden gehouden wie er 
het cemhuis naderde om mogelijke binnenval door soldaten of politie van te voren 
te kunnen signaleren. 

 
Bij ieder dienst hoort een gebed, gülbank, dat de uitvoerders moeten voorlezen. Dit zijn 
gebeden met klankrijm en veel Arabische en Perzische woorden, die het in sommige 
gevallen voor de hedendaagse geseculariseerde alevieten onbegrijpelijk maken. De 
uitvoerders van de twaalf diensten hebben tegenwoordig vaak een spiekbriefje om het 
gemakkelijker te maken. In de Nederlandse cems is de taal een extra handicap voor de 
jongeren om in contact te komen met het geloof van hun voorouders. De cems worden in 
Nederland vaak in gehuurde buurthuizen en sportzalen gehouden. De aanwezigen zitten 
tijdens de cem op een zelf meegenomen kussen of matje op de grond. Het lang op de 
grond zitten roept zo nu en dan protest op bij de moderne alevitische deelnemers aan een 
cem. Vaak komt dan ook de roep om tijdens de cem voortaan op stoelen te zitten. Er zijn 
ook voorbeelden van cems waarbij de aanwezigen op stoelen zitten. Dit is echter een heikel 
discussiepunt, omdat het door velen als essentieel wordt gezien om op de grond te zitten. 
Het hele gevoel van het sacrale samenzijn zou door een cem op stoelen worden geschaad. 
Tevens komt het essentiële onderdeel van de cem, namelijk de prosternatie tot de mens in 
het gedrang. De discussie over dit soort essentiële elementen van de alevitische 
geloofsbeleving is nog maar amper begonnen. Op enig moment zal men de traditie gaan 
doorlichten opdat er een vernieuwing kan plaatsvinden, de consensus tussen groepen die 
als legitieme basis kan dienen is echter nog niet bereikt. 
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3 De Herleving van het Alevitisme 
 
 
Alevieten: We zullen niet meer zwijgen! Het alevitisme volgens zijn oorspronkelijke bronnen. Het 
hedendaagse alevitisme. Het alevitisme dat zijn identiteit uitschreeuwt. Dit zijn enkele titels van de 
tientallen artikelen en boeken die eind jaren tachtig over het alevitisme zijn geschreven. De 
herleving van het alevitisme in de tweede helft van de jaren tachtig in Turkije en de 
Europese diaspora werd zichtbaar in deze stroom publicaties en in de oprichting van vele 
alevitische organisaties. Enkele kenmerken van deze alevitische herleving zijn: 
 

1. De publicatie van honderden boeken en tijdschriften over het alevitisme, door 
wetenschappers, journalisten en zowel soennitische als alevitische leken. 

2. De oprichting van tientallen alevitische stichtingen en verenigingen, vooral in grote 
steden als Ankara en Istanbul. 

3. De oprichting van tientallen lokale en nationale radiostations die zich voornamelijk 
op het alevitisch publiek richtten. 

4. Een groeiende aandacht voor de alevieten en het alevitisme in de Turkse gedrukte 
pers, televisie en internet. 87 

 
Twee vaak genoemde oorzaken voor de alevitische revival zijn de val van het communisme 
en de groeiende invloed van de islamistische beweging in Turkije. 88 De val van het 
Oostblok en de pacificering van de communistische beweging leidde onder linkse alevieten 
tot een herdefiniëring van het alevitisme als een alternatieve sociale beweging. 
Aanwijzingen voor deze transformatie zijn duidelijk te zien als men kijkt naar de 
overeenkomsten tussen de linkse en alevitische beweging. De wijze van communicatie, 
organisatie, gebruikte slogans, de culturele manifestaties en protestmarsen vertonen 
onmiskenbare gelijkenissen. Martelaren van de marxistische beweging uit de jaren 1970 
worden binnen de alevitische beweging herdacht als deel van de eigen alevitische 
geschiedenis. Zo stond er op de achterkant van een speciale uitgave van het tijdschrift van 
Europese confederatie een afbeelding met alle marxistische iconen: Ché, Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Sinan Cemgiller, Mahir Çayan en İbrahim Kaypakkaya. De 
tekst bij de afbeelding: “We hebben ze niet vergeten.”89 
 
 
3.1 Het Opkomende Islamisme 
 
Een belangrijk verschil tussen de linkse beweging voor de staatsgreep van 1980 en de 
alevitische beweging is de mobilisatie van jongeren en ouderen. Waar de linkse beweging 
vooral op de jongeren steunde, mobiliseerde de alevitische revival alle generaties van de 
gemeenschap. Op de vraag wat de mobilisatie van een gemeenschap teweegbrengt, geven 
Esman en Rabinovich het volgende antwoord: “The most common factor seems to be the 
emergence of a collective and ethnically defined sense of absolute or relative deprivation 

                                                
87 A.Erdemir, “Tradition and Modernity: Alevis’ Ambiguous Terms and Turkey’s Ambivalent Subjects” 
Middle Eastern Studies (Vol. 41, No. 6, November 2005): 939-940. 
88 T.Erman-E.Göker, “Alevi Politics in Contemporary Turkey”,  Middle Eastern Studies (Vol. 36, No. 4, 
October 2000):99. 
89 Alevilerin Sesi, speciale uitgave juni 2007. 
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compared with the position of the significant others”. 90 Veelvuldig aangevoerde factoren 
om de alevitische mobilisatie te verklaren zijn het opkomende islamisme en de blijvende 
achtergesteldheid in de republieksperiode van de alevitische groep ten opzichte van de 
soennieten. Hierbij werd vaak de toenemende rol van de politieke islam sinds de 
staatsgreep van 1980 en de verschuivingen van de kemalistische91 staatsideologie richting de 
Turks-islamitische synthese92 genoemd. De islamisering van de staat uitte zich ondermeer 
in de versterking van het Directoraat van Godsdienstzaken, de verplichting op lagere en 
middelbare scholen tot het volgen van godsdienstlessen en de bouw van moskeeën in 
alevitische dorpen.93 Volgens Çamuroğlu was het belangrijkste motief achter de oprichting 
en uitbreiding van het aantal alevitische organisaties dan ook te vinden in het defensieve 
instinct van alevieten tegen de opkomst van het islamisme. Deze angst zat zo diep dat zelfs 
organisaties en personen binnen de organisaties die verschillende ideeën over de aard van 
het alevitisme hadden op dit punt gezamenlijk politieke standpunten konden innemen.94 In 
het nummer van 19 februari 1989 van İkibin’e Doğru schrijven de verslaggevers over de 
bouw van moskeeën in de alevitische provincie Tunceli. De gouverneur van de provincie 
zou hebben gezegd dat dorpen die hulp van de overheid verwachtten eerst een moskee 
moesten bouwen. Vervolgens zijn er 26 moskeeën gebouwd waarvan de meeste niet 
werden gebruikt voor gebed.95 Een ander artikel gaat over de gebeurtenissen in een 
gecekondu-wijk van Ümraniye in Istanbul. Beschreven wordt hoe de alevitische burgers in 
de wijk het slachtoffer zijn van gewelddaden. De daders zijn soennieten die georganiseerd 
zijn in een Naksjbandi-stichting, waarvan de leider zegt aanhanger te zijn van de 
regeringspartij ANAP.96 De angst voor de politieke islam werd nog eens versterkt door de 
bloedige gebeurtenis op 2 juli 1993 in Sivas, toen een hotel waar deelnemers aan een 
alevitisch festival verbleven, belaagd en in brand gestoken werd door een protesterende 
menigte rechts-radicale islamisten. 37 mensen vonden bij deze gebeurtenis onder toeziend 
oog van de aanwezige veiligheidstroepen de dood, onder hen een nederlandse studente. 
Deze moordpartij gaf de alevitische organisatievorming een sterke impuls, verenigingen en 
stichtingen schoten als paddestoelen uit de grond. Ondanks deze dreigende context van 
islamisering van de samenleving was er sprake van een ontspannen sfeer en de ruimte 
waarin religieuze zaken die tot dan toe controversieel waren in het publieke domein 
besproken konden worden. De herleving voltrok zich in deze sfeer, de alevieten namen 
hun plaats in binnen het Turkse publieke discours. Volgens sommigen is deze 
bewegingsruimte die in de jaren tachtig ontstond mede te danken aan het economische en 
politieke liberalisatie programma van de regering van de Moederland Partij van Özal.97 
 
 

                                                
90 M.J.Esman – I.Rabinovich, “The study of ethnic politics in the Middle East”, in: Ethnicity, pluralism and the 
state in the Middle East,  Esman, M.J. – Rabinovich, I. (eds) (Ithaca, NY: Cornell University Pres.1988):19. 
91 Kemalizm, niet duidelijk omlijnde op het westen gerichte ideologie welke de visie, het leven en werk van 
Mustafa Kemal Atatürk als uitgang neemt. 
92 Türk-İslam Sentezi, nationalistische ideologie die uitgaat van een natuurlijke verbondenheid van de Turkse 
beschaving met de islam omdat beiden in oorsprong overeenkomsten vertonen. Ultranationalisten en ook 
militairen zoals generaal/president Kenan Evren die de staatsgreep van 80 leidde hing deze ideologie aan. 
93 M.v. Bruinessen, Kurds, Turks and the Alevi revival in Turkey” Middle East Report, (No.200 1996): 8 
94 R. Çamuroğlu“alevi Revivalism in Turkey”, Alevi Identity, Tord Olsson, Elisabeth Özdalga, Catherina 
Raudvere(eds) (Istanbul:Swedish Research Institute in Istanbul, 1998):80 
95 G.Ayd n,ı -S.İnce “12 Eylül’ün İnanç Özgürlüğü, Alevi Köye Sünni İmam”. İkibine Doğru, (No.8,1989):8-12. 
96 G.Ayd nı , “Hedef Aleviler, Tarikatç lar kafa yar yor”ı ı , İkibine Doğru, (no29, 9 oktober 1988):29. 
97 Ö.Çaha, “The role of the media in the revival of Alevi identity in Turkey”, Social Identities, (Vol.10, No.3 
2004): 328. 
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3.2 De Alevitisme Declaratie 
 
Een belangrijk document dat de tijdsgeest van de herleving van het alevitsme weergeeft is 
de Alevitisme Declaratie (Alevilik Bildirgesi). Deze gezamenlijke declaratie van intellectuelen, 
journalisten en kunstenaars van alevitische, soennitische en atheïstisch/socialistische 
signatuur is maart 1989 in Hamburg opgesteld. Onder de ondertekenaars waren naast 
anderen belangrijke namen als de schrijvers Yaşar Kemal, Aziz Nesin en Ilhan Selçuk, de 
acteur Tar k Akan en de ı zanger Zülfü Livaneli. De declaratie die in verschillende kranten 
werd geplaatst, ging in alevitische kringen van hand tot hand en diende in vele gevallen als 
oproep tot het steunen van de nieuwe alevitische organisaties. Het document vroeg 
aandacht voor de verschillende problemen waar de alevieten in Turkije en Europa mee te 
maken hadden en begon met de volgende zinnen: “Deze declaratie heeft ten doel de 
problemen van het alevitisme (een in Turkije levende tak van de islam) te verkondigen, 
alsook sommige wensen van de alevieten aan de publieke opinie mede te delen... Alevieten 
zien andere geloven als rechtmatig, waardevol en heilig. Ze verwachten eenzelfde positieve 
benadering ten opzichte van hun eigen geloof en cultuur. De erkenning van de alevitische 
leer zal voor Turkije een bron van vrede en rijkdom zijn”.98 Via de declaratie werden er 
voor het eerst in de republieksperiode namens het alevitische bevolkingsdeel eisen en 
wensen geformuleerd. De alevieten die zich gesteund voelden door secularistische niet-
alevieten namen als groep voor het eerst een stap op een weg die tegen het kemalistische 
eenheidsprincipe leek in te druisen. Voor het eerst eisten de alevieten als 
geloofsgemeenschap openlijk het recht op van zelfbeschikking en officiële erkenning. De 
declaratie had veel weg van een verzoek tot het verkrijgen van minderheidsrechten. 
Na de publicatie van de alevitisme declaratie kwamen verschillende grote dagbladen met 
series over het alevitisme, werden er tijdschriften99 uitgegeven en tientallen boeken 
gepubliceerd.100 De belangrijkste thema’s van deze publicaties waren de beschrijving van de 
alevitische geschiedenis, tradities, rituelen en de roep om zelfbeschikking en officiële 
erkenning. De alevieten die zich als groep in het openbaar over het algemeen terughoudend 
opstelden als het ging om de rechten betreffende hun religieus/culturele achtergrond lieten 
via de publicaties weten dat zij gerechtigheid en erkenning eisten. In één van de eerste 
werken “Alevilik Olay ” ı welke in 1989 in een paar maanden zes keer is herdrukt, schrijft 
Cemal Şener: “De historici schrijven dat het Osmaanse imperium zeer tolerant jegens 
minderheden was. In het algemeen is dit waar. Maar in het geval van de alevieten is dit 
onjuist. De Osmanen hebben het bestaan van de alevieten niet geaccepteerd en hen het 
minderheidsrecht en de vrijheid niet toegekend...Deze aanpak is, zij het in andere vorm, 
ook voortgezet tijdens de republieksperiode. Het republieksbestuur heeft alleen de 
christenen de status van minderheid gegeven.”101 

In zijn analyse van boeken over het alevitisme die in 1990 verschenen, maakt Ocak 
een onderscheid in drie achterliggende visies: Boeken die zijn geschreven vanuit de 
nationalistische visie, de humanistische en de marxistische. De nationalistische aanpak 
beschrijft het alevitisme in samenhang met het laïcisme/ kemalisme en in sommige gevallen 
benadrukt de schrijver het Turkse (soennitische) karakter van het alevitisme. De 

                                                
98 R.Zelyut, Öz kaynaklar na göre Alevilikı .(İstanbul: AKY, 1990):294-301 
99 Enkele tijdschriften waren: Kavga, Yurtta Birlik, Pir Sultan Abdal, Gönüllerin Sesi, Alevilerin Sesi, Cem en 
Nefes. 
100 K,Vorhoff, “Academic and Journalistic Publications on the Alevi en Bektashi of Turkey”, in Olsson, 
Özdalga, Raudvere [geef de voornamen, of minstens de initialen!] (eds), Alevi Identity. (Istanbul: Swedish 
Research institute in Istanbul, 1998):31 
101 C.Şener, Alevilik Olayı, Toplumsal bir başkaldırının kısa tarihçesi. (İstanbul: Yön yayıncılık,1989):171-172 
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humanistische aanpak beschrijft het alevitisme als een enkel op mensenliefde gebaseerd, 
niet religieus systeem. De marxistische aanpak presenteert het alevitisme vanuit een 
materialistische kijk en ziet het als een sociaal-economisch systeem dat zijn in oorsprong in 
het communisme heeft en deze oorsprong weer moet hervinden. Onder de auteurs van 
deze publicaties waren zowel alevitische als soennitische schrijvers. De meeste alevitische 
auteurs schreven vanuit de marxistisch/materialistische visie over het alevitisme.102 
Shankland vindt het oneerlijk dat deze, meestal door alevieten geschreven boeken niet 
serieus worden genomen en worden afgedaan als weinig innovatief. Ze zijn volgens hem 
waardevol omdat ze belangrijke aspecten op schrift weergeven van het alevitische leven die 
voorheen in orale vorm werden beleefd. Dit is volgens hem dan ook het waardevolle begin 
van de codificatie van een orale traditie.103 
 
 
3.3 De Organisaties 
 
De herleving vertaalde zich ook in de oprichting van alevitische stichtingen en 
verenigingen. Er was in de voorgaande periode een belangrijke groep gevormd welke 
voldoende opleiding had genoten en in staat was de eisen en het aanwezige ongenoegen uit 
te dragen. Deze nieuwe groep leiders stichtten verenigingen en stichtingen in naam van het 
alevitisme. Zij hadden veelal hun organisatorische ervaring en kennis opgedaan in linkse 
verenigingen en vakbonden. Opgerichte alevitische stichtingen zijn bijvoorbeeld de Cem 
Vakfı, Semah Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ehli Beyt Vakfı, Şahkulu 
Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı. De Cem 
stichting van İzettin Doğan is één van de invloedrijkste en kapitaalkrachtigste alevitische 
organisaties. 

Naast de stichtingen is de vereniging de meest gebruikte rechtspersoon binnen de 
alevitische organisatievorming. Dit komt vooral door het hogere democratische gehalte in 
vergelijk met een stichting. Belangrijke verenigingen zijn Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 
Pir Sultan Abdal Canlar Derneği en Hacı Bektaş Veli Derneği. Verder zijn er een groot 
aantal alevitische verenigingen die de naam van een streek, stad of dorp dragen zoals de 
K z l rmak Kültür Dernekleri. ı ı ı Een grote landelijke vereniging is de Pir Sultan Abdal 
Cultuur Vereniging, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği met een dertigtal afdelingen in heel 
Turkije. De naar de zestiende eeuwse alevitische dichter genoemde en als links 
bekendstaande vereniging heeft het volgende hoofddoel in haar statuten staan: “Sociaal 
culturele activiteiten ontplooien in de lijn van het leven en de filosofie van Pir Sultan Abdal. 
Het doen voortleven, ontwikkelen en uitdragen alle culturen en in het bijzonder de 
Anatolische alevitische cultuur. Het opkomen voor waarden als democratie, laïcisme en 
mensenrechten.” De eerder genoemde gebeurtenis in Sivas op 2 juli 1993 vond plaats 
tijdens het jaarlijkse festival van de Pir Sultan Abdal Cultuur Vereniging. 

Met de oprichting van de alevitische verenigingen werd het gesloten alevitisme met 
rituelen en regels uit de dorpsgemeenschap geïncorporeerd in open democratische 
rechtspersonen in stedelijke context. Alevieten in de steden kwamen bijeen met het idee: 
We zijn allemaal alevieten, laten we ons organiseren om onze cultuur te doen voortleven. 
Al gauw bleken er echter twistpunten te ontstaan omtrent beleving en uitleg van de 
alevitische leer, het werd duidelijk dat er geen uniformiteit was binnen alevitische kring. Het 
                                                
102 A.Y.Ocak, Türkiye’de tarihin saptırılması sürecinde Türk Sufiliğine Bakışlar. (Istanbul: İletişim Yayınları, 
1996):201-202. 
103 D.Shankland “Anthropology and Ethnicity: The Place of Ethnography in the New Alevi Movement”, 
Alevi Identity, eds. Olsson, Özdalga, Raudvere (Istanbul:Swedish Research Institute in Istanbul, 1998):15. 
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uiteindelijke landschap leek dan ook al gauw op dat van sektarisch links van voor de 
staatsgreep van 1980.  Volgens velen is het linkse gehalte de belangrijkste reden van de 
achteruitgang van de verenigingen. Zij beweren dat de aanwezigheid van atheïsten en 
voormalige marxisten binnen de alevitische beweging de verenigingen van de religieuze 
essentie heeft verwijderd. Deze ongelovige alevieten zouden het alevitisme willen 
omvormen tot een areligieuze beweging die buiten de islam staat. Çamuroğlu wijst er op 
dat de verenigingen zichzelf moeten organiseren volgens het traditionele alevitische 
organisatiemodel van dergah en cemevi in plaats het model van de moderne vereniging. 
Alleen zo zal het alevitisme zichzelf vernieuwen en de band met het rijke verleden kunnen 
vasthouden.104 

Een andere breuk met de alevitische traditie in de moderne institutionalisering 
betreft het ontbreken van religieuze autoriteit binnen de nieuwe leidende elite. De 
initiatiefnemers en bestuurders van de nieuwe organisaties waren namelijk vooral niet-
dedes. Dit was een ongebruikelijke gang van zaken daar de door erfopvolging bepaalde 
dedes de traditionele voorgangers en leiders van de geloofsgemeenschap waren. In de 
nieuwe situatie namen niet-dedes besluiten over het functioneren en de beloning van de 
dedes binnen de gemeenschap. Het was mede hierdoor dat vele dedes met wantrouwen 
naar de organisaties en hun bestuurders zouden blijven kijken105. Volgens Yürükoğlu komt 
het wantrouwen jegens de verenigingen doordat de links-revolutionairen die hun alevitische 
wortels herontdekten hun oude gewoonten mee namen naar de alevitische organisaties. Zij 
hebben volgens hem ooit de dedes uit de dorpen verjaagd en nu doen ze hetzelfde binnen 
de verenigingen. Hij roept deze alevieten op dezelfde fouten niet nog eens te maken en 
waarschuwt ze: “Ik heb kritiek op velen van de alevitische intellectuelen. Wij hebben 
binnen de revolutionaire beweging deze film een paar keer gezien, het einde is iedere keer 
weer droevig.”106 
 
 
3.4 Stromingen 
 
De twistpunten over de beleving en uitleg van de alevitische leer leidde tot verschillende 
stromingen binnen de alevitische beweging. Dit waren echter geen afgebakende 
denkrichtingen, zo kwam het voor dat onder de leden en het bestuur van een vereniging 
verschillende ideeën vertegenwoordigd waren. Er was sprake van overlap tussen de 
verschillende stromingen. Faruk Bilici brengt de verschillende richtingen onder in vier 
stromingen:107 
 

o Alevitisme als bevrijdingstheologie 
o Hervormingsgezind Mystiek-Syncretistisch Alevitisme 
o Alevitisme als Turkse Islam 
o Alevitisme als Twaalfer Sji’a 

 
 
 

                                                
104 Çamuroğlu, Değişen koşullarda Alevilik.( Istanbul: Doğan Kitapçılık AŞ, 2000):102 
105 A.Yaman, alevilikte Dedeler Ocaklar (Istanbul: Ufuk matbaac l k, 1998):ı ı  125-130. 
106 Yürükoğlu, R. Okunacak en Büyük Kitap İnsandır, Tarihte ve Günümüzde Alevilik. (Istanbul: Alev Yay nlar , ı ı
1990):433-442 
107 Bilici, “The Function of Alevi-Bektashi Theology in Modern Turkey”, Alevi Identity, eds.Tord Olsson, 
Elisabeth Özdalga, Catherina Raudvere (Istanbul:Swedish Research Institute in Istanbul, 1998):51-62. 
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3.4.1 Alevitisme als bevrijdingstheologie 
 
Alevitisme als bevrijdingstheologie is volgens Bilici de stroming die het alevitisme ziet als 
een volksbeweging met een ideologie die voor de onderdrukten opkomt. De ideeën van 
deze stroming werden vooral uitgedragen door intellectuelen die voorheen een rol speelden 
in de linkse partijen en vakbonden. De linkse beweging die voor een belangrijk deel uit 
alevitische jongeren bestond, was na de staatsgreep van 12 september 1980 grotendeels 
uiteengevallen. Er marxistische organisaties die na de staatsgreep bijna alleen nog maar 
alevitische aanhang hadden. De maoïstische TİKKO is hier een goed voobeeld van.Veel 
van de alevitische jongeren die vanaf de jaren 1970 deel hadden genomen aan revolutionair 
links hadden het in hun ogen achterlijke religieuze alevitisme afgeschreven. Zij 
herontdekten het geloof van hun ouders nu als zijnde een historische sociale revolutionaire 
volksbeweging. Volgens het merendeel van deze stroming maakte het alevitisme geen deel 
uit van de Islam, maar was het een democratisch, progressief en seculair denksysteem en 
levenswijze. Als symbool in bijeenkomsten en publicaties werd vaak de 16e eeuwse 
alevitische dichter en martelaar Pir Sultan Abdal gekozen, welke ook de naam van de 
belangrijkste vereniging uit deze stroming is: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. De strijd die 
deze volksheld en dichter volgens de overlevering tegen de Osmaanse staat had geleverd 
werd gebruikt in uitzettingen betreffende hedendaagse politieke kwesties in Turkije. Pir 
Sultan en de 14e eeuwse mysticus Şeyh Bedrettin108 waren ook belangrijke figuren in de 
Turkse socialistische cultuur van de twintigste eeuw. 

“Het alevitisme is in onze geschiedenis de vlag van opstand van onderdrukte 
volksmassa’s tegen onrecht. Het alevitisme dat met zijn 1000 jarige historie de drager is van 
de traditie van democratische strijd in Anatolië is met zijn leer en voortgebrachte 
volksbewegingen een verworvenheid in onze geschiedenis waar we trots op mogen zijn. 
Het alevitisme dat een soort dorpssocialisme is, is de voorganger van het socialisme in ons 
land en de vader de Turkse arbeidersklasse”. Dit citaat komt uit het vijfde programma van 
de Türkiye Komünist Partisi -Communistische Partij van Turkije109- van 1992110. De TKP 
verkondigde vanaf 1990 een mengvorm van socialisme en alevitisme, de gebruikte slogan 
van de beweging was ‘het musahipschap van het alevitisme en de arbeidersklasse’.111 Het 
gelijkwaardige gebruik van het religieuze ceremoniële broederschap van de Musahip en 
andere aspecten van de alevitische geloofswereld in materialistische marxistische context 
was een unieke vorm van vermenging met het marxisme. Een ander bijzonder aspect van 
de alevitische politiek van de TKP van Yürükoğlu was dat zij de organisatie van het 
alevitisme d.m.v. verenigingen afkeurde. Volgens Yürükoğlu en de zijnen was er maar één 
weg voor het heroplevende alevitisme, namelijk die onder de traditionele leiding van dedes 
met als hoogste autoriteit boven aan de mystieke hierarchie de nakomeling van Hac  ı
Bektaş, de çelebi.112. De paragraaf over het alevitisme in het bovengenoemde programma 
eindigt met: “De strijd aangaan met de problemen van de alevitische bevolking in Turkije is 
een basistaak van de arbeidersklasse. Het alevitische vraagstuk betreft geen religie, maar 
elementaire mensenrechten en democratie.”113 Onder leiding van R. Yürükoğlu114 bracht de 
                                                
108 Een mysticus uit de 14e eeuw die na een mislukte opstand tegen de osmaanse staat werd terechtgesteld. 
109 Staat ook wel bekend als de ‘Londonvleugel’ van de TKP, soms ook İşçi’nin Sesi genoemd naar het 
tijdschr ft van de groepı , ontstaan na splitsing van de partij in 1979. 
110 Türkiye Komünist Partisi, Program (Istanbul: Alev Yay nları ı, 1992): 52-53 
111 Türkiye Komünist Partisi, 8. Kongre (1992) - Belgeler (Istanbul: Alev Yay nlı arı, 1992): 73 
112 R. Yürükoğlu, toespraak Amersfoort, 11-10-1992 
113 Türkiye Komünist Partisi, Program (Istanbul: Alev Yay nları ı, 1992):56 
114 Pseudoniem van İ.N.Akseymen(1945-2001), secretaris-generaal van de TKP-Londonvleugel tot 1999. 
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partij de tijdschriften Kavga en Kervan115 uit, bezat de uitgeverij Alev en de 
muziekproductiemaatschappij CanDost welke alle gericht waren op de alevitische 
bevolking. De Kervan-groep zoals ze vaak genoemd werden heeft echter nooit veel 
aanhang onder de alevieten gehad. Dit kwam enerzijds door het openlijk uitkomen voor de 
dubbele agenda van alevitisme en communisme, maar ook zeker door dat de stadse TKP 
als linkse beweging ook al niet veel alevitische aanhang had. Verder speelde het feit mee dat 
Yürükoğlu en veel van de kameraden om hem heen geen geboren alevieten waren. Toen 
Yürükoğlu in 1993 na een bezoek aan de alevitische gemeenschap in Australië de typisch 
alevitische naam R zaı  aannam viel dat bij veel alevieten niet in goede aarde.116 Een culturele 
dag georganiseerd door de Amersfoortse Alevitische vereniging in 1992 werd door vele 
alevieten geboycot omdat Yürükoğlu één van de sprekers was. De TKP was de enige onder 
de marxistische Turkse organisaties die na het ineenstorten van het Sovjetblok het 
alevitisme opnam in haar vernieuwde communistische ideologie. Andere legale en illegale 
linkse groeperingen bekritiseerden de TKP en soortgelijke linkse activiteiten, maar namen 
zelf ook deel aan de discussies over het alevitisme. Soms gebeurde dit door middel van hun 
kameraden die lid waren van alevitische verenigingen, met als doel de alevitische beweging 
te zuiveren van alle “achterlijke elementen” en haar een revolutionair karakter te geven. 

Vanuit het perspectief van de alevieten die de linkse beweging ruilden voor de 
alevitische lag het samengaan van het alevitisme en het linkse gedachtegoed voor de hand. 
Men zou kunnen zeggen dat er vanaf de jaren 1960 een soort natuurlijk bondgenootschap 
is gegroeid tussen de linkse beweging en de alevieten. Dit uit zich onder andere als een 
links-radicaal van alevitische afkomst overlijdt tijdens een gevecht met de 
veiligheidstroepen of na een hongerstaking en zijn of haar laatste dienst voor de begrafenis 
in een cemhuis wordt gehouden, ondanks het gevaar voor vergeldingsacties tegen het 
cemhuis door extreem-rechtse militanten en de aanzienlijke kans op beperkende 
overheidsmaatregelen. In de Nederlandse situatie is te zien dat veel van de bestuurders van 
de verenigingen hun wortels in de linkse jongeren beweging van de jaren negentienzeventig 
hebben en dat twee van de voorzitters van de federatie in het verleden actief betrokken zijn 
geweest bij de oprichting van diverse linkse verenigingen. Voorts is de voorzitter van de 
Europese Alevitische Academie voormalig prominent van de Socialistische Partij van 
Koerdistan. Een vereniging in Nederland die men bij de stroming alevitisme als 
bevrijdingstheologie zou kunnen rekenen is de vereniging Pir Sultan Abdal te Enschede. 
Onder het kopje “over ons”op de website van de vereniging staat: “Aangezien de 
alevitische cultuur sterk verbonden is met gelijkheids- en rechtvaardigheidsidealen komen 
de culturele aspecten tevens tot uiting in onze maatschappelijke activiteiten (versterken van 
de positie van vrouwen, vergroten sociale competentie lagere klassen, het benadrukken van 
onderwijs en scholing voor jongeren e.d.).” Ook als we naar de uitingen en activiteiten van 
de andere alevitische verenigingen en de federaties in Europa en Turkije kijken, valt het 
socialistische gehalte niet te ontkennen. 

Een veelbesproken opiniemaker uit deze stroming is de marxistische auteur 
Erdoğan Aydın. In tegenstelling tot vele anderen die het alevitisme weliswaar als weinig 
islamitisch zien, maar dit geen prioriteit geven, maakt Ayd n er wel zijn hoofdzaak vanı  en 
benadrukt het niet-islamitische karakter van het alevitisme. Andere schrijvers die het 
vraagstuk behandelen zijn Nejat Birdoğan117 en Faik Bulut118. Een in conservatieve 

                                                
115 Kavga wat strijd betekend werd met het november nummer 1992 om tactische redenen veranderd in het 
zachter klinkende Kervan=karavaan. 
116 Gesprek met R. Yürükoğlu, Essex on Sea, 18.03.1993.  
117 N.Birdoğan, Anadolu Aleviliğinde yol ayırımı; içerik ve köken. (Istanbul: Mozaik Yay nlı ar ,1995ı ) 
118 F. Bulut, Ali’siz Alevilik; İslam’da Özgürlük Arayışı –1. (İstanbul: Berfin Yayınları, 1998) 
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alevitische kringen besproken pikant detail is dat Aydın en de twee hiervoor genoemde 
schrijvers die het alevitisme buiten de islam plaatsten zelf geen geboren alevieten zijn. 
Erdoğan Aydın is er van overtuigd dat de islamitische kenmerken van het alevitisme slechts 
een overblijfsel zijn van een eeuwenoude tactiek van verbergen en verloochenen van de 
eigen cultuur om te overleven in een vijandige islamitische omgeving.119 Het eigenlijke 
alevitisme heeft niets te maken met de islam en ook de Ali die centraal staat in het 
alevitisme heeft volgens Ayd n niets te maken met de historische Ali uit de islamitische ı
geschiedenis. De alevieten zouden anders immers alle geboden moeten volgen die Ali heeft 
verdedigd en verspreid zoals bidden in de moskee en vasten tijdens de Ramadan. Hij vindt 
dat er tegenwoordig geen reden meer is om de alevitische identiteit te verbergen, daarom 
moeten alevieten zich openlijk afkeren van de islam.120 Binnen traditionele alevitische 
kringen worden het soort denkbeelden als die van Ayd nı  verafschuwd. 
 
 
3.4.2 Hervormingsgezind mystiek-syncretistisch alevitisme 
 
Reha Çamuroğlu, die men tot deze stroming kan rekenen, noemt het hervormingsgezinde 
mystiek-syncretistisch alevitisme een coalitie tussen de zogenaamde moderne en 
traditionele kringen binnen het alevitisme. Deze zijn er op gericht om de authentieke 
alevitische eigenschappen te behouden, met inbegrip van de heterodoxe en syncretistische 
motieven.121 Hij zegt hierover: “Het anatolische alevitisme is een in Anatolië gevormde 
synthese. Het is makkelijk te zien dat binnen deze synthese de religies van het Verre 
Oosten, het sjamanisme, de antieke anatolische geloven, het christendom, het jodendom en 
ongetwijfeld vele elementen van de islam in een smeltkroes samen zijn gegaan.”122 De 
stroming is onder andere georganiseerd als Hacı Bektaş Veli Stichting en haar vele 
afdelingen door heel Turkije.123 Ook de Europese federaties neigen gedeeltelijk met hun 
uitspraken tot deze stroming. De belangrijkste discussie binnen deze stroming betreft de 
vernieuwing van het alevitische gedachtegoed en de vraag welke elementen behouden 
moeten blijven en welke verworpen. Een basaal vraagstuk daarbij is bijvoorbeeld het 
criterium voor het alevi-zijn. Voorheen was het zo dat een persoon alevi werd door 
geboorte uit alevitische ouders. Dit principe is voor deze groep echter niet meer overeind 
te houden daar het moderne alevitisme als een geloof met universele eigenschappen wordt 
gepresenteerd waarvan een ieder, ongeacht zijn of haar afkomst, deel kan uit maken. In dit 
kader staat het afstammingsprincipe van de dedes ook op de tocht. De vraag hierbij is: 
wordt de (sji’itische) traditie van de onschendbaarheid en leiderschap van de 
afstammelingen van de profeet in stand gehouden of niet? Dit zijn twee voorbeelden van 
thema’s die in de nabije toekomst aan bod zullen komen in de discussie rondom het 
vormen van een mogelijke nieuwe alevitische theologie. Bij deze en andere discussies is het 
belangrijkste voor deze groep dat er niet wordt getornd aan de grondkenmerken van het 
alevitisme. Fuat Bozkurt pleit voor de instelling van een hoge alevitische raad die de 
vraagstukken zou moeten behandelen. Tot die tijd moet men zich aan de regels houden 
zoals die tot heden van generatie tot generatie zijn doorgegeven.124 
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 De hervormingsgezinde groep neemt afstand van degenen die het alevitisme als 
links denkgoed of als de ware islam beschouwen: “Door te zeggen “alevitisme is links” 
worden appels met peren vergeleken en logisch gezien is het ook niet anders dan te zeggen 
“appels zijn peren””. Een aleviet kan rechts zijn maar ook links, of iets anders. Het 
alevitisme is echter niet links of rechts. Het alevitisme is hèt alevitisme zoals het al 1400 jaar 
is geweest zonder een behoefte te hebben om links of rechts te zijn” aldus Çamuroğlu.125 
Dat er echter overlap tussen de stromingen is, kan men zien als men bijvoorbeeld kijkt naar 
de ideeën van de linkse schrijver İsmail Kaygusuz. Deze in London wonende 
byzantoloog/archeoloog van alevitische afkomst uit de kring rondom Yürükoğlu en de 
TKP schrijft in zijn publicaties over het alevitisme als heterodoxe syncretistische 
volksislam.126 
 
 
3.4.3 Alevitisme als Turkse Islam 
 
De stroming die het alevitisme als een autentieke Turkse variant van de Islam presenteert 
ziet het alevitisme als een essentieel deel van de Islam en geniet volgens Bilici de meeste 
sympathie van de alevitische gemeenschap. Op grond waarvan hij tot deze conclusie komt 
is echter onduidelijk. Deze stroming omvat naast degenen die het alevitisme als de Turkse 
variatie op de Islam zien ook velen die het alevitisme als de oorspronkelijke en ware Islam 
zien. De belangrijkste organisatie is hier de Cem stichting, welke het tijdschrift Cem 
uitgeeft. Met Cem Radyo en tv zijn de ideeën van de stichting wereldwijd via de sateliet te 
ontvangen. Cem lijkt een voor de hand liggende benaming voor een alevitische 
zelforganisatie, in dit geval zit er echter nog een andere betekenis achter. Cem staat voor 
een afkorting en wel voor Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakf  ı –Stichting 
Republikeins Onderwijs en Cultuur Centrum- en komt overeen met de politieke lijn van de 
stichting welke als pro-staat kan worden aangeduid. 

De leider van de stichting, professor internationaal recht aan de Galatasaray 
universiteit İzzettin Doğan, komt uit de dede-stam van de Ağuçan en staat evenals zijn 
vader die parlementslid voor de rechts-liberale Democratische Parij was, bekend als een 
rechtse en Turks-nationalistische alevitische leider. Zelf plaatst hij zich in het politieke 
midden127. Volgens Doğan staat het alevitisme gelijk aan Turkse cultuur. Het was volgens 
hem deze cultuur die Ataturk als basis nam om het nationale bewustzijn te doen groeien. 
“Vandaag de dag is in Turkije sprake van een confrontatie tussen twee culturen: de in het 
alevitisme gewortelde [seculaire] Turkse cultuur en de Arabische [islamistische] cultuur.”128 
Om de verslechterde relatie tussen de alevieten en de staat te verbeteren, is de beweging die 
de Cem stichting gestart heeft in de jaren 1990 volgens Doğan een beweging van 
herintegratie met de staat.129 De andere alevitische organisaties die los van de stichting zijn 
opgericht hebben volgens hem de alevitische beweging negatief beïnvloed. Het is in 
vergelijking met andere alevitische leiders uitzonderlijk te noemen dat Doğan spreekt over 
de alevieten, Bektaşis en Mevlevis als zijnde één beweging.130 Meerdere malen wist hij de 
aandacht op zich te vestigen door de eis voor alevitische representatie in het soennitische 
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Directoraat van Godsdienstzaken en het verzoek aan de staat voor financiële steun voor de 
verwezenlijking van alevitische gebedshuizen. Zijn achterban steunt hem hierin, maar voor 
een belangrijk deel van de alevieten was het onaanvaardbaar. Geld van de staat te vragen en 
het Directoraat van Godsdienstzaken erkennen druist in tegen het door de alevieten zo 
gekoesterde seculariteitsprincipe. Doğan kwam ook in het nieuws toen hij de 
uitvaartplechtigheid gehouden in een cemhuis voor acht leden van marxistische organisaties 
die tijdens een gevangenis opstand waren omgekomen bekritiseerde. Volgens hem had 
alleen een van de acht recht op een dienst in het cemhuis, omdat de anderen personen 
zonder nabestaanden waren. Het achterliggende doel van de organisatoren van 
bovengenoemde ceremonies is volgens Doğan de cemhuizen te bestempelen als centra van 
terreur en anarchie en de relatie tussen alevieten en de staat en tussen alevieten en 
soennieten te verslechteren.131  

Op 9 november 2003 is onder de koepel van de Cem stichting het Directoraat voor 
Godsdienstzaken van de alevitische Islam opgericht. Men zou uit de keuze van de naam kunnen 
opmaken dat dit orgaan een alternatief wil zijn voor het soennitische Directoraat van 
Godsdienstzaken van de Turkse staat. In de statuten van het directoraat worden alevieten, 
bektaşis, mevlevis132 en nusayris133 als één geheel genoemd. Het doel is met behulp van de 
bestaande hiërarchie binnen het alevitisme activiteiten te ontplooien op gebied van het 
alevitisch geloof.134 Wat verder opmerkelijk is in Europese context is dat de stichting Cem 
de enige alevitische organisatie is waar over in een Europees parlement, namelijk de 
Bundestag, vragen zijn gesteld. Op 14.05.1997 werden door de PDS fractie vragen gesteld 
omtrent de oprichting op 26.04.1997 van de europese afdeling van de Cem stichting in 
Essen. De PDS fractie suggereert in haar betoog dat de stichting door de Turkse staat is 
opgericht om de staatsinvloed op de alevieten te vergroten en ze ver te houden van de 
Koerdische strijd. Verder wordt aangevoerd dat naast de contracten die Doğan met de 
rechts-liberale Partij van het Juiste Pad heeft, hij ook nauwe contacten met de extreem 
rechtse Turkse Partij van Nationalistische Actie (MHP) en haar vertegenwoordigers in 
Europa onderhoudt.135 Op de website van de Nederlandse organisatie Anti Fascistische 
Actie AFA wordt de Cem stichting neergezet als een apparaat van de Turkse staat met als 
doel de alevieten te islamiseren en “kracht van de democratische, progressieve, alevitische 
organisaties te verminderen”136 
 
 
3.4.4 Alevitisme als twaalver sji’a 
 
De Islamitische Republiek Iran lijkt de grote drijfveer achter deze stroming welke haar 
centrum in de stad Çorum in centraal Turkije heeft en “de afgedwaalde alevieten weer op 
hun oorspronkelijke pad van de twaalver sji’a” wil leiden. De stroming steunt voornamelijk 
op de door alevieten opgerichte Ehl-i Beyt Moskee in Çorum en de Zeynebiye Moskee in 
Istanbul en geeft de periodieken Aşura en Ondört Masum uit. De leider van de beweging is 
het voormalige alevitische parlementslid uit Çorum, Cemal Şahin. Zijn zoon Teoman die 
advocaat te Çorum is, heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over het 
                                                
131 Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’dan Açıklama. Cumhuriyet, 17.01.2001 
132 Mystieke soennitische broederschap, staan in het westen bekend als ‘dansende derwisjen’. 
133 Ook wel alawieten, leven in syrië en zuidoost Turkije, aan de alevieten verwante arabisch-sprekende 
geloofsgroep, met een geheim gnostische leer. Met geheimhouding van de eigen leer bewegen alawieten zich 
in soennitische, sji’itische alsook in alevitische kringen. 
134 http://www.cemvakfi.org/blddetay.asp?ID=92 
135 http://dip.bundestag.de/btd/13/078/1307861.asc 
136 http://www.xs4all.nl/~afa/comite/boek/h8.html 
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onderwerp. Een andere naam die onder te brengen is in deze stroming is Fermani Altun, de 
oprichter van de The World Ahlul Bayt Foundation.137 Altun is echter ook in te delen 
onder de stroming alevitisme als autentieke Turkse variant van de Islam. Volgens de ideeën 
van de groep ‘alevitisme als twaalver shi’a’ is de religie van Turkse alevieten door de jaren 
heen vertroebeld en hebben zij gewoonten aangenomen die niets met de islam te doen 
hebben. Deze vertroebeling is door de Osmaanse staat opzettelijk aangemoedigd met het 
Bektasjisme als instrument om allerlei niet-islamitische elementen zoals dedes, cem 
ceremoniën, alcoholische drank enz. in te voeren in de van oorsprong sji’itische alevitische 
gemeenschap. Voorts is deze vertroebeling volgens hen ook te wijten aan het feit dat de 
alevieten eeuwen lang verstoken waren van contact met mede-sji’iten en hun religieuze 
centra in Iran en Irak. Nu is het tijd om deze verloren gemeenschap opnieuw op te nemen 
in de sji’itische familie. Op de website van de Ehl-i Beyt moskee in Çorum worden 
alevieten opgeroepen verre van het plaatsje Hacı Bektaş te blijven en niet te geloven in het 
verzinsel van de cem van de veertig.138 Sinds het einde van de jaren 1980 worden er dan 
ook alevitische jongeren opgeleid in Kum of de andere theologische centra in Iran om 
vervolgens als sji’itische imam terug te keren naar Turkije. Ook verspreidde Iran naar het 
Turks vertaalde theologische boeken gratis onder Turkse alevieten. De alevieten uit deze 
stroming verwerpen de ideeën van alevitische organisaties, het dedeschap,  de oprichting 
van cemhuizen en het zoeken van toenadering tot het soennitische directoraat van 
godsdienstzaken in plaats hiervan prediken zij een toenadering tot Iran en haar ideologie.139 
 Tijdens de oprichtingsvergadering voor een raad van dedes in Nederland 
waarschuwde de voorzitter van de alevitische dede-raad in Duitsland voor het gevaar van 
twaalver sji’itische invloed. Hij verwees in zijn betoog naar de oorlog tegen terrorisme na 
de aanslagen in New York en Washington. Volgens hem staan deze sji’itische geestelijken 
en organisaties in contact met de Hizbullah.140 In Nederland wordt getracht alevieten over 
te halen tot deze stroming door onder andere het organiseren van bijeenkomsten in 
alevitische verenigingen waarbij in Iran opgeleide imams het woord voeren. Soms 
schakelen alevieten sji’itische imams in voor de uitvaartdienst en worden alevieten die de 
sji’itische moskeen bezoeken opgedragen de ideeën te verkondigen in de alevitische 
verenigingen. Tevens wordt er ieder jaar een bedevaart georganiseerd naar de heilige 
sji’itische plaatsen in Irak waaraan alevieten deelnemen. Op een bijeenkomst in Hacı Bektaş 
Veli vereniging in Deventer waar twee sji’itische imams spreker waren, werden alevieten 
aangespoord om hun kinderen voor onderwijs naar Iran te sturen. Op een vraag over 
islamitische feesten antwoordde de imam: “Wij zullen pas feest vieren als de wraak van 
Kerbela genomen is!” Vervolgens volgde er een stevig applaus vanuit de zaal. De 
activiteiten worden gecoördineerd in twee sjiitische moskeen in Nederland: de Ehl-i Beyt 
Moskee in Den Haag en de Hicret Moskee in Rotterdam. Deze moskeen hebben contact 
met de HBV vereniging in Deventer en zijn van plan in de nabije toekomst ook andere 
alevitische verenigingen te bezoeken. Een opmerkelijk aspect is dat vooraanstaande 
nusayris een bemiddelende rol tussen alevieten en sji’iten blijken te spelen. 141 

                                                
137 http://www.ehlibeyt.org.tr 
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140 Notulen oprichtingsvergadering van de Nederlandse dede-raad, Deventer,30-10-2001.. 
141 Bijeenkomst met sji’iten Haci Bektaş Veli Kültür Derneği Deventer, Deventer, 20-12-2000. 
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4 Organisatievorming in Nederland 
 
 
Met de eerste generatie gastarbeiders uit Turkije kwamen er vanaf de tweede helft van de 
jaren 1960 ook alevieten naar Nederland. Deze alevieten en hun soennitische landgenoten 
waren over het algemeen nauwelijks geschoolde boeren afkomstig van het platteland van 
Turkije. Het precieze aantal alevitische immigranten in de 1960-er jaren is onbekend. 
HAKDER spreekt over 100.000 alevieten in 2005.142 Het lijkt erop dat de schatting dat een 
derde van de Turkse bevolking alevitisch is op de Nederlandse situatie wordt toegepast. In 
andere publicaties wordt uitgegaan van 40% van de Turken, dat zou dan neerkomen op een 
aantal van 140.000. Dit cijfer lijkt echter veel te hoog143. De meeste van de alevitische 
gastarbeiders kwamen uit provincies uit centraal en oost-Turkije. Vooral de provincies 
Sivas, Erzincan en Tunceli waren sterk vertegenwoordigd. Dit is in de huidige organisaties 
duidelijk terug te zien; de sterkst vertegenwoordigde provincie is Erzincan. Het 
voornaamste doel van de Turkse gastarbeiders was binnen aantal jaar genoeg geld te 
verdienen om vervolgens in het land van herkomst een stuk grond, winkel of huis te kopen. 
De behoefte aan religieuze voorzieningen en organisaties was in de begintijd ondergeschikt 
aan dit doel. Men kwam zo nu en dan in aanraking met een religieuze functionaris van de 
Turkse ambassade die tijdens de Ramadan of andere bijzondere religieuze dagen in een 
druk pension de mensen toesprak. Tijdens de Ramadan waren er predikers die door het 
Turkse Directoraat van Godsdienstzaken naar Nederland werden gestuurd. Religie en 
religieuze conflicten speelden nauwelijks een rol in het dagelijkse leven van de gastarbeider. 
De jaren zeventig waren dan ook tijden van een overwegend gezamenlijk in vrede 
samenleven van alevieten en soennieten zonder nadruk op de verschillen. Ze werkten 
samen als gastarbeider in de fabriek en aten uit dezelfde pan in een pension of als 
kostganger bij een Nederlands gezin. Het was in sommige gevallen zelfs zo dat het 
alevieten waren die hielpen bij de oprichting van moskeeën en het overhalen van imams uit 
Turkije tijdens de Ramadan. Buiten deze bijzondere religieuze activiteiten waren deze 
arbeiders allen Turken in den vreemde, ongeacht of men Turk, Koerd, soenniet of aleviet 
was. Men zou kunnen zeggen dat de verhouding tussen alevieten en soennieten in 
Nederland meer ontspannen was dan in het moederland. Daarmee is geenszins gezegd dat 
historisch gegroeide gevoelens van wederzijds wantrouwen afwezig waren. Dit wantrouwen 
broeide aan de oppervlakte en werd sterker na de toename van het aantal moskeeën en de 
uitbreiding van de activiteiten van het Turkse Directoraat van Godsdienstzaken, Diyanet. 
In de ogen van de alevieten begonnen hun moskeegaande landgenoten zich meer dan 
voorheen te profileren als soennitische moslims. Dit gevoel werd sterker door de komst 
van de dochterorganisaties van Turkse rechts-radicale en islamistische groeperingen, dat 
een gevolg was van de re-islamiseringsbeweging en de verrechtsing in Turkije. Het was 
onder andere dit klimaat dat uiteindelijk zou bijdragen aan de behoefte aan alevitische 
organisatievorming en de constructie van een alevitische gemeenschap in Nederland.  
 
 
4.1 De Alevieten in de Jaren Zeventig 
 
Dat de alevieten in de jaren zeventig in Nederland zich niet zoals hun soennitische 
landgenoten op religieuze basis organiseerden en dus ook niet op zoek gingen naar 
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gebedsruimten is volgens Landman het gevolg van de afname van kennis en praktisering 
van de alevitische religieuze tradities in de twintigste eeuw. Ook geeft hij aan dat het 
marxistische gedachtegoed van de jongere generatie de dedes de rug toekeerde en dat 
alevieten actief waren in progressieve maatschappelijke organisaties, politieke partijen en 
velen ook in culturele en politieke organisaties van Koerden.144 De afname van kennis en 
het praktiseren van de alevitische religieuze tradities in de twintigste eeuw is zeker een 
belangrijke factor, maar het is de vraag hoe groot de invloed van de marxistisch linkse 
jongeren was. De linkse Turkse jongeren, hun gedachten en organisaties waren tot eind 
jaren zeventig nauwelijks aanwezig in het leven van de alevitische arbeiders in Nederland. 
Ook in hun hoogtijdagen begin jaren tachtig waren dit slechts marginale 
jongerengroeperingen. Het gaat daarom te ver om te zeggen dat het ontbreken van 
alevitische organisatievorming het gevolg van linkse alevitische invloeden is. Wat echter het 
ontbreken van religieuze organisatie veroorzaakte, was op de eerste plaats de afwezigheid 
van de traditionele alevitische geloofsstructuur en de verregaande secularisatie. Over het 
algemeen kan gezegd worden dat de alevitische gastarbeiders een kemalistisch seculaire 
levenshouding hadden. Sociaal-democratisch links en Kemalisme hebben in de twintigste 
eeuw een grote seculariserende invloed gehad op de alevieten. Dit is naast de urbanisatie de 
voornaamste reden van afname van kennis en praktisering van het alevitisme. De scheiding 
aleviet-soenniet leek na de militaire staatsgreep van 27 mei 1960 te zijn vervangen met 
rechts versus sociaaldemocratie-kemalisme. Van alevieten is sindsdien altijd bekend geweest 
dat zij in ruime meerderheid de sociaaldemocratisch-kemalistische Republikeinse 
Volkspartij CHP of afsplitsingen van deze partij steunden. In veel mindere mate werden op 
marxistische ideologie gebaseerde legale partijen zoals de TİP gesteund. Wat betreft de 
positie van de dedes kan men zeggen dat de trek van het platteland naar de stad in Turkije 
en de migratie naar Europa hen in belangrijke mate al buitenspel had gezet. Zij hadden 
door deze verhuizing hun traditionele rol als geestelijk leider in de dorpssamenleving 
verloren en werkten nu met niet-dedes als gastarbeider in de fabriek. Het feit dat de linkse 
jongeren het toch al ingestorte ambt van de dede de rug toekeerden had daarom geen 
verregaande gevolgen wat betreft mogelijke organisatievorming in de jaren zeventig. 
Soortgelijke argumenten zouden echter nog vele malen aangehaald worden door 
verschillende personen en organisaties. De in 2004 opgerichte stichting van dedes in 
Nederland, De Nederlandse Raad van Alewietische Dedes, haalt zo op verschillende 
gelegenheden het “wegjagen van dedes door linkse jongeren uit de dorpen” aan als 
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het alevitisme. Zij ziet dit als één van de 
redenen voor oprichting van de stichting.145 De federatie HAKDER schrijft in een 
werkplan het volgende over de vertraagde organisatievorming: “De mensen uit de 
Soennitische stroming die in Turkije alle voordelen en rechten bezaten, zagen in een korte 
tijd in Europa de mogelijkheid zich rondom de moskeeën te organiseren. De in Europa 
verblijvende alevitische gemeenschap heeft tot nu toe uit angst voor onderdrukking in 
eigen land, angst voor Turkse consultanten en de geheime inlichtingendienst in Nederland, 
de grijze wolven (extreem rechtse politieke beweging) enz. zich niet openlijk 
geprofileerd.”146 Dit door HAKDER aangevoerde argument van angst voor Turks rechts 
wordt nergens anders aangevoerd het is dan ook niet duidelijk aan welke gebeurtenissen of 
tekenen van onderdrukking in de Nederlandse context zij refereren. Wat naast het 
argument van afname van kennis en praktisering belangrijk is, is het ontbreken van de 
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behoefte aan organisatie op confessionele basis en de afwezigheid van gebedsruimten als 
centrale instituties in de alevitische religieuze belevingswereld. In tegenstelling tot Turkse 
soennieten die een eeuwenlange staatsgesteunde traditie op gebied van religiebeoefening 
kenden, ontbrak deze bij de alevieten. Voorts is het de vraag of het moderne gevoel een 
geloofsgemeenschap te zijn, bij de alevieten leefde of niet. Het lijkt aannemelijk dat dit pas 
in de jaren tachtig van de twintigste eeuw is ontstaan, onder andere als gevolg van  
alevitische publicaties en organisatievorming. Het is de vraag of een aleviet uit de stad 
Erzincan in oost Turkije zich bewust was van zijn band met een geloofsgenoot uit Aksaray 
in centraal Turkije. Volgens Martin van Bruinessen kwam er tegen het eind van de jaren 
1980 plotseling een sterke succesvolle beweging opgang welke tot doel had het alevitisme te 
herdefiniëren en herconstrueren. En misschien wel het alevitisme opnieuw uit te vinden als 
religieuze identiteit.147 Het klopt dat de herlevingsbeweging een herdefiniëring en 
herconstruering van het alevtisme beoogde. Het succes van de beweging valt echter te 
betwijfelen, de alevitische organisaties lijken aangekomen 2007 vooral bezig te zijn met 
interne machtsstrijd. Het begin van alevitische organisatievorming in Nederland moet in 
samenhang met de Turkse staatsgreep van 12 september 1980 en de gevolgen hiervan 
worden gezien. Hiervan zijn de verrechtsing en islamisering van de Turkse maatschappij en 
het staatsapparaat de belangrijkste. Als gevolg van de situatie in Turkije en de invloeden in 
de Europese diaspora werd in 1986 de eerste alevitische vereniging opgericht in Duitsland. 
 
 
4.2 Stichting Hacı Bektaş 
 
Nadat er in de Duitse steden Dortmund en Keulen in 1986 alevitische verenigingen waren 
opgericht, begon er ook in Nederland een organisatievorming op alevitische basis. In 
verschillende steden in het land waren er spontane bijeenkomsten in woningen waar 
gesproken werd over de alevitische cultuur, cem’s in Duitsland en wat er in Nederland 
moest gebeuren. In deze tijd van een verhoogde aandacht voor het alevitisme werd er in 
1987, tijdens de dagelijkse Turkse uitzending van Radio 5, een oproep gedaan aan alle 
alevieten. De spreker, Ataner Topçuoğlu, vertelde over de oprichting van de Stichting Hacı 
Bektaş en riep alle alevieten op deel te nemen aan een vergadering in Rotterdam. “Het is 
ons doel om samen vooruit te gaan met die ingewijden die met alle oprechtheid in de weg 
van het alevitisme/bektasjisme geloven en deze in stand willen houden.”148 De stichting 
werd op 27 maart 1987 opgericht in Den Haag en wilde zich met een netwerk van 
afdelingen door het hele land sterk maken voor de alevitische zaak. Als doel van de 
organisatie werd op de eerste plaats het maken van een vuist tegen het islamisme genoemd. 
Tijdens een gesprek van de minister van binnenlandse zaken Van Dijk met 
moslimorganisaties op 22 maart 1989 was het de Hacı Bektaş Stichting die voor het eerst 
de alevieten als een etnische groep in Nederland op de kaart zette. De bijeenkomst was 
georganiseerd in verband met de gebeurtenissen rondom het uitkomen van de Nederlandse 
versie van het boek ‘De Duivelsverzen’ van Salman Rushdie en de hevige reacties van de 
moslims. Topçuoğlu bestreed de claim van het Islamitisch Landelijk Comité dat zij negentig 
procent van alle moslims zou vertegenwoordigen. Hij stelde dat zijn stichting die slechts 
een deel van de Turkse moslims vertegenwoordigde alleen al veertigduizend leden telde.149 
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Door zich goedkeurend op te stellen met betrekking tot het uitkomen van De Duivelsverzen 
in Nederland en het idee van boekenverbod en de islamitische staat en rechtspraak in het 
algemeen te verwerpen trok Topçuoğlu de aandacht naar zich toe.150 
 Met de oprichting van de stichting Hacı Bektaş werd er voor het eerst een statuut 
geschreven voor een alevitische rechtspersoon in de Nederlandse samenleving. In artikel 
twee van de statuten stonden de volgende punten met betrekking tot de hoofddoelstelling 
en de verwezenlijking van de doelen: 
 

1. De stichting heeft ten doel: de levensopvattingen en geloofsbelijdenis van het 
Bektasjisme te behouden en bekend te maken en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Alles in de ruimste zien van het woord. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het verwezenlijken van een gebedsruimte en ruimten voor het inrichten van 

een bibliotheek, het houden van konversaties en lezingen en verrichten van 
sociaal-culturele activiteiten 

b. het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met bestaande religieuze en 
maatschappelijke organisaties van zowel allochtonen als autochtonen 

c. het zoeken naar bestaande voorlichtingsmaterialen zoals boeken, 
dag/weekbladen en andere visuele materialen en het zelf vervaardigen 
daarvan 

 
Op 20 november 1988 scheef het bestuurslid van de stichting Hacı Bektaş, Ali Murat Aksu 
een brief aan een steutelfiguur binnen de alevitische gemeenschap te Amersfoort, waarin hij 
de opdracht gaf een Amersfoortse afdeling van de stichting op te richten. De concept-
statuten waren bijgevoegd. Verder zat er bij dit schrijven een artikel uit het nummer 9 
oktober 1988 van het in Turkije uitkomende tijdschrift İkibin’e Doğru. Het artikel gaat over 
gewelddaden tegen alevieten in Istanbul. Aksu schreef in zijn brief over dit artikel: 
“...vermenigvuldigt en verspreidt dit zodat onze vrienden nog beter kunnen begrijpen 
waarom het nodig is ons te organiseren om tegenstand te kunnen bieden”.151 Na een reeks 
vergaderingen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam waar de bestuurders van de 
stichting hun intenties bekendmaakten, kwamen er al spoedig protesten van de 
deelnemende alevieten. Het belangrijkste argument waarom men tegen de stichting was, 
was de rechtsvorm. Men was ervan overtuigd dat de stichting een weinig democratische 
rechtspersoon was waarvan de bestuurders levenslang in het zadel zaten. “Het alevitisme 
staat gelijk democratie en humanisme en daarom moet de rechtsvorm van onze organisaties 
een democratische zijn, dat wil zeggen een vereniging.”152 Veertien jaar later zou echter een 
gedeelte van de oprichters van de verenigingen zich aansluiten bij de Dede stichting en zich 
uitspreken tegen de vereniging als rechtsvorm. Een verdere barrière voor de stichting Hac  ı
Bektaş vormde het feit dat de bestuurders academisch opgeleid waren en bij de andere 
alevieten, veelal arbeiders, nogal elitair overkwamen. Zo zou een bestuurslid hebben gezegd 
“wees blij dat jullie ons hebben in plaats van ons tegen te spreken”. Door het ontbreken 
van steun van een achterban heeft de stichting nooit serieuze activiteiten kunnen 
ontplooien, al zou zij wel voor het eerst overheidssubsidie voor landelijke activiteiten 
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hebben ontvangen in naam van de alevieten in Nederland.153 De alevieten die aan de 
bijeenkomsten van de stichting hadden deelgenomen en hun afkeuring hadden 
uitgesproken begonnen zelf, min of meer als reactie, verenigingen op te richten. 
 
 
4.3 De Verenigingen 
 
Voordat er statutaire rechtspersonen werden opgericht, waren er plaatselijke alevitische 
comités die als belangrijkste taak het organiseren van een cem hadden. De eerste 
Nederlandse alevitische vereniging is de in 1987 opgerichte Hacı Bektaş Cultuur Vereniging 
te Rotterdam welke in 1990 verder zou gaan als de Alevitische Cultuur Vereniging 
Rotterdam en later Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Onder de oprichters van deze 
vereniging waren er ook personen die actief waren bij de Hacı Bektaş Stichting. Zij hadden 
gekozen voor de verenigingsvorm, contact tussen de beide organisaties zou er nooit 
komen. Kort na het oprichten van deze vereniging volgden er in andere steden soortgelijke 
initiatieven, de statuten van de Rotterdamse vereniging dienden in vele gevallen als 
voorbeeld voor de anderen. Een groepje mannen ging met een aangepaste versie van de 
Rotterdamse statuten naar de notaris en begon een nieuwe vereniging. Het deel van de 
statuten dat vrijwel gelijk was en de verenigingen bond was het artikel met de beoogde 
doelen. 
 

a. het doen voortleven van de alevitische cultuur en het verzorgen van de dialoog 
tussen de verschillende generaties alevieten; 

b. het voorzien in de spirituele en religieuze behoeften van de alevieten en het treffen 
van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen; 

c. het behandelen, het ontwikkelen en het uitdragen van de humanitaire, sociale en 
tolerante kanten van het alevitisme; 

d. het oplossen van de identiteitscrisis van de alevieten en het bewerkstelligen dat 
individuen vrij(denkend)e mensen worden; 

e. het ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeken en studies om de alevitische 
cultuur te doen voortleven, het openen van bibliotheken en het archiveren van 
bescheiden; 

f. het organiseren van gedenkdagen voor alevitische leiders om de alevitische cultuur 
te doen voortleven.154 

 
Toen de landelijke alevitische federatie werd opgericht waren er negen alevitische 
verenigingen.155 Binnen 3 jaar kwamen er nog eens 12 verenigingen bij; de gebeurtenissen 
op 2 juli 1993 te Sivas waren een belangrijke impuls tot organisatie.156 Het 
gemeenschappelijke hoofddoel van de verenigingen was het doen voortleven van het 
alevitisme en het doorgeven hiervan aan de nieuwe generaties. Een andere overeenkomst 
was dat de verenigingen een nogal divers ledenbestand hadden wat betreft herkomst en 
politiek verleden. In combinatie met een over het algemeen non-conformistische mondige 
houding en het ontbreken van religieuze leiding maakte dit dat er lange vergaderingen 
werden gehouden over principiële en ideële zaken betreffende de aard van de organisaties. 
                                                
153 Gesprek met erevoorzitter HAKDER, Fuat Doğan, Os, 24.09.2001. 
154 Statuten van Behakder (de alevitische vereniging in Beverwijk). 
155 Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Deventer, Hilversum, Maastricht, Os, Rotterdam en Zaandam. 
156 Tijdens een alevitisch festival in de stad Sivas in centraal Turkije vonden 37 deelnemers de dood in 
hun hotel, als gevolg van brandstichting door een menigte rechts-radicale moslim fundamentalisten. 
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Deze praktijk zou de alevitische beweging tot vandaag blijven tekenen. In een 
evaluatierapport van de Amersfoortse vereniging uit augustus 2000 worden in een terugblik 
de volgende tekortkomingen bij de oprichting van de vereniging in 1989 opgesomd: 
 

1. Er was nog geen professioneel en ervaren kader met kennis van bestuurszaken. 
2. Er was onvoldoende geld, de benodigde gebruiksvoorwerpen ontbraken en ook de 

accommodatie voldeed niet aan de behoeften. 
3. Toen de gemeentelijke subsidie stopte, werd duidelijk dat er geen serieuze 

achterban was die kennis van zaken had, zich verbonden voelde met de [alevitische] 
zaak en zowel materieel als immaterieel de vereniging wilde steunen. Het spijt ons 
te moeten zeggen dat velen van de oprichters van onze vereniging hun banden met 
de vereniging hebben verbroken. 

4. De verwachtingen van de achterban was zeer divers, eigenlijk wisten velen niet wat 
zij precies wilden. 

5. Een andere tekortkoming was dat sommige mensen zich bezighielden hun 
persoonlijke carrièreontwikkeling, en de vereniging als een opstap voor hun eigen 
gewin hebben gebruikt.157 

 
Binnen het ledenbestand van de verenigingen was er een overwegende meerderheid van 
eerste generatie ‘gastarbeiders’ boven de vijftig jaar tegenover een minderheid van jongeren 
stammende uit linkse beweging. Het waren voornamelijk deze jongere leden die veelal het 
initiatief namen in verhitte discussies. Ze waren in de marxistische traditie gewend felle 
discussies te voeren met argumenten gebaseerd op zogenaamd universele waarheden. De 
oudere generatie voelde zich nogal bedreigd en verweet deze jongeren een dubbele agenda 
te voeren. Het ging in deze discussies bijvoorbeeld over wat de houding jegens de Turkse 
staat moest zijn en of in het verenigingsgebouw wel of niet de Turkse vlag en een foto van 
Ataturk moest hangen. De jongeren die vaak niet eens lid waren van de vereniging namen 
deel aan vergaderingen en bijeenkomsten als toehoorder. Hun bijdrage werd ondanks de 
meestal felle oppositionele toon getolereerd. Opmerkelijk is dat alevitische jongeren 
stammende uit de provincie Dersim vanaf het begin een radicale positie innamen binnen 
deze discussies. Gaandeweg kregen ze de reputatie van onruststokers en dwarsliggers. Dit 
zou men kunnen verklaren door de bijzondere plaats van het Dersim-alevitisme. Het 
alevitisme dat in Dersim (Tunceli en omstreken) heeft afwijkende rituelen en wordt 
geassocieerd met de taal het Dimli/Zaza. Aan de andere kant is het de enige provincie die 
bekend staat als een ‘oorspronkelijke’ alevitische provincie en geniet daarom respect van 
vele alevieten. Hierdoor en doordat er sowieso te weinig participerende jongeren waren 
werden de jongeren, zij het soms met veel weerstand getolereerd in de discussies. Veel 
verenigingen zijn vanaf de oprichting in een constante situatie van discussie met eigen 
leden en sympathisanten over de identiteit en problemen van de organisatie. Een 
belangrijke discussie uit de beginperiode, die tot vandaag de dag zou voortduren, betrof de 
te kiezen naam voor de verenigingen. 
 
 
4.3.1 Alevi of Bektaşi? 
 
Bijna alle verenigingen kozen één van de volgende drie namen: Alevitische Cultuur 
Vereniging, Alevitische Bektashitische Cultuur Vereniging of Hacı Bektaş Cultuur 

                                                
157 Evaluatierapport ABCV, Amersfoort, augustus 2000. 
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Vereniging. Het leek op het eerste gezicht alsof de verenigingen met de naam Bektaşi of 
Hacı Bektaş een wat conservatievere houding jegens het alevitisme innamen dan degenen 
die zich alleen Alevi noemden. Dit beeld kwam voort uit het moderne idee dat bektaşisme 
conservatief en gezagsgetrouw en het alevitisme of kızılbaş-alevitisme progressief, non-
conformistisch en zelfs revolutionair is. Het argument dat de bektaşis een centrale rol in de 
islamisering van de alevieten gespeeld zouden hebben, speelt hierbij een belangrijke rol. 
Buiten het feit dat twintigste eeuwse denkpatronen ondersteund worden met historische 
ontwikkelingen van eeuwen geleden is het ook nog eens zo dat er onder de nederlandse 
alevieten nauwelijks bektaşis zijn. Het zijn vooral de alevieten die uit de linkse of 
koerdische beweging komen die deze scheidslijn belangrijk vinden en zich pertinent geen 
bektaşi maar alevi of kızılbaş noemen. Terwijl de andere groep alevieten de namen alevi en 
bektaşi tegelijk gebruiken. De als links bekendstaande Rotterdamse vereniging veranderde 
in 1990 haar naam van Hacı Bektaş Cultuur Vereniging naar Alevitische Cultuur 
Vereniging. Volgens een bestuurslid wilden zij bewust de naam veranderen omdat 
organisatie onder de naam Alevi in Turkije verboden is158 terwijl Hacı Bektaş veelvuldig 
gebruikt wordt.159 Toen de Federatie werd opgericht en in de verkorte naam HAKDER160 
de ‘B’ van bektaşi voor een gemakkelijke uitspraak werd weggelaten, gebruikte men een 
rode punt in het logo als symbool voor het bektaşisme. Verwezen werd hierbij naar de 
symbolische uitspraak van Ali ibn Ebu Talib: “Ik ben de punt onder de (arabische letter) 
ba”.161 Men kan zich echter afvragen waarom de naam bektaşi werd gebruikt door een 
groep overwegend alevitische mensen. Het antwoord dat daarop gegeven wordt is dat de 
bektaşis en alevieten eigenlijk verschillende benamingen zijn voor een en dezelfde cultuur. 
Daaraan wordt nog eens het argument toegevoegd dat Hacı Bektaş-  Veli, die de bron van ı
het anatolische alevitisme is, de reden van het gebruik van de naam Bektaşi is. “Alevi en 
Bektaşi staat niet los van elkaar. Het alevitisme is de omvattende benaming voor de 
gelovigen die Bektaşi, Kızılbaş e.d. genoemd worden en dezelfde religieuze wortels 
hebben”.162 

Het lijkt er op dat de oudere generatie die zich meer in het politieke centrum en de 
sociaaldemocratie kon vinden een voorkeur voor de naam bektaşi had, omdat zij dit 
gematigder vond. Men wilde niet als opstandig of religieus separatistisch tegen de Turkse 
staat te boek staan. Hierbij speelde de negatieve connotatie van het woord vereniging en 
verenigen in de Turkse context vanaf de jaren 1970 een belangrijke rol. De gebeurtenissen 
voor en na de staatsgreep van 12 september 1980 hadden hun sporen ook in de Europese 
diaspora achtergelaten. Tijdens de bijeenkomsten en in de publicaties van de verenigingen 
werd benadrukt dat de alevitische organisaties voor de eenheid en integriteit van de 
Republiek Turkije waren. De naam Bektaş en bektaşi had de voorkeur omdat de Turkse 
staat Hacı Bektaş erkende als een historische persoonlijkheid en het ministerie voor cultuur 
het Hacı Bektaş festival toestond en financieel steunde. Het liefst wordt dan ook de term 
alevitisch-Bektashitisch gebruikt. Volgens Landman oriënteren sommige verenigingen zich 
op het bektaşisme, terwijl andere zich meer tot het kızılbaş-alevitisme aangetrokken 
voelen.163 Als men naar de achterban, activiteiten en ideeën van de verschillende 
verenigingen kijkt, blijkt echter dat de keuze van naam voor de praktijk niet veel uitmaakte. 

                                                
158 de Turkse wet verbiedt vereniging op grond van religieuze of etnische identiteit. 
159 Gesprek met Erdal Bozdağ, Alevitische Cultuur Vereniging R’dam, Rotterdam, 23.09.2001. 
160 Voluit heet de federatie ‘Hollanda Alevi-Bektaşi Sosyal ve Kültür Dernekleri Federasyonu’. 
161 Ç nar V., voorzitter van HAKDER, toespraak,Os, 26ı -05-1991. 
162 HAKDER programma, Baarn, 1999. 
163 Nico Landman, van mat tot minaret; de institutionalisering van de islam in Nederland (Amsterdam:VU Uitgeverij, 
1992):144. 
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4.3.2 De activiteiten 
 
De oprichters en bestuurders van de verenigingen bestonden uit voormalige bestuurders en 
vrijwilligers van linkse of maatschappelijke Turkse migrantenorganisaties, arbeiders en 
ondernemers. Onder hen waren ook leden uit dede-famillies; dezen hadden in de 
democratische rechtsvorm van de vereniging geen zwaardere stem dan de andere 
bestuursleden. De leden waren vaak van de eerste generatie arbeidsmigranten uit centraal 
en oost Turkije. De activiteiten bestonden in de beginperiode voornamelijk uit sazlessen, 
semahlessen, concerten en jaarlijks twee of drie keer een cem als centrale activiteit. De 
educatieve activiteiten betreffende het alevitische erfgoed waren voornamelijk 
geconcentreerd rondom de cems. Zo werden, wanneer er een cem georganiseerd werd, de 
12 diensten gerepeteerd met de uitvoerders van deze diensten. Een andere functie van de 
verenigingen was belangenbehartiging en het fungeren als brug tussen de alevitische en 
Nederlandse bevolking. Er zaten in verschillende steden alevitische vertegenwoordigers in 
gemeentelijke allochtonenraden en zij adviseerden de plaatselijke overheden met betrekking 
tot de minderhedennota’s. Voorbeeld van een maatschappelijke activiteit is de 
discussiebijeenkomst georganiseerd door de vereniging in Zaandam op 23 mei 2003. Deze 
activiteit werd gesteund door de gemeente Zaanstad en had als thema inburgering en 
integratie.164 Ook organiseerden de verenigingen geregeld informatie bijeenkomsten over 
het alevitisme waaraan ambtenaren, wethouders en andere geïnteresseerden deelnamen. Na 
verloop van tijd en vooral aan het einde van de jaren negentig liep met de terugloop van 
het ledenaantal bij veel verenigingen ook het aantal activiteiten terug. Verenigingen hadden 
meer de functie van een ontmoetingsplaats gekregen waar de alevieten kwamen om elkaar 
te zien en te kaarten. Goed draaiende activiteiten zijn de sazlessen, sportactiviteiten en de 
muziek- en dansavonden die de jongeren organiseren. 

Als men naar de statuten en programma’s van verschillende verenigingen kijkt, is 
het belangrijkste doel ervan het alevitisme door te geven aan de in Nederland opgroeiende 
nieuwe generaties. Educatieve activiteiten in het verlengde van dit doel zijn er  echter in de 
laatste tien jaar nauwelijks georganiseerd. In deze context is de brief van 13 september 2005 
van de Alevitische Vereniging Zwolle gericht aan de jongeren illustratief. In de brief 
worden jongeren opgeroepen zich op te geven voor een activiteit. Te kiezen valt er uit 
dansles, muziekles, damesvolleybal en voetbal.165 Er zijn verschillende redenen te geven 
voor het ontbreken van educatieve activiteiten gericht op jongeren betreffende het 
alevitische gedachtegoed. Volgens een bestuurslid van de amersfoortse vereniging is de 
belangrijkste reden het ontbreken van een geschreven alevitische theologie. Vervolgens zijn 
er volgens hem extra moeilijkheden van een in verregaande mate geseculariseerde en 
gebrekkig Turks sprekende jonge generatie. De liturgische cemceremonie en de nefes-
poëzie, welke centraal staan in de alevitische geestelijke belevingswereld, zijn vanwege het 
gebruik van oude en symbolische Turkse taal vaak onbegrijpelijk voor de in Nederland 
opgroeiende jongeren. Het vertalen dan wel uitleg geven over deze aspecten vereist naast 
een al eerder genoemde eenduidige theologie een zekere kennis van zaken. Deze kennis is 
bij oudere generaties ook nauwelijks meer aanwezig. De historische rol van de dedes als 
spiritueel onderwijzer zou nieuw leven ingeblazen moeten worden. Dedes zouden eerst zelf 
opgeleid moeten worden om vervolgens de jongeren te onderwijzen. “Men zou een manier 
moeten vinden om aan de jongeren het mogelijke belang van het alevitisme in hun leven 
                                                
164 http://www.geocities.com/aleviler2001/inburgering.html 
165 http://www.zwolle-alevikultur.nl/bijlagen/genclere%20duyuru%20(duzeltilmis%20olan).doc 
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duidelijk te maken. Het belang en de waarde van thema’s zoals de bijzondere positie van 
Ali, erfopvolging in de lijn van de profeet, het vervloeken van vijanden van de Ehl-i Beyt, 
het vasten en dergelijke zou men op de één of andere manier duidelijk moeten maken”.166 
 
 
4.3.3 De accommodaties 
 
De verenigingen geven vaak het ontbreken van een eigen gebouw als oorzaak van hun 
problemen aan. Voor een groot deel vinden de organisaties onderdak in buurtcentra waar 
zij in het weekend activiteiten ontplooien. Enkele verenigingen beschikken de gehele week 
over een gehuurd pand. In Deventer kocht de vereniging een voormalig kerkgebouw en 
heeft op dit punt een unieke positie in alevitisch Nederland. Zij is de enige vereniging met 
een eigen gebouw. Verscheidene verenigingen probeerden dit voorbeeld te volgen en 
zamelden geld in voor een eigen gebouw. Na een aantal jaar bleek echter in vele gevallen 
dat deze initiatieven op niets uitliepen. Eén vereniging was zelfs genoodzaakt om het 
ingezamelde geld terug te geven aan de donateurs. Als oorzaak hiervan is de extreem 
gestegen waarde van vastgoed in Nederland te noemen, voor een geschikt gebouw moet al 
gauw een bedrag van ongeveer €700.000 tot €1.000.000 worden betaald. Verder is het 
gedeelte alevieten dat daadwerkelijk lid of actief is niet kapitaalkrachtig genoeg. Ook lijkt de 
overredingskracht van de verenigingsbesturen naar de vaak in verregaande mate 
geseculariseerde achterban zwak te zijn. Kritische stemmen vanuit alevitische kring 
beweren dat het ontbreken van eigen gebouwen niet de hoofdreden is van het 
problematisch verlopen van de alevitische organisatievorming. Zij geven aan dat aspecten 
zoals geen behoefte bij de achterban, een verregaande secularisering, integratie in 
Nederlandse samenleving, het ontbreken van eenduidige alevitische theologie, verouderde 
tradities, de liberale houding van ouders jegens kinderen wat betreft religie en cultuur de 
eigenlijke basis van de problemen vormen. 
 Momenteel is de Alevitische Cultuur- en Solidariteitsvereniging in Huizen bezig met 
het verwezenlijken van de bouw van een cemhuis. Het gaat om een gebouw van 580 m2. 
De vereniging die nu een ruimte in een buurthuis huurt wil het nieuwe gebouw 
verwezenlijken op het terrein van een voormalig gymlokaal. Het project gaat 560.000 euro 
kosten waarvan een bank 460.000 wil financieren. De bank wilde echter alleen financieren 
als de gemeente Huizen garant zou staan voor 150.000 euro. In een brief van burgemeester 
en wethouders aan de raad vraagt de burgemeester de raad in te stemmen met het verzoek 
van de vereniging ondanks dat het gaat om religieuze gebruiksdoeleinden.“Wij hebben toch 
een andere afweging gemaakt om twee belangrijke redenen. Ten eerste is de alevitische 
vereniging een groep mensen die er bewust voor kiest om zichzelf te organiseren binnen de 
Nederlandse samenleving. Zij kiest voor een emancipatorische doelstelling voor de eigen 
gemeenschap en accepteert dat zij hiervoor geen subsidie krijgt van de overheid. Een 
belangrijk aspect hiervan is in de ogen van ons college dat zij verantwoordelijkheid neemt 
voor haar eigen toekomst. In die zin kan de alevitische gemeenschap een positieve 
voorbeeldfunctie vervullen voor andere allochtone bevolkingsgroepen. Dit is voor ons 
doorslaggevend geweest in onze afweging.167 

De gemeenteraad van Huizen ging akkoord met de aanvraag van de vereniging om 
garant te staan.168 Het is nu aan de vereniging om de resterende 110.000 op te halen. In 
verschillende plaatsen houdt de vereniging bijeenkomsten om de alevieten op te roepen de 
                                                
166 Gesprek met de voorzitter  van de alevitische vereniging te Amersfoort, Amersfoort, 01-07-2004.. 
167 www.huizen.nl 
168 De Gooi en Eemlander 07-05-2005 
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bouw van het cemhuis te steunen. Op het internet doet de vereniging verwoede oproepen 
naar de alevitische gemeenschap om tenminste 4,00 Euro per maand te storten op de 
rekening van de vereniging. “Jammer genoeg heeft de alevitische gemeenschap die al langer 
dan 40 jaar in Nederland woont geen noemenswaardig monument kunnen realiseren. De 
tijd is daar om dit te veranderen. De tijd is gekomen om alles aan de kant te zetten en één 
vuist te vormen... De vraag is de volgende: bent u bereid de prijs van één pakje sigaretten 
per maand aan de bouw van een cemhuis te geven of niet.”169 170 
 
 
4.3.4 Een vereniging in Beverwijk: BEHAKDER171 
 
Op 24 april 2003 gingen vijf alevieten uit Beverwijk naar de notaris om de statuten van een 
nieuwe alevitische vereniging te laten bekrachtigen. Deze statuten waren voor een 
belangrijk deel overgenomen van statuten van een andere alevitische vereniging. Na een 
aantal aanpassingen werden ze ter goedkeuring aan de notaris voorgelegd. De vereniging 
droeg de naam BEHAKDER, dit is de afkorting van Beverwijk Heemskerk Alevi Kültür 
Derneği, alevitische Cultuur Vereniging Beverwijk en Heemskerk. De naam lijkt ook een 
andere betekenis in zich te dragen, Be Hak namelijk heeft in het Arabisch de betekenis van 
‘bij God’ of ‘met God’. Het bestuur dat deze vraag kreeg voorgelegd bleek zich echter niet 
bewust te zijn van deze betekenis. In een krantenartikel wordt het volgende gezegd over de 
reden van oprichting: “Motief voor de oprichting van de vereniging lag in de wens om een 
programma op te zetten voor jongeren, moeders en vaders om tot een betere integratie van 
families in de Nederlandse samenleving te komen.”172 Een bestuurslid zegt dat het 
belangrijkste reden van oprichting het overbrengen van het alevitische erfgoed was. Het 
houden van een cem was één van de eerste doelen en activiteiten. Zo konden de kinderen 
volgens hem het alevitisme in praktijk zien. Behakder is niet aangesloten bij de federatie 
HAKDER; wel zegt een bestuurslid dat de federatie sinds de oprichting heeft laten blijken 
dat zij Behakder wil steunen bij haar activiteiten. Het ziet er echter niet naar uit dat de 
vereniging in de nabije toekomst lid zal worden van HAKDER. De standpunten van de 
federatie betreffende het al dan niet behoren tot de Islam van het alevitisme en de houding 
van het voorgaande federatiebestuur (zie par. 4.4.1) worden als obstakel voor lidmaatschap 
gezien. Voorts heeft de vereniging nauwe banden met de Stichting de Nederlandse Raad 
van Alewietische Dedes die juist kritiek heeft op de genoemde standpunten van HAKDER 
bertreffende de Islam. In het gesprek met het bestuur van de BEHAKDER viel op dat zij 
niets negatiefs over HAKDER wilden zeggen. Maar wel lieten doorschemeren dat er wel 
degelijk verschil van mening was over tal van zaken betreffende de religiositeit van het 
alevitisme. 
 De vereniging telt ongeveer 100 leden waarvan de meerderheid uit het gebied 
Erzincan en Tunceli (Dersim) stamt. Zij behoren tot de  Dedegan-tak en spreken naast het 
Turks het Dimli/Zazaki, de taal van Dersim. De voertaal binnen de vereniging is Turks en 
Nederlands. Onder de oprichters en bestuurders bevinden zich geen voormalig bestuurders 
of leden van andere Turkse verenigingen. De vereniging kreeg acht maanden na oprichting 
de huidige accommodatie toegewezen door de gemeente. Dit voormalige schoolgebouw 
bestaat uit een keuken, ontmoetingsruimte, vergaderzaal en bestuurskamer. Het gedeelte 
dat de hele week wordt gebruikt is de ontmoetingsruimte. Het zijn vooral de mannelijke 

                                                
169 http://www.alevieten.com/news2/index.php?Archive=142 
170 http://www.huizen-alevi.nl/Turkce/cemevi/index.htm 
171 Gesprek met het bestuur van BEHAKDER, Beverwijk, 25-06-2005. 
172 http://members.lycos.nl/behakder/pr01.htm 
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leden die hier komen om elkaar te ontmoeten en een kaartspel te spelen. Behakder heeft 
een vrouwen-, jongeren- en geloofsafdeling die ieder op de desbetreffende terreinen 
activiteiten ontplooien. De vrouwenafdeling organiseert naast traditionele dagen, zoals 8 
maart (internationale vrouwendag) en moederdag, ook voorlichtingsavonden over 
verschillende onderwerpen als gezondheid en opvoeding. Verder komen de vrouwen 
geregeld bij elkaar om samen eten te koken en recepten uit te wisselen. De jongerenafdeling 
bestaat uit jongeren tussen 15 en 19 jaar en is de meest actieve afdeling van de vereniging. 
De jongeren houden zich voornamelijk bezig met voorlichtingsdagen over 
maatschappelijke thema’s. Zo organiseerde de jongerenafdeling op 15 mei 2005 een 
voorlichtingsbijeenkomst betreffende het referendum over de Europese Grondwet op 1 
juni 2005. Verder organiseert de afdeling bijeenkomsten over zaken zoals roken en 
drankmisbruik. Andere activiteiten die de vereniging in 2004 organiseerde waren onder 
andere volksdansles, sazles, het offerfeest, een 1 meiviering en een picknick. 

De werkgroep geloofszaken staat onder leiding van de dede Zeynel Eroğlu van de 
Kureyşan173. De werkgroep organiseert verschillende activiteiten betreffende het alevitische 
geloof. Enkele van deze activiteiten zijn: bijeenkomsten tijdens de rouwperiode van 
muharrem, aşure, het onderwijzen van de twaalf diensten van de cem en het organiseren 
van de cem. Op 29 mei 2005 organiseerde de geloofsafdeling een paneldiscussie waar dedes 
van verschillende steden uit het land als gastspreker aanwezig waren. Dede Zeynel Eroğlu 
neemt ook deel aan vergaderingen van landelijke Dedestichtng. Hij beantwoordt als enige 
dede in Nederland vragen rondom het alevitische geloof via internet. Op de website van 
Behakder heeft hij een eigen pagina waar de bezoekers worden opgeroepen hun vragen 
over het alevitisme aan de dede te vragen. Op de webpagina’s benadrukt de dede dat 
Behakder een religieuze vereniging is en dat haar religie de Islam is. De dede en de 
vereniging kiezen een duidelijke positie in de discussie ‘is het alevitisme wel of geen Islam’. 
Zij beschuldigen HAKDER een anti-islam en anti-geloofspolitiek te voeren en hiermee de 
religieuze identiteit van het alevitisme te ontkennen. 
 
 
4.4 De Landelijke Federatie HAKDER 
 
Nadat duidelijk werd dat de stichting Hacı Bektaş geen kans van slagen had, werd door 
ruim twintig personen uit diverse steden een initiatiefgroep in het leven geroepen om de 
oprichting van de federatie voor te bereiden.174 Onder deze initiatiefnemers waren ook 
alevieten die actief waren geweest bij de oprichting van de stichting Hacı Bektaş, het 
merendeel was echter niet betrokken geweest bij deze organisatie. De eerste vergaderingen 
van deze initiatiefgroep vonden ondermeer plaats in het Academiegebouw van de 
Universiteit Utrecht. In een uitnodigingsbrief voor een vergadering van deze initiatiefgroep 
op 28 maart 1990 wordt er een opsomming gegeven van drie commissies en hun leden. Het 
gaat hier om een commissie van activiteiten gericht op Nederlanders, een commissie van 
activiteiten gericht op alevieten en een commissie ter voorbereiding van een cem. In deze 
brief worden namen genoemd van deelnemers uit Amsterdam, Alkmaar, Oss, Rotterdam, 
Amersfoort en Hoorn. Onder deze deelnemers bevinden zich personen die later 
bestuurslid van HAKDER zouden worden, waaronder drie voorzitters van de federatie. 
Van de dertien genoemde namen waren zeven fabrieksarbeiders, twee studenten, twee 
sociaal-cultureel werkers, een universitair docent en een ondernemer. Verder was één 
                                                
173 Dedefamilie uit Dersim en omstreken, ook wel guresan, kurisan en kures. 
174 Nico Landman, van mat tot minaret; de institutionalisering van de islam in Nederland (Amsterdam:VU Uitgeverij, 
1992):145 
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persoon afkomstig van een marxistische jongerenorganisatie en vier deelnemers waren er 
dede. De agendapunten voor de vergadering waren naast technische onderwerpen o.a. de 
voorbereidingen voor een symposium, organisatie op plaatselijk niveau en de 
oprichtingsactiviteiten van een federatie.175 

Uiteindelijk werd op 8 maart 1991 de Federatie van Alevitische en Bektashitische 
Sociaal-culturele Verenigingen in Nederland (Hollanda Alevi-Bektaşi Sosyal ve Kültür 
Dernekleri Federasyonu, afgekort HAKDER) opgericht. Op dit moment zijn er vijftien van 
de drieëntwintig verenigingen aangesloten bij HAKDER in de volgende steden: 
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, 
Haarlem, Hilversum, Huizen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Venlo. Er 
lopen gesprekken met de Pir Sultan Abdal Vereniging Enschede over lidmaatschap. De 
federatie heeft geen eigen accommodatie. In de tweede helft van de jaren 90 was er sprake 
van een bestuursgebouw in Utrecht.  Dit gebouw moest echter worden ontruimd na 
financiële problemen. Daarna heeft de federatie kantoor gehad in het gebouw van de 
vereniging van Deventer en Zaandam. Momenteel is er slechts een postbusadres in Den 
Haag; waar de secretaris woont. 

Bij de oprichting van HAKDER was het belangrijkste doel het behouden en in 
stand houden van het geloof, de cultuur, de levenswijze van de alevitisch-Bektaşitische 
groep in Nederland. Om dit te bereiken zocht de federatie naar mogelijkheden om 
onderwijsfaciliteiten te verwezenlijken waar het alevitische gedachtegoed onderwezen kan 
worden. Voorts wilde zij wetenschappelijk onderzoek naar het alevitisme aanmoedigen en 
ondersteunen. In dit kader is er in samenwerking met de vakgroep Oosterse Talen en 
Culturen van de Universiteit Utrecht een reeks colleges gegeven over het alevitisme. Deze 
druk bezochte colleges werden verzorgd en gegeven door professor F. de Jong. Verder 
werd er in opdracht van de federatie en de Amersfoortse vereniging binnen dezelfde 
vakgroep gewerkt aan een publicatie van vertaalde alevitische hymnen, nefes genaamd. Bij 
de oprichting van de Europese Alevitische Academie in 1997, welke in Duitsland onderwijs 
verzorgt, was HAKDER ook nauw betrokken. In juni 2004 heeft Hakder een multimediale 
CDROM uitgebracht die met behulp van Nederlandse en Turkse wetenschappers is 
samengesteld. Het gaat hier om een Turks- en Nederlandstalige CDROM met beeld, geluid 
en tekst over het alevitisme. Onder de noemer behouden en het doen voortleven van het 
alevitisme coördineerde HAKDER het overkomen van dedes uit Turkije. Zij zorgde hierbij 
voor het voorspoedig verlopen van de visumaanvraag en zamelde het geld voor de dedes in 
bij de verenigingen. Verder coördineerde de federatie de organisatie van verschillende 
landelijke gedenkdagen, manifestaties en protestmarsen. 

Een ander oprichtingsdoel van HAKDER is het bijdragen aan de totstandkoming 
van een samenleving, gebaseerd op vrede en de vriendschap tussen volkeren, waarin 
autochtonen en allochtonen met gelijke rechten kunnen participeren. De federatie beoogt 
gesprekspartner van de overheid te zijn in zaken betreffende de multiculturele samenleving 
in het algemeen en de alevieten in het bijzonder. In dit kader participeert zij in de 
Contactgroep Islam en het Inspraakorgaan Turken. In december 2003 sloot HAKDER 
zich aan bij de Humanistische Alliantie, een koepelorganisatie van humanistische en 
aanverwante organisaties.176 Deze stap sluit aan bij artikel 2 van de oprichtingsstatuten. 
Hierin staat onder punt d. vermeld dat de federatie naast het beginsel van onderscheid 
tussen staat en godsdienst de humanistische denk- en leefwijze als grondbeginsel kent.177 
Ook op het terrein van landelijke politiek was de federatie actief. Tijdens de 
                                                
175 Brief aan de initiatiefgroep tot oprichting van de alevitische federatie van.22.03.1990. 
176 http://213.132.199.164/site/actueel.asp?oId=201&titel=5&subtitel=actueel 
177 Statuten Hakder (08.03.1991). 
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verkiezingsstrijd voor de twee kamer in 1998 steunde de federatie openlijk de kandidaat van 
Groenlinks Ahmet Daşkapan en riep alle leden op, op hem te stemmen, Daşkapan haalde 
het niet. In Europees verband is HAKDER ook actief. Zij onderhoudt contacten met 
andere Europese alevitische federaties en participeert in de Europese Alevitische 
Confederatie. HAKDER was met andere alevitische afgevaardigden uit Europa en Turkije 
aanwezig op het twee daagse symposium over het alevitisme in het Europees Parlement te 
Straatsburg op 6-7 mei 1999.178 Voorts houdt de federatie zich bezig met de organisatie van 
alevieten in Turkije. Zo deed zij actief mee in de discussies voorafgaand aan de oprichting 
van het parlement van alevitische-Bektashitische vertegenwoordigers in Ankara op 30 mei 
1999. Toen de Turkse president Sezer op 4 april 2001 bij koningin Beatrix op bezoek was 
werd HAKDER ook uitgenodigd, de vertegenwoordigers grepen de kans om de president 
een lijst met wensen te overhandigen met betrekking tot de problemen in Nederland en 
Turkije.179 HAKDER ontplooide bovengenoemde en andere activiteiten aan de hand van 
haar oprichtingsstatuten. Deze waren een afspiegeling van de statuten van de eerste 
verenigingen. Als men naar de ontwikkeling van de statuten kijkt, lijkt het erop dat de 
federatie in de loop van de jaren een proces van secularisering heeft doorgemaakt. 
 
 
4.4.1 Geseculariseerde statuten 
 
In het volgende citaat uit de internetkrant Alevi Yolu voert de schrijver de aard van de 
statuten van HAKDER als argument aan om kritiek te leveren op een in zijn ogen 
ongelovig HAKDER: “Zoals bekend is het standpunt ‘het alevitisme staat buiten de Islam’ 
dat in de laatste tijd door sommige “alevitische organisaties” is verkondigd, door het 
voorgaande HAKDER bestuur omarmd. Ook het nieuw gekozen bestuur denkt gelijk in 
deze... In deze context kan men als de nieuwe statuten bestudeerd worden duidelijk zien of 
HAKDER wel of geen confessionele organisatie is...het is hetzelfde HAKDER dat alle met 
Islam verwante benamingen uit de statuten heeft geschrapt. Met als excuus “we kunnen 
geen subsidie krijgen, daarom hebben we de punten die met religie te maken hebben uit de 
statuten gehaald.””180 

De eerste statuten van HAKDER dateren uit 1991, het oprichtingsjaar van de 
federatie. In 2004 zijn deze grondig gewijzigd. Als men naar het verschil tussen de eerste en 
de vernieuwde statuten kijkt, kan men inderdaad zeggen dat de tweede een vrijwel geheel 
geseculariseerde versie is van de oorspronkelijke grondregels. Uit de eerste statuten was 
nog duidelijk op te maken dat HAKDER een koepelorganisatie van op alevitische identiteit 
georganiseerde verenigingen was. De nieuwe statuten echter lijken meer op die van een 
algemene wereldlijke maatschappelijke organisatie met bijzondere aandacht voor het 
humanisme en alevitisme. 
 Het artikel dat het meest tekenend is voor deze verandering is artikel 2 over de 
grondslagen van de federatie. In de eerste statuten wordt er in het artikel duidelijk en 
onomstotelijk vastgelegd dat HAKDER een confessionele alevitische basis kent. In lid a 
wordt als grondslag genoemd de cultuur en filosofie van het alevitisme dat met de profeet Muhammed, 
de Ehlibeyt en de Imam Ali is begonnen. In lid b wordt als grondslag De visie van Imam Cafer Sadik 
en van de alevieten in Anatolië over de Islam gepresenteerd. In de statuten van 2004 komen 
soortgelijke zinsneden niet voor. Kijkt men naar het nieuwe artikel 2 over de grondslagen 
staat er in lid a: de federatie erkent de internationale rechten van de mens, respecteert het humanistische 
                                                
178 Yol Serçeşme, “Aleviler Avrupa Parlementosunda”. Yol Serçeşme, (jaargang 1, nr.3 1999): 2 
179 http://www.hakder.nl 
180 http://www.alevieten.com/news2/index.php?Archive=230 
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gedachtegoed. In lid b: respecteert(!) de verschillende etnische en plaatselijke tradities van alevieten in 
Anatolië. Het humanistische gedachtegoed wordt dus eerder genoemd dan het alevitisme, 
terwijl in de oude statuten de humanistische denk- en leefwijze pas in lid d wordt benoemd. 
Verder passeren in dit artikel respect, tolerantie, interreligieusiteit, vrijheid van 
meningsuiting, democratie, antifascisme, antiracisme en dergelijke de revue. Het alevitisme 
wordt echter niet expliciet benoemd als grondslag van de organisatie. Ook artikel 3 over de 
beoogde doelen is illustratief voor de statutaire gedaanteverwisseling. In de statuten van 
1991 staan in dit artikel onder andere de volgende passages over het alevitisme: a. Het 
vervullen van een overkoepelende functie voor alle bij haar aangesloten verenigingen in Nederland met 
dezelfde doelstelling(en), namelijk op het gebied van alevitische en Bektashitische geloof en cultuur 
werkzaam zijn... 
b. ...het scheppen van de nodige voorzieningen om te kunnen voorzien in de geestelijke en godsdienstige 
behoeften van alevieten in Nederland. Als men kijkt naar de vernieuwde statuten ziet men in het 
corresponderende artikel seculier-correcte formuleringen zonder de woorden geloof, 
godsdienst en dergelijke te gebruiken. Lid a. is zo een gekuiste veelomvattende weergave 
van een beoogd doel: De belangen van de alevitische gemeenschap in de ruimste zin te behartigen en te 
werken aan de gemeenschappelijke behoeften en knelpunten op de terreinen: maatschappij en cultuur, 
educatie, economie, politiek en integratie. 
 Tegelijk met de statutenwijziging is er een nieuw intern reglement aangenomen 
door de federatie. Dit document is alleen in het Turks beschikbaar en bevat voorschriften 
die bedoeld zijn voor de aangesloten verenigingen en het federatiebestuur. Het is 
interessant om te zien dat de uit de statuten geschrapte stukken betreffende het alevitische 
geloof en de Islam hier op uitgebreide wijze terug te vinden zijn. Onder het artikel 
grondslagen van het reglement wordt in het eerste lid de confessionele aard van de 
organisatie duidelijk verwoord. [HAKDER] Erkent de Islamitische filosofie van Imam Cafer Sadik 
welke met Ali en de Twaalf Imams stammende uit de familie van Muhammed begon. Maakt zich sterk 
voor de vorm die door Hacı Bektaş in Anatolië is toegepast. Erkent het anatolische alevitisme welke 
geloofselementen bevat zoals de bijeenkomst van de veertig, de Cem, de Semah, de Twaalf diensten, de vier 
poorten, de veertig stadia, en het Musahipschap. In lid zes van dit artikel wordt de alevitische 
identiteit van de federatie nog eens onderstreept. HAKDER is een organisatie die als basis heeft 
het dienen van het alevitisme en de alevitische gemeenschap landelijk te vertegenwoordigen. Zij spant zich in 
om het alevitisme door te geven naar de toekomst in de zelfde vorm zoals zij uit het verleden naar het heden 
is gekomen. De organisatie van HAKDER en de lidverenigingen is gebaseerd op de alevitische identiteit. 
Deze identiteit is voor ons belangrijker dan [nationale] vlaggen en staatslieden. In het reglement wordt 
ook op een niet te misverstane wijze duidelijk gemaakt dat HAKDER onvoorwaardelijk 
achter het principe van laicité staat. De minst geringste vermenging van staat en religie en 
ook de subsidiering van een religie door de staat wordt afgekeurd. De voorschriften van het 
reglement lijken de argumenten dat HAKDER areligieus is geworden te ontkrachten, op 
verschillende plaatsen wordt immers het geloof uitdrukkelijk benoemd. Statuten en 
reglementen zijn echter meestal voor de vorm en formaliteit geproduceerde documenten. 
Het is dan ook belangrijker om te kijken naar de praktijk en de activiteiten van een 
organisatie voor het bepalen van de ware aard en identiteit. HAKDER heeft haar 
voorgenomen activiteiten voor de periode 2005-2006 vastgelegd in een werkplan. 
  
 
4.4.3 Werkplan 2005-2006 
 
Het werkplan 2005-2006 is alleen beschikbaar in het Nederlands en dus niet zoals andere 
documenten van de federatie in het Turks. Het is daarom aannemelijk dat het plan vooral 
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gericht is op externe organisaties en de overheid. De interne communicatie van HAKDER 
verloopt namelijk alleen in het Turks. Het werkplan doet vermoeden dat HAKDER 
weliswaar een door alevieten opgezette en op alevitische principes gevestigde federatie is, 
maar geen doelstellingen nastreeft die confessioneel van aard zijn. Dit is te vergelijken met 
het CNV; deze vakcentrale heeft christelijke basisprincipes maar streeft algemene 
maatschappelijk doelen na.  Zo zou het voorwoord ook dat van een andere sociaal-
democratische organisatie kunnen zijn. Het gaat in dit gedeelte over de verscherpte 
verhoudingen tussen en allochtoon en autochtoon en de discriminatie van  moslims. In de 
inleiding komt vervolgens de alevitische identiteit van HAKDER aan de orde, ingepakt in 
een voorzichtig seculaire beschrijving. Ons streven is het bevorderen van een betere maatschappij 
binnen Nederland. Dit doen wij door ons te organiseren in een federatie. Deze federatie heeft als doelstelling 
om het alevitisme te ontplooien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de cultuur en filosofie uit het alevitisme. 
Wat hierbij als zeer belangrijk wordt gezien zijn de universele rechten en de fundamentele vrijheden van alle 
mensen. De federatie streeft er dus na de Nederlandse samenleving te verbeteren en het 
alevitisme te ontplooien. In de rest van het werkplan staan echter alleen activiteiten die met 
het eerste punt, maatschappijverbetering, te maken hebben. De ontplooiing van het 
alevitisme komt nauwelijks aan bod. Na de inleiding volgt een gedeelte met uitleg over de 
aard en historie van het alevitisme volgens HAKDER. Hierin wordt het alevitisme 
voorgesteld als een islamitische stroming met een humanistische filosofie. Vervolgens 
worden de activiteiten van de federatie opgesomd: 
 

o Adviseren en ondersteunen 
o Bestuur en Organisatievorming 
o Trainingsdagen 
o Voorlichting 
o Uitbrengen van een digitale informatiebulletin 
o Integratie Participatie 
o Politiekbetrokkenheid 
o Symposium”jongeren, identiteit en Maatschappelijke positie” 
o Emancipatie 
o Symposium Positie van vrouwen in Nederland 
o Internationale vrouwendag 
o Bond voor alevitische ouderen 

 
In het hele pakket komen conform de nieuwe statuten nergens activiteiten aan de orde met 
betrekking tot de religieuze behoeften van de alevitische groep. Alle bovengenoemde 
activiteiten zijn algemeen maatschappelijk van aard met een duidelijk linkse en 
multiculturele visie. Gezien de waarschijnlijke keuze voor een communicatie in twee talen, 
Nederlands voor de buitenwacht en Turks voor de eigen achterban, is het de vraag of er 
werkelijk geen werkzaamheden ten behoeve van het alevitisme zijn. De federatie houdt zich 
namelijk weldegelijk bezig met het coördineren van religieuze werkzaamheden ten behoeve 
van de lidverenigingen en de alevitische bevolkingsgroep in het algemeen. Het gaat hierbij 
om het overhalen van dedes uit Turkije, het organiseren van informatiedagen over 
geloofsaspecten van het alevitisme en de voorbereidingen voor een dede-opleiding aan een 
universiteit. Als gekeken wordt naar het programma uit 1999 dat volgens voorzitter Inci 
nog steeds van kracht is, staat onomstotelijk vast dat HAKDER een religieus uitgangspunt 
kent. In het programma worden (in het Turks) verschillende doelen en activiteiten 
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opgesomd die te maken met de alevitische geloofsbeleving.181  
HAKDER heeft door de jaren heen een proces van secularisatie doorgemaakt. De 

verandering van de statuten en een werkplan dat met geen woord rept over alevitisch 
onderwijs, een dede-opleiding, het bouwen van cemhuizen en dergelijke zijn illustratief 
voor deze gedaanteverwisseling. Het is aannemelijk dat deze ten dele uiterlijke verandering 
te maken heeft met subsidiëring door de overheid. Vanaf het begin van de oprichting van 
de verenigingen en de federatie werd bij iedere gelegenheid benadrukt dat de alevitische 
organisaties sociaal-cultureel van aard waren. Het lijkt erop dat door de jaren heen de 
organisaties zich steeds meer zijn gaan vormen in deze richting en dat de religieuze 
aspecten op de achtergrond zijn geraakt. Natuurlijk is het ontbreken van een eenduidige op 
schriftgezette en op consensus gebaseerde theologie een complicerende factor bij het 
organiseren van religieuze activiteiten. De overgang van een orale traditie naar een 
theologie op schrift en beeld is momenteel in alle hevigheid bezig. In dit proces zullen 
verschillen in standpunten met betrekking tot de aard van het alevitisme het verdere 
verloop en de ontwikkeling van de instituties kenmerken. Ook de relatie met de dedes in 
Nederland zal in belangrijke mate gestalte geven aan de toekomst van HAKDER, de 
verenigingen en hun activiteiten.  
 
 
4.4.4 Contactgroep islam 
 
Toen Minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid op 23 mei 2001, na 
uitlatingen van de Rotterdamse imam El Moumni over homoseksuelen met 
moslimvertegenwoordigers sprak, vond hij een bont gezelschap van moslims, waaronder 
HAKDER, tegenover zich. De minister sprak zijn voorkeur uit voor één orgaan dat de 
moslims zou vertegenwoordigen. De overheid had volgens hem behoefte aan een 
overlegorgaan dat representatief was voor de islam in Nederland. Uiteindelijk werd op 1 
november 2004 het Contactorgaan Moslims en de Overheid(CMO) door minister Verdonk 
van Vreemdelingenzaken en Integratie erkend als gesprekspartner. Hakder had 
deelgenomen aan de oprichtende werkgroep, maar was er in juli 2002 uit ontevredenheid 
uitgestapt. “Ons uitgangspunt is dat het contactorgaan het mozaïek binnen de islam moet 
uitstralen en niet de vertegenwoordiger moet zijn van een bepaalde opvatting, namelijk de 
soennitische”, schrijft Hak-Der in een brief aan Mohamed Sini, voorzitter van de 
werkgroep CMO. Die verscheidenheid ontbreekt in het CMO, vindt Nurettin Altundal, 
voorzitter van Hak-Der182. Volgens Altundal kregen de vertegenwoordigers van HAKDER 
bij de werkgroep CMO indirect te horen dat de alevieten niet pasten binnen het beleid, 
structuur en visie van de deelnemende moslimorganisaties. Binnen het CMO zou geen 
ruimte zijn voor het idee om naast imamopleidingen ook dede-opleidingen te verzorgen en 
naast moskeeën ook cemhuizen op te richten. Men zou als CMO een soennitisch orgaan 
beogen waaraan de alevieten geen behoefte hadden. Verder zou het oprichten van een 
apart overlegorgaan voor moslims naar Altundals mening tegen de seculaire principes zijn. 
De islamitische koepelorganisaties zouden hun stem heel goed kunnen laten horen via het 
Landelijke Overleg Minderheden en andere bestaande inspraakorganen.183 Naar aanleiding 
van de moeizame ontwikkelingen rondom de oprichting van het CMO werden er in de 
Tweede Kamer vragen gesteld over de uitsluiting van andersdenkenden en de pluriformiteit 
van het orgaan. Volgens Jan Slomp, predikant en islamoloog, was dit volkomen onterecht. 
                                                
181 HAKDER programma, Baarn, 1999. 
182 Trouw, “Alevieten voelen zich buiten gesloten.” Trouw (18-07-2002) 
183 Radioprogramma Studio NMO 04-12-03 
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In een artikel beschrijft hij de overeenkomsten van de problemen van stromingen binnen 
het CMO met soortgelijke fricties binnen de Raad van Kerken. Hij vergelijkt de positie van 
de ahmadi’s en de alevieten met die van de Jehova’s Getuigen tegen de kerken. Alevieten 
worden volgens hem meer gekenmerkt door rivaliteit dan door samenwerking met 
anderen.184  

HAKDER sloot zich samen met een aantal andere organisaties aan bij de 
werkgroep die de Contactgroep Islam(C.G.I.) zou gaan oprichten. Op 5 februari 2004 
presenteerde de CGI zich aan de pers en vroeg de overheid erkenning als gesprekspartner. 
Een vereiste voor deze erkenning was het hebben van een solide achterban. Het ministerie 
van justitie kwam na een onderzoek tot de conclusie dat het CGI een solide achterban van 
circa 115000 moslims vertegenwoordigde.  Op 13 januari 2005 erkende minister Verdonk 
voor Vreemdelingenzaken het CGI naast het CMO als gesprekspartner betreffende de 
Islam in Nederland.185 In het CGI zitten HAKDER, de Unie van Lahore Ahmadiyya 
Organisaties Nederland (ULAMON), de Nederlandse Moslimraad(NMR) en de Sji’itische 
OSV. HAKDER en de NMR waren uit het CMO gestapt en ULAMON was niet 
toegelaten tot de werkgroep. Een speerpunt van het CGI is de vorming van Imams in 
Nederland. Zij begon dan ook meteen met de hogeschool InHolland aan gesprekken over 
een Nederlandse imamopleiding, mei 2005 was er een intentieverklaring met de 
hogeschool. Ook het CMO wilde meedoen aan de oprichting van de opleiding, maar 
zonder de CGI. Er werd door Minister Verdonk een onderhandelaar aangewezen die beide 
groepen tot elkaar moest brengen, maar dit mocht niet baten. Het CMO stelde zware eisen 
op grond van de grotere aanhang. Uiteindelijk besloot Verdonk  met het CMO verder te 
gaan en gaf op 25 november 2005 het startschot voor de opleiding.186 Interessant is 
natuurlijk de positie van HAKDER, gezien de alevieten het ambt van imam zoals door de 
rest van de moslims wordt beleefd niet kennen. In alle berichtgeving over de perikelen 
rondom de imamopleiding wordt HAKDER genoemd als lid van de CGI, maar nergens 
wordt deze zijde belicht. 
 
 
4.4.5 Humanistische Alliantie 
 
Met de herleving van het alevitisme en het verschijnen van verschillende publicaties dook 
er een nieuw begrip op in de alevitische belevingswereld. Het alevitisme werd humanistisch 
genoemd, er werd gesproken over islamitisch of Anatolisch humanisme. Nimmer werd 
echter uitgelegd wat men precies verstond onder humanisme. Ook werd nergens 
beschreven wat de raakvlakken en verschillen waren met de moderne humanistische 
levenswijze en beweging. Zonder een enkele discussie over de aard van dit humanistische-
alevitisme werd het een onderdeel van het nieuwe alevitische gedachtegoed. Steeds werd 
het begrip humanisme naar voren gehaald als men het alevitisme aan buitenstaanders wilde 
uitleggen. Zo staat er in ieder statuut, brochure, werkplan, website of andere publicatie van 
de alevitische organisaties in Nederland een verwijzing naar de humanistische aard van het 
alevitisme. Deze aard wordt veelal uitgelegd met de centrale plaats dat het alevitisme aan de 
mens geeft. Als men kijkt naar de alevitische gedichten zijn er zeker veel voorbeelden die 
deze argumentatie ondersteunen. In veel gedichten wordt de mens als gelijke en soms ook 

                                                
184 “Niks mis met moslimclub; CONTACTORGAAN”, Trouw, 06-02-2004. 
185“Imam alleen opleiden in Nederland; Pleidooi van islamitische contactgroep” Volkskrant, 14-01-2005. 
186 “Akkoord over imamopleiding getekend na felle machtstrijd; islam”, Trouw , 26-11-2005.  
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als god zelf neergezet. Een veel aangehaald gedicht is het geschrift van eenheid187 van de Bektasi 
dichter Edip Harabi: 
 
Nog voordat God en de wereld bestonden 
Hebben wij hem het  leven en roem gegeven 
Een geschikte verblijfplaats voor de Ware ontbrak 
Wij Hebben hem in ons huis opgenomen als gast 
 
Hij had nog geen naam, 
Laat zijn naam! 
Hij had zelfs nog geen lichaam 
Geen afbeelding en zichtbare kenmerken 
Wij gaven hem vorm en maakten hem gelijk een mens... 
 
 Op 5 december 2003 sloot HAKDER zich aan bij de Humanistische Alliantie, een 
platform van humanistische en aanverwante organisaties. De toenadering tot de 
humanisten werd gezocht nadat HAKDER in juli 2002 uit de CMO werkgroep was 
gestapt. De toenmalige voorzitter Altundal zei dat hij het overleg met onwillige 
conservatieve moslims als tijdsverspilling ervoer en daarom investeerde in de band met de 
humanisten.188 De humanistische levensbeschouwing lijkt goed aan te sluiten op het 
alevitisme, de centrale plaats voor de mens is hierbij de belangrijkste overeenkomst. Het 
atheïstische karakter van het humanisme kan in de toekomst echter leiden tot frictie binnen 
de alevitische groep. Op de website van de Humanistische Alliantie staat in de beschrijving 
van HAKDER dat de islam voor de humanistische islamieten (alevieten)  geen geloof maar 
een cultuur of levensstijl is.189 Dit lijkt een uitleg die voor behoudende alevieten 
onacceptabel is. In het augustusnummer 2005 van het humanistische maandblad Van Mens 
tot Mens geeft voorzitter M. Inci van HAKDER een uitleg over de humanistische aard van 
het alevitisme. “Het alevitisme is ook eigenlijk geen geloof, het is eerder een 
wereldbeschouwing” aldus Inci. Hij zegt in het stuk dat er onenigheid onder alevieten 
bestaat over het islamitische karakter van hun tradities. Zo is er een groep alevieten die zegt 
dat het alevitisme een islamitische stroming is en een andere die dat tegenspreekt. Volgens 
Inci gaan beide stromingen uit van het humanisme; het alevitisme zou dan ook een religieus 
humanisme zijn. Inci kiest in het artikel echter wel partij, hij verklaart dat ondanks de 
associatie het alevitisme weinig met de Islam te maken heeft. Als argument voert hij aan dat 
de alevieten de meeste islamitische gebruiken verwerpen.190 Bovengenoemd artikel werd 
door de internetsite Alevi Yolu aangegrepen om nog eens aan te tonen dat HAKDER 
verkeerd bezig is. In het betreffende stuk schrijft Alevi Yolu dat Hakder in gesprekken met 
de overheid en minister zegt een moslimminderheid te vertegenwoordigen en dit in het 
bovengenoemde artikel weer tegenspreekt. Volgens de schrijver van Alevi Yolu is dit 
tekenend voor de inconsistente visie van HAKDER op de aard van het alevitisme. Hij 
roept de bestuurders van HAKDER op eindelijk te kiezen voor een eenduidige identiteit.191 
 
 

                                                
187 Vahdetname 
188 De Volkskrant, “Liberale moslimclub wordt lid van Humanistische Alliantie”Volkskrant (06-12-2003) 
189 http://213.132.199.164/site/orglijst.asp?Sort=1&titel=5&subtitel=1 
190 J. v. Dieren,“De Humanistische Alliantie: Wie zijn de Alevieten?” Van mens tot mens, (jrg. 53, nr. 5 
okt.2005):21 
191 http://alevieten.com/news2/index.php?Archive=233 
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4.5 De Stichting Canlar Uitvaartfonds 
 
Een veel gehoorde emotievolle uitspraak tijdens de heropleving van het alevitisme in de 
jaren 80 en 90 was: Geboren worden als aleviet, maar sterven als soenniet. Deze uitspraak had te 
maken met het probleem van de alevitische uitvaartdienst. Veel alevieten in Turkije en 
Europa wendden zich namelijk noodgedwongen tot een moskee en haar soennitische imam 
om de rituelen rondom een overlijden te laten uitvoeren. In de dorpen was het zo dat een 
dede of bij het ontbreken daarvan een ander kundige aleviet de dienst uitvoerde. De trek 
naar de stad en Europa dwong vele alevieten, die tijdens hun leven nimmer voet hadden 
gezet in een moskee dit na hun overlijden als nog te doen. De nabestaanden ondergingen 
deze schaamtevolle situatie omdat er geen alternatief was. Vaak greep de imam van een 
moskee de gelegenheid aan om het belang van moskeebezoek bij leven en welzijn te 
benadrukken. Binnen de alevitische gemeenschap werden deze voorvallen met veel 
afgrijzen doorverteld. Het thema van de uitvaart was dan ook één van de argumenten die 
de oprichters van de verenigingen gebruikten in hun oproep tot organisatie. De alevieten 
die hun geloof volkomen gescheiden van hun soennitische landgenoten beleefden, wilden 
ook hun doden op eigen manier, met alevitische rituelen behandelen. Na de oprichting van 
de verenigingen werd er al gauw begonnen met cursussen met betrekking tot het 
uitvaartritueel.192 Een bijkomend probleem bij een overlijden in Nederland was het 
overbrengen van de overledene naar de laatste rustplaats. Het merendeel van de alevieten 
wil begraven worden in Turkije. Dit brengt naast de financiële verplichtingen ook andere 
complicerende bureaucratische handelingen betreffende het transport per vliegtuig met 
zich mee. 

Sommige alevieten hadden zich aangesloten bij een Nederlandse 
uitvaartverzekering of het uitvaartfonds van de Islamitische Stichting Nederland, een 
soennitische koepelorgaan gelinieerd aan de Turkse overheid. De alevieten wilden echter 
dit belangrijke ritueel in eigen handen hebben. Daarom was de oprichting van een 
uitvaartfonds vanaf de oprichting van de alevitische federatie een terugkerend thema. 
Uiteindelijk werd in 1996 de Stichting Hakder Uitvaartsteunfonds, het latere Canlar 
Uitvaartfonds opgericht. De stichting heeft dertig medewerkers en verzorgt bij een 
overlijden de diensten met betrekking tot: het Turkse consulaat, de plaatselijke gemeente, 
het ziekenhuis, de politie, de religieuze rituelen, de kist, cargo, een vliegtuigticket voor een 
nabestaande, vervoer naar het vliegveld en vervoer van het vliegveld in Turkije tot de plaats 
van de ter aarde bestelling.193 De stichting ging in 2002 verder onder de naam Stichting 
Canlar Uitvaartfonds. Deze naamsverandering was het gevolg van het toenemende conflict 
tussen het bestuur van HAKDER en de uitvaartstichting, hierover later meer. 
 
 
4.6 De Nederlandse Raad van Alewietische Dedes 
 
De Nederlandse Raad van Alewietische Dedes is de eerste onafhankelijke moderne 
organisatie van dedes ooit. De werkgroep ter oprichting van een stichting van dedes hield 
op 3 juni 2003 de eerste vergadering in Utrecht. Op 7 februari 2004 werd de Stichting de 
Nederlandse Raad van Alewietische Dedes opgericht in Zaandam en op 12 december 2004 
passeerde de notariële akte. Het bestuur bestaat uit dedes behorend tot de evlad-  resulı , de 
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nakomelingen van de profeet. Ook kunnen niet-dedes, talip’s195 en wetenschappers die zich 
bezig houden met het alevitisme met goedkeuren van de algemene vergadering toegelaten 
worden tot de stichting. Een brief van de voorzitter van de Stichting de Nederlandse Raad 
van Alewietische Dedes, Bülent Duran gedateerd 25 januari 2005 bevat de volgende 
passage: “Het is duidelijk dat hoezeer de bestuurskaders, die een materialistisch atheïstisch 
verleden hebben, zich ook inspannen zij geen aleviet zullen worden.... De alevitische weg 
kan niet met de denkwijze van politieke organisaties worden  georganiseerd... Het 
alevitisme dat haar rituelen niet uitvoert is in de laatste vijftien jaar steeds verder van haar 
essentie verwijderd... Er is tegenwoordig geen enkel ander geloof behalve de alevieten dat 
haar geloof in verenigingsvorm beleeft.”196  Duran was van 1999 tot 2001 voorzitter van 
HAKDER en is secretaris van Stichting Canlar Uitvaartfonds. In het bovenstaande citaat 
bekritiseert hij de verenigingen en HAKDER en zegt dat de vereniging een ongeschikte 
rechtsvorm voor het alevitisme is. Hij schrijft dit in een brief gericht aan de algemene 
vergadering van HAKDER. Het is voor de eerste keer na de opleving van het alevitisme 
dat dedes zich georganiseerd uitspreken over de alevitische organisatievorming.  
 
 
4.6.1 Dedes over de alevitische organisatievorming 
 
De eerste Europese algemene vergadering van alevitische dedes werd gehouden 21-22 mei 
2005 in Nijmegen. Op deze door de Nederlandse dede stichting georganiseerde 
bijeenkomst waren behalve Nederlandse dedes ook dedes uit Turkije en verschillende 
Europese landen aanwezig waaronder Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Bulgarije. In 
slotverklaring stond een omschrijving van het alevitisme. Deze verklaring werd later nog 
eens bekrachtigd door de eerste Turkse algemene vergadering van alevitsche dedes op 29-
30 oktober 2005 in de dergah van Karacaahmet te Istanbul en bevat het volgende: “Het 
alevitisme behoort tot de islam. Het is het geloof van het pad van Allah-Muhammed-Ali 
dat met de Bijeenkomst van de Veertig is vervolmaakt en verdergegaan met de Twaalf 
Imams. Het geloof dat de maatstaf van rede van Imam Cafer-i Sadik als gids heeft 
genomen. Het geloof dat leven heeft gevonden met de heilige Pir [Hacı Bektaş] welke met 
de zegening van de heiligen van Horasan naar Anatolië is gekomen en met de nefes van 
onze verhevene poëten. Volgens het alevitische geloof is het doel van het leven de mens 
van een onvolmaakte geest tot een volmaakt mens te maken en hem  zo naar zijn essentie 
terug te laten keren. Daarom moet men voor de Mürşid, Pir en Rehber de ikrar uitspreken 
en de vier deuren en veertig stadia doorlopen. De plaats waar ons geloof wordt beleden is 
het cemhuis.”197 De stichting ziet de dedes, de nakomelingen van Muhammed als ware 
hoeders en leiders van de alevitische Islam. Zij zijn de reine dragers van de geheimen van 
de alevitische weg. Het is volgens de stichting dan ook ondenkbaar dat dedes 
organisatorisch ondergeschikt worden aan een democratisch gekozen bestuur van een 
vereniging of federatie. In de huidige situatie zijn er volgens de stichting 
verenigingsbestuurders die gebruikmakend van hun democratisch recht het alevitisme en 
haar heiligen buiten de Islam plaatsen. Dedes kunnen zich onder geen beding onderwerpen 
aan soortgelijke ideeën. De dedes zijn verbonden aan de essentie van de weg en niet aan 
een al na gelang van politieke voorkeur veranderende visie op het alevitisme. Volgens de 
stichting is de vereniging als rechtsvorm ongeschikt om religieuze activiteiten te ontplooien. 
De alevieten zijn de enigen die hun geloof in een vereniging beleven en dit is onjuist. Een 
geloof behoort men te belijden in een gebedshuis, dit is voor de alevieten een dergah of 
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cemhuis onder leiding van dedes. 
 
 
4.6.2 De doelen van de dedes 
 
In een brochure uit 2004 wordt als het oprichtingsdoel vermeld het voorkomen dat de publieke 
opinie en de alevieten worden misleid met verkeerde weergaven van het alevitisme. Deze verkeerde 
informatie is volgens de stichting afkomstig van personen die het alevitisme presenteren 
zoals zij het zelf beleven. De stichting wil er voor zorgen dat de alevieten de informatie van 
de bron, dat wil zeggen van de dedes, krijgen. Het alevitisme is volgens de stichting de weg 
van de afstammelingen van de profeet. De geheimen van het alevitisme zijn volgens deze 
visie overgedragen in deze erfopvolging. De nakomelingen van de profeet, de dedes zijn de 
dragers van deze geheimen. Een doel van oprichting is dan ook het claimen en behouden 
van dit erfgoed. De andere doelen zijn voor een deel gelijk aan die van HAKDER. De 
stichting stelt zich onder andere tot doel de samenleving te informeren over het alevitische 
geloof, gebed, cultuur en de sociale en morele principes. En de diensten die bij deze punten 
horen uit te voeren. Zij stelt zich ten doel onderwijsmogelijkheden te scheppen voor de 
personen die de religieuze ambten uitvoeren. Voorts is een ander doel bijdragen aan een 
dialoog tussen religies en aan de integratie van alevieten in Nederland. Onder het kopje de 
uit te voeren diensten staan activiteiten die de stichting beoogt uit te voeren: het openen van 
cemhuizen en het aanstellen van dedes en ander personeel. Het doen en laten uitvoeren 
van onderzoek naar het alevitische geloof, cultuur en filosofie en het uitgeven van 
publicaties hierover. Samenwerken met alle alevitische organisaties bij de uitvoering van 
deze diensten. En het versterken van de onderlinge band tussen alevitische organisaties. 
 
Juist dit laatste punt van een tolerante en vriendschappelijke houding tussen alevitische 
organisaties is ver te zoeken. De complexe problemen betreffende de alevitische aard en de 
veelzijdige culturele en politieke identiteit lijken voorlopig onoverbrugbare barrières te 
vormen. Verschillende pogingen om ruziënde partijen binnen de alevitische organisaties te 
verzoenen zijn op niets uitgelopen. De versplintering is gezien het kleine deel van de 
alevieten dat deelneemt aan de organisaties zeer schadelijk voor de alevitische groep als 
geheel. Vooral de problemen tussen de Nederlandse dede stichting en de federatie lijken in 
de nabije toekomst tot verdere confrontatie en polarisatie te gaan leiden. 
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5 De Alevitische Identiteit in Beweging 
 
 
“Wie Ben Ik? ” is de vraag die ten grondslag ligt aan een identiteit en dan vooral “Wie ben 
ik in relatie tot de ander? ” Het eerste wat opvalt is dat een aleviet die aan een 
buitenstaander uitlegt wie hij is eigenlijk allereerst vertelt wie hij niet is. Op de vraag 
“omschrijf wat jij onder alevitisme verstaat”, aan een groep jongeren op een 
trainingsweekend van de federatie HAKDER, gaven de meesten antwoorden die dit 
bevestigden. “Wij gaan niet naar de moskee, doen niet aan de Ramadan, we houden ons 
niet aan de vijf zuilen, wij zijn niet als hun, we zijn modern.”198 De alevitische identiteit en 
geschiedenis is namelijk voor een belangrijk deel gebaseerd op de relatie met de significante 
ander, in dit geval de soennietische moslim. 

Identiteit ontwikkelt zich voortdurend als gevolg van de interactie tussen het zelf, 
de ander en het omringende culturele systeem. Het individu waarvan nog al eens wordt 
aangenomen dat het een eenduidige en statische identiteit heeft, heeft niet één, maar 
meerdere, soms tegenstrijdige identiteiten. Op verschillende momenten kiest men voor een 
identiteit die het best past binnen de dan geldende gewoontes, regels en grenzen. De 
gekozen identiteiten hebben onderling vaak tegenstrijdige, elkaar beconcurrerende kanten, 
ze trekken het individu in verschillende richtingen en wisselen voortdurend.199 In een 
geglobaliseerde wereld verschijnen overal dynamische en ingewikkelde hybride culturele 
identiteiten. Deze hybride identiteiten zijn het product van een gecompliceerde vermenging 
van verschillende culturele tradities. Men zou kunnen aannemen dat als gevolg van 
globalisering de ene identiteit uiteindelijk de andere zal vervangen of dat de verschillen 
door assimilatie en homogenisatie zullen verdwijnen. Volgens Hall is er een andere 
mogelijkheid, namelijk translatie: Mensen die hun natuurlijke/traditionele grenzen hebben 
gepasseerd, behouden een sterke band met hun plaats van herkomst/traditie. Zij komen in 
de nieuwe situatie tot verstandhouding en uitwisseling met de ontvangende nieuwe culturen 
zonder dat ze assimileren en hun identiteit volkomen verliezen. Ze dragen de sporen van 
verschillende (oude en nieuwe) culturen, talen, tradities, histories en zullen nooit 
wederkeren tot hun oude culturele identiteit, ze leven in een hybride cultuur.200 

Het alevitisme is een schoolvoorbeeld van een hybride cultuur met wisselende 
identiteiten die nog al eens met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. De modernisatie van de 
samenleving heeft grondige veranderingen teweeg gebracht in de alevitische culturele 
belevingswereld. Tijdens dit proces is het uitsterven van de alevitische identiteit niet aan de 
orde geweest, wel kan men spreken van een gedaanteverwisseling/translatie in de afgelopen 
eeuw. De voormalige gesloten en geïsoleerde gemeenschappen met hun geheime rituelen 
die alleen toegankelijk waren voor ingewijden zijn in de loop van de twintigste eeuw in de 
openbaarheid getreden. De kloof tussen de in de periferie levende geïsoleerde alevitische 
gemeenschappen en het culturele en politieke centrum verkleinde, er kwam ruimte voor 
verschillende vormen van interactie. Sociale veranderingen in de republieksperiode en de 
invloed van de europese diaspora hebben bijgedragen aan een gecompliceerde nieuwe 
alevitische identiteit. Aangekomen in de 21e eeuw staat men voor de ingewikkelde taak de 
culturele identiteit op papier te zetten in de ontwikkeling van een orale esoterische traditie 
naar een moderne schriftcultuur. 
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5.1 Aleviet in de Republiek 
 
De onder leiding van Mustafa Kemal doorgevoerde hervormingen wonnen het vertrouwen 
van de alevieten en maakten hen tot bondgenoot van de kemalistische 
hervormingsbeweging. Hierbij was de belangrijkste vernieuwing die de alevitische 
gemeenschap de moderne republiek deed steunen zonder twijfel het laïcisme en de radicale 
secularisatie van de samenleving. Het moderniseringsoffensief van Kemal en de zijnen 
tegen de soennitische instituties en wetten voelde als een afrekening met het 
onderdrukkende concurrerende soennitische geloof. Kemalisme, laïcisme en 
republikanisme werden deel van de alevitische identiteit en worden door velen nog steeds 
in een adem genoemd met de andere kenmerken van het alevitisme. Een belangrijke factor 
bij de steun voor de republiek was zonder twijfel de houding van de çelebis van Hac  ı
Bektaş. Hun steun aan de vrijheidsstrijd en de oprichting van de republiek had een 
doorslaggevende betekenis. Een uitzondering hierop waren de Dersim en koerdische 
alevieten. De invloed van de çelebis was en is bij hen niet groot. Maar ook in deze gebieden 
was de seculaire republiek in principe een welkome verbetering ten opzichte van de situatie 
onder het Osmaanse bewind. Belangrijke sleutelfiguren die hun volgelingen in het gebied 
bezochten, zoals leden van de familie van Doğan dede van de Ağuçan, spraken zich uit 
voor de republiek. Traumatische voorvallen zoals de opstand van Koçgiri(1921) en de 
etnocide in Dersim(1937-38) hebben bij de meerderheid van deze alevieten de steun voor 
modernisering in gedaante van de republiek niet kunnen tegenhouden. 
 
 
5.1.1 Nationalistisch-seculair alevitisme 
 
Het belangrijkste speerpunt van de republiek was voor de alevieten zoals gezegd het 
laïcisme, maar ook het kemalistische nationalisme genoot veel steun. Deze nieuwe 
invloeden werden in de alevitische identiteit opgenomen alsof ze stamden uit vroeger 
tijden. In een boek uit 1956 van Fahrettin Erdoğan is te lezen hoe nationalisme en laïcisme 
werden verweven in de alevitische geschiedenis. Erdoğan was lid van het eerste parlement 
van de republiek en veteraan van de eerste wereldoorlog en de Turkse bevrijdingsoorlog. In 
het boek dat hij geschreven heeft als antwoord op een artikel in een islamistisch tijdschrift 
waarin de alevieten worden uitgemaakt voor communisten, schrijft hij het volgende over 
dertiende eeuwse Hacı Bektaş: “Zo heeft Hacı Bektaş het laïcisme onder de in Anatolië 
levende Turken verspreid.”201 Over het verdedigen van de Turkse natie schrijft hij: “En de 
Bektaşi ocaks zijn als onneembare vestingen van de Turkse taal en beschaving tegen de 
invloed van de Arabische cultuur en Perzische literatuur overeind gebleven.”202 In een 
publicatie uit 1990 over de alevieten tijdens de eerste wereldoorlog bewijst de auteur Baki 
Öz volgens eigen zeggen dat Atatürk aleviet was: “Wat bewijst dit kleine onderzoek?.. Dat 
de voorvaderen van Atatürk Anatolische wortels hebben...Dat zijn voorvaderen alevitisch-
bektashitisch waren...Dat hij uit een bektashitische familie stamt...”. Over de houding van 
de alevieten jegens het kemalisme: “Zij[alevieten] identificeerden zich met Atatürk en het 
ataturkisme. Ze beschouwden zichzelf als ataturkist en Atatürk als alevitisch, als iemand 
van hun zelf. Zij geloofden dat de hervormingen van Atatürk het systeem bracht waar ze 
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eeuwen naar hadden verlangd...Ook vandaag houden zij ondanks vele uitsluitingen vast aan 
het ataturkisme, dat ze met hun zelf hebben verenigd”.203 De voormalige voorzitter van 
HAKDER, Yusuf Güneş, gaat veel verder terug en ziet Ali als bron van laïcisme: “Ali is 
één van de eersten die de scheiding van religie en politiek voorstond. Hij is dus degene die 
als eerste onder de omstandigheden die toen golden, onder zijn kalifaat één van de 
basisprincipes van onze republiek, het laïcisme ten uitvoer bracht.”204 
 
 
5.1.2 Van talip tot vatandaş 
 
De alevieten waren in de Osmaanse periode op de eerste plaats talip/muhip, dat wil zeggen 
ze waren volgeling van hun geestelijk leider, de pir of mürşit. De pir was de belangrijkste 
wereldlijke en geestelijke autoriteit waaraan de volgelingen verantwoording  en 
gehoorzaamheid schuldig waren. Hij was de leraar, rechter en geestelijk leider binnen de 
gesloten alevitische samenleving. Sommigen van deze geestelijke leiders hadden goede 
contacten met de Osmaanse centra. Zo is van de çelebis bekend dat ze tot op de hoogste 
niveaus van het Osmaanse establishment contacten onderhielden, soms tot aan de sultan 
toe. De alevieten waren echter nooit erkend als een officiële geloofsgroep binnen het 
Osmaanse staatsrecht. Ze moesten hun geloof verbergen voor buitenstaanders, 
eeuwenlange onderdrukking en vernedering had hun de periferie in gedwongen. Vaak 
leefden alevieten in dorpen die op onherbergzame, onvruchtbare of moeilijk te bereiken 
plekken lagen. Dit beschrijven de alevieten meestal als kuş uçmaz kervan geçmez yerler, plekken 
waar geen vogels vliegen en geen karavanen passeren. Toen in 1928 de soennitische islam 
als staatsgodsdienst werd afgeschaft riep de regerende kemalistische elite op papier iedereen 
uit tot gelijkwaardig burger (vatandaş) ongeacht afkomst of klasse. Ook de alevieten vielen 
hieronder, ze werden van vervolgde ketters tot eersteklas burgers van de republiek. Zij 
vestigden hun hoop op een gelijke behandeling binnen de nieuwe staat Turkije.205 
Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw zou het echter snel duidelijk worden dat 
de alevieten ook in de republiek de langverwachte gelijkheid niet zouden beleven. 

Dorpen die dicht bij de stedelijke centra lagen ontsloten zich al vroeg en al in de 
1930-er jaren begonnen alevitische kinderen onderwijs te volgen. De eerste leerkrachten 
kwamen naar de dorpen en zo ontstonden de eerste blijvende contacten met de 
buitenwereld. Verdere ontsluiting van de alevitische wereld kwam met de urbanisatiegolf 
tussen 1948 en 1956. De secularisatie bereikte echter pas het hoogtepunt vanaf de jaren 
1960. Het geloof verloor in deze jaren steeds meer aan belang en de dedes waren op den 
duur hun autoriteit zo goed als kwijt.206 De alevitische identiteit was zijn eeuwenoude 
tradities van religiebeleving aan het verliezen en werd op de eerste plaats bepaald door de 
relatie tot de ander: de soennieten, de rechts-liberalen, de islamisten en reactionairen. 
Aleviet zijn was allereerst het kiezen voor moderniteit boven de zogenaamde oude 
achterlijke tradities, aleviet zijn was het steunen van de  kemalistische staatsideologie. De 
rol van verdedigers van de seculaire staat was voor de alevieten een belangrijke. In de 
volgende jaren zou het sociaal-democratische en socialistische gedachtegoed zorgen voor 
een nog radicalere en verdergaande afbraak van religie binnen de alevitische identiteit. 
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5.2 Links Alevitisme 
 
Zoals eerder vermeld in hoofdstuk een is er na een korte periode van steun aan de rechts-
liberale Democratische Partij vanaf de jaren 1960 sprake van een alliantie tussen links en de 
alevieten. Links betekende in die tijd de kemalistisch-nationalistische CHP maar ook de 
marxistisch georiënteerde, legale Arbeiderspartij van Turkije (TİP) en de verschillende 
illegale marxistische jongerenorganisaties die vanaf de jaren 1970 grote alevitische aanhang 
hadden. De steun voor legale parlementaire sociaal-democratische partijen en hun ideologie 
zoals de CHP, SODEP, SHP en DSP is in alevitische kring altijd groot geweest. Ondanks 
de steun aan verschillende rechtse partijen207 na de staatsgreep van 1980, heeft vooral de 
CHP voor een belangrijk deel haar alevitische basis weten te behouden. Het is in deze 
context interessant om te vermelden dat de kleinzoon van Veliyeddin Çelebi, die op 25 
april 1923 brieven uitzond naar zijn volgelingen om vooral Mustafa Kemal en zijnen te 
steunen, voor de afgelopen verkiezingen van 22 juli 2007 de alevieten opriep om vooral op 
de Republikeinse Volkspartij, CHP, te stemmen. In een interview zegt Ulusoy dat er geen 
ander alternatief is dan op de CHP te stemmen. Tegelijkertijd verontschuldigde hij zich bij 
het alevitische volk voor zijn neef Timurtaş Ulusoy die kandidaat voor de rechtse MHP 
was.208 Volgens İzettin Doğan die zich ook voor de Republikeinse Volkspartij had 
uitgesproken, heeft de CHP de verkiezingsuitslag te danken aan de alevieten. Volgens hem 
heeft tachtig procent van de alevieten op de CHP gestemd en maar een klein gedeelte op 
de AKP van Erdoğan. Als de alevieten de CHP niet hadden gesteund, had zij zoals bij de 
verkiezingen in 1999 de kiesdrempel niet gehaald, aldus Doğan.209 Het stemgedrag van 
grote aantallen alevieten tijdens de laatste verkiezingen laat volgens velen zien hoe 
belangrijk de CHP nog steeds is. Deze steun gaat samen met de kritiek op de huidige 
voorzitter Baykal, die ervan beschuldigd wordt veel te weinig alevieten te hebben 
opgenomen in zijn kandidatenlijst. 

Naast de verwevenheid van de sociaal-democratie is sinds de jaren 1960-70 ook het 
radicale linkse gedachtegoed niet weg te denken uit de alevitische belevingswereld. In de 
jaren dat socialisme voet op Turkse grond begon te krijgen, werd door de veelal 
soennitische tegenstanders het socialisme neergezet als een alevitische ideologie. Op 
verschillende gelegenheden werd door opiniemakers en politici de eeuwenlange smeulende 
vijandigheden tussen alevieten en soennieten gebruikt om de strijd tussen links en rechts uit 
te vechten. Voor revolutionairlinkse groeperingen waren de alevieten gemakkelijk te 
winnen medestanders, vooral omdat in die dagen in Turkije de linkse strijd een strijd was 
tegen religie. Het was alsof de plaats van de klassieke tegenstelling van arbeidersklasse 
tegenover bourgeoisie in was genomen door de tegenstelling ongelovige versus gelovige. 
De op een grove manier bestreden en belasterde religie was de soennitische islam en haar 
rituelen zoals het bidden en het vasten. De alevieten werden door links vooral benadrukt 
als een onderdrukte groep, religieuze eigenschappen van de groep werden opzettelijk 
onderbelicht. Zogenaamde socialistische elementen uit de alevitische geschiedenis en 
cultuur werden gebruikt in de linkse propaganda.210 In die beginjaren van de socialistische 
massabeweging in Turkije was aleviet-zijn voldoende om socialist te zijn. De reden dat de 
linkse ideologie zich zo heeft ingenesteld in het alevitisme is volgens mij gedeeltelijk te 
verklaren door de ongelijkheid tussen de traditionele orale cultuur tegenover de moderne 
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ideologie. Het alevitisme kreeg onvoorbereid te maken met een moderne ideologie die 
aansloot bij eigen oude thema’s zoals opstand en onderdrukking, antwoord gaf op 
contemporaine vraagstukken en aansloeg bij de jongeren. De traditionele verdedigers van 
het alevitische gedachtegoed, de dedes hadden moderne kennis en kunde niet om 
tegenwicht te bieden. 
 
 
5.2.1 De alevitisch-socialistische synthese 
 
De alevieten die in de jaren 1960-70 in de zoektocht naar identiteit het marxisme vonden, 
kwamen na de staatsgreep van 1980 terug in het alevitische nest. Velen van de vanaf eind 
jaren 1980 geschreven boeken over het alevitisme zijn door deze generatie geschreven. Het 
is deze generatie geweest die voor een groot deel de informerende en besturende functie 
van de dedes heeft overgenomen. Met de kennis en kunde die de jongeren binnen de 
socialistische beweging hadden opgedaan, drukten zij een belangrijk links/revolutionair 
stempel op het alevitische discours vanaf eind jaren 1980. Aangekomen in de jaren 2000 is 
er binnen de georganiseerde alevitische beweging sprake van een sterk met het twintigste 
eeuws socialisme vermengde vorm van alevitisme. In een gesprek met de voorzitter van de 
Hacı Bektaş Cultuur Vereniging te Oss vertelde hij dat de alevitische beweging een 
voortzetting van de linkse beweging uit de jaren 1970 in Turkije is. “Nadat met de 
staatsgreep van 12 september 1980 de voor een belangrijke mate door alevieten 
gedomineerde linkse beweging een fatale slag werd toegebracht, zag men de alevitische 
verenigingen als een kans om de [linkse]strijd voort te zetten.” Het doel was volgens hem 
om hetgeen de linkse beweging niet voor elkaar had gekregen met behulp van de alevitische 
organisaties te bewerkstelligen. Dit idee liep echter uit op een fiasco toen de onmiskenbare 
religieuze kant van het alevitisme binnen de beweging op de voorgrond trad. “Alevitisme 
draagt immers zoals de officiële Turkse soennitische islam ook bij aan religieuze 
achterlijkheid” aldus de voorzitter van de alevitische vereniging in Oss. Het belangrijkste 
aspect van het alevitisme is volgens hem niet de religie, maar het strijden tegen onrecht en 
onderdrukking. Dit is de reden dat de vereniging in Oss geen belang hecht aan de religieuze 
beleving van het alevitisme en activiteiten in dit verlengde. “Ook zonder het organiseren 
van een cem kan een alevitische vereniging functioneren” vindt hij.211 

De alevitisch-socialistische synthese heeft geleid tot de vorming van een ingebeeld 
socialistisch verleden en nadruk op het alevitisme als een cultuur van opstand en rebellie 
tegen onderdrukking en onrecht. Bekende figuren uit de “alevitische” geschiedenis zoals 
Ali, Hüseyin, Mansur, Pir Sultan Abdal en Bedrettin werden in deze denkwijze tot 
revolutionairen die vochten voor het recht van de zwakkeren. De religieusmystieke kant 
van het alevitisme verdween vrijwel geheel naar de achtergrond en de alevitische 
geschiedenis werd gepresenteerd als een aaneenschakeling van opstanden. Dit linkse 
gehalte van de alevitische beweging is te zien in de woorden van de huidige voorzitter van 
de europese confederatie, die zichzelf openlijk als [links-] revolutionair presenteert.212 Maar 
ook de meer traditionele stemmen binnen de beweging zijn onmiskenbaar links van aard. 
Zo geeft Güneş, die behoort tot de gelederen van de nederlandse dede-stichting, in zijn 
artikel over Ali de volgende beschrijving: “Ali wilde met dit doel de productiemiddelen tot 
eigendom van de samenleving maken, tot ieders eigendom. Daarom zeggen wij: Ali was een 
goede democraat, socialist en een goede humanist.”213 Door de sterke linkse component is 
                                                
211 Gesprek met de voorzitter van de Hacı Bektaş Cultuur Vereniging te Os, Os, 07-03-2002. 
212 T. Öker was tot in de jaren 1980 actief binnen de marxistisch/leninistische organisatie Dervrimci Yol. 
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de band van het alevitisme met het socialisme, evenals de band met het kemalisme een 
dogma geworden. Het is zo verweven met de alevitische identiteit dat iemand die zegt dat 
hij niet links is, eigenlijk zegt “ik ben geen aleviet”. In polemieken waarin de traditionele 
alevieten de strijd aangaan met de in hun ogen linkse atheïstische alevieten, wijzen ze er 
herhaaldelijk op dat ze niets hebben tegen het werkelijke socialisme en socialisten. Het gaat 
hen om degenen die het alevitisme misbruiken, om de in alevitische gedaante vermomde 
socialisten. Reha Çamuroğlu, die parlementslid is geworden voor de conservatief-
islamistische AKP, is de enige aleviet anno 2007 die in het openbaar het omgekeerde 
beweert. Men moet volgens hem het marxisme overboord zetten, wil men waarlijk aleviet 
zijn.214 Hij is dan ook allang afvallig verklaard, zoals de andere alevieten die zich hebben 
aangesloten bij rechtse partijen. 

Op weg naar een schriftcultuur en een gecodificeerde theologie levert de op de 
achtergrond sluimerende marxistische identiteit allerlei obstakels op. Het atheïstisch 
materialistische residu in het denken van een belangrijk deel van de alevieten zorgt voor 
een confrontatie met islamitische motieven in de zoektocht naar en herinterpretatie van het 
religieus mystieke alevitisme. Verder stuit men op problemen bij traditionele alevitische 
geloofszaken zoals het bidden tot Allah in cem,  het vervloeken van Yezid, het vasten 
tijdens de Muharrem en het belang van het afstammingsprincipe van de dedes. Links-
alevitische bestuurders zeggen steeds vaker niets te hebben met religieuze tradities zoals het 
vasten tijdens de Muharrem. Geluiden tegen de socialistisch-alevitische identiteit groeien 
echter gestaag, er zijn sinds het begin van de jaren 2000 organisaties opgericht die een 
duidelijke nadruk leggen op het islamitische en/of het Turkse karakter van het alevitisme. 
De stichting Nederlandse Raad van Alewietische Dedes valt onder deze organisaties. De 
stichting pretendeert het ware alevitisme zoals deze door de dedes is doorgegeven te 
vertegenwoordigen. De alevitisch-islamitische identiteit die de stichting vertegenwoordigt is 
vooral gebaseerd op het antagonisme tegen de alevitisch-socialistische identiteit van de 
alevitische verenigingen. In de Nederlandse context is dit de federatie HAKDER, haar 
lidverenigingen en de Europese confederatie. 
 
 
5.3 Aleviet in de Diaspora 
 
De kennismaking van Europa met alevieten is vanaf de tweede helft van de jaren 1980, dat 
wil zeggen met de alevitische identiteit. De alevitische gastarbeiders leefden al vanaf de 
jaren 1960 in Europa, maar hun identiteit was bovenal die van de Turkse gastarbeider. 
Midden jaren 1970 begint hier verandering in te komen als de polarisatie tussen radicaal 
links en rechts in Turkije overwaait naar de Turkse gemeenschap in Europa. Verschillende 
linkse en rechtse verenigingen worden opgericht, alevieten organiseren zich in 
arbeidersverenigingen, vakbonden en andere organisaties van linkse signatuur.215 Met de 
gezinsherenigingen van de jaren 1970-80 en de vluchtelingengolf na de staatsgreep van 
1980 wordt de identiteit van de eerste generatie alevitische gastarbeiders geconfronteerd 
met de links radicale jongerenidentiteit. Deze twee blijven naast elkaar bestaan tot het 
moment dat vanaf het midden van de jaren 1980 een omslag komt in de relatie tussen 
beide. Waar het tot dan toe een kwestie van elkaar tolereren en organisatorisch 
onafhankelijk van elkaar opereren was, gingen de generaties zich nu samen organiseren 
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rondom een gedeelde alevitische identiteit als één gemeenschap. De linkse jongeren nemen 
vanaf begin jaren 1990 de scepter van de oudere traditionelere generatie over. Momenteel 
worden de meeste verenigingen en federaties in Europa geleid door alevieten uit de 
voormalige linkse organisaties. De eerste moderne alevitische organisatie werd in 1986 in 
Duitsland opgericht, vervolgens werd na het oprichten van nog meer verenigingen de 
Duitse federatie opgericht, gevolgd door de organisaties uit andere europese landen en in 
2002 werd uiteindelijk de Europese alevitische confederatie opgericht.216 

De alevieten in Turkije volgden eind jaren 1980 de Europese diaspora en begonnen 
zich op basis van de alevitische identiteit te organiseren. De diaspora heeft nog steeds grote 
invloed op de georganiseerde alevieten in Turkije. De televisiezender van de Europese 
confederatie, YOL TV,  is een belangrijk instrument om de alevieten in Turkije te 
informeren over de alevitische ideeën van de diaspora. Deze invloed is volgens Çamuroğlu 
ongewenst, de diaspora moet zijn handen af trekken van de alevieten in Turkije en haar 
ideeën zoals dat de alevieten geen moslim zijn en een etnisch minderheid in Turkije zijn 
voor zich houden.217 De ideeën van de diaspora die Çamuroğlu en andere gelijkgezinden 
bekritiseren, stuiten in Turkije op afkeuring omdat ze ontstaan zijn buiten de denkkaders 
van de Turkse cultuur. Ze komen van alevieten die sterk beïnvloed en gevormd zijn door 
het denken in de verschillende europese landen. 
 
 
5.3.1 Cultuurrelativistisch alevitisme 
 
Anders dan in het moederland hadden de alevieten in Europa niet te maken met een 
bevolkingsmeerderheid en overheid die hen beoordeelde op basis van hun geloof. De 
vrijheid van organisatie in Europa leidde tot het vrijelijk oprichten van alevitische 
verenigingen. De nieuwe situatie waarin een altijd aanwezige autoritaire overheid die partij 
koos tussen etnische groepen ontbrak, gaf de alevitische identiteit vrije bewegingsruimte. 
Wat de identiteit was en wat de grenzen van de gemeenschap waren, was niet helemaal 
duidelijk. Het alevitisme werd uitgelegd met een aantal basisprincipes waarvan democratie, 
de mensenrechtenconventie van Helsinki, het humanisme, gelijkheid tussen man en vrouw 
en het verschil met de soennitische islam steeds terugkerende thema’s waren. Met deze 
moderne geluiden verwachtte men deels binnen de Europese samenleving sympathie te 
winnen ten opzichte van de andere moslimgroepen waarvan men zich bij iedere 
gelegenheid afzette. In de diaspora kon ieder zijn eigen invulling aan de alevitische cultuur 
geven en die interpretatieruimte werd volop benut. De alevieten hadden in Europa 
namelijk nog een nieuw kenmerk aan hun identiteit toegevoegd: de beschouwende 
cultuurrelativistische houding. Het cultuurrelativisme paste goed bij het tolerante 
alevitisme, voorts gaf het eenieder de vrijheid eigen uitleg te geven in de hoogst 
ingewikkelde materie van de alevitische geschiedenis en theologie. Het alevitisme lijkt wat 
betreft dit sterk op het hedendaagse humanisme. Op de vraag welke leefregels het 
alevitisme heeft, gaf een jongere het antwoord dat het alevitisme geen verboden en 
geboden kent zoals de rest van de islam en ieder de ruimte geeft te doen wat hij of zij wil. 
Deze jongere in Nederland geboren aleviet vond dat de essentie van het alevitisme vrijheid, 
mensenrechten en muziek was. Hij wilde niet met religie bezig zijn, daarom koos hij zijn 
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eigen weg binnen de alevitische organisaties.218 Duidelijk is dat het alevitisme in Europa een 
zoekende en onderzoekende identiteit is, de voorzitter van HAKDER, İnci, geeft in een 
interview een beschouwende uitleg over het alevitisme die ruimte laat voor interpretatie. 
"Onder de Alevieten zijn ook theologische verschillen over de interpretatie van het 
Alevitisme", zegt Inci. "Eén groep vindt dat het Alevitisme een islamitische stroming is. De 
andere groep is van mening dat het Alevitisme geen islamitische stroming kan zijn, omdat 
zij lang voor de islam al bestond. Wel heeft het volgens hen een aantal aspecten uit de islam 
overgenomen." Beide visies gaan sterk uit van het humanisme. Je zou het Alevitisme 
daarom ook 'religieus humanisme' kunnen noemen.219 
 
 
5.3.2 Nederlands alevitisme 
 
De europese diaspora laat veel ruimte voor de fusie tussen verschillende culturele tradities. 
Hybriditeit en syncretisme is volgens sommigen een sterke creatieve bron die past in de late 
moderniteit. Anderen zien deze besluiteloosheid, het dubbele bewustzijn en relativisme als 
een bedreiging.220 De Nederlandse Raad van Alewietische Dedes hoort bij deze laatsten en 
heeft een essentialistische houding jegens identiteit. Zij gaat uit van een door god gegeven 
sacrale opdracht aan de dedes en spreekt zich uit vóór traditie in plaats van translatie, vóór 
de reconstructie van de ware alevitische identiteit in plaats van diversiteit in uitleg en 
beleving. Voorzitter Duran zegt over hierover: ”Zij [de linkse, onreligieuze bestuurders] 
wilden met hun eigen definities het alevitisme van zijn inhoud ontdoen en een alevitisme 
scheppen zoals zij het zelf wilden beleven. Wij zagen het vervangen van de alevitische 
identiteit met een andere als assimilatie”. 221De organisatie van dedes heeft echter sinds de 
oprichting weinig voet aan de grond gekregen binnen de alevitische groep in Nederland. 
De vertaling van de traditie naar de Europese en Nederlandse moderniteit blijkt namelijk 
een zware taak. 

Het moeilijkste karwei voor iedere organisatie die zich bezighoudt met de 
alevitische identiteit is om de jongere generaties aan zich te binden. Dit lijkt voor de 
alevieten moeilijker dan andere etnische groepen. Het ontbreken van instituten die van 
jongsaf aan de kinderen binnen de traditie opvoeden en de open levenshouding jegens de 
moderne wereld en andere culturen lijken de oorzaak. De kinderen krijgen zo zelf de 
vrijheid om te kiezen welke vorm van religiositeit het beste bij hen past. Zij lijken 
gemakkelijker te kiezen voor een meer a-religieuze europese vorm van alevitisme waarin de 
alevitische aspecten gereduceerd zijn tot enkele basisprincipes en folkloristische 
kenmerken. Activiteiten van de federatie gericht op jongeren hebben tot op heden geen 
succes geboekt. Een groep hoogopgeleide jongeren die de afgelopen jaren met behulp van 
HAKDER bezig is geweest met de oprichting van een landelijke jongerenvereniging heeft 
uiteindelijk gekozen voor organisatie los van HAKDER. De kloof tussen de in Nederland 
opgegroeide jongeren en de oudere uit Turkije stammende generatie was waarschijnlijk het 
probleem. Één ding is in dit proces nogmaals duidelijk geworden, de jongeren in Nederland 
denken minder in oude waarheden die de generatie voor hen heeft gevormd in de jaren 
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1960-70. Ze hebben een kritisch onderzoekende  en pragmatische houding jegens het 
alevitisme. De Federatie is inmiddels bezig met een nieuw jongereninitiatief. 

De Nederlandse cultuur is voor de alevieten nooit bedreigend geweest en integratie 
geen problematisch proces. Het is te verwachten dat nieuwe generaties Nederlandse 
alevieten zich in de toekomst, meer dan andere moslims, verder zullen richten op de 
Nederlandse taal en cultuur. De band met de oorspronkelijke plaats van herkomst en de 
traditie zal deels behouden blijven. Het enige wat dit proces kan vertragen zijn traumatische 
gewelddadige gebeurtenissen gericht op de alevieten, die de alevitische identiteit in de 
aloude isolatie- en verdedigingstraditie kan duwen. De mate van behoud van de alevitische 
cultuur hangt af van de ontwikkelingen rondom de verschillende organisaties en de 
opleiding van nederlandse dedes.222 Gedeeltelijke en geleidelijke versmelting zal een extra 
dimensie aan de diaspora geven die weer zijn invloed op de alevieten in het moederland zal 
hebben. Het is de vraag welke Nederlandse identiteit een belangrijke plaats zal innemen 
binnen deze nieuwe dimensie van de hybride alevitische cultuur, het humanisme misschien? 
Dan zal er wel meer dan tot nu toe contact en uitwisseling van ideeën moeten plaatsvinden. 
Of zal er toenadering vanuit andere vrijzinnige religiositeit of politieke stroming zijn? Hoe 
dan ook, de alevieten zullen waarschijnlijk nieuwe positieve invloeden in hun eigen 
identiteit opnemen en er hun alevitische syncretisme mee verrijken.  
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durende opleiding voor dedes. 
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6 Besluit 
 
 
In de twintigste eeuw aangekomen was het alevitisme een heterodoxe islamitische 
volkscultuur, met een op een geheime leer gebaseerd erfgoed. De geheimen zijn volgens de 
overlevering door de hoogste macht toevertrouwd aan leden van families der heilige 
afstamming, de dedes. Zij waren in de traditionele dorpsomgeving multifunctionele 
voorgangers die de kennis aan de achterban doorgaven middels poëzie en verhalen. Zij 
hielden het collectieve alevitische geheugen in stand. Deze heilige verhalenvertellers liepen 
in de tweede helft van de twintigste eeuw tegen de wand van de moderniteit aan. 
Veranderende sociaal-economische verhoudingen in een nieuwe republiek bracht een 
nieuwe soort volgeling voort. Het was de aleviet die de informatie over god en 
maatschappij uit boeken haalde en de kennis van de dede in zekere zin voorbijstreefde. Na 
ook nog eens een kennismaking met de materialistische ideologie zette de volgeling de 
alevitische religiositeit met inbegrip van dede buiten de deur. Totdat na een periode van 
afwezigheid de geloofsbeleving bij de deze “afgedwaalden” eind jaren 1980 weer te 
voorschijn kwam. Het culturele landschap was in de afgelopen 30 jaar echter totaal 
veranderd. De alevitische identiteit had mede vanwege de van oudsher syncretistische 
natuur als een magneet verschillende elementen aangetrokken. Nu was er eind jaren 1980 
een herleving van een alevitische identiteit die gedeeltelijk in die vorm nooit had bestaan. 
Traditionele aspecten van de identiteit kwamen in conflict met moderne bestanddelen van 
de cultuur. Generaties ruzieden over de aard en het karakter van het erfgoed, sektarisme 
werd zichtbaar in verschillende alevitische organisaties en media. 

Gearriveerd in de 21e eeuw was er sprake van een hybride cultuur met wisselende, 
soms tegenstrijdige kanten. Dit lijkt niet anders te zijn dan in de voorgaande eeuwen, het 
alevitisme is namelijk altijd een hybride/syncretistische cultuur geweest. Zij heeft 
verschillende oude en nieuwe culturele en religieuze elementen doen samensmelten tot een 
eigen levenswijze. De nieuwste  ideologieën die dominant aanwezig zijn geweest binnen de 
alevitische identiteit in de twintigste eeuw waren: republikanisme, kemalisme, nationalisme 
(Turks en Koerdisch), secularisme, sociaal-democratie, marxisme, humanisme en 
cultuurrelativisme in de diaspora. Men kan logischerwijs niet anders verwachten dan 
wrijving en conflict tussen sommigen van deze ideologieën. Zo is de atheïstische ideologie 
binnen het materialistisch marxistische alevitisme voortdurend in strijd met het traditionele 
religieus mystieke alevitisme. 

De conflicten vertalen zich naar een splitsing binnen de alevitische instituties. Grof 
gezegd zijn er twee concurrerende groepen die strijden om de erkenning als 
vertegenwoordiger van de canlar. De dedes die het behoud van traditie beogen en de ‘links-
intellectuele’ en politieke elite die modernisering en verandering nastreeft. De grenzen 
tussen beide zijn echter fluïde, zo zijn er personen die eerst tot de tweede groep van 
intellectuelen behoorden en nu hun loyaliteit hebben verplaatst naar de groep van dedes. In 
de begintijd van de organisatievorming namen beide groepen gezamenlijk deel in dezelfde 
organisaties. Naarmate de politieke en religieuze twisten dieper werden, begonnen de 
conservatieven zich terug te trekken uit de verenigingen. In het huidige alevitische 
landschap is een duidelijke voorkeur te zien van de behoudende groep voor de stichting als 
rechtspersoon in plaats van een vereniging. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er 
tussen de behoudenden en vooruitstrevenden, tussen de stichtingen en verenigingen 
contacten zijn tussen dedes en tussen volgelingen. Men zit midden in een vormingsproces, 
de grote massa van canlar kijkt toe en lijkt niet te willen kiezen voor één van beide 
richtingen. Ze lijkt al na gelang van wat de behoefte is contacten te hebben met 
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traditionelen dan wel vooruitstrevenden. Zo kan men in Nederland lid zijn van een 
vereniging, radicaal afwijken van de mening van de dedes over het alevitisme, maar zich bij 
een sterfgeval toch wenden tot de, door dedes geleide, uitvaartstichting. 

Naar buiten toe proberen de alevieten, zoals andere soortgelijke groeperingen, een 
werkelijkheid te presenteren van eenheid in de alevitische identiteit. Het is wel alsof men 
zelf ook lijkt te geloven in deze zogenaamde eenheid. Naast het bestaan van een ingebeeld 
verleden is binnen de alevitische groep namelijk sprake is van een ingebeeld heden. Hierin 
projecteert men een geïdealiseerde versie van een verleden waarin rituelen uitgevoerd 
werden, dedes alwetend waren en er een alevitische eenheid was op het heden. Door 
telkens, bij iedere uitwijding over de uitvoering van de alevitische rituelen en regels de 
schijn te wekken alsof die verbeelding de werkelijkheid is, onderkent men bewust of 
onbewust niet dat er heden ten dage weldegelijk sprake is van een verregaande afwijking 
van vroeger tijden. Het lijkt er op dat men vanuit de angst om niet serieus genomen te 
worden een zo rooskleurig mogelijk verhaal probeert te houden. Op den duur lijkt dit pr-
verhaal deel te worden van een fictieve werkelijkheid. Steeds meer komen er echter 
kritischere versies op de traditionele uitleg van de alevitsche geloofskenmerken. Op de 
CDROM Alevilik van HAKDER wordt over het vaak angehaalde instituut van 
ceremonieel alevitisch broederschap, musahiplik, de volgende kritische kanttekening 
gemaakt: “Hoewel de norm is dat elke aleviet na een bepaalde leeftijd een musahip hoort te 
hebben, is de institutie in de tegenwoordige tijd met zijn internationale integratie, trek naar 
de grote steden en toegenomen individualisatie sterk verwaterd.”223  

Wat een extra probleem geeft, is de overgang van een orale cultuur naar een 
schriftcultuur en de moeilijke positie van de dedes. Het voorspoedig verlopen van de 
transitie naar een geschreven traditie is afhankelijk van de aanpassing van deze voorgangers. 
Dit lijkt zonder hulp en leiding van een overheids/onderwijsinstituut voorlopig onmogelijk 
te zijn. Ook de felle nietsontziende interne discussies over het karakter van het alevitisme 
en de splitsingen die daar uit voort komen frustreren de vooruitgang. Het zou al een groot 
gewin zijn als de alevitische organisaties een onderlinge consensus zouden bereiken om 
vanuit de overeenkomsten samen naar oplossingen te zoeken. 
 
Het is me in dit scriptieonderzoek nog eens duidelijk geworden hoe complex de wereld is 
die achter het alevitisme schuil gaat. Geen enkele beschrijving tot op heden is naar mijn 
overtuiging in staat geweest een totaalbeeld te geven van de verscheidenheid van de 
alevitische identiteit. Buitenstaanders en insiders hebben te maken met de schijnbare 
ontoegankelijkheid van het erfgoed maar ook met de vertroebeling door de vele 
verschillende en verwarrende signalen die de onderzochte alevitische groep uitzendt. Vaak 
wordt te snel afgegaan op de verklaringen die door, meestal zeer behulpzame, alevitische 
informanten worden gegeven. Door de beperkte mogelijkheden van dit scriptieonderzoek 
zijn er een aantal zaken onvoldoende belicht. Een omvangrijker onderzoek zou de 
alevitische identiteit in al zijn facetten moeten analyseren. Allereerst dient er diepgaand 
onderzoek te worden gedaan naar de religiebeleving en de verschillen tussen de groepen die 
samen het alevitisme vormen. Hier gaat het ondermeer om de Koerden, Dersimi’s, 
Tahtaci’s, Çepni’s, Abdals, Roma’s en de verschillende dede tradities. De bektaşis in 
verschillende delen van Turkije en de Balkan zouden ook onderzocht moeten worden. Een 
ander onderzoeksveld betreft de rol van de alevitische literatuur en de nefes binnen de 
cultuur. De invloed van het alevitisme op de linkse beweging en andersom zou per linkse 
organisatie bekeken moeten worden. Voorts zou de herleving in de diaspora en Turkije 

                                                
223 Alevilik CDROM (HAKDER), Exacom:2004. 
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nauwkeurig stapsgewijs in kaart gebracht moeten worden, de mogelijke rol die overheden 
hier in spelen mag hierbij niet buiten beschouwing worden gelaten. Tenslotte vereist de 
ontwikkeling van het alevitisme in Europa en in het bijzonder die in Nederland ook de 
nadere aandacht. 
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BIJLAGEN 
 
Hoofdstuk1 De Historie 
 
(Voordat de wereld met één pennenstreek geschapen werd) 
Dünya bir kalemde icad olmadan 
Ezelden var olan binas y z bizı ı  
Kün fe-yekûn denip Hak buyurmadan 
Maşrık mağrib alemin ziyas y z bizı ı  
… 
Ay güneş görünüp sücut bulmadan 
Kur’an ayetleri vücut bulmadan 
Yirmi sekiz harf icat olmadan 
Yazılmış kitabın lisanıyız biz 
… 
Ademe balçıkdan verdim nişane 
Doksan bin meleği saldım cihane 
Şit oldum bir zaman kevn-i mekane 
Nuhun gemisinin yolcusuyuz biz 
… 
İsa ruhullah olup havaya uçtum 
Zekeriya olup kendimi biçtim 
Yahya ile kan m yerlere saçt mı ı  
Salih peygamberin bazar y z bizı ı  
… 
İmam hasan oldum zehir içtim 
Hüseyin oldum Kerbelada kan m saçt mı ı  
İmam Zeynel ile zindana düştüm 
Bak r n cefas nı ı ı n çekeniyiz bizı  
… 
Hacı Bektaş oldum geldim Uruma 
Kimseler ermedi  benim s rr maı ı  
Erler aşık oldu yeşil elime 
Bunca aşıkların ustasıyız biz 
… 
İncil Tevrat Kur’an hatmin bulacak 
Senesi gelince kullar ay rt olacakı  
Gözleyin cihanda neler olacak 
Çürükle sağlamın seçeniyiz biz 
… 
 
1.1 De Partij van Ali 
 
(De eerste punt van goddelijke leiding is Ali) 
Ali'dir nokta-i evvel hidayet 
Ali'dir ahir-i nur-u velayet 
Ali'dir her dü alem zat-  mutlakı  
Ali'dir kudret-i hikmet keramet 
Ali'dir suret-i rahman Ali'dir 
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Ali'dir şafi'i ruz-  k yametı ı  
Ali'dir fail-i muhtar Ali'dir 
Ali'yi sevmeyen ol cana lanet 
Ali'dir ey Virani tende can nı  
Kim Ali'yi sevmedi lanet begayet 
 
1.2 Hacı Bektaş Veli 
 
(De volgende uitspraken worden aan Hacı Bektaş toegeschreven) 
-Eline, beline, diline sahip ol!  
-Kad nlar  okutunuzı ı  
-Okunacak en büyük kitap insand rı  
-İncinsen de incitme 
-Ne arar isen kendinde ara 
-Hiçbir milleti ve insan  ay plamay n zı ı ı ı  
-Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme 
-İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır 
-Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu 
-Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız 
-Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur 
-Alem Adem,Adem de Alem içindedir 
-İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır 
 
(Man of vrouw-zijn, is niet van belang in de taal der liefde) 
Erkek dişi sorulmaz aşkın dilinde 
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde 
Bizim nazar m zda kad n erkek fark  yokı ı ı ı  
Eksiklik noksanlık senin görüşlerinde 
 
(Liefde en tolerantie kookt in onze brandende haard) 
Muhabbet ve hoşgörü kaynar yanan ocağımızda 
Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda 
Nefret ve kinler yok olur aşkile meydanımızda 
Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda 
 
 
1.3 Alevitische Opstanden 
 
(Hoort o heren en aga’s) 
İşidin beyler ağalar 
Pir'im Kalender geliyor 
Yüce dağlar sarp kayalar 
Pir'im Kalender geliyor 
 
Havada dolanan kuşlar 
Gerçek mi gördüğüm düşler 
Saf saf oldu yürüyüşler 
Pir'im Kalender geliyor 
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Mehdi-i zamand r adı ı 
Bitsin mazlumun feryadı 
Hacı Bektaş'ın evladı 
Pir'im Kalender geliyor 
 
Gazaya sancak aç ldı ı 
Yiğide donlar biçildi 
Erler meydanda seçildi 
Pir'im Kalender geliyor 
 
Benim Pir'im adil vezir 
Çağırdığım yerde hazır 
Yardımcımız İlyas Hızır 
Pir'im Kalender geliyor 
 
Er isen erliğin bildir 
Düşkünü meydandan kaldır 
Sürdüğü bir ulu yoldur 
Pir'im Kalender geliyor 
 
Koyun Abdal eydür erler 
Yard mc m z olsun Pir'lerı ı ı  
Sarp geçitler ulu şarlar 
Pir'im Kalender geliyor 
 
 
1.4 De Republiek: een Nieuw Begin 
 
(De leider van de samenleving, architect van het vaderland) 
Toplumun önderi yurdun mimarı 
Biri Hacı Bektaş biri Atatürk 
Birlik kap s n n tek anahtarı ı ı ı 
Biri Hacı Bektaş biri Atatürk 
 
Mecliste söz hakk  verdi kad naı ı  
Anadolu dedi yurdun ad naı  
Dar zamanda yeten halk imdad naı  
Biri Hacı Bektaş biri Atatürk 
 
(Geloof het, het zijn de twee die ons inspiratie geven) 
Bize ilham veren ikisi inan 
Kamildir, ariftir, mürşittir insan 
Vücudumda duran, ikisi bir can 
Hacı Bektaş, Kemal Atatürk 
 
Kadına erkeğe aynı hak veren 
Köylü şehirlisi eşittir diyen 
Laikliği ana yurda getiren 
Hacı Bektaş, Kemal Atatürk 
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(Het schrift dat ze schreven was Turks) 
Yazd klar  yaz  Türkçe erenlerı ı ı  
Konuştular sözü Türkçe erenler 
Kim okuttu bizi Türkçe erenler 
Biri Hacı Bektaş, biri Atatürk 
 
Dönder ey tarihçi, sayfay  dönderı  
Eğer bilmiyorsan bileni gönder 
En büyük öğretmen, en büyük önder 
Biri Hacı Bektaş, biri Atatürk 
 
 
1.5.1 De Alliantie met Links 
 
(O Opa’s en oma’s ) 
Ey dedeler ey nineler 
Gelin devrim saflar naı  
Ey Fatmalar Emineler 
Gelin devrim saflar naı  
 
Emperyalist suçlar naı  
Burjuvan n suçlar naı ı  
Vurmak için k çlar naı ı  
Gelin devrim saflar naı  
 
Yürü ey Daimi kavga yerine 
Kat l o kavgada dava erineı  
Can veren bu devrim şehitlerine 
Gönlünde bir mezar kaz dedim 
 
2 Dede en Cem 
 
(Het hele universum draait de Semah) 
Bütün evren semah döner  
Aşkından güneşler yanar  
Asl na ermektir hüner ı  
Beş vakitle avunmayız  
 
Can m z canan m zd rı ı ı ı ı   
Teni kendi tenimizdir  
Sevgi bizim dinimizdir  
Başka dine inanmayız  
 
Hakir görmeyiz insan  ı  
Cümlemizin birdir can  ı  
Şiir, müzik halk lisanı  
Çalar söyler usanmay z ı  
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Hüdai'yim hüdam z var ı  
Pir elinden bademiz var  
Muhabbetten g dam z var ı ı  
Ölüm ölür biz ölmeyiz 
 
(Oh prediker der onrijpe geesten) 
Ey vaiz-i ham ervah 
Terkeyle o kitabı 
Bu kıldığın namazın 
Yoktur sana sevabı 
… 
Mey ehline helald rı  
Na ehline haramd rı  
Geç bu taassubundan 
Nuş et bu ab-  nabı ı 
.. 
Merd-i Hudapereste 
Lazım değildir asla 
Cennetlerin safası 
Cehennemin azabı 
 
Abdiyetinle Haks nı  
Haklığın eyler izhar 
Ref'eyle gel nikabı 
Göster yüzün Harabi 
 
4.4.5 Humanistische Alliantie 
 
(Nog voordat God en de wereld bestonden) 
Daha Allah ile cihan yoğ iken 
Biz an  var edip ilân eyledikı  
Hakk'a hiç bir lâyık mekân yoğ iken 
Hanemize ald k, mihman eyledikı  
 
Kendisinin henüz ismi yok idi 
İsmi şöyle dursun, cismi yok idi 
Hiç bir k yafeti, resmi yok idiı  
Şekil verip tıpkı insan eyledik 
 


