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I    TAKDİM 
 
SÜREÇ ARAŞTIRMA MERKEZİ olarak Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci” projesini; barış 
ve huzur ortamının ülkemizde ve bölgemizde tesis edilebilme imkanlarının oluşturulması 
bakımından tarihi ve kritik bir evre olarak içinde bulunduğumuz “Çözüm Süreci”nde 
gerçekleştirmenin anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü Türkiye’nin iki önemli meselesi olarak 
hep gündemde olan Kürt Meselesi ve Alevilik Sorununun adeta bir kesişme kümesi olan Kürt 
Alevilerinin halet-i ruhiyesini anlamanın Çözüm Süreci ile ilgili kritik bazı kritik sorunların 
tespitine yardımcı olacağını düşündük.  
 
Kürt Alevilerinin his, düşünce, ilgi ve algı dünyalarının Çözüm Süreci ile ilgili imkan ve 
tehditlerin doğru bir tablosunu ortaya çıkartmaya yardımcı olacağını, sürecin başarıyla devam 
edebilmesi ve sağlam bir gelecek kurgusu geliştirebilmesi bakımından önemli bulgulara sahip 
olduğu varsayımıyla projemizin hazırlık çalışmalarına Eylül 2013 ortalarında başladık. 
Çalışmanın süjesi olan Kürt Alevilerinin girift kimlik sorunları, yaşadıkları zorlu tarih ve 
coğrafya hem konunun derinlemesine işlenmesi ve anlaşılmasına yardımcı olacak bir ekibi ve 
hem de yoğun saha çalışmalarını zorunlu kılıyordu.  
 
Bu noktada Alevilik, Kürt meselesi ve kimlik sorunları ve politikaları üzerine güçlü 
arkaplanlara sahip farklı ilim disiplinlerinden gelen akademisyenlerimizden kurulu bir ekip 
oluşturduk. Alevilik çalışmaları bütün yaşamına damgasını vurmuş olan hocamız İzzet Baysal 
Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı olan Doç Dr. Ali Yaman projenin 
koordinatörlüğünü üstlenmeyi kabul etti. Mississippi Üniversitesi Antropoloji Bölümü 
öğretim üyelerinden ve Avrupa’daki İslam cemaatleri üzerine yaptığı araştırmalarla bilinen 
antropolog Doç. Dr. Ahmet Yükleyen, doktorasını Alevilik üzerine George Mason 
Üniversitesi Çatışma Çözümü Departmanı’nda tamamlayan, Türkiye’deki Alevilik kimliği ile 
ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan ve halihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yapan Yrd. Doç. Dr. Talha Köse ve Claremont 
Üniversitesi Sosyal Psikoloji Departmanı’nda doktora çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda 
Özyeğin Üniversitesi’nde dersler veren Yasemin Acar hocalarımız projenin uygulayıcı 
akademisyenleri olmayı kabul ettiler.  
 
Ekibimiz kurulduktan sonra projenin hazırlık safhalarını daha da derinleştirdik ve 
oluşturduğumuz taslak çalışma çerçevesinde tarihi Kürt Alevi coğrafyası üzerinden tespit 
ettiğimiz 14 lokasyonda saha çalışmalarına Kasım ayı sonları itibariyle başladık. Proje 
hazırlık safhasında bölgesel manada 14 yerleşim merkezi seçmiş ve bunlara bölgeden büyük 
şehirlerimize olan yoğun göçleri de düşünerek iki metropolümüzü de eklemiştik. Bölgeden 
(Dersim bölgesinden) saha çalışmaları için seçtiğimiz lokasyonlar Tunceli (Merkez, Hozat ve 
Nazimiye), Bingöl (Merkez ve Kiğı), Muş (Varto), Erzincan (Merkez, Kemah, Tercan, 
Çayırlı), Malatya (Merkez, Arguvan) ve Sivas (Merkez, Divriği) şehirlerimizde yer alıyordu.  
 
Saha çalışmalarımızı Aralık ayı boyunca yoğun kış koşullarında bizzat akademisyen 
hocalarımız araştırma merkezi ekibimizden seçtiğimiz asistan arkadaşlarımızın desteğinde 
bölgede yürüttüler ve hedeflenen 80 rakamının da üstünde mülakatlar yapmaya muvaffak 
oldular. Saha çalışmalarımız pek çok ilginç karşılaşmalara sahne olurken Kiğı’nın 
köylerinden Kemah’ın dağ köylerine ve Varto’nun mezralarına kadar uzanan geniş bir 
yelpaze de gerçekleşti. Bölgedeki hemen her cemevini ziyaret eden ekibimiz sıcak soba ve 
çay eşliğinde pek çok kahvehane sohbetine de iştirak etti. Bölgedeki saha çalışmalarımızı 
İstanbul ve Ankara’da yaptığımız saha çalışmalarımızla pekiştirdik ve hedeflenen 120 
rakamının da üstüne çıkarak (126) tamamladık.  
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Sıcak soba ve çay kadar Kürt Alevi toplumun sıcaklığına da şahit olan ekibimiz bölgenin 
kadim kültürlerinin etkilerini, günümüzde aldığı yeni şekilleri ve siyasi yansımalarını da saha 
çalışmaları boyunca izleme şansına sahip oldu. Çalışmamızın bu zamana kadar Kürt Alevi 
toplum üzerine yapılmış ilk çalışma olmadığını biliyoruz; ancak en kapsamlı saha 
çalışmalarından biri olduğunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz. Mülakatlarımız boyunca 
muhataplarımızın izniyle alınan ses kayıtlarının ekibimiz tarafından çözümlemesi ile bin 
sayfayı aşkın zengin bir materyale sahip olduk ve bu materyalin daha pek çok yeni projenin 
ve akademik çalışmanın ilham kaynağı olabilecek hususiyetlere sahip olduğunu düşünüyoruz.   
 
Bu çerçevede özellikle bölgede bize yoğun destek veren dedelerimize, arkadaşlarımıza ve 
dostlarımıza çok teşekkür ve minnet borçluyuz. Bize inanan ve doğru insanlara ulaşmamızı 
sağlayan tüm muhataplarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onların dostlukları ile umarız ülke 
ve bölge barışına da katkı yapacak yeni çalışmalar yapabiliriz.  

Saha çalışmaları tecrübeleri ve ortaya çıkan materyallerin analizi çerçevesinde şu an elinize 
geçen raporumuz uzun uğraşlar, tartışmalar ve toplantılar sonucunda oluştu. Raporumuz temel 
bulgularının özetlendiği Yönetici Özeti ile başlıyor. Çalışmanın genel çerçevesinin ve 
sorunsalının ele alındığı Genel Çerçeve bölümü ile devam ediyor. Çalışmanın nasıl 
yürütüldüğünü ortaya koyan metodolojinin okuyucuya aktarımından sonra saha çalışmaları 
gözlemleri sonucunda oluşan “Mülakat Temaları” geniş bir şekilde raporumuz yazarlarınca 
işleniyor. Bu temaları beş ana başlık altında işlemeye çalıştık: Biz Kimiz?!”: Kürt Alevisi, 
Kürt ya da Alevi?!, Alevilik Meselesi, Kürt Sorunu ve Kürt Alevileri, Çözüm Süreci ve 
Devlet Algısı.  

Nihayet “Sonuçlar ve Öneriler” başlığı altında çalışmanın sonuçlarını, bölgede varolan 
tehditler ve sorunlar karşısında nasıl çözüm yollarının geliştirilebileceğini paylaştık. 
Mülakatlarda karşılaştığımız bazı çarpıcı ifadelerin de rapora yansıtılmasının bölgedeki ruh 
halinin hissedilmesi bakımından faydalı olacağını düşündük. Bu alıntıları raporun uygun 
bölümlerine serpiştirirken EK’lerde de mülakat sorularımızı, mülakat muhataplarımızın 
demografik bilgilerini, bazı mülakat tutanak örneklerini ve bölgede yapılan son seçimlerin 
istatistiksel sonuçlarını paylaşmayı uygun bulduk. 
 
Bu çalışmanın gerçekleşmesinde sahada ve masada emeği olan başta proje koordinatörümüz 
Ali Yaman hocamız olmak üzere, akademisyen ekibimizin mensupları Ahmet Yükleyen, 
Talha Köse ve Yasemin Acar hocalarımıza, başta proje ekibimizi oluşturan Alaattin Ayhan, 
Şafii Çelik, Ozan Salmış, Mehmet Yavuz ve demografik bilgiler ve seçim istatistiklerinin 
hazırlanmasına yardımcı olan Gökhan Övenç olmak üzere tüm SÜREÇ Araştırma Merkezi 
çalışanlarına, tekrar teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. 
 
Çalışmanın memleketimiz ve insanlarımız için fayda ve umut getirmesini diliyoruz.  
 
 
 

Murat Sofuoğlu 
Direktör 

Süreç Araştırma Merkezi 
12.05.2014 

                                                                                                                                          İstanbul 
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II   YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci” projesi çerçevesinde 2013 Kasım sonu itibariyle başlayan 
çalışmalarımız akademisyen ekibimizin ve onlara her bağlamda destek vermeye çalışan 
SÜREÇ ekibimizin yoğun çalışmaları sonucu ortaya kapsamlı bir malzemenin çıkmasına 
neden oldu. Doğu Anadolu (Bingöl-Merkez, Kiğı, Muş-Varto, Tunceli-Merkez, Nazımiye ve 
Hozat, Malatya-Merkez, Arguvan, Erzincan-Merkez, Tercan, Çayırlı, Kemah) ve Orta 
Anadolu (Sivas-Merkez, Divriği) bölgelerimizden seçilmiş olan 14 yerleşim biriminde ve iki 
önemli metropolümüz olan İstanbul ve Ankara’da yapılan saha çalışmaları sonucu 126 
yüzyüze derinlikli mülakat gerçekleştirilmişti. Mülakatlarda yapılan kayıtların çözümlemeleri 
sonucu ortaya çıkan bin sayfayı aşkın malzeme, belki de elinize ulaşan araştırmanın Türkiye 
tarihinde şu ana kadar Kürt Alevileri üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri 
olduğunu olduğunu göstermektedir.    
 
Çalışma için bir araya gelen akademisyen ekibimizin tamamı uluslararası deneyime sahip olan 
ve benzeri saha çalışmalarını daha önce de gerçekleştirmeleriyle bilinmekte olup siyaset 
bilimi, sosyoloji, antropoloji, çatışma çözümü ve sosyal psikoloji alanlarından gelen 
uzmanlardan oluşan disiplinlerarası bir karaktere sahipti. Uzmanlarımız dört ayrı ekip halinde 
(29 Kasım - 29 Aralık 2013) tarihleri arasında Doğu’nun ağır kış koşullarında asistan 
arkadaşlarımızın da desteğinde bizzat saha çalışmalarında bulunmuşlar ve mülakatları 
gerçekleştirmişlerdir. Ulaşılması güç dağ köylerinden mezralara kadar memleketin ücra 
noktalarındaki yerleşim birimlerine gidilmiş ve bölge insanının proje çerçevesindeki 
düşünceleri ve duygularını almak için gösterilebilecek azami çaba sarfedilmiştir.  
 
Çalışmanın merkezimiz tarafından gerçekleştirilen Arap Alevileri çalışmasını takip eden 
çizgisi ve “Çözüm Süreci” içinde gerçekleştirilmesi çerçevesi dahilinde pek çok önemli 
bulguya ulaşıldığını düşünüyoruz. Bunların ilki projenin ana çerçevesini çizen “Çözüm 
Süreci” ile ilgili olanlarıydı. Mülakat yapılanların büyük çoğunluğunun “Çözüm Süreci”ni 
sıcak çatışmanın durması bakımından olumlu gördükleri ama Alevilerin çözüm sürecinin 
dışında tutulduğu hissiyatına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu bakımdan ve ayrıca Çözüm 
Süreci”nin somutlaşmış sonuçlarının ortaya çıkmadığı gerekçesiyle pek çok kişinin sürece 
yönelik güvensizliklerini dile getirdikleri gözlemlenmektedir.    
 
Çalışma kimlik noktasında da oldukça ilginç bulgulara ulaşmıştır. İnsanların ana dilleri 
Kırmanci ya da Zazaca olsa da kendilerini Kürt olarak tanımlama noktasında farklı 
reaksiyonlar gösterdikleri gözlemlenmiştir. Kendini öncelikle Kürt değil ama Alevi (Horasan 
erenlerinin takipçileri) olarak tanımlayanların siyasi olarak CHP’nin temsil ettiği siyasal 
çizgiye daha yakın olduğu ve bu kesimde etnik kimlikle ilgili net bir şuurun olmadığı 
görülmüştür. Kendisini Kürt olarak tanımlamayı tercih edenlerin ise BDP’ye yakın bir siyasi 
çizgide oldukları gözlemlenmiştir. Bu siyasi şekillenme düşünüldüğünde bölgedeki Aleviler 
arasında (özellikle genç kuşak) Kürt kimliği tonunun güçlendiği gözlemlenmiştir. Özellikle 
Kürt Alevi terimi ile ilgili olarak ciddi tartışmaların olduğu da gözlemlenmiştir. Kendini ‘Kürt 
Alevi’ tanımlayanların daha çok Alevi olmaktan ziyade Kürt kimliği tarafı ağır basanlar 
olduğu söylenebilir.  
 
Bu siyasi şekillenmede partilere dönük çok yönlü ama net tepkilerin de ortaya çıktığı 
çalışmalarımızda tespit edildi. Saha çalışmalarımızda AK Parti’ye bölgedeki Alevi 
camiasından yoğun bir tepkinin olduğu gözlemlenmiştir. CHP politikaları yetersiz olmakla 
beraber –Kılıçdaroğlu’nun Dersimli ve Alevi olmasına rağmen kendi kimliğini açıklamaktan 
çekindiği ifade edilerek- alternatifler Alevi toplum için daha kötü olduğu için mecburi bir 
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desteğin genel olarak varolduğu tespit edilmiştir. BDP’ye olan bölge insanındaki bakışın ise 
gitgide olumlu bir çizgi izlediği gözlemlenmiştir. Bazı istisnai yerler dışında MHP’ye de 
yoğun bir tepkinin –geçmişi ve mevcut politikaları çerçevesinde- olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Bu arada bölgede bazı partilerin Kürt Alevisi kimliğinin kendi giriftliği içinde hakim olan 
rahatsızlıkların ve hassasiyetlerin ifadesi noktasında TBMM’de temsil edilen mevcut 
partilerin yetersizliği karşısında Kürtçe ya da Zazaca konuşan Alevi toplulukları için siyasi 
kanallara dönüşebildiğini gördük. Örneğin DSP’nin Erzincan merkezde ve önceki seçim 
sürecinde Kemah’ta, ÖDP’nin Divriği’nde (geçmiş dönemde Arap Alevi nüfusun yoğun 
yaşadığı Hatay-Samandağı’nda belediye başkanının ÖDP’den seçildiğine burada dikkat 
çekelim) böylesi bir işlevinin olduğu tespit edilmiştir.  
 
Erzincan’ın iki önemli ve tarihte önemli roller üstlenmiş ilçeleri olan Kemah ve Tercan’da 
MHP’nin bir parti olarak Aleviler ile olumlu ilişkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Kemah’ta 
son yerel seçimlerde MHP adayının Alevi oylarının desteğiyle seçildiğine dair güçlü emareler 
mevcuttur. Kılıçdaroğlu’nun memleketi olan Tunceli’de gerek yürütülen alan çalışmalarında 
ve gerekse son yerel seçimler bağlamında BDP’nin gücünü daha da arttırdığı 
gözlemlenmektedir.  
 
Hükümet ve siyasi partilerin işlevleri üzerinden külli olarak söylenebilecek nihai nokta 
bölgede siyasetin açık bir şekilde Alevi toplumun ihtiyaçları ve kaygılarını gidermekte 
yetersiz kaldığıdır. Alevilerin bu sorunlarının hükümet başta olmak üzere bütün siyasi 
partilerin de işbirliği ile çözümlenmemesi durumunda, bu toplumsal rahatsızlıkların Alevi 
toplumunda özellikle genç kesimleri siyaset dışı yollara itebileceği gözlemlenmektedir. Bu 
noktada hükümet de dahil bütün devlet kurumlarının özellikle ana muhalefet partisi liderinin 
kimliğinin sunduğu imkan ve kabiliyetleri de değerlendirerek CHP ve BDP başta olmak üzere 
tüm alternatif siyasi partilerle kuracağı ilişkiler ve geliştireceği ortak tavırlar aracılığıyla 
bölgedeki güven, barış ve huzur ortamının oluşması ve gelişmesini sağlayabileceği yakinen 
müşahede edilmiştir.   
 
Projemizin önemli araştırma konularından biri olan Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik 
yaklaşımları çerçevesinde bölge insanında yoğun bir tepkinin olduğu ve Suriye’nin içişlerine 
karışmanın doğru olmadığı şeklinde bir anlayış gözlenmiş olup Suriye’de Türkiye’nin bir 
mezhep mücadelesine taraf olduğu fikrinin hakim olduğu izlenmiştir. Bu noktada Başbakan’ın 
bu politikalar nedeniyle Alevi hafızasında Sünnilikle özdeşleşen Emevi ve Osmanlı çizgisine 
kaydığı hatta Alevi karşıtı Emevi ve Osmanlı yöneticileriyle özdeşleştirildiği gözlemlenmiştir. 
Bu çerçevede bölgede tarihsel bir arkaplanı olmamasına rağmen Beşar Esad’a yönelik 
sempatiyi de arttırdığı söylenebilir. Özellikle böyle bir zamanda İstanbul’da yapılması 
planlanan III. Köprü’ye Yavuz Sultan Selim’in isminin verilmesine yoğun bir tepkinin olduğu 
ve bunun Başbakan’ın Suriye politikasında uyguladığı iddia edilen mezhepçi ve Sünni 
dünyanın lideri olmaya dönük yaklaşımının teyidi olarak görüldüğü keza izlenmiştir. 
Dolayısıyla bu ismin yerine daha birleştirici bir isimin neden tercih edilmediği şeklinde bir 
anlayış görüşülenlerin çoğunda gözlenmiştir.    
 
Şafii Kürtler ile Alevi Kürtler arasında ciddi gerginlik hatlarının olduğu ekibimiz tarafından 
tespit edilen önemli hususlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan 
“Çözüm Süreci”nin Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi hattına tekabül ettiği ve bir tür Sünni 
Türk-Şafii Kürt ittifakı olduğu yönünde bir kaygının geliştiği gözlemlenmiştir. Bu çerçevede 
Öcalan’ın Nevruz’da yaptığı İslam kardeşliği temelli Türk-Kürt İttifakı çağrısına da yoğun 
tepki olduğu izlenmiştir. Bu mülahazalar çerçevesinde “Çözüm Süreci”nin Türkiye’de ve 
özellikle bölgede başarıya ulaşması bakımından bir ‘Aleviler’in hassasiyetlerini de 
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içermesinin zorunlu olduğu gözlemlenmiştir. Bu bakımdan Alevi çalıştayları düşüncesinin 
yeniden uyandırılması ve bir “Alevi Açılımı”nın “Çözüm Süreci”ne entegre olarak ya da 
paralel bir şekilde sürdürülmesinin gerekliliği gözlemlenmiştir.  
 
PKK ve Öcalan ile ilgili olarak da ilginç yaklaşımların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.  
Öcalan’ın Kürtlerin haklarını savunan bir örgüt/insan olduğu yönünde genel bir kanaatin 
olduğu ancak Alevilerle ilgili yaklaşımı noktasında –özellikle son çıkışları ve politikası 
çerçevesinde- şüphelerin olduğu gözlemlenmiştir. Hususiyetle bazı mülakatlarımızdaki 
muhataplarımızın bu konuyu müzakere etmekten kaçındıkları da gözlemlenmiştir. Bunun 
örgüt ve Öcalan ile ilgili zımni bir kabulün olduğu anlamına gelip gelemeyeceği müzakereye 
açıktır. Bu yaklaşımın bölgede ve Kürt Alevi camiada yaygınlık oranının gelecekle ilgili 
önemli imalar taşıdığını öncelikle ifade etmek gerekir.  
 
Devletle ilgili algıların da bölgede yavaş olmakla beraber bir evrim geçirdiği de ekibimiz 
tarafından gözlemlenmiştir. Geçmişten bugüne Devletin Alevilere bakışında çözüme yönelik 
isteksizlik noktasında bir süreklilik olduğu, Türkiye’deki diğer kimlikler, Kürtler ve gayri 
müslimlerin haklarının verilmesi noktasında ise istenildiği taktirde adımlar atılabildiği ifade 
edilmektedir. Bu da Alevilerin ayrımcılığa uğradıkları hissiyatını teyid etmektedir.      
 
Bu noktada özellikle tarihi zengin olan bölge yerleşim birimlerinde kültür ve turizm 
faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin hem devlet algısında olumlu açılımlar 
yapmaya hem de bölgenin çoğunda beraber yaşayan Alevi ve Sünni toplulukların ortak tarihi 
miraslara sahip çıkma noktasında aralarındaki işbirliğinin ve ilişkilerinin gelişmesine 
yardımcı olmak noktasında çok yönlü pozitif sonuçlarının olacağı görülmektedir. Örnekler 
vermek gerekirse Tunceli merkez ve ilçesi, Dersim bölgesinin tarihi merkezi, Hozat, geçmişin 
önemli Anadolu beyliklerinden Mengüceklere başkentlik yapmış iki önemli merkez Divriği 
(Sivas) ve Kemah (Erzincan), bir başka erken Anadolu beyliği olan Saltukluların keza önemli 
ve tarihi merkezi olan Tercan (Erzincan) ve antik zamanlara geri giden zengin tarihi ile Kiğı 
(Bingöl) ilk akla gelen şehirlerimizdir.  
 
Gezi Parkı olaylarına bölgede yoğun ve tam bir desteğin olduğu tespit edilmiş başka bir husus 
olup hükümetin tavrına yönelik olumsuz bir bakışın varlığı da yoğun bir şekilde 
gözlemlenmektedir. Gezi Parkı hadiselerinde hayatını kaybedenlerin tamamının Alevi kökenli 
(üçü Hataylı Arap Alevisi olmak üzere) oluşunun bölge insanının özellikle dikkatini çektiği 
görülmüştür. Alevi toplumun Gezi Parkı protestolarını kendi varlığını ve hassasiyetlerini 
ortaya koyma noktasında önemli bir ifade yolu açtığını gördüğü takip edilmiştir. Aleviler, 
Gezi Olayları sayesinde hükümete yönelik rahatsızlıklarını da sergileme imkanı sağladığını 
ifade etmektedirler.    
 
Ergenekon vb. dava süreçleri ile ilgili olarak ise saha çalışmalarımız genel bir kafa 
karışıklığının varlığını ortaya koymuştur. Genel kanı kurunun yanında yaşın da yandığı 
yönündedir. Askeri vesayetin gerilemesinin iyi olduğu yönünde bir kanaatin varlığı hissedilse 
de operasyonların yapılma amacının AK Parti’nin kendi vesayetini oluşturmak ve bir tür 
siyasi hesaplaşma olduğu pek çok kez ifade edilmiştir.  
 
Laiklik ve Atatürk konusunda bir hassasiyet olduğu ve her iki konuda da mevcut hükümetin 
farklı bir istikamet belirlediği kanaatinin de hakim bir düşünce ve duygu haline geldiği de 
mülakatlarımız sonucunda ortaya çıkan bir başka noktadır. Dersim mülakatları sırasında dahi 
katliamın yapıldığı zamanlarda hayatta olan Atatürk’e karşı her şeye rağmen saygının olduğu 
ve olaylardan daha çok başka idarecileri sorumlu tutma yaklaşımının olduğu görülmüştür. 
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Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’na ise yoğun tepkilerin olduğu gözlemlenmiştir. 
Eşit statü ve temsilin ya da ilgili kurumun lağvı gibi taleplerin yükseldiği izlenmiştir. 
  
Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulmasının evrensel ve genel bir talep olarak 
dillendirildiği yoğun olarak çalışma boyunca gözlemlenmiştir. Alevi toplum için cemevlerinin 
merkezi bir konuma sahip olduğu ve kamuoyunda gündeme gelen haklarındaki karalamalar 
karşısında kendilerini meşru bir şekilde ifade edebilme ve “biz buyuz, böyle ibadet ederiz, 
böyle inanır böyle yaşarız” duygusunu en güçlü şekilde ortaya koyabilecekleri mekânlar 
olduğu açık bir şekilde tespit edilmiştir.  
 
Bu çerçevede ekibimiz özellikle mülki amirler başta olmak üzere devleti ve hükümeti temsil 
eden yöneticilerimizin cemevlerini ziyaret etmelerinin Alevi toplumunu fazlasıyla memnun 
ettiğini gözlemlemiş ve bunların sayısının artmasında büyük fayda mülahaza etmiştir.  
 
Cami-Cemevi projesine genel olarak sempatik bir yaklaşımın olmadığı ancak az sayıda da 
olsa faydalı olduğunu düşünenlerin –azınlık olmakla beraber- varlığı projemizin ortaya 
koyduğu bir başka neticedir. Özellikle bu noktada sahada karşılaştığımız bir muhatabımızın 
söyledikleri kayda değerdir. Daha önce Türkiye siyasi tarihinde yaşanan bazı olaylar 
nedeniyle, Cami ile Cemevi’nin bir arada bulunmasının Aleviler bakımından olumsuz 
sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir.  
 
Alevi toplumun –özellikle dedeler ve ocaklar bakımından- eğitim sorunları da Alevi 
toplumdan muhataplarımız tarafından defaeten ifade edilmiştir. Sorunun derinliği düşünülerek 
bir “eğitim modeli”nin geliştirilmesinin – kültürel boşluk içinde kalması halinde aşırı uçlara 
yönelme temayülü gelişebilecek genç nüfusun varlığı da düşünülerek- önemi görülmüştür. Bu 
noktada dedelerin ve akademik camiada konu ile ilgili derin araştırmalara imza atmış 
hocalarımızın katkıları ile böylesi bir modelin geliştirilebilmesi mümkündür.  
 
Avrupa Alevileri’nin bölge Alevilerinin düşünce ve hareket çizgilerinin belirlenmesinde 
kısmen etkili aktörler oldukları keza araştırma sonucunda ortaya çıkan gerçeklerden bir 
başkasıdır. Avrupa’da yaşayan Aleviler ve Alevi cemiyet ve kuruluşlar Türkiye’deki kendi 
inanç merkezlerinin gelişimi ve finansmanı kadar kendilerini temsilde mütekabil ülkelerde 
sahip oldukları ve ulaştıkları konumları ile de hem Türkiye’deki Alevilere ve Alevi 
organizasyonlara örnek olmakta hem de cesaretlendirici bir etki uyandırmaktadır. Bu noktada 
hükümetin Avrupa ve diaspora Alevileri ile doğrudan ilişkileri geliştirecek güven sağlayıcı ve 
arttırıcı girişimleri yurtdışındaki devlet temsilcilikleri üzerinden başlatması ve varolanlarının 
hacmini arttırmasının büyük önem taşıdığını burada belirtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. 
Bu konuda kamu görevlilerinin bilgilendirilmesinde yarar bulundurulmaktadır. 
 
Sonuç olarak yukarıda anlatılan tüm noktalarda gözlemlenen ama ayrıca ifade edilmesi 
mutlak surette gereken nokta mülakat yapılan insanların büyük çoğunluğunun haklar 
bakımından ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri ve sosyal-siyasal sistemle bağ kurma ve 
sağlıklı ilişkiler geliştirme noktasında ciddi sıkıntılarının olduğu ifade etmektedirler. Valiler 
arasında hiçbir Alevi’nin bulunmaması, kamu ihalelerindeki ayrımcılık, Kiğı’da uzman 
doktorun yokluğu üzerinden sağlık hizmetlerinde yaşanan ayrımcılık dile getirilmektedir.  
 
Tunceli’de ekmeğin bile karne ile alındığı zamanları hatırlatan Dersimliler ya da şehirlerine 
halkın her zaman çağırdığı şekliyle hala Dersim bile diyemeyişlerindeki iç burkuntusu veya 
ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi doğduğu ilçenin, 
Nazımiye’nin belediye başkanının sırf bu yüzden kendi ilçesine hükümet yardımının 
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gelmesinin imkansızlığını ifade etmesinde hep bu kimlik ve dışlanmışlık fenomeni tekrar 
tekrar izlenebilir.   
 
Dersimliler devletin Tunçeli’nin kendilerine dostluk ve rahmet elini uzatacağı günleri hasretle 
ve iştiyakla beklemektedirler. Bu raporun amacı esas olarak Çözüm Süreci ekseninde 
araştırmaya konu olan Kürt Alevilerin sorun ve beklentilerinin olabildiğince objektif olarak 
sunulmasıdır.     

 
 

*** 
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III   GİRİŞ 
 
A.   GENEL ÇERÇEVE & ÇALIŞMANIN SORUNSALI  
 
Türkiye’nin ‘Çözüm Süreci’nin oluşturduğu olumlu psikolojik ve sosyo-politik atmosferin 
verdiği yeni güçle hem kendi iç hem de dış politikalarını –özellikle Ortadoğu bağlamında- 
yeniden dizayn edebilme imkanlarının geliştiği bir zamanda hem Türkiye özelinde hem de 
içinde bulunduğumuz bölge genelinde muazzam sorunların ortaya döküldüğü bir zaman 
periyoduna girmiş bulunuyoruz. Türkiye kadar bölge süreçleri de muazzam tehlikeli ve 
muhataralı bir alana girmiş vaziyettedir.  
 
Kürt Sorunu’nu çözmeye dönük Türkiye’nin ‘Çözüm Süreci’nin 2013 başı itibariyle 
gelişmesine paralel Türkiye’nin bir başka sorununun gün ışığına çıkmaya başladığını 
gözlemledik. Bu Türkiye’nin Suriye politikasının bir sonucu olarak artan Sünni-Alevi 
gerginliği idi. Pek çok kez ifade edildiği gibi ‘Çözüm Süreci’ kendi içinde pek çok riski 
barındırmaktadır ve bu risklerin en önemlilerinden biri “bir sorunu çözüyoruz derken bir 
başka sorunun fitilini ateşlemiş olabil(me)” ihtimaline işaret etmektedir. Bir sorunu çözerken 
neden bir başka fitili ateşleyelim? 
 
Çünkü bahsettiğimiz sorun yalnızca Kürt meselesinin kendi iç mekanizmalarına taalluk eden 
bir yapıya sahip olmayıp kendine özgü mekanizmalara sahip olan ancak Kürt meselesi ile de 
tarihsel ve kritik bağlara sahip olan bir içerik ile karşımıza çıkmaktadır. Bu Türkiye 
koşullarında ve gitgide Suriye-Irak-İran ekseninde de bir tür “Alevi-Kürt Denklemi” (bu 
deyimi ilk defa SÜREÇ Araştırma Merkezimizin danışmanlarından Şener Aktürk’ün 
Ekopolitik’te 2008’de verdiği bir panelde kullandığını hatırlıyoruz) koşullarının yeniden 
oluştuğunu göstermektedir. Bir başka sorunun fitilini ateşlemekten kastettiğimiz bu 
denklemin yeniden günümüzde oluştuğuna dair işaretlerin çoğalmasıdır.   
 
Tarihsel atıf bakımından Yavuz-Şah İsmail karşılaşmasının Kürtlerin siyasi süreçlere 
müdahilliğini artırması örneği hatırlanabilir. Osmanlı-İran hattında bölgesel bazda hangi 
nedenlerden kaynaklanırsa kaynaklansın artan Sünni-Alevi gerginliği Kürtlerin aktör olarak 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yapısal durum Arap Baharı (?) çerçevesinde 
Ortadoğu’da ve özellikle Bereketli Hilal-İran hattında gelişen Alevi-Sünni gerginliği 
açısından da geçerlidir. Özellikle 2011 Arap Baharı rüzgarlarının Suriye’yi vurmasına paralel 
olarak uygulamaya geçirilen Osmanlı ana ülkesinde konuşlanan Türkiye’nin Suriye politikası 
bu noktada hususan II. Körfez Savaşı ile Amerika’nın Irak işgali çerçevesinde gelişen tarihsel 
bazda Alevi-Sünni gerginliğinin yeniden tekemmül etmesine tesir eden amillerden biri olduğu 
izlenimi vermektedir.  
 
Arap Baharı’nın Ortadoğu’da bir Sünni-Alevilik gerginliğine evrilme temayülü göstermesi 
çerçevesinde gelişen Türkiye’nin Suriye politikası iki temel sonuç oluşturmuştur:  
 

(1) Esad rejiminin Kürt politikasını değiştirmesine yol açan ve kendi Kürt realitesine yol 
veren mezkur politika değişikliği aynı zamanda Türkiye’nin kendi Kürt politikasını 
değiştirmeye zorlamıştır. Bu değişiklik ‘Çözüm Süreci’nin tetikleyicisi nedenlerinden 
biri olmuştur. 

(2) Politika İran’ın Şii Hilali’ni koruma insiyakının ortaya çıkmasında ciddi rol 
oynamasına paralel Türkiye’de de Sünni-Alevi tansiyonunun yükselmesine yol açma 
potansiyeli üretmiştir.  
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‘Çözüm Süreci’ni komplike yapan mesele Türkiye’nin mezhepsel tona sahip olmakla 
eleştirilen Suriye politikası ile ilişkisidir. Bu bir bakıma ‘Çözüm Süreci’nin bir ayağını havada 
bırakmaktadır. Süreç mezhepsel tercihlerin işin içine karıştığı vaziyetlerin Esad rejimince 
Kuzey Suriye’de oluşan de facto bir Kürt realitesine yol vermesine reaksiyon olarak gelişme 
potansiyelini bünyesinde taşıdığı için kendi Alevi realitesini içeren çift ayaklı bir temele ve 
çift yönlü bir istikamete özellikle ihtiyaç duymaktadır.  
 
Keza Şener Aktürk’ün ‘Çözüm Süreci’ öncesi Süreç Analiz’de 21 Haziran 2012’de “Kürt 
Açılımı ve Sonuçları” üzerine verdiği bir panelde ifade ettiği gibi Türkiye kendi etnik 
rejiminde ciddi değişiklikleri düşündüğünde ve bunu uygulamaya geçirmeye karar verdiğinde 
mutlak surette bunun kendi seküler (laik) rejiminde doğru ayarlamaları ve uyarlamaları 
yaparak ve paralel bir bir süreç geliştirmek suretiyle gerçekleştirmesi gerekliliğidir. Mevcut iç 
ve dış siyasetimizin bu çerçeveye her bakımdan ihtiyacı vardır.  
 
Araştırma merkezimizin sitesinde (www.surecanaliz.org) yayınladığımız Aktürk’ün panel 
transkripsiyonundan bu noktada yapılacak bir alıntı faydalı olabilir:  
 
“Açılım bu 2/3’lük (Aktürk’e göre dindar Kürtler, Süreç Analiz) grubu tatmin etme 
noktasında başarılı ve BDP’yi de bu bahsettiğim koridorla (Aktürk’e göre Kürt milliyetçiliği 
koridoru, Süreç Analiz) sınırlıyor ve eğer öyle bir siyasi amaç güdülüyorsa, o koridoru 
sıkıştırmak açısından da başarılı. Ama tabii başarısızlığı da Kürtlerin 1/3’i olan bu kesimi, 
yani %5-6 BDP seçmenini ikna edememiş olması, hala kendi Kürt seçmeni içinde bile bütün 
talepleri karşılayamamış olması.” 
 
“Ayrıca dini vurgulamak sadece birleştirmiyor, aynı zamanda bölüyor. 2008’de 
Boğaziçi’ndeyken yaptığım ‘Alevi-Kürt denklemi’ tam da bunun üzerineydi. Çünkü 
İslamiyet’i ortak kimlik olarak vurguladığınız zaman, birincisi, Aleviler kendilerini resmi 
kimlikten dışlanmış hissediyor, ikincisi, İslamiyet’i politik veya kişisel kimlik olarak 
benimsemek istemeyen, diyelim ki kesim, siz isterseniz ona laik kesim deyin, isterseniz 
Kemalist kesim deyin, milyonlarca insan dışlanmış hissediyor. Yani bir kutuplaşmayı yok 
ederken, Kürtlerin daha dindar olan 2/3’sini sisteme entegre ederken Batı Anadolu’daki 
milyonlarca insanı, ve Orta Anadolu’da, Alevi ve Alevi olmayan, Sünni ama laikliği daha 
baskın milyonlarca insan sistemin bir anlamda dışına itiliyor. Bir kutuplaşmayı azaltırken, 
başka bir kutuplaşmaya yol açıyor. Bunu da işte pek çok açıdan görüyoruz, Alevi 
mitinglerinde görüyoruz, zamanında Cumhuriyet mitinglerinde gördük.” 
 
Şimdi bunlara Hatay’daki protestoları, III. Köprü protestolarını ve hepsinin ötesinde Gezi 
Parkı protestolarını ekleyebiliriz. Dahası Türkiye kendi etnik rejimini değiştirme noktasında 
“I. Demokratik Açılım”ın (Temmuz 2009- Ekim 2011) da daha ilerisine giden ve 
Müslümanlık vurgusunun yoğun olduğu bir ‘Çözüm Süreci’ni (2013-…) geliştirdiği bir 
zamanda ve üstüne üstlük hükümet eden partinin muhafazakar köklerini daha fazla hatırlama 
ihtiyacı hissettiği ve her geçen gün psikolojisini daha fazla etkilediğine şahit olduğumuz bir 
zamanda mevzubahis edilen çift ayaklı ve çift yönlü politikanın yoksunluğunu yaşamaktadır. 
Bu durum ülke üzerinde elim sonuçlar oluşturmaya adaydır ve toplumsal implikasyonları da 
derin olacaktır.   
 
Ayrıca mezkur sürecin ülkenin Suriye politikasının mevcut hükümetin psikolojisini etkilediği 
bir zamanda ve doğrudan bu politikanın oluşturduğu bir tehdidin sonucunda alınmış bir tedbir 
niteliğine de aynı zamanda sahip olabilme özelliği sorunun zorluk derecesini artırmaktadır. 
Türkiye Suriye politikasının beklemediği bir tarzda kendi Kürt realitesini güçlendirmesi 
karşısında bu politikayı dinin temel referanslardan olduğu bir Kürt-Türk ittifakına 
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dönüştürebilme teşebbüsü geliştirmektedir. Bu teşebbüs uygulanan ve ‘Çözüm Süreci’nin dini 
vurgusunu (İslam kardeşliği) koyulaştırmakta ve eksik ayakta yer alan başta Aleviler olmak 
üzere Türkiye’nin seküler kanadının son zamanlarda artan ülkeye olan yabancılaşmasını daha 
da büyütmektedir. Gezi Parkı hadiseleri bu halin en açık külli işareti olarak karşımızda 
anlaşılmayı beklemektedir.  
 
Bu halin memleket siyasetinde derin bir ikilem oluşturduğu ortadadır. Eğer ‘Çözüm 
Süreci’nden geri dönülürse Türkiye’nin PKK etkisi altındaki Kürt realitesi ve Kuzey Suriye 
yapısı ülke bütünlüğü aleyhine derin bir Kürt yarığının oluşmasına neden olabilecekken 
Müslümanlık (Sünni) vurgusunun nedenlerinde ve sonuçlarında yoğun olduğu mezkur süreç 
sürdürülürse de bu sefer ülke bütünlüğü aleyhine derin bir Alevi çatlağının oluşabilmesi 
mümkün olabilecektir.  
 

*** 
 
Türkiye’de ve dünyada Alevilik sorununun kompleks bir karakter arzettiği açıktır. Alevilerin 
sahip olduğu inançlar, neyin parçası oldukları ve tarih boyunca yaptıkları seçimler özellikle 
Sünni egemen toplumlarda ve siyasi yapılarda sürekli tartışma  meselelerinde canlı bir 
gündem maddesi olarak kalmalarına neden olmaktadır. Bu noktada Sünni İslamcı bir hareket 
olarak tanımlayabileceğimiz Milli Görüş hareketi kökenli bir siyasi parti olan AK Parti’nin 10 
yılı aşkın bir zamandır iktidarda olduğu ve Türkiye’yi yönettiği bir politik atmosferde Alevi 
meselesinin yükselişi ilginç implikasyonlara sahip bulunmaktadır.  
 
Türkiye’de ve bölgesinde Alevi meselesinin yükselişinde AK Parti iktidarının mevcudiyetine 
eşlik eden pek çok faktör dikkat çekmektedir. Anadolu Aleviliği ile önemli akrabalıklara 
sahip Arap Aleviliği (Nusayrilik) kökenli bir ailenin (Esad Ailesi) etkili olduğu Suriye’deki 
Baas rejimi ile Arap Baharı rüzgarlarının istikameti çerçevesinde ve büyük ölçüde Sünni 
yapıya sahip olan muhalefetin rejim tarafından zorla bastırılmaya çalışılması karşısında alınan 
pozisyon icabı ilişkilerimizin kötüleşmesi bu faktörlerden biridir. Alevi kökenli bir ailenin 
hakim olduğu bir rejimle yaşanan gerginliğin Türkiye’nin kendi Alevi nüfusu ile de sıkıntılar 
oluşturduğu gözlemlenmektedir.  
 
Bu çerçevede özellikle bu politikanın ülkemizin kendi Arap Alevi popülasyonu üzerinde 
oluşturduğu tesirleri yakından müşahede etmek maksatlı geliştirdiğimiz “Türkiye’nin Suriye 
Politikasının Bölge Alevileri Üzerine Etkileri” çalışmamızın bu yönde mevzunun derinliğine 
malik olmak noktasında önemli aforizmalar içerdiğini düşünüyoruz. (Bkz. Yayınlar - 
Raporlar: www.surecanaliz.org ).  
 
Başka önemli ve adeta birbiri ile müteselsil bir ilişkiye sahip olduğu izlenimi veren faktör, 
Türkiye’nin uyguladığı Suriye politikasının tetiklediği izlenimi veren bir kararla Esad 
rejiminin ülkenin kuzeyinden (Kuzey Suriye: Rojava) askeri yapılanmasını çekerek Kürtlerin 
mezkur bölgede de facto bir yapı oluşturmasına zemin hazırlaması ile AK Parti iktidarının 30 
yıllık bir çatışma geçmişine sahip ülkenin kanayan yarası olan Kürt meselesinin çözümüne 
dönük 2009 Temmuzunda başlattığı Demokratik Açılım projesini 2012 başı itibariyle kritik 
bir “Çözüm Süreci” projesine dönüştürdüğü bir merhaleye girilmesi arasındaki psikolojik 
rabıtadır.    
 
Bu rabıta iki noktaya işaret etmektedir. Türkiye’nin Suriye politikası kendi iktidarının 
ideolojik kökleri kadar bölgesel çapta gelişen mezhepsel kutuplaşmadan etkilendiği izlenimi 
vermektedir. Bu politika ise Suriye’deki Esad rejiminin kendisinin varlığını kabul etmediği 
Kürt realitesinin iktidar olma iddiasında olduğu ülkenin kuzeyinde belirginleşmesine göz 
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yumma sonucunu oluşturmaktadır. Bu sonuç PKK bağlantılı bir Kürt hareketi olan PYD 
etkisinin yoğunlaştığı bir Kuzey Suriye-Rojava realitesi yaratmaktadır.  
 
Diğer yanda ise Türkiye “I. Demokratik Açılım” programı ile Öcalan-PKK-BDP ekseni ile 
diyalog kurarak kabul etmeye yanaştığı ama yeterli ilerlemeyi sağlayamadığı ve Suriye 
politikasının etkisiyle de Şii hilali ile mücadeleye girişmesi sonucunda İran destekli PKK ve 
bağlantılı hareketlerle kendi ülkesi kadar Suriye’de de çatışmak durumunda kalmıştır. Bu 
durum çift yönlü sonuçlar oluşturmuştur. Hem Suriye hem Türkiye’deki Kürt realitesinde ana 
aktör konumundaki PKK hem Suriye’de hem de Türkiye’deki Kürt realitelerinin siyaseten 
birbirini beslemesini Türkiye’nin Suriye politikası sayesinde İran desteğini kazanabildiği ve 
keza Türkiye’nin Suriye politikasından mütevellit olarak Esad’ın Rojava realitesini askeri 
bağlamda kabul etmesiyle sağlayabilmektedir. Bu Kürt realitesi adına muazzam bir başarıdır. 
Mevcut durum aynı zamanda İran etkisinin Şii hilali bağlamında PKK aracılığıyla da bölgede 
yaygınlaşmasıdır ki bu alanlardan biri Türkiye Alevileridir. Bu noktada izlenmesi gereken 
noktalardan biri Kürt Aleviliği-PKK rabıtasıdır.  
 
Türkiye uyguladığı politikalarla hem Suriye hem Türkiye’de Kürt realitesinin yükselişini 
sağlamaktadır (bkz. Yayınlar – Raporlar: “Türkiye ve Kürt Realitesi”, www.sureçanaliz.org ) ve 
bunda Türkiye’nin Alevi meselesine bakışının etkili olduğu Suriye politikası kesişme kümesi 
konumu arzetmektedir. Çünkü Türkiye’de PKK Rojava’nın psikolojik etkisi ile açılım ile 
mesafeli hareket edebilirken Rojava’da PKK’nın Türkiye (ve Irak)’taki etkisini kendi 
yapılanmasında psikolojik ve fiziksel bir temele dönüştürebilmektedir. Bu karşılıklı besleme 
vaziyeti özellikle I. Demokratik Açılım sürecinin “collapse” olmasına etki ettiği kadar 
Türkiye devleti için ciddi bir güvenlik tehdidinin oluşmasına da neden olmuştur. Sonuç 
Türkiye siyasi sisteminin ‘Rojava’ realitesi ve İran-PKK ekseninin Türkiye Alevileri üzerinde 
de etkisini gösterme ihtimalinin belirmesi karşısında kendi Kürt realitesi ile uzlaşmaya 
yanaşması girişiminin doğmasıdır. Bu yeni girişim “Çözüm Süreci” (II. Demokratik Açılım) 
olarak isimlendirilmiştir.     
 
Kuşkusuz bu yeni girişim Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Şii Safevi lider Şah 
İsmail’e karşı başlattığı Doğu seferi sırasında İdris-i Bitlisi arabuluculuğuyla Kürdistan 
liderleri ile yaptığı ittifak koşullarına belirli benzerlikler arzetmektedir. Mevcut durumda AK 
Parti iktidarının hakim olduğu Türkiye Şii tehdidi güçlü bir şekilde komşuları Irak, Suriye ve 
nihayet kendi sınırlarında hissettiğinde Kürtlerle ittifak etme gereği hissetmekte ve 
Osmanlıların Şii Safevi tehlikesi karşısında çoğunluğu Sünni olan Kürtlerle yaptıkları ittifak 
koşullarına benzer bir konjonktür arz-ı endam etmektedir. Bu konjonktürün Türkiye’nin eski 
Osmanlı başkenti İstanbul’a yapmayı düşündüğü -büyük bir kanal projesinin önemli bir 
parçası olarak- üçüncü köprü projesine Yavuz Sultan Selim ismini verdiği günlere rastlaması 
ise oldukça manidardır.    
 
Türkiye ve Suriye açısından hadiseye bakıldığında garip olan nokta ise her iki ülke iktidarında 
kaim olan mezhepsel hassasiyetin karşılıklı olarak iki ülke arasında yol açtığı gerginliğin her 
iki ülkenin kendi Kürt realitelerinin güçlenmesine yol açmasıdır. Gerginlik Suriye’yi ülkenin 
kuzeyindeki Kürt realitesinin gelişmesine Türkiye’nin kendi Kürt meselesi ile meşguliyetini 
arttıracağı ve Suriye ilgisinin azalacağı kanaati ile engel olmamaya sevkederken gerçekten de 
bu tahminin İran desteği altındaki ve Suriye kolu oldukça güçlü olan PKK’nın Türkiye’deki 
faaliyetleri ile doğrulanması karşısında Türkiye’yi kendi Kürt realitesi ile Öcalan-PKK-BDP 
ekseni üzerinden uzlaşmaya sevketmektedir.  
 
Kritik nokta bölgede Yavuz zamanındaki gibi güçlü bir Osmanlı yapısının namevcut oluşu ve 
Kürt realitesinin görülmemiş bir düzeyde yükselişe geçtiği realitesinin mevcudiyetidir. Ayrıca 
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mevcut koşullardaki uzlaşmanın Alevi ayağının eksik oluşunun Yavuz zamanından daha fazla 
Kürt hareketi için sonuçlar oluşturabilecek potansiyelin hem PKK’da hem Suriye iç politik 
denkleminde -Sünni muhaliflerle tedrici olarak özellikle Kuzey Suriye’de tansiyonu artan 
çetrefilli bir ilişkiye sahip ve Esad rejimi ile mesafeli ama rasyonel rabıtasını sürdüren PYD 
realitesi düşünülürse-  mündemiç olduğudur.   
 
Belki de Türkiye’nin Yavuz-İdris-i Bitlisi hattını aşan kendi içinde hem Kürt realitesine hem 
de Alevi gerçekliğine cevap veren bir Kürt-Türk ittifakına ihtiyacı vardır. Böyle bir ittifakın 
bölgemiz açısından ve Türkiye’nin kazanacağı imkanlar bakımından muazzam sonuçları 
olacaktır. Tersi hal ise Türkiye’nin Mezopotomya-Mısır hattında hareketlenen 
toplumsal/siyasi fay hatları arasında sıkışması sonucunu oluşturabilir.  
 
Bütün bu bağlamları düşünerek araştırma merkezimiz Türkiye’nin Suriye Politikasının etki 
alanlarını inceleme noktasında başlattığı Arap Alevileri çalışmasını Alevi toplumun bir başka 
önemli segmenti olan ve “Çözüm Süreci”nin geleceği bakımından önemli implikasyonları 
bünyesinde barındıran Kürt Alevileri üzerinden sürdürmenin Türkiye ve bölgedeki 
gerginliklerin gelecekte nasıl süreçlere evrilebileceğini izlemek bakımından elzem olduğunu 
düşünmüştür. Bu çerçevede merkezimiz konunun uzmanı olan ve konuya hakim değerli 
akademisyen hocalarımızdan kurulu bir ekiple Kürt Alevileri ve “Çözüm Süreci” ismini 
verdiği çalışmasını başlatmıştır. 
 
Hususiyetle tarihi Kürt hareketleri içinde kendine özgü bir karaktere sahip ve mevcut 
hükümetin İmralı üzerinden belli bir ilişki geliştirdiği PKK’nın Sünni-Şii ve Osmanlı-Safevi 
mücadelelerinin günümüz siyasi yapılarının çatıları altında geldiği nihai çerçevede nasıl bir 
konuma sahip olduğunun anlaşılmasının ve bu mezhepsel kuşaktaki Kürtler –ister Alevi ister 
Sünni olsun- için ne ifade ettiğinin tespitinin günümüz meselelerini ve tarihsel sürecin 
evrimini anlamaya yardım edeceğini düşünüyoruz. Bu perspektifte Kürt Alevilerinin temsil 
ettiği çerçevenin bu meselelerinin anlaşılmasındaki önemini ortaya koyabilirsek bunun 
özellikle içinde bulunduğumuz “Çözüm Süreci” bakımından pek çok düşünce ve aksiyon 
açılımını tetikleyebileceğini de ayrıca düşünüyoruz.    
 
Umarız çalışmamız hedeflenen amaçlarına ulaşır ve memleketin düşünce ufkuna önemli 
katkılar sağlayacak veriler ve analizleri üretebilecek kabiliyete sahip olabilir. Bu tespit ve 
analizlerin hem karar vericiler hem de tüm farklı kesimler ve kamuoyunun zihin ve gönül 
dünyasını genişletecek ve zenginleştirecek unsurları taşıması çalışmanın en önemli 
hedeflerinden biridir.   
 
B.  ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 
 
Proje derinlikli mülakatlara dayalı bir alan çalışmasıdır. Belirlenen soru setleri sahada kar 
topu tekniği ile uygulanmıştır. Her yerleşim biriminde Alevi-Kürt toplumunun önde gelen 
‘kimlik’ temsilcileri ile derinlikli mülakatlar yapılmıştır. Bunun yanı sıra Alevi toplumuna 
mensup öğrenci, işçi, ev hanımı, dede, çiftçi ve küçük işletme sahipleri gibi Kürt Alevilerinin 
farklı kesimlerinden vatandaşlarla da derinlikli görüşmeler yapılmıştır. İstanbul, Ankara, 
Sivas, Erzincan, Malatya, Dersim, Bingöl ve Varto (Muş) olmak üzere 8 temel merkezde  
toplam 126  (14 kadın, 112 erkek) vatandaşla görüşülmüştür.  
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Çalışmaya başlamadan önce katılımcılara, araştırmanın mahiyeti, hedefleri ve ne şekilde 
uygulandığına dair detaylı bilgiler verilmiştir. Araştırma merkezinin daha önce yapmış olduğu 
çalışmalardan örnekler temin edilmiştir ve ayrıca araştırma ekibindeki araştırmacıların kimliği 
ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Ses kaydı alınması konusunda katılımcıların onayı 
sorulmuştur. Katılımcıların ses kaydı tercih etmediği durumlarda araştırma ekibi sadece 
dinlemekle veya not almakla yetinmiştir.  
 
Çalışmada katılımcılara 40’ın üzerinde soru yöneltilmiştir. Bütün araştırmacılar aynı soru 
setini kullanmışlardır. Sorular haricinde derinlikli görüşmelerin bazı durumlarda farklı 
konulara da kaydığı olmuştur ve bu konuşmalar da kayda alınmıştır ancak genel olarak 
çalışmanın odağının dağılmamasına azami dikkat gösterilmiştir. 
 
Çalışmadaki soru setler temelde 7 temaya odaklanmıştır: 1) kimlik; 2) hayat hikayeleri; 3) 
Alevilerin sorunları; 4) Kürt sorunu; 5) çözüm süreci; 6) devlet algısı ve 7) din devlet 
ilişkileri.  Kürt Alevilerinin “çözüm sürecine” bakışları, Türkiye’nin Suriye politikasının ne 
şekilde anlaşıldığı ve “Gezi Parkı” olayları ile ilgili duygu ve düşünceler özellikle 
irdelenmeye çalışılmıştır. Proje 4 evrede aşama aşama yürütülmüştür. 
 
(1) Arkaplanın Hazırlanması: İlk evre Alevi-Kürt toplum, kültür ve tarihi ile yaşadıkları 

yerleşim merkezlerinin hususiyetleri ve mülakat yapılacak muhtemel kişilerin tespitleri 
ile ilgili arka plan çalışması yapılmıştır. Saha çalışmalarına başlamadan önce hazırlanan 
mülakat sorularının pilot uygulamaları yapılarak pratikte uygulanabilirliği test edilmiştir.  
 

(2) Saha Çalışmaları: İkinci evrede bu hazırlıkların arka planı içinde derinlikli mülakatların 
yapılacağı saha çalışmalarına geçildi ve ilgili yerleşim merkezlerinde görüşmeler 
tamamlandı. Bu evrede her yerleşim merkezinde Alevi-Kürt toplumu temsil kabiliyetine 
sahip her meslekten ve kanaatten kişilerle derinlikli mülakatları yapıldı. Görüşmeler 
mümkün oldukça kayıt altına alınmıştır. Toplamda 14 ekip tarafından 126 katılımcı ile 
derinlikli mülakat yapıldı. Bu muhatapların doksanının (90) bölgede, yirmi yedisi (27) 
İstanbul ve dokuz (9) görüşme Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  
 

(3) Raporlamalar: Her yerleşim biriminde yapılan çalışmaların tazeliğinde ilgili sahadaki 
çalışmanın bitmesini müteakip proje ekibi izlenimlerini, mülakat değerlendirmelerini ve 
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genel tabloyu ortaya koyacak analizlerini içerecek raporlarını yazdılar. Mülakat kayıtları 
çözümlenerek bütün araştırma ekiplerine ulaştırıldı.   

 
(4) Nihai Rapor: Tüm yerleşim birimlerindeki saha çalışmaları ve mülakatların bitmesini 

müteakip proje ekibi yapılan raporlamalar ve analizler ışığında son raporu kaleme aldı. 
Genel tespit ve karşılaştırmalı analizlerin yanı sıra, sahadan alınan veri ışığında çözüm 
önerileri de ortaya konuldu. Bu öneriler ağırlıklı olarak saha araştırmasından ortaya çıkan 
veriler doğrultusunda oluşturuldu. 

 
Proje yönteminin uygulanmasında sonuçları etkilemesi bakımından özellikle iki kritik noktaya 
dikkat edilecektir: Derinlikli Mülakatların muhatapları ve sorulacak soruların nitelikleri. 
 
 
C.  GENEL TESPİTLER 
 
Proje uygulaması muvacehesinde sürdürülen yoğun saha çalışmaları, ekibimizin zengin 
kanaatleri temsil eden yapısı ve hocalarımızın akademik arkaplanlarının sağlamlığının bir 
katma değer etkisi olarak ortaya çıkan genel tespitleri aşağıdaki bağlamlar çerçevesinde 
ortaya koymak mümkündür.  
 

• Mülakat yapılanların büyük çoğunluğunun “Çözüm Süreci”ni kanın durması 
bakımından olumlu gördükleri ama Alevilerin çözüm sürecinin dışında tutulduğu 
hissiyatına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu bakımdan pek çok kişinin süreci bir 
oyalama taktiği olarak görmeye temayül gösterdikleri izlenmiştir.  

• “Çözüm Süreci”nin Türkiye’de ve özellikle bölgede başarıya ulaşması bakımından bir 
‘Alevi’ derinlik içermesinin elzem olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan Alevi 
çalıştayları düşüncesinin yeniden uyandırılması ve bir “Alevi Açılımı”nın “Çözüm 
Süreci”ne entegre olarak ya da paralel bir şekilde sürdürülmesinin gerekliliği 
gözlemlenmiştir.  

• İnsanların ana dilleri Kırmanci ya da Zazaki olsa da kendilerini Kürt olarak tanımlama 
noktasında farklı reaksiyonlar gösterdikleri gözlemlenmiştir. Kendini öncelikle Kürt 
değil ama Alevi olarak tanımlayanların siyasi olarak CHP’ye daha yakın olduğu Kürt 
olarak tanımlamayı tercih edenlerin ise BDP’ye yakın bir siyasi çizgide oldukları 
gözlemlenmiştir. Bu siyasi şekillenme düşünüldüğünde “Doğu Alevileri”ndeki Kürt 
kimliği tonunun güçlendiği gözlemlenmiştir.  

• Kürt Alevi kimlik tanımlamaları ile ilgili genel bir kafa karışıklığı gözlemlenmiştir. 
Bu durum bir tür ‘kimlik karmaşası’ (kimlik konfüzyonu) olarak da isimlendirilebilir. 
Bu çerçevede bölgedeki siyasi partilerin yürütecekleri politikaların bu kimliğin (Kürt 
Alevi) hangi parçasının güçlenebileceği konusunda da önemli rol oynayacağı 
izlenmiştir.  

• AK Parti’ye bölgedeki Alevi camiasından yoğun bir tepkinin olduğu gözlemlenmiştir. 
Pek çok uygulanan politika yanında III. Köprü’ye Yavuz Sultan Selim ismi 
verilmesinin varolan tepki ve öfkeyi daha da körüklediği gözlemlenmiştir.  

• CHP politikaları yetersiz olmakla beraber –Kılıçdaroğlu’nun Dersimli ve Alevi 
olmasına rağmen kendi kimliğini açıklamaktan çekindiği ifade edilerek- mecburi bir 
desteğin genel olarak varolduğu tespit edilmiştir.  

• BDP’ye olan bölge insanındaki bakışın gitgide olumlu bir çizgi izlediği 
gözlemlenmiştir. 

• Bazı istisnai yerler dışında MHP’ye de yoğun bir tepkinin –geçmişi ve mevcut 
politikaları çerçevesinde- olduğu gözlemlenmiştir.  
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• Türkiye’nin Suriye politikasına bölge insanında yoğun bir tepkinin olduğu ve 
Suriye’nin içişlerine karışmanın doğru olmadığı gözlenmiş olup Suriye’de Türkiye’nin 
bir mezhep mücadelesine taraf olduğu fikrinin hakim olduğu izlenmiştir. Bu noktada 
Başbakan’ın bu politikalar nedeniyle Alevilere zulüm yaptığı düşünülen liderlerle 
özdeşleştirildiği gözlemlenmiştir.  

• Şafii Kürtler ile Alevi Kürtler arasında ciddi gerginlik hatlarının olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bakımdan “Çözüm Süreci”nin Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi hattına 
tekabül ettiği ve bir tür Sünni Türk-Şafii Kürt ittifakı olduğu yönünde bir yaklaşımın 
geliştiği gözlemlenmiştir. Bu çerçevede Öcalan’ın Nevruz’da yaptığı İslam kardeşliği 
temelli Türk-Kürt İttifakı çağrısına da yoğun tepki olduğu izlenmiştir.  

• Öcalan’ın Kürtlerin haklarını savunan bir insan olduğu yönünde genel bir kanaatin 
olduğu ancak Alevilerle ilgili yaklaşımı noktasında –özellikle son çıkışları ve 
politikası çerçevesinde- şüphelerin olduğu gözlemlenmiştir.  

• Devletin Kürt sorununa bakış başta olmak üzere eski devlet olmadığı ancak sonuç 
olarak sorunları çözme noktasında yetersiz ve hala tam anlamıyla güven duyulabilecek 
bir devlet olmadığı yaklaşımı ile de yoğun bir şekilde karşılaşılmıştır.  

• Gezi Parkı olaylarına bölgede yoğun ve tam bir desteğin olduğu tespit edilmiş olup 
hükümetin tavrının ağır bir şekilde kınandığı gözlemlenmiştir.  

• Ergenekon operasyonları ile ilgili genel bir kafa karışıklığı gözlemlenmiştir. Genel 
kanı kurunun yanında yaşın da yandığı yönündedir. Askeri vesayetin gerilemesinin iyi 
olduğu yönünde bir kanaatin varlığı hissedilse de operasyonların yapılma amacının 
AK Parti’nin kendi vesayetini oluşturmak olduğu pek çok kez ifade edilmiştir.  

• Laiklik ve Atatürk konusunda yoğun bir hassasiyet olduğu ve her iki konuda da 
mevcut hükümetin yoldan saptığı kanaatinin de hakim bir düşünce ve duygu haline 
geldiği gözlemlenmiştir.  

• Diyanet İşleri Başkanlığı’na da yoğun tepkilerin olduğu gözlemlenmiştir. Eşit statü ve 
temsilin ya da ilgili kurumun lağvı gibi taleplerin yükseldiği gözlemlenmiştir.  

• Mülakat yapılan insanların büyük çoğunluğunun haklar bakımından ayrımcılığa 
uğradıklarını düşündükleri gözlemlenmiştir.  

• Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulmasının evrensel ve genel bir talep 
olarak dillendirildiği gözlemlenmiştir. 

• Başbakan başta olmak üzere devlet yöneticileri ve mülki amirlerin cemevlerini 
ziyaretinin Alevi toplumun hükümete karşı tepkilerini azatması bakımından olsun 
devlet ve hükümetle daha pozitif ilişkiler geliştirebilmeleri bakımından gayet pozitif 
sonuçlar oluşturabileceği tespit edilmiştir. Alevi toplum ibadethane olarak kabul 
ettikleri mekanların resmi devlet görevlilerince yapılan ziyaretlerini varlıklarının aynı 
zamanda meşruiyetinin bir tanınması olarak ele aldığı için bu karşılıklı önyargıların 
kırılması ve toplumsal entegrasyonun gelişebilmesine de uygun zemin hazırlayacaktır. 

• Cami-cemevi projesine genel olarak sempatik bir yaklaşımın olmadığı ancak faydalı 
olduğunu düşünenlerin –azınlık olmakla beraber- varlığı tespit edilmiştir.  

• Avrupa Alevilerinin bölge Alevilerinin düşünce ve hareket çizgilerinin 
belirlenmesinde etkili aktörler oldukları tespit edilmiştir.  

• Alevi toplumun –özellikle dedeler ve ocaklar bakımından- eğitim sorunları defaten 
ifade edilmiştir. Sorunun derinliği düşünülerek bir “eğitim modeli”nin 
geliştirilmesinin – kültürel boşluk içinde kalması halinde aşırı uçlara yönelme 
temayülü gelişebilecek genç nüfusun varlığı da düşünülerek- önemi görülmüştür.  

• Tarihi zengin olan bölge yerleşim birimlerinde kültür ve turizm faaliyetlerinin 
desteklenmesi ve teşvik edilmesinin hem devlet algısında olumlu açılımlar yapmaya 
hem de bölgenin çoğunda beraber yaşayan Alevi ve Sünni toplulukların ortak tarihi 
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miraslara sahip çıkma noktasında aralarındaki işbirliğinin ve ilişkilerinin gelişmesine 
yardımcı olmak noktasında çok yönlü pozitif sonuçlarının olacağı gözlemlenmiştir. 

 
 
D.  KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 
 

• Haklar bakımından ayrımcılığa uğramak noktasında, kırsal alan ve kentler şeklinde bir 
ayrımı yapmak o kadar da kolay gözükmemektedir. Ancak coğrafya bu ayrımcılık 
konusunda çok daha ayrıntılı detayları bize verebilmektedir. Bu çerçevede farklı 
ayrımcılık tarzları söz konusudur. Ancak özellikle kırsal alanda bulunan Kürt Aleviler 
arasında devlet-vatandaş ve Alevi-Sünni ilişkilerinin çok daha olumsuz ve sıkıntılara 
mütemayül olduğu görülmektedir.  

• Türkiye’de Alevi-Sünni bütün topluluklar arasında göç olgusunun ağırlığını görmek 
mümkündür. Cumhuriyet döneminde özellikle 1960’lı yıllardan başlamak üzere, 
ekonomik temelli olmak üzere, kırsal alandan kentlere büyük bir göç hareketinin 
gerçekleştiği söylenebilir. Ancak Aleviler söz konusu olduğunda ise, ekonomik 
saiklerin dışındaki motiflerin de göç etme nedenleri olarak ifade edildiği 
görülmektedir. Ekonomik faktörler dışındaki bu motifleri etnik ve dini ayrımcılık 
olarak açıklamak mümkündür. Devletin ve çoğunluğun benimsediği mezhepçi ortamın 
yanı sıra Maraş ve Dersim katliamları gibi gelişmelerin de Alevilerin kırsal alandan 
göç etmelerinde rol oynayan etmenlerden olduğu ifade edilebilinir.     

• Alevilerin köken meselesi tartışmalarında ise doğudaki Kürt Alevilerin kendine özgü 
bazı hususiyetleri bulunmaktadır. Farklı coğrafyalardaki Kürt Aleviler söz konusu 
olduğunda Dersim kökeni vurgusunun yani Dersimden gelme meselesinin ön planda 
olduğu görülmektedir. Bunun dışında ikincil olarak Horasan kökeni vurgusundan 
bahsedilebilir. Horasan kökeni vurgusu Dersim yöresi söz konusu olduğunda hem 
Nazımiye gibi belli bölgelerde daha yoğun hem de Kürt milli bilincinin, Kürt 
hareketinin yükselmesine yönelik tepkisel bir nitelik de taşımaktadır.  

• Hayatlarında Kürt Alevi inanç ve gelenekleri ile daha fazla karşılaşan, geleneksel 
yapının hayatlarında karşılık bulduğu Dede ve daha yaşlı kuşaklar ile kentlerde 
büyümüş veya kırsal alanda yaşayan ancak Kürt Alevi inanç ve gelenekleri ile 
karşılaşmamış, dünyayı Kürt Alevi inanç ve gelenekleri penceresinden görmeyen 
siyasi/ideolojik denilebilecek anlayışa sahip genç kuşaklar şeklinde iki ayrı dünyadan 
söz edilebilir. Bu farklılık kendi kimliklerini ifade noktasında da kendisini 
göstermektedir. Örneğin Alevi kimliğini ön plana çıkaranlar ile Kürt kimliğini ön 
plana çıkaranlar arasında Çözüm Süreci’ne yönelik bakış farklılıkları dikkat 
çekmektedir. Alevi kimliğini ön plana çıkaranların öncelikleri daha çok Aleviliğin 
sorunları üzerinde yoğunlaşan, inanç odaklı bir nitelik gösterirken, Kürt kimliğini ön 
plana çıkaranlar da ise Aleviliğin sorunları ikinci plana atılmakta, Kürt hareketi ve 
sorunları üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Çözüm sürecine ilişkin olumlu veya 
olumsuz yaklaşımların bu öncelikler üzerinden belirlendiğini ifade etmek 
gerekmektedir.  

• Kürt Alevilerin yaşadıkları bölgelerde 2004 Yılından günümüze gerçekleştirilen seçim 
sonuçlarının analizinin dikkat çekici yönleri şu şekilde özetlenebilir. Siyasi 
gelişmelerin seçmenlerin siyasi davranışlarında beklenmedik değişikliklere yol 
açabildiği gözlemlenmektedir. Erzincan’da 2014 Yerel Seçim sonuçları incelendiğinde 
CHP’nin oy oranının yerel seçimleri kazanmakta yetersiz olduğunu gören Kürt Alevi 
seçmenlerin, sağ-sol olaylarındaki konumlandığı yer nedeniyle, Alevi hafızasında 
olumsuz bir yer işgal eden MHP’yi destekleyerek, yerel yönetimlerde birinci parti 
olmasını sağladığı görülmektedir. AK Parti’nin kazanma olasılığı, Kürt Alevi seçmeni 
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böyle radikal bir tercihe yöneltmiş, MHP, AK Parti’nin alternatifi olmuş 
görünmektedir. Ayrıca 2009 ve 2014 yerel seçim sonuçları dikkate alındığında, 
Tunceli, Ovacık ve Sivas,  Divriği gibi yerlerde ÖDP ve TKP gibi küçük siyasi 
oluşumlar, Türkiye’nin genelinin çok üzerinde oy oranları alabilmekte ve hatta 
Ovacık’ta belediye başkanlığını TKP’li bir aday kazanabilmektedir. Bu bölgede 
geleneksel olarak güçlü olan CHP’ye yönelik alternatif arayışı olarak dikkat 
çekmektedir.       
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IV  MÜLAKAT TEMALARI 
 
A. “Biz Kimiz?!”: Kürt Alevisi, Kürt ya da Alevi?! 
 
Genel olarak bakıldığında katılımcıların kendilerini tarif noktasında Aleviliğin ön planda 
olduğu görülmektedir. Oysa hayat hikayesine ilişkin sorularda konuşulan dil Kürtçe, Zazaca 
üzerinden değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür. Görüşülenlerin neredeyse yarısını 
oluşturan çoğunluğu kendilerini Alevi olarak tanımlarken, diğerleri sırasıyla Alevi, Alevi 
Kürt, Alevi Türk olarak sıralanmaktadır.  Bu tanımlamaları Kürt Alevi, Kürt ve Kürt Kızılbaş 
tanımlamaları izlemektedir. Bunun dışında kendilerini evlad-ı resul (güruh-u naci/seyit 
soyundan), Sosyalist, Dersimli, insan olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Geriye kalanlar 
ise, birer görüşmeci şeklinde Zaza Alevi, Türk Alevi, Kızılbaş Alevi, Kırmanc, Kurmanc, 
Ateist tanımlamalarından oluşmaktadır.  
 
Bazı katılımcılar okul, iş vb. ortamlarda sıkıntı yaşamamaları için aileleri tarafından 
kendilerine Kürt, Alevi şeklindeki kimliklerini gizlemeleri gerektiğinin söylendiğini, 
kendilerini Türk olarak tanımlamalarının öğütlendiğini de ifade etmektedirler.  
 
Bir diğer nokta da kimlik ifadesi noktasında bir kafa karışıklığının bulunduğudur. 
Katılımcıların bir bölümü, kendilerini Alevi, Kürt, Türk, Zaza şeklinde birleşik bir kimlik 
tanımlaması içerisinde görürken, bazıları da bunların herhangi birini seçmekte kararsız 
olduklarını ifade etmekte, diğerleri ise Alevi, Kürt, Zaza kökenli olduklarını ancak tepkisel 
olarak bütün bu kimliklerin dışında insan olmak, solculuk, sosyalistlik, hümanizm gibi 
kavramlar üzerinden ifade etmeye çalıştıkları görülmektedir.  
 
Kürt Aleviler’in Dersim Katliamı başta olmak üzere, Koçgiri vb. gelişmeler nedeniyle 
yaşanan çeşitli göç hareketlerinden olumsuz yönde etkilendikleri görülmektedir. Bu hal 
sürekli hatırlanan ve tekrarlanan acı hatıralarla kendisini göstermektedir. Görüşülenlerin 14’ü 
hayat hikayelerini anlatırken bu katliam/sürgün/göçler ve sonrasında yaşananlara da dikkat 
çekmişlerdir. Ailelerinin Karaman’a, Kayseri’ye, Muğla’ya ve Malatya’ya göç etmelerinden, 
bunun öncesinde ve sonrasında yaşananlardan hatta kimlik dahi verilmemesi gibi 
mağduriyetlerden bahsetmişlerdir. Yine benzeri özellikler göstermekle birlikte yakın zamanda 
yaşanması nedeniyle Kürt Alevi bölgelerinde Devletin PKK ile yürüttüğü mücadele 
çerçevesinde köy boşaltmalar ve/veya  çatışmalardan zarar görmeler yüzünden de yaşadıkları 
yerleri terk edenler bulunmaktadır.       
 
Hayat hikayelerinde inanç olarak Aleviliğin benimsendiğine de vurgu yapılmakta ancak, 
Kürtlük ve Zazalık gibi etnik tanımlamaların da zaman zaman Alevi kimliğinin önüne geçtiği 
görülebilmektedir. Ayrıca görüşülenlerin 1/10’u Alevilik’te önem taşıyan ocak sistemi yani 
dedesoylu bir aileden geldiklerini ifade etmektedirler.  
 
Belirtilen bir diğer husus da Kürt ve Alevi olmaktan kaynaklanan özellikleri nedeniyle 
görüşülen kişilerin işsizlik, okullarda farklı muamele vb. yaşadıkları ayrımcılık ve bunun 
yarattığı yabancılaşmanın neden olduğu sorunlardır. Buna ek olarak kadın olmanın da ek bir 
ayrımcılık ve haksızlığa uğrama nedeni olduğu, kız çocuklarının okumalarının engellendiği 
hayat hikayelerine yansımış bulunmaktadır.     
 
Günümüzde gelinen nokta itibariyle, Kürt siyasal hareketi ve PKK’nın görünür seviyede 
Tunceli, Varto gibi bölgelerde yaşayan Kürt Alevileri’nin sempatisini kazandığı 
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görülmektedir. Özellikle siyasi görüş olarak BDP’ye yakın Kürt Alevilerin bu çizgide 
oldukları söylenebilir.        
   
Anadil ve Kimlik İlişkisi 
 
Kürt Aleviler’in hayat hikayelerini anlatırken vurguladıkları en önemli unsurun dil konusu 
olduğu görülmektedir. Kürtçe veya Zazaca olarak genellenebilecek iki ana kolla ifade edilse 
de buna ek olarak tarihsel süreç içerisinde yöresel bazı farklılıkların da devreye girmesiyle 
farklı Kürt toplulukların birbirlerini zor anladıkları lehçeler ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu 
çerçevede yaygın kullanılan Kürtçe ve Zazaca isimlendirmesinin yanı sıra, Kurmanci, 
Kırmançki, Dersimce, Dersim Kürtçesi gibi isimlendirmeler de söz konusudur. Aynı aile 
içinde, evlilikler veya farklı alanlara göç nedeniyle Kürtçe, Zazaca veya Türkçe olmak üzere 
farklı dillerin konuşulduğu görülmekte, bu tarz aileler arasında Türkçe bilmeyen yaşlı nüfus 
azaldıkça, zaman içerisinde Türkçe’nin giderek ortak dil niteliğinin belirginleşeceği de açıktır.  
 
Dil konusu Kürt Alevilerin kimliklerinin en önemli parçası olarak dikkat çekmekte, 
görüşülenlerin yarısı konuştukları dili belirtme ihtiyacı duymuşlardır. Cumhuriyet döneminde 
her alanda yaşanan dönüşüm, Kürt Aleviler arasında dil konusunun önemli rolünü farklı 
şekiller altında korumasına neden olmuştur. Aile içi ilişkilerden başlamak üzere, Kürt 
topluluklar arası ve devletle olan ilişkilere kadar dil faktörü eksenli gelişmeler insanların 
hafızasında hem tazeliğini korumakta hem de günümüz gelişmeleriyle de bir şekilde 
güncellenmektedir.  
 
Türkçe bilmemekten dolayı okulda, devlet dairelerinde ve özellikle kentlerde yaşanan 
marjinalite, legal veya illegal cezalandırılma ve hor görülme olaylarında dil, önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmakta, hayat hikayelerinde de bu bağlamda çeşitli örnek olaylar 
üzerinden aktarılmaktadır. İlkokulda Türkçeyi iyi konuşamamak, Kürtçe konuşmak cezayla, 
hatta dayakla karşılaşmakla sonuçlanabilirken, aynı zamanda güvenlik veya hukuki süreçlerle 
karşılaşma noktasında daha fazla kötü muameleye maruz kalmaya neden olmaktadır. Bu 
yöndeki devlet politikaları Kürt kökenli öğretmenlerin dahi Kürt öğrencileri, Kürtçe 
konuştukları için cezalandırmaları ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca kentlerde yetişenler başta 
olmak üzere kırsal alanda da olsa gençlerin anadillerinden daha fazla uzaklaşma eğiliminde 
oldukları gözlemlenmektedir.   
 
Ayrımcılık Hissi 
 
Haklar bakımından uğranılan negatif ayrımcılık konusunun katılımcılar bakımından pek çok 
hatırlanmak dahi istenmeyen örneklerle dolu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda devlet 
“Türk, Sünni ve sağcı” olarak tanımlanmaktadır. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, eskiden 
Alevi kimliğinin ifade edilemediği ortamlardan, bu anlamda zamanla nispeten daha olumlu 
bir ortama gelindiği gözlemlenmekle birlikte, Alevi ve Kürt kimliğinin ifadesi noktasında hala 
sıkıntıların devam ettiği söylenebilir. Katılımcılar ayrımcılığa uğramalarının temel nedenleri 
olarak Alevi ve Kürt olmak, Kürtçe, Zazaca konuşmak olarak görmektedirler. Bunlara Alevi 
ve Kürt olmanın, aynı zamanda komünist ve solcu olmakla da eşdeğer görüldüğünü eklemek 
gerekmektedir.  
 
Ana ayrımcılık sembolleri olarak Kürt, Kızılbaş (Alevi), Komünist (Solcu) olarak bilinen 3 
K’dan söz edilmekte, bazı kadın katılımcılar bu ayrımcılık kategorilerine “kadın” olmayı da 
eklemek suretiyle, konunun cinsiyet boyutuna da dikkat çekerek daha da genişletmektedirler. 
Katılımcılar yaşadıkları ayrımcılığı “ötekiyiz, eşit yurttaş olarak görülmüyoruz, her şeyden 
mahrum kalmışız, doğuştan suçlu olarak görülüyoruz, etnik/dini kimliğimizi yaşayamıyoruz, 
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ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan görülüyoruz, farklı muameleye tabi tutuluyoruz” şeklinde 
çeşitli örnek olaylarla açıklamaya çalışmaktadırlar. Az sayıda kendilerinin doğrudan 
ayrımcılığa uğramadıklarını söyleyen katılımcı ise, bunları kendileri yaşamamalarına karşın 
tanık olduklarını ve duyduklarını ifade etmektedirler. Bazı bölgelerde ise ayrımcılık etnik 
kimlik üzerinden yani Türk, Kürt olmak üzerinden değil, Alevilik, Sünnilik üzerinden 
gerçekleşmektedir. Sorunun Kürtlük, Alevilik meselesinin de ötesinde bölgesel bir sorun, 
doğu bölgelerinin ayrımcılığa uğratılması olarak görenler de bulunmaktadır.    
 
Ayrımcılığın yaygın oluşu nedeniyle katılımcıların değişik savunma mekanizmaları 
geliştirdikleri dikkat çekmektedir. Bunlardan bazıları ayrımcılığı normal bir olaymış gibi 
karşılamakta, yer yer kimliklerini gizlemekte ve Türkiye’nin bir gerçeği olarak görmekte iken, 
bazıları ise fikri ve siyasi platformlarda bu ayrımcılıkla mücadele yolunu seçen Kürt Aleviler 
olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.   
 
Alevilere kötü gözle bakılmakta, TV’lerde yakın zamanlarda bile hep Alevi Kızılbaş 
denilerek aşağılanmakta, bu tür olaylar hep cezasız kalmaktadır. Resmi inancın dışında 
sayılma nedeniyle oluşan önyargıların mahsulü olarak mum söndü vb. iftiralarda 
bulunulmaktadır. Eskiden Cemlerin gizli yapılmasına ilişkin anılar çok taze iken, bugün dahi 
ülkenin pek çok yerinde ibadet etmek istenilse Alevilerin gidecekleri bir Cemevi 
bulunmamaktadır. Kürt Alevilere doğdukları, yaşadıkları muhitler üzerinden örneğin 
Dersimlilik (Tuncelilik) üzerinden de ayrımcılık uygulanmakta, Dersimli olmak, adeta 
anarşistlik, teröristlik, komünistlik ve sosyalistlikle eşdeğer görülmektedir.  
 
Belli yer isimlerine yönelik alerji nedeniyle, potansiyel suçlu olarak da görüldüklerinden polis 
vb. kamu görevlileri farklı muamelede bulunmaktadırlar. Yine anlatılanlara göre genel olarak 
Kürt Alevi olmak güvenlik güçlerinin uyguladığı kötü muameleyi (işkenceye maruz kaldığını 
söyleyen katılımcılar işkencenin uygulanma biçimi olarak bu hali özellikle zikrediyorlar) 
arttırıcı bir etkide bulunmaktadır. Bazı aileler çocuklarına nereli olduklarının gizlenmesini 
örneği Tunceli (Dersim)’li ise Elazığlı olduğunun söylemesini tembihlemektedirler. Ramazan 
orucu dönemlerinde sorunlar yaşanırken, Muharrem orucu da ya tutulamamakta ya da 
gizlenmektedir.  
 
Esnaf veya işadamları ticarette sorun yaşamamak için Kürt Alevi kimliklerini 
saklamaktadırlar. Çocuk okula yollanırken de Kürt Alevi olduğunu gizlemesi istenmekte, 
çünkü ancak kimliklerini gizleyebilenler, Kürt, Alevi oldukları bilinmediği takdirde ayrımcı 
uygulamalardan etkilenmemektedirler. Ayrıca göç edilirken de ya belli muhitlere göç 
edilmeye çalışılmakta veya başarılı olunabildiği ölçüde göç edilen muhitte Alevi, Kürt kimliği 
gizlenmeye çalışılmaktadır. Yaşam alanlarında muhtemel Alevi-Sünni uyumsuzluğunun 
yarattığı huzursuzluk veya iş bulamamak gibi nedenlerle büyük şehirlere göç edenler de 
bulunmaktadır.  
 
Bazı Aleviler ise çalıştıkları kurumlarda kimliklerini gizleme yolunu seçmektedirler. 
Çalıştıkları kurumlarda kendilerini kanıtlamak için, Sünnilerden daha çok çalışmak zorunda 
kalmakta, bir Alevinin ismi dahi sorun olabilmektedir. Saz çalmak Aleviliğin bir alameti 
farikası olarak anlaşıldığından bu bile sıkıntıya dönüşebilmektedir. Farklı inanç anlayışları ve 
oruçları olmak, hatta tavşan yiyip yememek gibi sembolik özellikler nedeniyle de Sünniler 
tarafından hor görüldükleri, Ramazan ayında ayrımcılığın daha belirgin hale geldiği  ifade 
edilmektedir. Bir katılımcı iktidar partisine yakın olmasına ve siyasi görevler üstlenmesine 
rağmen, parti içerisinde Aleviliğinden dolayı ayrımcılığa uğramaktan kurtulamadığını 
sitayişle anlatmaktadır.  
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Aleviliğin resmiyetin tanımadığı bir inanç olarak görülmesi onların horlanmalarına, Kızılbaş, 
mumsöndü vb. nitelemeler üzerinden aşağılanmalarına neden olmaktadır. Alevilere yönelik 
TV’de ve basında yer alan bu tarz pejoratif nitelemelerin olağan sayıldığı ve yasalarla da 
engellenemediğine dikkat çekilmektedir. Bütün bunlar komşuluk ilişkilerinde, askerde, işte, 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, üniversitede, mahkemelerde ve devlet dairelerinde 
farklı şekillerde kendini göstermektedir. Fabrikalarda, özel sektör ve kamu sektöründe 
ayrımcılık daha işe girerken başlamakta, liyakat sahibi olsa da işe girilememesinde, ancak 
daha kötü işlerde çalışılmasında, Aleviliğin negatif ayrımcılık sebebi olarak görülmesi 
yatmaktadır. Bir vali, bir kaymakam, üst düzey bürokrat olan Alevi kamu görevlisi olmadığı 
söylenmektedir. Daha önce zor da olsa hakim, savcı olabilmek mümkünken AKP döneminden 
sonra bunun zorlaştığı ve yazılı sınavlarda başarılı olunsa da güvenlik soruşturmaları 
sonrasında mülakatta elendikleri ifade edilmektedir. Ayrıca yine son dönemde devlet 
kadrolarındaki Alevi kökenlilerin tasfiye edildiklerine inanılmaktadır.  
 
İşe girmenin dışında da Devlet kurumları ve yerel yönetimler hizmet ve faaliyetlerinde 
ayrımcı bir yaklaşım içerisinde olmaktadırlar. Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler 
nezdinde girişimlere rağmen Cemevleri için yer tahsis edilmemektedir. Kamu kurumlarının 
hizmetlerinde de ayrımcılık görülmekte, varolan Cemevlerine herhangi bir yardımda 
bulunulmadığı gibi, Alevi köylerine yol, su vb. hizmet götürülmemektedir. Bir katılımcı “Bir 
hapishanede imam gönderilir, cami hocası gönderilir. Ama Alevi hocası gönderilemez çünkü 
dini bir karşılığı yok.” diyerek konunun farklı bir ayrımcılık alanına da dikkat çekmektedir.  
 
Okulda ayrımcılığa ilişkin pek çok örnek olay ifade edilmektedir. Kürtçe yasağı ve Alevi 
olmaktan kaynaklanan öteki konumu, zorunlu DKAB (Din kültürü ve ahlak bilgisi) 
derslerinde yaşananlar, sınıfta kalmalar, düşük not verildiğine inanç, okul yönetimi tarafından 
Alevi öğretmenlerin baskı altında tutulması, bazı öğretmenlerin Sünni öğrencileri Kürt Alevi 
öğrencilere karşı kışkırtması, Alevi-Sünni çocukların iletişim kurmalarının, 
yakınlaşmalarının, birbirlerini tanımalarının engellenmesi gibi okullarda yaşanan çeşitli 
ayrımcılığa ilişkin olaylar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak özellikle DKAB ders 
öğretmenlerinin Alevilikle ilgili olumsuz bilgiler vermesi, zorla sure ezberletme, namaz 
kıldırma olayları, Alevi öğrencilerin kapanması için baskılar, seçmeli derslerin çoğunluk 
seçtiği için seçmek zorunda kalınması, topluca camiye götürmeler, din dersi seçmeli olduğu 
zamanlarda da katılmayıp bahçeye çıkanlara dayak atma, oruç tutmama, namaz kılmama 
nedeniyle baskı yapılanlar söz konusudur.  
 
Okul dışında da bazı öğretmenler evde dahi Kürtçe konuşmak yasak diye öğrencileri 
tembihlemektedirler. İşin ilginç yanı bunu meslekleri gereği yapmak zorunda olanlar arasında 
Kürt kökenli öğretmenler de bulunmaktadırlar. Bu çerçevede görüşülenlerden birinin 
“…Öğretmenler evde Kürtçe konuşmaları takip ediyordu. Yapan öğretmen de kendi 
köyümüzdendi…” demesi dikkat çekicidir.  Kürtçe konuşmak “genelin dışında olmak, kıroluk, 
basitlik vb.” görüldüğü için, kendi anadilini konuşmaktan utananlar bulunmaktadır. Böyle bir 
ortam da ister istemez Kürt Alevilerin anadillerine yabancılaşmalarına neden olmakta, bazıları 
evde dahi Türkçe konuşmaya Türkleşmeye yönelmektedir. Üniversitede öğretim üyelerine 
Alevi çocukları ispiyonlayanlar olduğu, yaşamlarını zorlaştırmamak için okula giderken 
aileler çocuklarına Kürt ve Alevi kimliklerini gizlemelerini öğütlemek zorunda 
kalmaktadırlar. Ayrımcılık yüzünden okudukları okulu bırakanlar olduğu kadar, andımızı 
okuyamadığı için dayak yiyenler de bulunmaktadır. 
 
Ayrımcılığın sürmesinin sorumlusu olarak siyasiler özellikle geçmişten bugüne iktidarlar 
görülürken, kökleri derinde olan bu konunun tarihsel ve sosyolojik arkaplanı pek dikkate 
alınmamaktadır. Seçim süreçlerinde bu ayrışmanın daha da arttığına değinilmektedir. 
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Başbakan’ın Cemevlerini ibadethane olarak değil de cümbüş evi olarak nitelendirdiği ve 
ötekileştirme olarak görülen siz, biz şeklindeki hitabı üzerinden Alevileri ikinci sınıf vatandaş 
olarak gördüğü ifade edilmektedir. Hükümetin politikaları doğrudan ayrımcılık olarak 
değerlendiriliyor. Bazı katılımcılar vatana, bayrağa sahip çıkmalarına rağmen devletin bu 
ayrımcı tavrının anlaşılamaz olduğunu vurgulamaktadırlar. 
 
Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerinde Alevi Kürtler-Zazalar ile Sünni 
Kürt/Zazalar arasında dahi ayrımcılık uygulanmaktadır. İslam dinini algılama ve uygulama 
noktasında hakim Sünni Türk çoğunluğun ve Devletin İslam anlayışı ile  Sünni Kürt/Zazalar 
arasında pek sorun bulunmamaktadır. Oysa Alevi Kürt/Zazalar’ın inançları hep hor 
görülmüştür. Kürt ve/veya Zaza kimliğinin özellikle dil üzerinden ayrımcılığa tabi tutulması 
sözkonusu olup, Kürt Aleviler isimlerinden dolayı bile hor görüldüklerini ifade etmektedirler.  
 
Alevi-Sünni evlilikleri noktasında her ne kadar ilerleme görülse de yer yer sıkıntıların devam 
ettiği ifade edilmektedir. Kürt olmalarına karşın ve siyasi/ideolojik açıdan da benzeri 
düşünceleri paylaşsalar da Kürt Sünni (Şafii-Hanefi) aileler ile Kürt Alevi aileler arasında 
konu evlilikler olunca, karşılıklı güvensizlik ve önyargıların günümüzde de sürdüğü 
görülmektedir.   
 
Özellikle taşrada Alevi Sünni birbirinden alışveriş yapmamakta, bazı Kürt Alevi esnaflar, bazı 
müşterilerinin Alevi olduğu için bazılarının ise Kürt olduğu için kendisinden alışveriş 
etmediklerini söylerken, askeriye, emniyet  vb. kamu kurumlarının son yıllarda Alevi 
esnaflardan alışveriş yapmamaya başladığı ifade edilmektedir. Olumlu bir iklim 
yerleşiyormuş gibi görünse de bazı muhitlerde herkes kendi adamından alışveriş yapmakta, 
kendi avukatına gitmekte, kendi adamına yardım etmekte ve iltimas sağlamaktadır.  
 
Kürt Alevi kimliği özgürce ifadelendirilememektedir. Öyle ki 1970’li yıllarda kendisine Kürt 
diyemeyenlerin varlığından söz edilmekte çünkü Kürtlerle ilgili “kuyruklu kürt” vb. pek çok 
dedikodu bulunmaktadır. Böylece Kürt Aleviler kendilerini psikolojik baskı altında 
hissetmekte, yer yer yaygın bir mahalle baskısı hissettiği için, Alevi olduğunu, Kürt olduğunu 
söyleyememektedir. Bazı yerlerde Kürt olmak, Alevi olmak terörist olmakla eşdeğer 
görülmekte, solcu ve/veya İslam dışı sayılmakta ve sosyal ortamlardan dışlanmaktadırlar. 
Öyle ki, Sünni bir yerel yönetici, Alevilere, Cemevlerine basit bir yardımda dahi bulunsa 
bunun dedikodusu yapılabilmektedir.  
 
Son yıllarda Aleviler, Cemevleri, dernekler, vakıflar şeklinde kurumlara sahip oluyorlar, bu 
sayede kimliklerini açıklıyorlar ve cem ibadetlerini açıkça yapıyorlar. Bu son yıllarda 
gerçekleşen olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Kimileri kutuplaşmanın son yıllarda eskiye 
göre daha da arttığından bahsederken, kimileri de Aleviliğin daha sempati ile karşılanır hale 
geldiğini, Alevi-Sünnilerin karşılıklı önyargıların azaldığını ayrıca Kürtlerin kabul 
görmesinin, Aleviliğin kabulü anlamında da pozitif etkisi olduğunu ifade etmektedirler.    
 
Alevi Çalıştayları ile yaratılan büyük beklentiye rağmen, sorunlu konularda hala yeterli 
adımların atılmadığı, Çalıştayların sonuçsuz kaldığına inanılmakta, kitaplara konulanların çok 
yetersiz olduğundan, Cemevleri ve Diyanet konularında herhangi bir adım atılmadığından söz 
edilmektedir.  
 
Daha önceleri Kürt/Zaza Şafiler farklı görülürken zamanla Kürt hareketinin ve Kürt 
kimliğinin güçlenmesi özellikle konuya dini muhafazakar perspektiften değil ama 
siyasi/ideolojik perspektiften bakanlar bakımından, Alevi ve Şafi Kürtleri yakınlaştırmış 
görünmektedir.  Bu çerçevede Alevi, Şafii, Hanefi Kürtlerde dini muhafazakarlığın artmasına 
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bağlı olarak bu grupların Kürt kimliği etrafında birlikte hareket edebilme kapasitelerinin 
olumsuz yönde etkilendiklerine hükmedilebilir.  
 
Bir değerlendirmeye göre de Bingöl gibi Sünni ağırlıklı taşra kentlerinde Alevilerin nüfusu 
daha çok iken, ayrımcılık daha fazla, Alevilerin sayıları azalınca ayrımcılık daha 
azalmaktadır.  Son yıllarda toplumda Alevilere karşı bir sempati oluştuğunu da ifade edenler 
bulunmaktadır.  
 

*** 
 
 
B.  ALEVİLİK MESELESİ 
 
Genel Sorunlar 
 
Alevilerin sorunları konusunda bazı temel ortak temaları yakalamak mümkün gözükmektedir. 
Türkiye’nin birçok yerindeki Alevi vatandaşların benzer temalar üzerinde uzlaştıkları 
söylenebilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konuların başında bu sorunlar ve sorunlarla 
ilgili talepler arasında önceliklerin hangi başlıklarda odaklandığı ve Alevi vatandaşların 
ağırlıklı olarak hangi konuları dile getirdiklerinin tespiti gelmektedir. Bu ortak tespitlerin yanı 
sıra Kürt/Zaza Alevilerinin, Türk ve Arap Alevilerinden farklılaştıkları noktaları da tespit 
etmek önem arzetmektedir. 
 
Alevi vatandaşların genel olarak cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması, zorunlu DKAB 
derslerinin kaldırılması ve Aleviliğe dair bilgilerin “Aleviliğin özü ile uyumlu şekilde 
Alevilerin onayladıkları biçimde” öğretilmesi ve Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesine katkı sunmamaları konusunda fikir birlikleri söz konusudur. Nüfus cüzdanından din 
hanesinin çıkarılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tamamen lağvedilmesi, Alevi dedelerine 
maaş bağlanması gibi konularda ise tam bir fikir birliği söz konusu değildir. Dedelere maaş 
bağlanmasına sıcak bakan Alevilerin yanı sıra, böylesi bir uygulamanın Alevi dedelerinin 
bağımsızlığını zedeleyip Alevi inanışının içeriğine müdahale edilmesine neden olabileceğini 
düşünenler vardır.  
 

“Bizim insanlarımız çok saygılı bize, yaşımız küçük olsa dâhi oradaki gençler gelip 
elimizi öpmeye çalışıyorlar vermiyoruz onlar da kabul etmiyor, biz sizle iftihar 
etmişiz, beşikteki çocuk dâhi olsa saygı duyarız, dedelerin soyundan geliyorsunuz 
diye. Onlar tabii bizimle çok ilgilenince, gelen arkadaşımız sordu, sen dede misin diye, 
evet dedeyim. Ben sana bir soru soracağım. Dedim, sor. Dedelere aylık bağlanmasını 
istiyor musun? diye sordu. Dedim, istiyorum. Niye istiyorsun dedi, o zaman senin 
dedelikle ilgin yok. Niye kardeşim, dedim ben de, sen şimdi buraya gelirken parasız 
mı geliyorsun? Dedenin çocuğu var ailesi var mesela görevlendirdiler Kars’ın bir 
köyüne cemevi var gönderdi oraya. Mesela hocam, siz dedesiniz, sizi görevlendirdik, 
Kars veyahut kırsal bir bölgeye, dede olarak sizi atadık, gider misin? Ne yiyeceksin, 
ne içeceksin? Eskiden gitmişler, adam 3-5 kuruş veriyor, arkası yok. Dede ne yiyecek, 
dedenin çocuğu okuyacak, okumayınca cahil kalacak. Yine aynı durumda olacak. Sen 
arabaya biniyorsun, dedenin çocuğu ben de isterim diyor. Dede talipleri oluyordu, 
eskiden geziyordular, adam Tunceli’den kalkıyordu buraya geliyordu bir dede, bizim 
de pirlerimiz vardı. Çıkarıyordu en çok 10 lira, 20 lira… 20 lira çok yani, yok ki 
nereden verecek? Düşünüyorsun ki bizim verdiğimiz parayla onun yol harçlığı bile 
çıkmıyor, gidiş-geliş. Dede ne yiyecek orada, nasıl geçinecek? Dedim olmaz böyle, 
sizin cepleriniz dolu belki ama buradaki insan fakir bir dede, tamam dede kültürlüdür, 



 27 

cemi yapacak kapasiteye sahip, oradaki insanları yetiştirebilecek bir insan ama gidip 
orada aç susuz duramaz, onu orada besleyecek bir kaynak olacak ki o da orada görev 
yapsın”. (Dede, Çayırlı-Erzincan)  

 
“Aleviliğin tek bir şekli yok. köyden köye bile değişen uygulamaları var. Dedelere 
ücret verilmesi Aleviliği tekleştirmek anlamına geliyor bence. O nedenle doğru 
bulmuyorum Aleviliğin tekleştirilmesi yanlış”. (Dersim) 
 

Nüfus cüzdanlarındaki din hanesinin laiklik ilkesi ile çeliştiğini düşünen Alevilerin yanı sıra, 
Aleviliğin de nüfus cüzdanlarının din hanesinde yer almasını savunan Aleviler de mevcuttur. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve faaliyetleri konusunda olumsuz bir algı söz konusudur 
ancak Diyanet’in lağvedilmesinin cemaat ve tarikatları güçlendirip, “radikal dinci eğilimleri” 
kontrol dışı bırakabileceğini düşünenler de var. Diyanet’e karşı olmakla birlikte Cumhuriyet 
ve Atatürk inkılaplarına dair hassasiyeti olanlar “Diyanet lağvedilsin dersek Atatürk ilke ve 
inkılaplarına karşı gelmiş oluruz, din hizmetleri, inanç hizmetleri adı altında olsun” şeklinde 
yaklaşmaktalar. Diyaneti Türkiye’de dini anlayışı ve toplumu tektipleştirdiğini düşünenler da 
mevcuttur.“Diyanet işleri aracılığıyla insanlar üzerinde bir din oluşturulmaya çalışıldı. Ama 
bu dinin gerçek şekliyle değil de devletin istediği şekilde devlete kim hakim olduysa onun 
istediği bir İslam oldu. Tarikatların ortadan kaldırılması kendi cemaatlerinin oluşmasına 
insanların birbirinden uzaklaşmasına dinin tek elle devlet eline girmesine neden oldu.”  
 
Mülakatlar esnasında sıkça dile getirilen diğer sorun ise işe alımlar ve terfiler söz konusu 
olduğunda Alevilerin maruz kaldıkları ayrımcılıklarla ilgilidir. Bu eğilimin özellikle AK Parti 
iktidarı döneminde daha da arttığı ve Alevilerin işe alımlar söz konusu olduğunda yaygın bir 
ayrımcılığa uğradığı algısı çok yaygın bir kesim tarafından paylaşılmaktadır. Alevilerin devlet 
kademesinde yer alan vali, genel müdür ve başsavcı gibi üst düzey bürokratik pozisyonlarda 
çok nadir şekilde yer aldıkları ve böyle pozisyonlara gelseler bile kimliklerini saklayarak 
geldikleri vurgulanmaktadır. Alevilerin bürokratik pozisyonlarda fişlendiği ve terfilerinin 
önünde engeller çıkarıldığına dair yaygın bir kanı söz konusudur. Bu ve benzeri 
ayrımcılıkların taşrada da işe alımlar konusunda sıkça yaşandığı belirtilmektedir. İktidar 
partisinin ve dini cemaatlerin, Alevilere karşı uygulanan bu tarz ayrımcılıkta başrolü 
oynadıkları ve AK Parti döneminde ayrımcılığın arttığına dair şikayetler sıkça dile 
getirilmektedir.  
 

“Üst kademede sıkıntı var, devletle ilgili bir sıkıntı var. Alevi var, Laz var, Sünni var, 
Türk var, Şafii var ve biz bunlara bir masada okey oynarsak bir tarafımızda laz oturur, 
bir tarafımızda Sünni oturur, burada sıkıntı yok. Ama ben çocuğumu işe sokmak 
istediğim zaman benim çocuğum doksan puan alır, diğeri yetmiş puan alır ama 
mülakatta bu çocuğa ukde olur, bizimki işe alınmaz. Baştakiler bizi dışlamaya 
çalışıyor.” 

 
“Alevilik nedir, ne yapıyorlar? Kardeşim sana ne! Sen bu adamın hakkını ver, artık o 
neye tapıyorsa tapsın. Konu aslında ne kadar basit bir şey ve ne kadar çok 
büyütüyorlar. Kutuplaştırıp ayrıştırıyorlar. Geçen sene Hasan Çelik Çayırlılı, en 
yüksek puanı kendisi almış ve Kaymakam da onu Şef olarak almak istiyordu, 
mülakata tabi tutacaklar. E adam buralı… Sonunda alındı işe ve bir sürü iftiralar atıldı; 
PKK’lıydı, yok bilmem neydi diye…   
 
“Geçen gün Köylere Hizmet Götürme Birimi’nin bir açıklaması oldu, 2014’de ne 
yapacaklarına dair. Komisyonda iki muhtar, bir AK Parti encümeni var, CHP 
encümeni gelmemiş, bir de kaymakam bey. AK Parti’nin encümeni dedi ki, burada 
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Çatlaksu diye bir köyümüz var, oraya 10 kilometre asfalt yapılmasını istedi. 
Kaymakam Bey de dedi ki, ilçeye gelen para 800 milyar. O asfalt da 800 milyar 
tutuyor. Eğer biz oraya o yolu yaparsak diğer köylere ne su, ne elektrik, hiçbir hizmet 
götüremiyor olacağız. Oylamaya sundu, biz karşı çıktık. AK Parti encümeni siz 
Alevisiniz, Sünni köye hizmet götürülmesini istemiyorsunuz dedi. Hemen kutuplaşma 
yaratmaya çalıştı. Biz elli köyü bırakıp bir köyün asfaltını yapmaya çalıştığınız zaman 
haliyle diğerleri karşı çıkıyor. Buna ek olarak köy yüksek, kar yağdığı zaman dozerle 
açıyorlar ve bu asfaltı bozuyor. Kaymakam da bunu ifade etmesine rağmen adamın 
tutumu değişmedi.” (Çayırlı-Erzincan) 
 
“TEDAŞ'ta iki tane üç tane alevi çocuk vardı, onların hepsi çıkarıldı oradan, asgari 
ücretle alınan insanlar. O ayrılan çocukların sadece suçu Alevi olmak ve o alınan bir 
tanesi de dine bağlı, camiden çıkmayan bir adam. Alevi ama camiden çıkmayan bir 
adam buna rağmen onu da kaldırdı attılar. Yani asgari ücretle işe alınan insanlar 
arasında bile Alevi-Sünni ayrımı yapılıyor. Ki ben bunu listeye döksem son on yıl 
içinde atıyorum bin tane adam alındıysa içinde on tanesi Alevidir. Asgari ücret. Başka 
bir şey değil bu. Yani bu ayrım, başkanın da dediği gibi devlet yapıyor bunu.Yoksa 
bizim şurda sokaktaki Alevi Sünni vatandaşla, Kürt vatandaşla hiçbir sorunumuz yok. 
Onların da bizimle yok.” (Kemah-Erzincan) 

 
Suriye’deki İç Savaşın Aleviler Üzerindeki Etkileri 
 
Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Suriye’deki savaştan psikolojik olarak negatif 
etkilendikleri görülmektedir. Türkiye’nin Suriye politikası eleştirilerin odağı konumundadır. 
Hükümetin Suriye savaşı konusundaki tavrı ve politikaları Kürt Alevileri tarafından tasvip 
edilmemektedir. Aslında hemen hepsi Esad’ın dikatatör olduğunu ve bu yüzden onu 
desteklemediklerini söylerken diğer taraftan dış güçlerin ve Türkiye’nin Suriye politikasının 
da yersiz olduğunu, müdahalenin demokratik olmadığını düşündükleri görülmektedir. Savaşın 
mezhepsel yönünün ön plana çıkması ile Esad’a olan sempatinin Aleviler arasında artmaya 
başladığı söylenebilir. Türkiye’nin Suriye savaşındaki rolünü net bir şekilde hatalı görmekte 
ve Türkiye’ni tavrını “Sünnici” bir perspektife ve “emperyalizmin emellerine” hizmet ettiği 
yaygın bir şekilde iddia edilmektedir. Bir yandan da Suriye iç savaşının ekonomik etkileri 
üzerine yorumlar yapılmıştır. 
 
Türkiye’nin içinde azınlık sorunları olduğunu ve bu sorunların görmezden gelinerek 
Suriye’ye odaklanıldığına değinilmektedir. Kürt ve Alevi meseleleri gibi daha tam anlamıyla 
masaya yatırılmamış konuların olduğunu ve bu çerçevede Suriye konusunda mezhepsel 
söylemin fazlaca yer alması Kürt Alevi vatandaşları rahatsız etmekte olduğu görülüyor. Kürt 
ve Alevi meselelerinin çözümü bekleyen en sıcak konular olduğunu, bunca sorunun varken ve 
üstelik Suriye dostça geçinilen kapı komşusu iken bir zamanlar sıfır sorun yaşarken, 
Suriye’deki iktidarı mezhepçi olarak yorumlayarak, mezhep açısından körüklemenin büyük 
bir felakete yol açacağı dile getirilmektedir. Kürt Aleviler AK Parti hükümetinin olayları 
körüklemekten çok ülkenin iç dinamiklerini de kullanarak bir soğutma sistemi 
uygulamasından yana olduklarından bahsediyorlar.  
 
Suriye iç savaşının bir demokrasi mücadelesinden çok mezhep savaşına döndüğü 
düşünülmektedir. Bazıları bu konuda doğrudan Erdoğan’ı suçlarken kimileri de emperyal 
güçleri suçlamaktadır. Türkiye’nin Suriye politikasının sebebinin kesinlikle mezhepsel olduğu 
ve “Büyük Orta Doğu” projesi karşısında Alevi bir hükümet olmasının verdiği huzursuzluk 
kaynaklı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında 
Alevi bir devlet istemediğini ve bu politikanın gelecek için ilk adım olduğu düşüncesi ifade 
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edilmektedir. “Büyük Ortadoğu Projesi”, Ortadoğu’daki gelişmeler, AKP hükümetinin genel 
konumu ve bölgesel politikalarını anlamak için Aleviler tarafından sıkça kullanılan bir 
açıklama biçimidir. “Emperyal güçlerin”de AK Parti hükümetini bu bağlamda destekledikleri 
düşünülmektedir.  
 

“Oradaki insanlar bizim kardeşimiz. Yıllarca huzur içinde yaşıyorlardı. Alevisiyle, 
Sünnisiyle, Hanefisiyle aynı bizde olan kesim orada da var. Neticede Osmanlı’da 
Suriye'de aynı topraklarda yaşadığımız insanlar. Bunları bu hale getiren kim oldu? 
Tayyip Erdoğan oldu. Arkasında yatan ne var? Petrol var, çıkar var. Başka bir şey yok. 
Toplumun bütünü etkilendi bundan, yazık yani. Orada ölen insan Alevi de olabilir 
Sünni de olabilir Kürt de olabilir, neticede oluk oluk kan akıyor ama bu işin sorumlusu 
Tayyip Erdoğan. AKP İktidarı.” 

 
Diğer önemli konu ise Türkiye’nin Suriye’de desteklediği muhalif grupların insanların başını 
kesen “celladlar” ya da “terörist gruplar” olarak tanımlanmasıdır. Esad gitse bile yerine 
gelecek herhangi bir grubun radikal ve köktenci olacağına inanılmaktadır. Esad’ın seçimle 
gelmiş bir devlet başkanı olduğunu, Türkiye’nin muhaliflere (terrörist gruplara) silah ve 
mühimmat göndermesinin etik ve demokratik bir hareket olmadığı belirtilmektedir. 
Türkiye’nin Suriye iç savaşında doğrudan taraf olması ve durumun kötüye gitmesine neden 
olması hemen hemen tüm katılımcılar tarafından rahatsız edici bulunmaktadır. Bazıları ise 
Türk Hükümeti’nin çatışmayı mezhep çatışmasına döndürdüğünü düşünüyor, medyada 
Esad’ın Alevi olduğunu ve Alevilerin gaddar olduğunu, insan öldürdüğünü yansıttıklarını ve 
ortaya böyle bir sonuç çıktığını dile getiriyorlar. Bu yüzden Esad’a sempati duymaya 
başlanıldığını dile getirmektedirler. Buna ek olarak Alevilerin Esad hayranı olmadıklarını, 
Esad’ın Nusayri olduğundan birçok Alevinin haberi bile olmadığını, ama Suriye’deki Alevi 
köylerine El Nusra kökenli çetelerinin baskın yaptığı haberleri yansıdıkça, Alevilerin AK 
Parti hükümetinin Suriye politikasını fazla taraflı bulmaya ve durumdan rahatsızlık duymaya 
başladıklarını dile getiriyorlar. Dolayısıyla da kendilerini Suriye halkına yakın hissetmeye 
başladıklarını belirtiyorlar. 
 
Kürt Aleviler devlet ideolojisinde mezhebe yer olmadığını, kişinin mezhebi olabileceğini 
devletinse böyle bir kimliği olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Bu anlamda mevcut 
hükümetin Suriye politikasını devletin mezhepleştirilmesi ve Sünni İslam devleti olarak 
hareket etmesi olarak algılamaktadırlar. Bu yüzden de birçoğu Alevi ile Sünni ayrımının daha 
da netleştiğini düşünmektedirler.  
 
Suriye’deki savaş Suriye halkının bilinçli olarak başlattığı bir savaş değil emperyalist güçlerin 
bir oyunudur diye tanımlanmaktadır. Halkın kendi ayaklanması ve hükümeti devirmesinin 
doğal bir halk ayaklanması olacağını fakat Suriye’deki olayın tamamen Amerika’nın ya da 
Avrupa Birliği’nin bir oyunu olduğunu düşünenler ağırlıktadır. Dış güçlerin Suriye’yi 
karıştırmak ve dizayn etmek için Türkiye’yi taşeron olarak kullandığı fikri de çok yaygın 
olarak gözlenmektedir.  
 
Suriye savaşı bazıları için ise büyük bir tedirginlik yaratmaktadır, “böylesi bir çatışma acaba 
Türkiye’ye sıçrar ve Alevi katliamı yapılır mı” tedirginliğinin olduğu gözlenmektedir. Suriye 
Savaşı bittiğinde sıranın Türkiye’deki Alevilere geleceği ihtimali Kürt Aleviler arasında 
fazlaca huzursuzluk yaratmaktadır. Adıyaman’da evlerin basıldığını ve bu olaylarda Suriye iç 
savaşının etkisinin büyük olduğunu düşünüyorlar. Savaş videolarında Alevi çocukların 
başlarının kesildiğini ve sıranın Türkiye’deki Alevilere geleceğine dair korkular var. Yaşanan 
korku dolu tarihin de etkisiyle Erzincan’da, Malatya’da ve Adıyaman’da sürekli bir 
katledilme korkusu olduğunu söylüyorlar. 
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Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilere yönelik Türk Hükümeti’nin kapsayıcı bir politika 
geliştirmediği ve gelen mültecilerin sokaklarda dilendiklerini, bunun ileride büyük ekonomik 
problemlere sebep olabileceği düşünülmektedir. İnsanların Türkiye’ye getirilip kötü şartlarda 
yaşadıkları ve devletin aldığı Suriyelilere yeterli maddi desteği vermediğinden şikayet 
ediliyor. Kimileri, Suriyeli mültecilerin burada iyi şartlarda yaşamadığını iddia ederken 
kimileri de Van depremzedelerine, Suriyeli Mülteciler kadar iyi şartlar sunulmadığını da iddia 
ediyorlar. Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilip oy kullandırılacağına dair iddialar da 
dolaşımdadır. 
 
Buna karşın Kürt Aleviler Suriyeli Kürtlerin ise bu olaylarla kendilerine bir yer edindiklerini 
düşünüyor ve bundan mutluluk duyuyorlar. Esad döneminde kimlikleri yok sayılan bir grup 
olan Kürtlerin bugün özerklik noktasında olmalarını sevindirici buluyorlar. Hükümetin kendi 
içindeki azınlık grupları düşünmediğini, Suriye’deki Kürt’e ayrımcılık yaparken buradaki 
Kürt’e aidiyet sağlanamayacağını belirtiyorlar, yine bu konuda da hükümete yoğun eleştiriler 
getirmektedirler. Büyük çoğunluğun Rojava’daki Kürtlerin taleplerinin demokratik olduğunu 
düşündüklerini ve desteklediklerini görüyoruz. Bunların yanında, Kürtlerin tarafı tam olarak 
anlaşılamamaktadır, Esad’ın yanında mı yoksa karşısında mı olduğu sorusunun cevabı Kürt 
Alevi toplumda netleşmemiş görünüyor. Çoğunluğu temsil etmeseler de, kimileri, Suriye’deki 
karmaşanın etkisiyle zamanın neyi getireceği belli olmadığından, Alevilerin mutlaka 
silahlanması gerektiğini dile getirmektedirler. Türk devletinin Alevileri korumayabileceğine 
dair bir inanış bazı Alevilerde mevcuttur.  
 
Aleviler ve Gezi Olayları 
 
Gezi olaylarının genel olarak Aleviler arasında önemli bir heyecan uyandırdığı ve siyasi ve 
toplumsal değişim taleplerinin gündeme getirilmesi açısından son yılların en önemli dönüm 
noktası olarak algılandığı çıkarımı yapılabilir. Alevilerin hemen tamamı Gezi Olaylarında 
halkın siyasi iradeye karşı “meşru tepkilerini” ortaya koymalarına sıcak bakmaktadırlar. Öte 
yandan hükümetin özellikle de başbakan Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine karşı “hoşgörüsüz 
tavrı” ve “orantısız şiddet kullanımı” Alevilerin tepkisine neden olmuştur. Gezi eylemlerini 
ifade eden yaklaşımlar “dayanışma ruhu, kardeşlik, devrimci ruh” gibi kavramlarla ifade 
edilmektedir. 
 
Genel olarak Kürt Aleviler Gezi olaylarına insan hakları talepleri konusunda ortaya çıkmış bir 
eylem olarak bakıyorlar. Çoğunluğun Alevi olması – olmaması meselesine çok önem 
vermiyorlar. Hatta bir Alevi ayaklanması olarak görülmesine, bir isyan olarak görülmesine 
karşı çıkıyorlar. Demokratik hak talebiyle başlayan, demokratik bir sivil hareket olarak 
değerlendiriyorlar. Burada Gezi’yi Gandhi’nin hareketine benzeten bölgenin önde gelen Alevi 
önderlerinden Hazır Ali Dedenin yaklaşımı dikkat çekiyor. Bu olayların Türkiye’de yeni bir 
çığır açtığı ve bu yaklaşımın gelecek açısından ümit verici olduğu görüşü Kürt Alevi 
toplumda hakimdir.  
 
Gezi kendini öteki hisseden kitlelerin bir araya gelmesi olarak değerlendiriliyor. Park 
meselesinin, ağaç meselesinin dinamiti yakan son bir ateş olduğu, esas meselenin yukarıda 
bahsedilen durumlara karşı biriken tepkinin dışa vurumu olduğu iddia ediliyor. En çok 
dikkatlerini çeken hususlardan birisinin apolitik diye tanımlanan gençleri yanlış tanımaları 
olduğunu söylüyorlar ve onların seslerini duyurmak için böylesine büyük bir harekete 
girişmelerini hayranlıkla karşılıyorlar. Gezi olaylarını, Alevilerin Türk toplumuna ve Türk 
gençlerine olan inançlarını artırdığını söyleyen bir yaklaşımın mevcut olduğu görülüyor. 
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Hükümetin ve Başbakan Erdoğan’ın Gezi olaylarının ortaya çıkmasında ve yayılmasında çok 
önemli bir rolü olduğuna dikkat çekiliyor. Hatta Gezi olaylarının Erdoğan’ın son on yıllık 
“hoşgörüsüz siyaset anlayışına”, “ötekileştirici tavrına”, “insanların özel hayatlarına müdahale 
etmeye çalışan yaklaşımına”, “çevre ve doğaya duyarsız rant merkezli kent politikalarına” bir 
tepki olarak genişlediği izlenimi hakimdir. Alevilerin ise Türkiye’nin Suriye savaşında 
izlediği mezhepçi tavra, üçüncü köprünün isminin Yavuz Sultan Selim olmasına, Erdoğan’ın 
Alevileri dışlayıcı söylem ve politikalarına ve özel hayata müdahaleye tepki olarak Gezi 
olaylarına ağırlıklı şekilde katıldıkları söylenmektedir. Kürt Alevileri, Gezi olaylarının 
yalnızca bir gruba atfedilmesinden itina ile kaçınmaktadırlar. 
 

“3. Köprü yapacağız adını da Yavuz Sultan Selim yapacağız, isim mi bitti? Alevilerde 
oluşacak tepkiyi öngöremedin mi? Öngördün ama bana ne, bana ne dersen olay olur 
işte orada. Birileri bunu istismar eder. Bütün bu birikimin sonucu olarak biriken bir 
patlamadır Gezi.” 

 
Gezi apolitik olarak görülen gençliğin, biriken tepkiselliğinin dışavurumu olarak 
değerlendiriliyor. Alevilerin önü çektiği, yoğunlukta olduğuna inanılıyor, ancak bir grup, 
Aleviler çok büyük bir çoğunluk derken, diğer grupları ön plana çıkaranlar da var. Kürtlerin 
yeterince destek vermediğinden de bahsediliyor ve bu hususa eleştirel bir şekilde yaklaşılıyor. 
En çok vurgulanan noktalardan birisi ise bu sürece her kesimin, farklı ideolojik ve etnik 
grupların katılmış olması, BDP’li ve MHP’lilerin bile yer yer birlikte durabilmesidir. Gazi 
Mahallesi’nde yaptığımız görüşmelerden birinde ülkücü bir grubun polis müdahalesinden 
kurtarılması hikayesini dinledik.  
 
Gezi olayları toplumun özel hayatına hükümet tarafından yapılan müdahelelere karşı çıkışın, 
adım adım dolan bardağın taştığı nokta olarak görülüyor. Alevilerin ön saflarda olduğunu, 
diğer kesimlerin meydanlardan çekildiğinde Alevilerin geri çekilmediğini ve yılların getirdiği 
ezilmenin, ötekileştirmenin hesabını sorduklarını söylüyorlar. Devletten, polisten korkan 
kitlelerin artık patladıkları bir süreç olduğuna inanılıyor.  
 
Kürt Aleviler Gezi olaylarından çok etkilenmiş durumdadırlar. Tepkinin ve yöntemin 
tamamıyla haklı olduğuna dair bir konsensüs bulunuyor. İnşallah ceza alırım diyen bir 
katılımcı dahi var. AK Parti’nin Gezi olaylarından ders çıkardığını, kendilerine böyle bir 
tepkiden dolayı kendisine “çeki düzen vermek zorunda kalacağını” söyleyenler çoğunluktadır. 
Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerinin çoğunun Alevi olmasının, bu kişilerin özel olarak 
seçilmiş olacakları anlamına gelmediği de ifade edilmektedir. Bu rastlantının Alevilerin Gezi 
olaylarına yoğun bir şekilde katılmaları ve polis müdahalelerinin Alevilerin ağırlıklı olarak 
yaşadıkları mahallelerde daha sert olmasına bağlayanlar da oldu.  
 
 
C.  KÜRT SORUNU VE KÜRT ALEVİLERİ  
 
Kürt Sorunu Algılaması 
 
Türkiye’deki Kürt sorununun nasıl başladığı ile alakalı genel bir kanı olmakla birlikte, 
sorunun başlangıç noktası hakkında Kürt Alevilerin ayrıştığını görebiliyoruz. Kimilerine göre 
Kürt sorunu Osmanlı’dan önce varolan bir sorundu, kimilerine göre Osmanlı ile birlikte 
başladı. 1924 anayasası ile başladığını düşünmekte olanlar ile birlikte Atatürk’ten sonra 
büyük bir sorun haline geldiğini düşünenler de var. 1980 darbesiyle ivme kazandığını ve 
darbe yönetiminin Kürtlere karşı tavrının sorunu önemli ölçüde alevlendirdiği de düşünülenler 
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arasında yer alıyor. 1980 darbesi ile halka yapılan baskı ve cezaevlerindeki kötü muamele 
örnek olarak gösterilmektedir. Kürt Alevilerinin bulundukları bölge ve kimlikleri dolayısı ile 
1980 darbesi sonrası yaşadıklarının hafızalarında halen taze olduğu gözlemlenebiliyor. 
 
Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin, Güney Doğu Anadolu’yu eğitim ve kültür olarak ihmal 
etmiş ve bölgesel gelişimi sekteye uğratmış olmaları eleştirilmektedir. Doğu’ya yatırım 
yapılmadığından dolayı halkın bilimde, sanatta, kültürde, eğitimde, politikada ve daha birçok 
alanda eksik kaldığına değinilmiştir. Yoksulluk ve az gelişmişlik ise Doğu’nun bir başka 
sorunu olarak görülmektedir. İnsanlara yol, su, eğitim, sağlık ve elektrik gibi temel ihtiyaçlar 
gitmediği için halkın dağa çıkarak kazanç sağlamaya çalıştığı da dile getirilmiştir. Kürt 
sorununun oluşmasında, red, kimliğin inkarı, asimilasyon, Türk milliyetçiliği, tektipleştirme, 
Türkleştirme politikaları birçok katılımcı tarafından dile getirilmiş genel yargılardır. Çeşitli 
sözlerin verilip tutulmaması, tek dil, tek vatan, tek din politikası, bir kimliğin yok sayılması, 
ötekileştirme,  “dağlı Kürt” gibi negatif sıfatlar da sorunun oluşmasına hizmet etmiştir.  
 
Ayrıca şiddet, katliam, öldürmeler, insanların ülkeden sürülmesi, okullarda Kürtçe 
konuşulmanın yasak olması ve konuşanın dövülmesi gibi uygulamalar bir şiddet ortamı 
doğurmuş ve Kürt sorununun temelini oluşturmuştur deniliyor. Kürt vatandaşların kendisini 
üçüncü sınıf vatandaş olarak hissetmesi ve bu durumun zamanla bir hak, adalet ve eşitlik 
mücadelesine dönüştüğü düşünülmektedir. Irkçılık söylemi dikkat çeken bir diğer noktadır. 
Kürt sorunu, halkı aşağılanmış, hakaret edilmiş bir toplum olmanın getirdiği bir baş kaldırı 
olarak da algılanmaktadır. 
 
Bir başka yaklaşım ise Kürt sorununu, Kürt halkının ekonomik ve siyasi hak mücadelesi 
olarak görmektedir. Türkiye’de tüm sistemin, Hanefi-Sünni-Türk üçlemesi üzerine 
kurulduğunu Kürtlere karşı demokrasi, temel hak ve özgürlüklerdeki eksikliklerden dolayı 
oluşan bir sorun olduğu da belirtilmiştir. Sorun ayrıca, demokratik haklarını hükümetle 
masaya oturup konuşamayan bir halkın silahlı mücadeleye başvurması olarak da 
tanımlanmaktadır.  
 
Bazı kesimler, PKK’yı dış güçler destekli, halkın ezilmişliğinden ve zayıflığından faydalanan 
şiddet içerikli bir örgüt olarak tanımlarken, diğerleri, silahlanmayı başarabilen, Kürt halkının 
hakkını savunan ve eşitlik mücadelesini veren bir örgüt olarak tanımlamaktadırlar. Bazıları ise 
şiddeti desteklemediğini dile getirerek, PKK’nın Kürt halkına uygulanan yanlış politikalar 
sonucu halkın çaresizliğinden doğan bir yapı olduğunu düşünmektedir. 
 
Kürt sorununun sebebi sorulduğunda problemin daha derinine, ötesine gidenler oldu. “Kürtler 
Osmanlılar döneminde kendi içinde bağımsız dışarda Osmanlı’ya vergi veren asker veren 
topluluk olarak yaşıyorlardı. 19. yüzyıl ulus devletleri kurulurken Kürtler hazırlıksız 
yakalandılar ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bu şartlarda katıldılar. Cumhuriyetle beraber 
Kürtler vatandaşlığa kabul edilirken kimlikleri ve dilleri yok sayılarak vatandaşlığa 
alındılar.” Osmanlı’da da Kürtlerin kendilerine ait olan bölgede statü kurmak Kürdistan 
adıyla anılmak istediklerini sorunun PKK ile başlamadığını dile getirenler olmakla birlikte, 
Atatürk döneminde verilen sözlerin tutulmaması ve sonrasında Türk Hükümeti’nin konuşmak 
için gelmeyip, asker ve polis üzerinden baskı uygulaması da sorunun temel sebepleri arasında 
sayılmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte, 1924 Anayasası Kürt 
kimliklerini yok saydı.” 1980 darbesi ile ise olayın daha da körüklendiğini düşünenler var. 
Bazılarına göre ise Kürt Sorunu 1980 darbesiyle başladı; çünkü daha önceden, Kürtçe 
konuşma yasağı, Kürtçe radyo yasağı, Kürtçe şarkı söyleme yasağı bulunmadığı halkın kendi 
dilini rahatça konuşabildiği ama darbeyle gelen sıkıyönetim, yasaklar ve işkencelerin durumu 
bu noktaya getirdiği belirtildi.  
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Kürt sorununun başlangıcını emperyal güçlere bağlayan yaklaşım da mevcuttur. Kürt 
sorununun dış destekli olduğunu düşünenler Orta Doğu’nun doğal zenginliklerini rahatça 
kullanabilmek adına Batılı devletlerin buraya Kürt sorununu kalıcı istikrarsızlık yaratmak için 
çıkardığını düşünmektedirler. Dolayısıyla, bazıları tarafından Kürt sorunu bölgeye bırakılmış 
bir istikrarsızlık olarak da algılanmaktadır. 
 
Genel olarak Kürt sorunu bir kimlik sorunu olarak görülmekte ve bu sorun ağırlıklı olarak 
Cumhuriyet dönemi ile ilintilendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin red, inkar ve 
asimilasyona dayalı politikalarının Kürtleri/ Kürt Alevilerini ve birçok grubu mağdur ettiği 
düşünülmektedir. Kürt Alevileri bu yaklaşımları ile kendilerini Türkiye Cumhuriyeti ve 
Atatürk ile önemli ölçüde özdeşleştiren Türk Alevilerinden farklılık göstermektedirler. 
Kürtlerin şiddete başvurmasında 1980 darbesi sonrasının otoriter ve tek tipçi yaklaşımının 
önemli rolü olduğu sıkça vurgulanmıştır. 
 

Kürt Sorunu ve Hükümet 

Adeta ağız birliği etmişçesine nerdeyse bütün katılımcılar hükümetin Kürt sorununa 
yaklaşımını “samimi” bulmadıklarını söylediler. Bu ifadeyle dolaylı olarak atılan adımları 
olumlu görüyorlar ancak ciddi çekinceleri var. Kürt sorununu çözmeyi “insanlar ölmediği için 
hükümetin attığı en iyi adım” ve Başbakanın açıklamalarını “statükoya karşı yapılan 
açıklamalar” gibi ifadelerle takdir ediyorlar. Bütün eksiklerine rağmen hükümetin yaklaşımını 
önceki hükümetlere ve diğer partilere kıyasla daha iyi olduğunun altı çiziliyor. Bu 
iyimserliğin temel sebebinin akan kanın durması olduğu konusunda katılımcıların nerdeyse 
tamamı hemfikirdir. 

Hükümetin yaklaşımını şiddet durduğu için doğru bulmakla beraber “samimiyet”  eksikliği 
görmelerinin nedenlerini sorunun çözümü için tutarlı, kararlı, iyi niyet, yeterlilik ve 
inandırıcılık eksiklikleri görmeleri olarak özetleyebiliriz. Hükümetin Kürt sorununu çözmede 
konuştuğumuz vatandaşları inandırılabilmesi için kimlik politikasının temelinde olan 
“kimliğin tanınması”nın saygı ve kabule dayandığının anlaşılması gerekir. Kürt sorununu 
devletin Kürt kimliğini reddi olarak gördükleri için hükümetin attığı adımlarda bu kimliği 
resmen ve hukuki olarak tanıdığını, olduğu gibi kabul ettiğini ve hiç bir şekilde değiştirmeye 
çalışmadığını görmek istiyorlar. Buna inanmadıkları için hükümetin farklı niyetlerle hareket 
ettiğini düşünüyorlar. Bunlar arasında en yaygın gerekçe olarak hükümetin oy kaygısıyla 
hareket ettiğini ve 2014 yerel seçimlerinden önce oy almak için adımlar attığına inanıyorlar. 
Mesela, Diyarbakır’da en son gerçekleşen Şivan Perver, İbrahim Tatlıses, Mesut Barzani 
buluşmasının bir “göz boyama, vitrin değişikliği ve zaman kazanma taktiği” olduğunu 
düşünüyorlar. Dolayısıyla da atılan adımları bir sonraki seçimlere kadar yapılan bir oyalama 
taktiği olarak görüyorlar. 

Atılan adımların hakların teslimi değil siyasal hesaplara bağlı olarak gördükleri için yetersiz 
ve bahsedici bir tarzda olgunu düşünüyorlar. Bu konudaki en büyük delilleri mesela anadilde 
eğitim konusunda TRT ŞEŞ veya özel okullarda anadilde eğitim gibi atılan bütün adımlara 
rağmen bunların anayasal bir güvencesi olmadığının altını çiziyorlar. Hatta devletin kanalı 
olan TRT ŞEŞ’in kanunsuz yayın yaptığını ve başka bir hükümet gelmesi halinde 
kaldırılabileceğini söylüyorlar. Bunun altını çizenlerin aslında bu kanalı seyretmediklerini de 
eklediklerini dikkate alınca meselenin Kürtçe yayın yapan kanal değil kimliğin kamu alanında 
tanınması olduğu tekrar anlaşılıyor. 

Hükümetin verdiği sözlerin yapılanlarla örtüşmesini istiyorlar. Katılımcılardan biri “dilleri Ali 
söyler, gözleri Muaviye okur” ifadesiyle hükümetin Kürt sorununa yaklaşımındaki 
samimiyetini sorguladı. Mesela, hapishaneler boşalacak denirken KCK tutuklamaları 
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yapılıyor deniyor. Bir diğer örnek olarak da Uludere olayında açıktan özür dilenmemiş olması 
Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü fikrini güçlendiriyor diyorlar. Bölgede 
karakolların yapılasını da verilen barış mesajına ters düştüğüne vurgu yapıyorlar. 

Hükümetin taktiksel olarak davrandığına inananlar bunun için de farklı nedenler sunuyorlar. 
Örneğin, “hükümet yer yer PKK’siz Öcalan veya Öcalansız PKK istiyor” dendi. Bazı kanaat 
önderleri “Yeri gelince başı gövdesinden yeri gelince gövdeyi baştan ayırma” taktiğiyle 
hükümetin Kürtlere yaklaştığını düşünüyor. Bunlar özellikle Kürt siyasal hareketine yakın 
isimler oluyor. HAKPAR’ın kuruluşunu da hükümetin Kürt siyasal hareketine alternatif 
oluşturma çabası olarak görüyorlar. Hükümetin taktiğini “kendi ‘iyi Kürdünü’” oluşturmaya 
çalışıyor görüşü hem yaygın hem de çok dikkat çekiciydi. Bunu hükümet “İslamcı Kürtçü” 
kimlik oluşturmaya çalışıyor şeklinde ifade edenler de oldu. Bu senaryo bir mülakatta şöyle 
özetlendi: 

“İslamcı Kürtçü yaklaşımıyla çözüm sürecince hareket ediyor hükümet ve Erdoğan. Şeyi 
demek istedim, barış falan diyorlar, her türlü bunlar biz bir şunların elinden silahları alalım, 
düze bir indirelim, masaya bir oturtalım, en azından bir daha geri dönme imkanlarını da 
ortadan kaldırmış oluruz. Bir masaya oturtursak o düzeni de bozarız. Kandildeki bağını 
oradaki buradaki lojistiğini suyunu buyunu keseriz ederiz vs. Sonra biz yavaş yavaş tüm 
imkanlarımıza dedim ya dersanesiyle, okuluyla, camisiyle, kuran kursuyla biz bunların üstüne 
çökeriz. Bunları istediğimiz gibi bir Kürt yaparız, sorun da ortadan kalkar. Orada bir 
eyaletimiz olur, Osmanlı rüyalarımızdan ufağı, bir tanesi gerçekleşmiş olur. Yani devletin 
barışa bakış açısı bu.”  

Aynı senaryoyu anlatan bir diğeri de şunu ekledi: “Dikkat ederseniz, onlara uymayan, onların 
tariflerine uymayan Kürde büyük bir nefretle yaklaşıyorlar.” Oysa çözümün tarafı olarak 
ancak BDP/PKK/Öcalan görülürse bu barış olabilir şeklinde ortak bir kanaat var; çünkü barış 
çatışmış taraflar arasında yapılabilir diyorlar. Bir diğeri de “Kürt halkının en zayıf yani olan 
dini duygularının bu siyasal taktik için kötüye kullanıldığını” düşünüyor. Yani Sünni İslam 
birliği üzerinden Kürt-Türk kardeşliği vurgusu yapılıyor diye düşünüyorlar. Tam olarak da bu 
vurgu Kürt Alevilerin inançlarından dolayı dışlandıkları hissini doğuruyor. Buna rağmen bir 
tarih öğretmeni “Ben [İslam çatısının] araç olarak kullanılmasına karşı değilim, önemli olan 
bu Kürt Sorununun çözülmesidir; ama amaç haline getirilirse bizim de buna tepkimiz olur” 
dedi. 

Başbakanın başka niyetlerden dolayı Kürt sorunuyla ilgili adım attığına inanıyorlar. Mesela, 
PKK ile olan savaşın maliyetini hesap ediyor diyorlar. Kuzey Irak’la petrol ve yatırım 
yapmak niyetiyle Kürt sorununu çözmeye çalıştığını söyleyenler de oldu. Bir diğeri de “Irak 
ve Suriye’deki Kürtlerin özerkliği Kürt ulusal bilincini uyandırdığı için bu bölgesel 
değişiklikler hükümete bu sorunun çözümünü dayatmıştır, yoksa kendi isteğiyle bu işe 
girmemiştir. Yani Kürt sorununu çözmek için adım atmaya mecbur kalmıştır” diye görüş 
beyan ediyor. Tabii buna ABD veya AB gibi uluslararası aktörlerin baskısını da ekliyorlar. 

Hükümetin adımlarını yetersiz olarak görenler çoğunluktadır. Yeterli olabilmesi için yerel 
yönetimlerin özerkleşmesi ve anadilde eğitimin önündeki engellerin tamamen kaldırılması 
gerekir diye düşünenler var. Bazı harflerin kullanılmasını ve Kürtçe yer isimlerinin tekrar 
kullanılmasına imkan tanınmasını takdir eden bir mülakatçı bile bunların yetersiz olduğunu ve 
“dağdakilerin inebilmesi için güvenliklerinin sağlanması” gerekir diyerek kendi beklentisini 
dile getiriyor. Atılan adımların yetersiz görenlerin bir diğer ifade şekli de atılan adımların 
beklentilerin çok altında olduğunu gösteriyor. “Dersim gerçeğini dile getirmiş samimi olmasa 
da özür dilemiş hükümet. Buranın adının Dersim olması lazım” diyerek atılan adımlardan 
memnuniyetini dile getirirken hemen ekliyor: “Hükümet adını Dersim yapsa bile oy vermem; 
çünkü ben zaten kabul etmişim Dersim olduğunu.” 
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Hükümetin yaklaşımında kararsızlık görenler de söylemin “Kürt Açılımı”ndan “Milli Birlik 
ve Beraberlik Projesi”ne dönüşmesini delil olarak gösteriyorlar. Hükümeti herkesi idare 
etmeye çalıştığı için git-geller yaşayan, kararsız, kaygılı olarak niteliyorlar: “Bu git-geller 
içerisinde ortaya çıkan güvensizlik çözümü de zorlaştırır. Tehlikeli bir gidiştir.” Çünkü bu 
aşamadan sonra geri dönüşün olmadığının altını çizen vatandaşlar aksi halde ülkede çok kan 
döküleceğinden korkuyorlar. BDP-Öcalan ile yapılan pazarlığın içeriğinden kamuoyu 
habersiz olduğu için çözüm sürecinin başarıya ulaşmasından kuşku duyuyorlar. Hatta 
“Hükümetin çözüm konusunda kafası net değil. Ne alınıp ne verileceğini Başbakan da 
bilmiyor. Aynı şekilde BDP’nin durumu da böyle” diyerek hükümetin kararsızlığını da bu 
bilinmezliğe bağlıyorlar. 

Sonuç olarak, bütün eleştirilere rağmen, silahlar sustuğu için iyimser bir hava hakim. Ancak 
hükümetin içtenlikle Kürt sorununu çözmekten çok oy kaygısıyla hareket ettiği ve İslam 
birlikteliği üzerinden hareketle Kürt siyasal hareketini bölmek istediğine dair inanç yaygındır. 
Kürt Aleviler Kürt sorununun çözümünü istiyorlar; ancak bu süreçte Aleviliğin 
dışlanmasından çekiniyorlar. 

Bütün bu eleştiriler devlete, siyasete ve bütün partilere olan güvensizliğin genel bir sonucudur 
diyebiliriz. Kürt Alevi ortak hafızasında devlete güvenilemiyeceği inancı çok güçlüdür. 
Önceki devlet politikalarından dolayı asimilasyonun başka bir türlüsü yapılıyor diye bir 
güvensizlik var. Hükümetin Kürt sorununa yaklaşımında çok tedirgin ve temkinli fakat kısmı 
bir iyimserlik var diyebiliriz. 

Kısacası, hükümetin yaklaşımını olumlu ama sorunun çözümü için yetersiz buluyorlar. 
Olumlu buluyorlar çünkü en azından toplumda bu konular konuşuluyor ve kan dökülmüyor 
diyorlar. Kürt sorununun çözümü için atılan adımları yetersiz buluyorlar; çünkü beklentilerini 
karşılamıyor. Anadilde yapılan düzenlemeler bile anayasal güvence olmadığı için yetersiz 
görülüyor. 

 

D.   ÇÖZÜM SÜRECİ 

“Çözüm Süreci”nin Anlamı 

Genel olarak “Çözüm Süreci”ne temkinli bir destek var. Silahların susmuş olması ve yetersiz 
de olsa atılan adımların olumlu etkisi sürekli gündeme geliyor. Örneğin bir katılımcı 
“Geldiğimiz nokta en azından bunları konuşacak noktaya geldik. Eskiden BDP’ye oy veren 
PKKli sayılıyordu ya o artık yok. Kürdüm diyen terörist, PKK ilan ediliyordu ya o artık yok” 
dedi. Barışın kalıcı olmasını bütün konuştuklarımız diliyor. Diğer yandan bütün zorluklarına 
rağmen artık tarafların bu süreci başarıya ulaştırmak gibi bir zorunluluğu olduğunun da altı 
çiziliyor. Bu konuda tarafların çekincelerinden dolayı sürecin başarıya ulaşamıyacağına 
inananların sayısı da az değil. Çok temkinli bir ümitvar hava olduğu söylenebilir. 

Süreçle ilgili bir diğer soru işareti de sürecin şeffaf olmaması, atılan bazı adımlarla 
söylemlerin örtüşmemesi, ve siyasete olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Şeffaflık konusu 
bunlar arasında en sık dile getirilendi. Konuştuklarımız pazarlığın ne içerdiğini bilmediklerini 
söylüyorlar. Eğer barış isteniyorsa neden yeni karakol yapılıyor diye sorgulanıyor. Siyasal 
aktörlerin halkın çıkarı değil kendi çıkarları için hareket ettiklerinden dolayı başarıdan kuşku 
duyulduğu dile getiriliyor. Bunun yanısıra barışın kalıcı olabilmesi için Öcalan’a özgürlük ve 
dağdakilerin inebilmesi için genel af ve federal yapı gibi beklentileri dile getiriyorlar. Çözüm 
sürecinin başarıya ulaşması için ağalık sisteminin kaldırılıp, köylüye toprakların 
dağıtılmasının gerektiğini, aksi halde dağa çıkmaların devam edeceğini söyleyenler de oldu. 
Bu beklentilerin yüksekliği de sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi için konuştuklarımızın 
kafasında soru işaretleri oluşturuyor. 
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Bu sürecin Alevi toplumu üzerinde olası olumsuz etkilerinden de çekiniliyor. Türk ve Kürtler 
Sünni İslam kardeşliği üzerinden bağlarını kurup çözüme ulaşırlarsa bu defa da Alevilerin 
dışlanmış olacağından tedirgin oluyorlar. Bunda da gerek Öcalan’ın gerekse Başbakan’ın 
İslam ortak paydasına yaptıkları vurgudan rahatsız oluyorlar. Örneğin Pülümür’deki bir 
Cemevi yöneticisi bunu şu şekilde dile getiriyor: “Kürt hareketi başarılı olursa Aleviler için 
fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum.” BDP’ye yakın olanlar Kürt ve Alevilerin bu süreçte 
birbirlerinin haklarını savunabileceklerini söylüyorlar. Örneğin bir köyde yapılan mülakatta 
köyün önde gelenleri “Gençler diyor ki Selahattin Demirtaş Alevilerin haklarını savunsun, biz 
de Kürtlerin haklarına destek olalım” dediler. Bu mesajlara her ne kadar kuşkuyla baksalar da 
köydeki oyların CHP’den BDP’ye doğru kaydığını eklediler. Kürt sorununu çözerken Alevi 
sorunu üretmemek için çözümde Alevi kimliğinin de tanınması gerektiği üzerinde duruluyor. 

Bunu en veciz bir şekilde ifade eden bir katılımcı şunları söyledi: “Çözüm sürecinde Aleviler 
unutuluyor. Eğer Aleviler de çözüme dahil edilerek düşünülmezse bu defa da Aleviler 
dışlanacak. Nevşehir Üniversitesi’nin adının değiştirilmesi yetersizdir. Öcalan’ın İslam 
bayrağı altında birleşeceğiz sözün de bizi dışlayan bir yön var. Biz Aleviler olarak zaten İslam 
bayrağı altındayız ama Sünni Kürtler bizi öyle görmüyorlar. Bunun çözülebilmesi için 
Alevilerin tanınması ve kabullenilmesi lazım. Hükümetin çözüm politikalarının bunu hesaba 
katarak üretilmesi lazım.” Aynı kişi üstelik Alevilerin de Kürt meselesi için çok mücadele 
ettiklerini hatırlattı. 

Çözüm sürecinde tartışılan “özerklik” gibi konulara yaklaşımda Kürtçe konuşan Aleviler 
arasında farklı yaklaşımlar var. Örneğin Sivas’taki Kürt Aleviler kendilerini “bölgede” 
görmedikleri için konuya daha çok Türk milliyetçisi olarak yaklaşıyorlar ve bir katılımcı 
özerklik konusundaki bakışını şu şekilde özetliyor: “Kürtlere hakları verilsin fakat hükümet 
kurmalarına karşıyım.” Bu arada konuştuklarımızın hepsi Türkiye sınırları dışında kalan Kürt 
bölgelerinde yaşamayı tercih etmediklerini dile getiriyorlar. Buna Türkiye’nin refah seviyesi, 
Kürtlerin başta büyük şehirler olmak üzere bütün ülkeye dağılmış olması ve Türklerle beraber 
yaşamaya alışmış olmaları gibi sebeplerle açıklıyorlar. 

Çözüm sürecinin başarıya ulaşacağına dair inancın siyasal liderlerin sözlerine ve duruşlarına 
bağlandığını söyleyebiliriz: Örneğin, bir mülakatta bu şu şekilde ifade edildi: “Liderlerin 
dediklerine inanmak durumundayız. Öcalan Türkiye’nin birliğini ve demokrasiyi istiyor. 
Erdoğan da inkar ve asimilasyon politikalarını bitirdik diyor.” Bununla beraber barış sürecinin 
bölge kalkınması için kilit rol oynayacağını herkes vurguluyor. Bunu da Bingöl’deki bir iş 
adamı şu şekilde ifade etti: “Ekonomik ortak çıkarlar için Kürtlerin ve Türklerin ortak hareket 
etmesi gerekir. Onun için diyorum ki bilgi eşittir endüstri. Endüstri eşittir büyük ekonomi.  
Büyük ekonomi eşittir büyük vergi.  Büyük vergi eşittir büyük devlet olmalıdır ki bundan 
keyifle biz kalkınalım.” 

Çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanacağına dair kuşkular da yaygın olmasına rağmen genel 
bir destek var. Sadece bir sosyalist devrimci katılımcının sürece prensip olarak karşı çıktığına 
rastladık: “Şimdi, kendine devrimciyim diyeceksin, kendine sosyalizm diyeceksin, sosyalist 
bir insan ya da devrimci kurum, uzlaşıyla bir şey elde edemez.” Buna göre devrimci olan Kürt 
siyasal hareketinin uzlaşı yoluyla çözüm sürecine girmesi devrimci prensiplere ters olduğu 
için “Çözüm Süreci”ne de karşı çıkıyor. 

Sonuç olarak bütün korku, kuşku, ve soru işaretlerine rağmen çözümden ve barıştan söz 
açıldığında bölgede bir ümit havası esiyor. Kürtçe konuşan Alevilerin kendilerine has 
korkuları bu süreçte Alevilerin Sünni Kürtler ve Türkler tarafından dışlanması görünüyor. 
Bunun önünü almak için Alevilerin haklarının da aynı süreçte verilmesini öngörüyorlar. 
Barışın bölgeye getireceği huzur ve kalkınmanın farkında olan herkes sürece tam destek 
vermekle beraber siyasetçilere duyulan genel güvensizlik konuştuğumuz kişilerin neredeyse 
tamamını çözüm süreci konusunda çok temkinli bir iyimserlikte tutuyor. 
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E.   DEVLET ALGISI 
 
Genel Devlet Algısı  
 
Konuştuğumuz insanlar tarafından devlet farklı şekillerde tanımlandı. Bazı kişiler ideal bir 
devletin davranma şeklini anlattılar ve bunu Türkiye ile karşılaştırdılar. Bazıları da devletle 
kendi ilişkilerini ve olumsuz tecrübelerini anlattılar. Bazıları da ilginç metaforlar kullanarak 
devlet kavramını açıkladılar. Bazıları ise bu konuda da AK Parti faktörüne odaklanıp AK 
Parti öncesi ve sonrası devletten bahsettiler. Bir kısmı da Alevi toplumunun devletle olan 
ilişkisini anlattılar. 
 
Devleti anlatırken, birçok kişi devletin nasıl olması gerektiğini anlatıp, onların 
algıladıkları/gördükleri Türkiye devletiyle bu durumu karşılaştırdılar. Onların görmek 
istedikleri, herkesi kucaklayan bir devlet. Devletin herkese karşı eşit davranması gerektiğinin 
altını çizip, devletin tüm vatandaşları koruması ve herkese hizmet etmesi gerektiğini 
söylediler. Buna karşın, var olan devleti bir otorite olarak algılayıp, otoritesini baskı, şiddet ve 
kan ile sürdürdüğünü söylüyorlar. 
 
AK Parti öncesi ve sonrası diye devletin karşılaştırmasını yapanlar; AK Parti sonrası devleti 
daha “dindar”, AK Parti öncesini ise “ulusalcı, Kemalist” olarak algıladıklarını söylediler. 
Bunun gibi devleti örneklerle açıklayıp karşılaştırma yapanların yanında, yargıda bulunup AK 
Parti iktidarıyla birlikte devletin artık onlar için hiçbir şey ifade etmediğini söyleyenler de 
oldu. 
 
Metafor veya bir sembol olarak anlatanlar ise; devleti patron diye tanımladılar. İşçilere karşı 
patronların adil davranması gerektiğini söyleyip: “Bir işletme de patrondur; patronun 
işçilerine haksızlık etmemesi gerekiyor. Maaşını düzgün yatırması gerekiyor. Ticaretini 
düzgün yapması gerekiyor. Devletin patron gibi davranması gerekiyor. İşçilerinin haklarını 
göz ardı etmemesi gerekiyor.” Bir başka metafor ise devleti, vatandaşlarını örten ve onları 
koruyan bir şemsiye veya çatı olarak görüyor. “Evimin çatısının her zaman sağlam olması 
gerekiyor, çatı aktığı zaman su üstümüze gelir.” diye bu durum ifade ediliyor. 
En yaygın metafor ise devleti baba figürü olarak görmek oldu. Patron metaforunda olduğu 
gibi bu metaforda da adalet ve düzen kavramları ele alındı. Bunun dışında “çocuğun” 
(vatandaşın) babaya karşı algısı ve aralarındaki ilişkisi konuşuldu.  
 

“Ben devlete klasik algıda olduğu gibi baba figürüyle bakıyorum. Devlet 
ne yaparsa yapsın, bize ne kadar kötü davranırsa davransın yine de 
babadır.  Babanın adil olması ve evlatları arasında bir ayırım yapmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Ayrım olduğunda evde kavga çıkar ve mutsuzluk 
doğar. Kendi ülkesinin içerisinde huzuru sağlamaya çalışan bir hareket 
bence adil olmalıdır. Devlet de benim gözümde bir babadır. Ne yaparsa 
yapsın, bize hangi bedelleri yaşatırsa yaşatsın yaşamak zorunda 
olduğumuz bir yerdir. Ülkeyi ben de çok seviyorum ama dediğim gibi adil 
olsa daha iyi olur. Birileri kendisini kızdırdığında, onun üstüne gittiği 
zamanlarda bile bir baba felsefesini unutmamalı ve adaletli olması 
gerektiğini bence göz ardı etmemeli.” 

 
Bazı katılımcılar tüm halkı devlet olarak tanımladılar. “Devlet benim, sensin, biziz.” Devleti 
vatandaşların yansıması olarak görenler devletin sadece vatandaşların tümünün bir olduğu 
takdirde var olacağını söylediler. Aynı zamanda birçok kişi, devleti bir baskı aracı olarak 
ifade etti. “Kavram olarak devlet, bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki tahakküm aracıdır.” 
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Devleti polis, jandarma, asker ve genel olarak yasakları hatırlatan, “Erkek egemen ataerkil 
sistemi” devam ettiren bir araç olarak ifade edenler de oldu. 
 
Alevilerin devlet tanımlamaları ise diğerlerine göre farklı oldu. Aleviler bir taraftan, devletin 
kendileri için ne kadar önemli bir kurum olduğunu “devlet en kutsal saydığımız kurumdur”  
sözleriyle ifade ederken, diğer taraftan da devletin Alevilere faydası yoksa hiçbir şey ifade 
etmeyeceğini belirttiler. 
 
Atatürk İmgesi  
 
Atatürk deyince aklınıza ne geliyor sorusunu sorulduğunda, katılımcıların cevapları 
kutuplaştı. Atatürk hakkında olumsuz cevap verenler Dersim Olaylarından bahsettiler. Diğer 
taraftan, Atatürk’ü kutsal bir figür olarak görenler oldu, bazıları bu durumun Alevizmden 
kaynaklandığını söylediler. Bazısı nötr yaklaşıp hem iyi hem de kötü noktalarına vurgu 
yaptılar. 
  
1938 Olaylarından bahseden katılımcıların genellikle Atatürk’e karşı aşırı olumsuz tepkileri 
oldu. ‘Dersim’i bir katliam olarak adlandırdılar ve bu katliamda Atatürk’ün önemli bir rol 
oynadığını söylediler. Buna bağlı olarak, Atatürk’ü sorunca birçok kişinin aklına Seyit Rıza 
geldi. Atatürk’ün Dersim olaylarında ana aktör olarak düşündüklerini belirttiler. Bir diğeri ise 
Atatürk’ün o dönemde hasta olduğunu ve Dersim’de neler olduğunu bilmediğini söyledi. 
Dersim Olayları haricinde ise, katılımcılar Atatürk’ü olumsuz ifadelerle ele alıyorlar. 
“Atatürk Türkiye’nin demokratik geleceğini gölgeleyen, engelleyen, inkâr yolunun 
sembolüdür.” Bu perspektifteki katılımcılar devlet ve Atatürk’ü aynı şekilde ifade ettiler. 
Yani, devleti kan, zulüm, zorba olarak anlatanlar Atatürk’ü kan, zulüm ve zorbalığı uygulayan 
lider olarak anlattılar. Birçok kişi de Atatürk’ün Kürtlerle olan ilişkilerinin tamamen negatif 
olduğunu ve bugünkü Kürt sorununun asıl kaynağının Atatürk’ün mirası olduğunu belirtti.  
 

“Mesela 1938 yılındaki Dersim Harekâtı bence Atatürk’ün en büyük 
yanlışlarından bir tanesi olmuştur. 1924 yılından itibaren Kürtleri yok 
sayan asimilasyon politikasını kendisinin yaptığı ya da İnönü’nün 
başlattığı iddia ediliyor. Yaptığı ya da göz yumduğu bu asimilasyon 
politikasını yanlış buluyorum. Bence Atatürk yaptıklarıyla günümüzdeki 
bu kavganın ve kaosun müsebbiplerinden bir tanesi olmuştur... Yani Türk-
Kürt meselesi üzerine kurulu olan Türkleştirme politikasını çok doğru 
bulmuyorum. Mesela Andımız meselesi, sabahın erken saatlerinde 
Hakkâri’de bir dağ köyündeki çocuk Andımızı okuyor, Türküm, doğruyum, 
çalışkanım diyor. Doğruluğu, çalışkanlığı, efendiliğin Türklere ait 
olduğunu düşünüyor. Her gün o Kürt çocuk kendi ırkına, kendi milliyetine 
hakaretler savuruyor. Doğru olmadığını, çalışkan olmadığını düşünüyor.” 

 
Daha nötr bir bakış açısıyla bakanlar Atatürk’ü bir insan olarak, bir lider ve siyasetçi olarak 
tanıttılar. İşini iyi yaptığını söylediler. Katılımcılara göre, Atatürk’ün bir kaç yanlış 
yapmasına rağmen, pozitif yönleri olduğunu ve özellikle halk için çalışan bir lider olduğunu 
söylediler. Bu düşünceyi savunanların bir kısmı Atatürk’ün sembol haline geldiğini ve bir 
kesimin bu sembolü kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını söylediler. “Cumhuriyet 
başlangıçta daha çok fakirin fukaranın yanında olmaya çalışsa da, geçen zaman içerisinde 
tamamen egemenlerin emellerine hizmet eden bir araca dönüşmüştür.”  Az sayıda kişi 
Atatürk’ün pozisyonu ile Abdullah Öcalan’ın pozisyonunu karşılaştırdılar. “Nasıl Kürt halkı 
için Öcalan’a saygı duyuluyorsa, Atatürk’e de saygı duyulması gerekir.” 
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Diğer uçta da, Atatürk’ü hem ülkenin kurtarıcısı olarak görenler hem de özel hayatlarında 
önemli bir yeri olduğunu söyleyenler oldu. “[Atatürk] her şey, içtiğimiz su, gördüğümüz 
güneş, efendim yediğimiz yemek, baktığımız dağ, gördüğümüz ova, işte her şey yani. Benim 
için her şey Atatürk.” Atatürk’ü bu şekilde anlatan katılımcılar, aynı zamanda devrimci, 
demokrasiyi ve kadın haklarını getiren Türkiye Cumhuriyeti için kıymetli bir figür olarak 
anlattılar. 
 
Aynı zamanda Atatürk çeşitli açılardan Alevilikle ilintilendirilerek de anlatıldı. Katılımcıların 
biri Atatürk’ün Alevi kökenli olduğunu söyledi. Bazıları da cemevlerinde Atatürk’ün 
fotoğrafının Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin yanında bulunduğundan bahsettiler. 
Katılımcıların biri bundan dolayı rahatsız olduğunu söyledi ve Atatürk’ün fotoğrafının orada 
olmaması gerektiğini söyledi. Diğerleriyse Atatürk’ün rolünün dini ritüel için önemli 
olduğunu belirtti. İçlerinden biri “Mehdi; Kerbela’nın intikamı” diye bile Atatürk’ün 
konumunu yorumladı.  
 

“Atatürk, bir deha… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına gelmiş… Ne 
diyeyim, büyük mükâfat. Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir ödüldür 
diyeyim, yani, birçok ibadetimizde de, sohbetlerimizde de, Peygamber 
efendimizi, Ehl-i beyti, Hazreti Ali’yi, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı sayarken, 
Atatürk’ü de onlara ilave ediyoruz. Bizim için bu kadar önemli ve 
değerlidir. Bizim için çok özeldir. Yani tekrar söyleyeyim, Atatürk bizim 
için bir ödüldür. Bize tanrının bir ödülüdür, bir mükâfatıdır diye 
düşünüyorum.” 

 
Devlet, Kürtler ve Aleviler 
 
Daha önce de gördüğümüz gibi, insanlar özellikle çözüm süreciyle beraber kendilerini daha 
rahat hissediyorlar, kendilerini Kürt olarak tanımlayabiliyorlar. Diğer önemli bir gelişme 
olarak ise TRT ŞEŞ’in açılması ifade ediliyor. En çok da “Doğu’da savaş durdu” diye hissiyat 
aktarılıyor. Daha da önemlisi, bu rahatlamanın halkın arasına girmiş olmasıdır. Devlet 
tarafından yapılan değişiklikler komşular arası ilişkileri bile etkilediği görülüyor.  “Biz onlara 
Yezid derdik onlarda bize Kızılbaş derlerdi. Tanıdıkça bunlar da bizim insanlarımız diyoruz.” 
 
Aynı zamanda bu değişikliklerin neden yapıldığıyla ilgili eleştiriler devam ediyor. Birçok kişi 
bu süreçteki siyasetin önemini sorguladı. Özellikle Kürt ve Alevileri bazı partilere bağlamak 
amacıyla yapılıp yapılmadığını sorgulayanlar da oldu. “Ak Parti de CHP de biliyor ki Kürt 
nüfusunu yanına almadan iktidar olamaz, CHP de biliyor ki Aleviler yanında olmadan iktidar 
olamaz. Bu durum ister istemez kimlikler üzerinde bir takım faaliyetler yürütülmesini mecbur 
kılıyor.” 
 
Dile getirilen bir başka endişe de, hükümetin Kürtler için olumlu değişiklikler yapacağı fakat 
Aleviler için bunun yapılmayacağıdır. Birkaç kişinin devletin hem Kürt hem Alevi kültürünü 
tanıdığını söylemesine rağmen, katılımcıların çoğu Aleviler için fazla bir değişiklik 
olmadığını belirtti. Aleviler için yapılan değişikliklerin, Alevi toplumunu böldüğü ve daha 
önce olmadığı yerlerde problemler çıktığı belirtiliyor. “Aleviler için işte şu andaki Cami-
Cemevi projesinden dolayı Alevi toplumları ister istemez bir ikileme girdi yani. Ve Alevi 
toplumunu ikiye böldü diyebilirim… Alevi toplumunda olumsuz etkiler yarattı.” 
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Devlet ve Cemevleri  
 
Hemen hemen tüm katılımcılar cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğini 
söylediler. Birçok kişi bunun uzun zaman önce kabul edilmesi gereken bir husus olduğunu ve 
bu şekilde Türkiye’deki Alevilerin konumunun daha samimi bir biçimde ele alınabileceğini 
söylediler. Eğer böyle olsaydı hükümeti biraz daha samimi bulabileceklerini ifade ettiler. 
“Etmeli evet. Etmeli çünkü dediğim gibi inançsal ve etnik bir yapı… Kendi inancını, inanç 
yerlerini nasıl kabul ediyorsa devlet bunu tanımlamamalı; kabul etmeli. Aleviler cemevlerini 
ibadethane olarak görüyorlarsa devletin görevi bunu kabul etmek olmalı.” 
 
Aynı zamanda, devlete verilen vergilerin Diyanet İşleri’ne gittiğini de belirten katılımcılar 
eğer Alevilerin vergi ödemeleri gerekirse ve o para diyanete gidecekse, cemevlerinin de 
Diyanet’in altında bulunması gerektiğini söylediler. Onlara göre bu durum hükümet açısından 
faydalı olacaktır. “Eğer Alevilerden vergi alınıyor veya seçimlerde oy isteniyorsa o zaman 
cemevleri de ibadethane olarak kabul edilmelidir.” 
 
Bu konudaki cevapların çoğu kısa ve özdü ama aynı zamanda bazıları da resmiyetin diğer 
yönlerine değindiler. Mesela, birçok kişi, cemevlerinin resmi olarak tanınsa da tanınmasa da 
halk tarafından zaten ibadethane olarak kabul edildiğini ve bunun resmiyetten daha önemli 
olduğunu söyledi. Bu bakımdan, devletin cemevlerini resmi olarak tanıyıp tanımamasının 
önemli olmadığını söylediler. Fakat eğer tanınırsa dedelere de maaş verilmesi gerektiği, 
zorunlu din dersinin kaldırılması veya Aleviliğin ders konularına dâhil olması gerektiği 
şeklinde görüşler ifade edildi. Bir bölümü daha farklı olarak laiklik hassasiyetleri nedeniyle 
Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesi ve devlete bağlı olmaması gerektiği ifade ettiler.  
 
 
Ergenekon Operasyonları 
 
Ergenekon Operasyonu’yla ilgili görüşler bir taraftan AK Parti iktidarıyla dış güçlerin beraber 
yaptığı bir komplo olarak düşünülürken, diğer taraftan da derin devletin olduğu ve buna karşı 
mücadele edilmesi gerektiğini söyleyenler de oldu. Cevapların çoğu yüzeyseldi. Ergenekon 
Operasyonları’nda suçlu kişilerin olduğu ama aynı zamanda suçsuzların da kurban edildiği   – 
özellikle AK Parti iktidarına tehdit olarak görünen insanların – daha güçlü olmamaları için 
hapse atıldıkları söylendi. 
 
Ergenekon Operasyonu’nu AK Parti komplosu olarak gören katılımcılar, Ergenekon ve derin 
bir devletin olmadığını, bunların hepsinin AK Parti iktidarının güç kazanması için yapılan bir 
oyun olduğunu, özellikle Ordu’nun tehlike olarak göründüğünü ve o tehlikeyi ekarte etmek 
amacıyla yapılan bir operasyon olduğunu söylediler. Bunun da dış güçlerle beraber yürütülen 
bir komplo olduğunu söylediler. Spesifik olarak Avrupa, İsrail ve ABD’den bahsedildi. Buna 
ek olarak, AK Parti’ye muhalif  insanların daha büyük tehdit olmamaları için  tutuklanarak 
Silivri Cezaevi’ne gönderildiklerinin altı çizildi. Bazıları özellikle “Atatürkçü ve Alevi 
kökenli albaylara ve subaylara vurulan bir darbe” olduğunu söylediler.   
 
Bazılarıysa derin devlet olduğunu ve bunların cezalandırılmaları gerektiğini söylediler. Aynı 
zamanda operasyondaki usulsüzlüklerin, sahte verilerin, suçsuz insanların yargılanmasının 
rahatsız edici olduklarına da değinildi. Yine birkaç kez, gazeteciler ve araştırmacıların suçsuz 
olduğunu ve bu kişilerin de diğer insanlarla beraber tutuklandığını söylediler. “Aydınların, 
gazetecilerin, araştırmacıların, yazarların tutuklanması ve haksız bir tutumda bulunulması 
bana göre yanlış.” 
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Ergenekon Operasyonları aynı zamanda siyasi bir güç savaşı olarak da algılanıyor. Derin bir 
devletin yerine başka bir derin devletin yerleşmesi olarak görülüyor.  Katılımcılar faili 
meçhullerden de bahsettiler ve bu konuda bilmediğimiz çok şeyin olduğunu söylediler. Birçok 
kez Ergenekon’un 28 Şubat’ın bir hesaplaşması olduğu da söylendi. Bu perspektiften, 
Ergenekon’un siyasi bir hesaplaşma olduğunu düşündüklerini belirtiler. Bu yüzden her ne 
kadar meşru bir şekilde başlatılmış olsa bile, operasyonlar eski derin devlet yerine AK 
Parti’ye daha yakın yeni bir derin devletin rövanşının alınması fikrinin bir sonucu olarak 
algılanıyor. 
 
Diyanet’e Bakış 
 
Genel olarak, Diyanet’le ilgili düşünceler ya Diyanet’in tamamen kaldırılması yönünde ya da 
daha kapsayıcı olması gerektiği yönünde oldu. Diyanet’in kaldırılmasını isteyenler arasında, 
laikliğin anlamı tartışıldı ve gerçek bir laik ülkede Diyanet’in olmaması gerektiği söylendi. 
Buna ek olarak vergilerin Diyanet’e verildiği ve herkesin parasıyla nüfusun sadece bir 
kesimine, yani Sünnilere, hizmet edilmesinin de yanlış olduğu söylendi. 
  

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na olumlu bakmıyorum. Çünkü laikliğin olduğu 
yerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeri olmamalı ve Türkiye’de laiklik de 
yok. Bu da başka bir çelişki. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın sadece bir 
mezhebine uygun şekilde etkinliklerini ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu da 
eşitlik ilkesine aykırıdır. Diğer inançları asimile etmesi anlamında 
olumsuzluk arz ediyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laik bir 
ülkede olmaması gerektiğini düşünüyorum.” 

 
Birçok kişi Diyanet’in tamamen kaldırılması yönünde konuşurken, bazısı da Diyanet’in 
kalmasını fakat daha kapsayıcı olması gerektiğini söyledi. Aleviliğin de Diyanet’e dâhil 
olmasını söyleyenler bulunurken, Türkiye’de bulunan tüm inançları kapsaması ve temsil 
etmesi gerektiğini söyleyenler de oldu. Bu görüşü savunanlar Diyanet tarafından cemevlerinin 
ibadethane olarak tanınması gerektiğini ve buna paralel olarak dedelerin maaş almalarını da 
istediklerini söylediler.  
 
Diyanet’in gerekli bir kurum olduğunu söyleyenler, Türkiye gibi bir ülkede diyanet işlerinin 
gerekli olduğunu ve herkesi temsil ederse bunun bir problem olmayacağını vurguladılar. “Ben 
karşı değilim; çünkü nasıl yirmi milyon Alevi var diyorsak, ülkede geri kalan yetmiş milyonun 
Sünni olduğunu düşünmeliyiz… Olması gerektiğini düşünüyorum ama diyanet derken dini 
komple ele almak gerekiyor. Bugün Sünni’ye nasıl yaklaşılıyorsa aynı şekilde bir Alevi’ye, 
ateistten tutun da tüm inançlara eşit şekilde bakması gerektiğini düşünüyorum.” 
 
Türkiye’nin Laikliği 
 
Laiklik konusunda, insanlar genellikle iki kategoriye ayrıldılar: Türkiye’yi hiçbir zaman laik 
görmeyenler ve AK Parti iktidarıyla birlikle laikliği kaybeden bir Türkiye olarak görenler. 
Türkiye’nin önceden laik olduğunu söyleyenler bu durumun Cumhuriyet’in en büyük 
kazanımlarından biri olduğunu, eskiden nasıl olduğunu ve şimdi nasıl gördüklerini anlattılar. 
 
Birçok kişi laikliği daha genel bir şekilde anlattı. Türkiye’de nasıl uygulandığından ziyade, 
laikliğin nasıl olması gerektiğine odakladılar. Laikliğin hoşgörü, eşitlik ve vicdanla ilgili 
olduğunu ve demokrasilerde laikliğin şart olduğunu anlattılar. Bununla birlikte, bu prensipleri 
Türkiye’ye uygulamaya gelince, birçok kişi laikliğin artık anlamsız bir şey olduğunu söyledi. 
Laikliğin “içi boşaltılmış bir kavram” yani zamanla anlamı değişen bir kavram olduğu 
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söylendi. “Modern kesim tarafından laiklik kesinlikle dine karşı bir önyargı olarak 
kullanılıyor.” 
 
Laikliğin hiçbir zaman olmadığını söyleyenler Diyanet İşler Başkanlığı’nı gösterip laik bir 
ülkede böyle bir kurumun olmaması gerektiğini belirtti. Böyle bir kurum olduğu sürece, din 
ve devlet ayrı olamaz ve bundan dolayı uygulamada laiklik de olamaz dendi. Türkiye’deki 
laikliğin özündeki problemlerden bahsedenler ise, Türkiye’nin laiklik uygulamasından 
memnun olmadıklarını AK Parti iktidarı öncesi ve sonrası laikliğe değinerek açıkladılar. 
“AKP’nin laikliğe bakış açısını da doğru bulmuyorum, önceki laikliği de doğru 
bulmuyorum.” Laiklik kâğıt üzerinde olan ama pratikte olmayan bir şey olarak da algılanıyor. 
  
Diğer taraftan Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çıkan laikliğin, AK Parti iktidarıyla beraber 
kaybolan bir kavram olduğunu anlatan katılımcılar da oldu. Bunlar arasında “elden gidiyor” 
ifadesi birçok kez kullanıldı. “Laiklik keşke yaşasaydı. Bizim bahsettiğimiz laiklik Atatürk 
zamanında olandır.”  Gelecek için de endişeli olanlar var; özellikle 2023’te şeriatın geleceğini 
düşünenler gibi. Genel olarak laikliğin AK Parti iktidarıyla beraber anlamını yitirdiğine dair 
bir kanaat var. Görüşülen bir kişi, “Bana göre Cumhuriyet’in en büyük kazanımıdır... Ama bu 
kavram muhafazakârlaşan ve bunu her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen hükümetin çirkin 
politikaları yüzünden, önlem alınmazsa gelecek nesiller için bir anlam ifade etmeyecek hale 
gelecektir.” Darken, diğer bir kişi ise şunları ifade etti: 
 

“Ak Parti laikliğini, din sömürüsüyle biraz daha iktidarda kalma girişimi 
olarak değerlendiriyorum. Laikliği, iktidara gelebilmek için kullandıkları 
bir din olgusu olduğunu düşünüyorum. Yani onu çok fazla abartıyorlar. 
Ama öte yandan mesela Ak Parti’nin karşısındaki, önceki dönemlerdeki 
laikleri de çok fazla anlamıyorum işin doğrusu. Başörtüsünü yasaklayan 
zihniyeti, üniversiteye türbanıyla bir insanın girmesine müsaade 
edilmemesini, ordunun içerisine, adliyenin içerisine örtüsünden dolayı bir 
insanın sokulmamasını da anlamıyorum. O da bana çok acayip geliyor. 
Ama bunların aksine din özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü ortadan 
kaldırıcı şekilde olan bir laiklikten de biraz endişe ediyorum işin doğrusu. 
Ayar tutturulamadı bence.” 
 

Din-Devlet İlişkilerinde ‘İdeal Ülke’ 
 
İdeal ülkelerden bahsederken, katılımcıların çoğu Avrupa’dan bahsettiler. Özellikle de İsveç, 
Norveç veya Finlandiya gibi Kuzey Avrupa veya İskandinav ülkeleri örnek gösterildi. Bu 
katılımcıların laikliği daha sert uygulayan Fransa ve Almanya gibi ülkelere karşı tutum 
aldığının bir göstergesi olabilir. Avrupa dışında, Güney Amerika ülkelerinden de bahsedildi; 
bunlar içinde en dikkate değeri Küba oldu. ABD ve Avusturalya da birer kere anlatıldı ama 
ABD’de İslamofobi gibi problemlerin de olduğu ifade edildi. Çin ve Japonya’dan da 
bahsedildi. Sadece bir kişi Türkiye’yi ideal bir laik ülke olarak tanımladı. Diğerleri ise İslam 
ülkeleri arasında Türkiye’nin en laik ülke olduğunu söylediler.    
 
En çok tekrarlanan fikir, Avrupa’daki laiklik konusunun daha çok dini özgürlüğe bağlı 
olduğuydu. Bu fikirlerini, laikliğin din-devlet ayrımı olduğu düşüncesine dayandırarak, 
Avrupa ülkelerinde kimsenin bir diğerinin inancına karışmadığını söylediler. “…insani 
açıdan baktığımda Avrupa’daki modelleri çok uygun buluyorum. Yani insanların inancı 
neymiş, yok Müslüman mı Hristiyan mı Alevi mi Sünni mi bunların hiç konuşulmadığı 
coğrafyalar hoşuma gidiyor. Bence bunların hiç konuşulmaması gerekiyor. Yani din 
dedikleri, inanç dedikleri şey insanın kendi vicdanıyla bir işi.” 
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F. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Alevi sorunu gibi kimlik ile ilgili çatışmaların derin tarihsel, kültürel, duygusal, ekonomik ve 
siyasi boyutları vardır. Bu nedenle bu türden sorunların bütün yönlerini gidermek için sihirli 
formül veya reçete yoktur. Ancak sosyal ve siyasal uzlaşmaya engelleri ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacak veya sorunu hukuki zeminde yönetilebilir hale getirmek için atılabilecek 
birçok adımlar mevcuttur. Hukuki ve siyasi reformlar yapısal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak 
ve ayrımcılığın önlenmesi için çok önemlidir. Bu reformların yanısıra tamamlayıcı rolü olan 
çok katmanlı müdahale süreçleri de uygulanmalıdır. Bir taraftan uzun vadede kapsamlı ve 
bütüncül bir uzlaşma sürecinin başlatılması gerekirken diğer yandan kısa vadede sembolik 
jestler kültürel ve psikolojik hassasiyetleri gidermek için faydalıdır. Alevi vatandaşların 
kültürel ve duygusal hassasiyetleri konusunda Türk toplumunu bilinçlendirmek, daha geniş 
bir toplumlararası uzlaşma için gerekli bir adımdır.  
 
Aşağıda özetlenen politika önerileri çok katmanlı bir müdahale için bir perspektif sunmayı 
amaçlamaktadır. Hukuki ve siyasi reformlar kısa ve orta vadede atılabilecek adımlar iken, 
toplumun tabanına hitap edecek psikolojik ve kültürel adımlar etkisini uzun vadede gösterir. 
Bu adımların eş zamanlı olarak atılması gerekmektedir. Ancak bu adımların etkileri 
değerlendirilirken farklı kriterler ve zaman birimleri referans alınmalıdır zira toplumun 
tabanına hitap eden, toplumsal algıları ve kültürü değiştirmeye yönelik müdahaleler ancak 
uzun vadede etkilerini gösterebilir.  
 

A. Hukuki ve Siyasi Reformlar 
 

1. Kimlik politikalarının ortak noktası grup kimliğinin kamu alanında tanınması ve devletin 
bütün etnik, dini, mezhepsel gruplara eşit muamelede bulunması ile ilgilidir. Örneğin 
çalışmamızdaki katılımcıların tamamı cemevlerinin ibadethane olarak tanınması konusunda 
taleplerini dile getirdiler. Buradan hareketle öncelikli olarak cemevlerine yasal statü 
kazandırılmalıdır. Bu statünün hukuksal altyapısı için olası bütün seçenekleri ortaya çıkarmak 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturulabilir. Oluşturulacak bir alt 
komite çıkması muhtemel anayasal engelleri aşmak ve alternatif yolları bulmak için 
çalışmalara başlamalıdır. 
 
2. Aynı eşitlik ilkesinden hareketle nasıl ki devlet camilerin elektrik ve su giderlerini 
karşılıyorsa cemevlerine de aynı hizmetleri ücretsiz olarak sağlamalıdır. Bazı katılımcılar 
verdikleri verginin bir kısmının camilerin giderlerine nasıl kullanılıyorsa bir kısmının da 
cemevlerine kullanılmasını istiyorlar. 
 
3. Zorunlu din derslerinin yasal statüsü gözden geçirilmelidir. Din eğitimi politikası daha 
geniş bir eğitim reformunun parçası olarak ele alınmalıdır. Devlet okullarında birden fazla din 
dersi seçenekleri sunan ya da din derslerinin içeriği, müfredatı ve öğretim kadrosunun gözden 
geçiren seçenekler düşünülmelidir. Milli Eğitim tarafından din dersi kitaplarında yer verilen 
Aleviliğe dair kısımların, Alevilerin gerçek inanç ve yaşayışlarını yansıtmadığına ve tep tipçi 
bir Alevilik anlayışı dayattığına dair şikayetler var. Bu konuda din dersi kitaplarına eklenen 
Aleviliğe dair bölümler gözden geçirilmelidir. 
 
4. Bütün mezheplerin eşit din hizmeti alabilmesi için Diyanet'in yeniden yapılandırılması 
gerekir. 
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5. Hükümet Alevi araştırma merkezleri ve enstitüleri için finansman ve araştırma projeleri 
için devlet teşvikleri sağlamalıdır. Alevi kültürünün daha iyi anlaşılıp araştırılabilmesi için 
verilen Alevilikle ilgili araştırma projelerine pozitif ayrımcılık uygulanabilir. 
 
6. Devletin siyasal bir gündem gütmemek ve baskı kurmamak kaydıyla Alevi Dedelerin 
eğitiminin sağlanması ve yapılan dini hizmetler için mali katkı sağlaması düşünülebilir. Bu 
hassas bir konu olduğu için öncelikli olarak bu tür bir politikayı geliştirme sürecinde 
akademisyenler moderatörlüğünde Alevi dede ve kanaat önderlerinin yapacağı çalıştaylar 
düzenlenmelidir. Çalıştayların geliştireceği süreç çerçevesinde Alevilerin sözkonusu 
meselelerle ilgili kendi kararlarına ulaşması sağlanabilir. Böyle bir politikanın sonucunda 
dedelere maaş bağlanırsa bunun Alevi dedelerini kendi toplumlarından koparabilme riski ve 
ihtimali de göz önünde bulundurmalıdır.  
 
7. Bu ve benzeri yasal değişiklikler Türkiye'de demokratikleşme paketlerinin dini özgürlükleri 
geliştiren  politikalarının bir parçası olarak ele alınabilir.  
 
8. Muhalefet partileri, bürokratik kurumlar (Diyanet, yerel valilikler) ve sivil toplum 
kuruluşları (barolar, insan hakları örgütleri ve dini kuruluşlar) da uzlaşma sürecinin önemli 
partnerleri olarak süreçlere entegre edilmelidir. Avrupa’daki Alevi derneklerinin bu noktada 
dikkate alınması gerekmektedir. 
 
9. Alevi vatandaşların önemli bölümü resmi kurumlarda işe alımda ve özellikle de valilik, 
kaymakamlık, genel müdürlük gibi üst düzey bürokraside Alevilerin ayrımcılığa uğradıklarını 
iddia etmektedirler. Bu iddialar çok yaygın bir şekilde dile getirilmektedir. Gerçekten bu tarz 
ayrımcılıklar varsa sona erdirmeye yönelim adımlar atılmalı, yoksa da Alevi kamuoyunu 
rahatlatıcı açıklama yapılmalıdır. 
 

B. Kamu Söylem ve Tavırlarının Dönüşümü 
 

1. Eğitim ders kitaplarında bazı değişiklikler yapmak önemli bir gerekliliktir. Alevi 
inanç/kültürüne ve bu inanç/kültürün Türkiye kültür hayatındaki önemli yerine dair daha 
yapıcı unsurlar vurgulanmalıdır. Ayrıca Alevi vatandaşlara karşı önyargıları oluşturan tarihsel 
anlatılar kaldırılmalı veya düzeltilmelidir. 
 
2. Cemevlerinin Alevi kimliğinin tanınması ve Alevi-Sünni ilişkilerinin olumlu manada 
meşrulaştırılması anlamında büyük katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Bu noktada 
“cümbüşevi” ve başka bir takım yaftalarla anılan Cemevlerine Başbakanımızın ve üst düzey 
yetkililerin yapacağı ziyaretlerin karşılıklı algılar noktasında çok olumlu kırılmalara neden 
olacağı açık olarak tespit edilmiştir.  
 
3. Alevi toplum liderlerinden oluşan daimi danışma konseyi kurulması gerekir ve Alevi 
toplumu ilgilendiren konularda bir danışma konseyi olarak çalışması sağlanmalıdır. 
 
4. 1970’lerin siyasi ve mezhepsel çatışmalarını (Sivas, Çorum, Malatya, Maraş) ve 
1990’lardaki Madımak ve Gazi olaylarını araştırmak için bir Hakikatleri Araştırma  
Komisyonu (TC) oluşturmalıdır. 1993 Sivas olaylarına ek olarak, 1970'li yıllarda ideolojik / 
mezhepsel çatışma dönemlerinin Alevi halk hafızasında travmatik bir yeri vardır. Bu olayların 
ortak Alevi belleğindeki yeri yeni nesil arasında mağduriyet psikolojisini beslemektedir. 
Alevilerin devlet ve muhafazakar Sünnilere karşı güvensizliği 1970'lerin politik çatışmasının 
bir kalıntısıdır. Soruşturmalar ve bu olayların kamuoyunda tanınması Alevi vatandaşların bazı 
korkularının yerleşmesini engellemeye yönelik bir adım olabilir. 



 45 

 
5. Sünni vatandaşların Alevileri ve Alevi kültürünü daha iyi tanıyabilmeleri ve karşılıklı 
iletişimsizlik veya bilgi eksikliğinden kaynaklanan önyargıları önleyebilmek için çeşitli 
programlar düzenlenmelidir. 
 
6.III. Köprüye verilen Yavuz Sultan Selim isiminin değiştirilerek daha birleştirici bir isimin 
konulması önerilmektedir. 
 
7.Ayrıca Tunceli ilinin adının tarihi geçmişine uygun olarak ve Cumhuriyet tarihinde Kürt 
Alevilerin Dersim Katliamı bağlamında yaşadıkları bu büyük acıyı hafifletmek, kimliklerine 
duyulan saygıyı göstermek adına, Dersim olarak değiştirilmesinde büyük yarar 
bulunmaktadır.   
 

C. Sonuç 
 
Alevi toplumun haklarını vermek ve beklentilerini karşılamak AK Parti yönetimi için siyasi 
bir pragmatizm meselesi değil, asırlık toplumsal gerginlikleri azaltmak için tarihi bir fırsattır. 
Tüm vatandaşlara eşit haklar sağlamak açısından aynı zamanda bir gerekliliktir. Kısa bir süre 
içinde karmaşık tarihsel sorunların çözümünü beklemek de gerçekçi değildir. Ancak Alevi 
kimliğinin kamu alanında kabullenilmesi süreci uzun vaade de yapıcı bir şekilde yönetilirse 
siyasi alanda ve toplumun tabanında olumlu bir etkiye sahip olacaktır.  
 
Aleviler ve devlet arasında sürekli diyalog ve müzakere kanallarının oluşması ve bu 
kanalların yerel ortamlarda da sağlıklı bir şekilde oluşması çıkabilecek yanlış anlaşılmaları 
veya gerilimleri sağlıklı bir şekilde yönetebilmeye katkı sağlayacaktır. 2009-2011 yılları 
arasında devreye giren ve daha sonra pasif hale dönen Alevi Açılım sürecinin yeniden 
canlandırılması doğrudan ve dolaylı yapıcı sonuçlar doğuracaktır.  
 
İlk olarak, Alevilerin istek ve hakları bu süreçle kamuoyunun gündeminde olmaya devam 
edecektir. İkincisi, diyalog ve müzakere süreci Alevi vatandaşların sesini güçlendirecektir. 
Bunun bir sonucu olarak Alevi ve Sünni vatandaşlar birbirlerinin kültür, dünya görüşleri ve 
sorunlarını öğrenme yoluyla birbirlerini daha iyi tanıyacaklardır. Üçüncüsü, süreç başarıyla 
yönetilirse, kutuplaştırıcı siyasi söylemler marjinalize edilebilir. Daha yapıcı liderler ön plana 
çıkıp çatışmacı söylemleri yönetebilir. Sonuç olarak, Alevi Açılım sürecini yeniden 
canlandırmak hem AK Parti yönetimi ve liderleri hem de Alevi cemaatinin kurumsal 
temsilcilerinin çıkarları için hayati önem taşımaktadır. 
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VI  EKLER 
 
A. Mülakat Soruları 
 
Tematik Soru Setleri: 
 
a. Hayat Hikayesi: 

 
(1)  Demografik bilgiler? (Yaş, meslek, gelir düzeyi, doğum yeri, eğitim durumu, cinsiyet, 

anadil) 
(2)  Biraz kendinizden bahseder misiniz?  

 
b. Kimlik: 
 

(1) Kendinizi nasıl tarif edersiniz? / tanımlarsınız? 
(2) Haklar bakımından ayrımcılığa uğradığınızı hiç düşündünüz mü? 
(3) Alevileri sizce kim temsil ediyor? 
(4) Cemlere katılır mısınız? 
(5) Cemevleri sizin için ne anlam ifade ediyor? 
(6) Cemevleri ibadethane olarak tanımlanmalı mıdır? 
(7) Cami-Cemevi projesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
(8) Birarada/birlikte yaşama inancı/isteği/koşulları (…) 
(9) Aidiyet duygusunu pekiştiren ve zorlaştıran semboller, uygulamalar (…) 
(10) Türkiye’ye/Türkiye toplumuna bağlılık (…) 
(11) Diaspora/Avrupa Alevileriyle ilişkiler (…) 
 

c. Alevilik Sorunu:  
 
(1) Size göre Alevilerin sorunları nelerdir? 
(2) Hükümet ve AK Parti Alevilere nasıl yaklaşıyor? 
(3) 2009-2010 yıllarında Demokratik Açılım kapsamında gerçekleştirilen Alevi 

Çalıştayları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
(4) Ana Muhalefet CHP Alevilere nasıl yaklaşıyor?  
(5) BDP Alevilere nasıl yaklaşıyor? 
(6) MHP Alevilere nasıl yaklaşıyor? 
(7) Sizce Türkiye'deki diğer toplumsal gruplar (Şafi Kürt) ve Sünni muhafazakarlar Kürt 

Alevilerine nasıl yaklaşıyorlar? Varsa aradaki sorunun temel kaynakları nelerdir? 
(8) “Gezi Parkı” olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
(9) Suriye’deki savaş sizi nasıl etkiledi?  
(10)  İran’ın bölgedeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 
d. Kürt Sorunu: 

 
(1) Türkiye’de Kürt Sorunu neden başladı?  
(2) Hükümetin Kürt Sorunu’na yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? 
(3) Hükümetin son on yıldaki “demokratikleşme” konusundaki adımlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
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(4) Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak 2009’dan itibaren uygulanan “Demokratik 
Açılım” sürecini nasıl görüyorsunuz? 

(5) Öcalan ve PKK sizin için ne ifade ediyor? 
(6) Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlerle ilgili politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?  

 
e. Çözüm Süreci: 

 
(1)Türkiye’deki “Çözüm Süreci” ile ilgili ne düşünüyorsunuz? “Çözüm Süreci” sizler 

için neyi temsil ediyor? 
(2) Ana Muhalefet CHP’nin Kürt Sorunu’na ve “Çözüm Süreci”ne karşı tutumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
(3) BDP’nin “:Çözüm Süreci”ne karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
(4) MHP’nin “Çözüm Süreci”ne karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
(5) Size göre Öcalan’ın çözüm sürecindeki rolü nedir?  
(6) Türkiye’deki “Çözüm Süreci” hayatınızı nasıl etkiledi? (Aidiyet sorunları, yaşam 

biçimi ile ilgili endişeler, vs…) 
(7) Son “Demokratikleşme Paketi” hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu paketteki en 

önemli madde nedir? “Bu husus mutlaka pakette olmalıydı” dediğiniz başka konular 
var mı? 

f. Devlet Algısı: 
 
(1) Devlet sizin için neyi ifade ediyor? 
(2) Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? 
(3) Sizce devletin bakış açısında Kürtler veya Aleviler için bir değişiklik oldu mu?  
(4) Devlet cemevlerini ibadethane olarak kabul etmelidir? 
(5) Ergenekon operasyonları sizin için ne ifade ediyor? 
(6) Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

 
g. Din-Devlet İlişkileri: 

 
(1) Türkiye’de laiklik sizin için ne ifade ediyor?  
(2) Din-devlet ilişkileri bakımından dünyada ideal ülke hangisidir? Neden? 
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B. Mülakat Demografik Bilgileri 
 

KİMLİK 
  

Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ALEVİ 36 28,6 28,6 28,6 

ALEVİ KIZILBAŞ 2 1,6 1,6 30,2 

ALEVİ KÜRT 5 4,0 4,0 34,1 

ATEİST 2 1,6 1,6 35,7 

EHLİ BEYT 1 ,8 ,8 36,5 

İNSAN EVLADI 13 10,3 10,3 46,8 

KEMALİST 1 ,8 ,8 47,6 

KÜRT 13 10,3 10,3 57,9 

KÜRT ALEVİSİ 30 23,8 23,8 81,7 

MELEZ 1 ,8 ,8 82,5 

ÖZGÜRLÜKÇÜ 1 ,8 ,8 83,3 

SOSYAL 
DEMOKRAT 

1 ,8 ,8 84,1 

SOSYALİST 9 7,1 7,1 91,3 

TÜRK 1 ,8 ,8 92,1 

TÜRK ALEVİ 7 5,6 5,6 97,6 

YOK 3 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Toplam 126 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
KİMLİK * ANA DİL Crosstabulation 
Count        

  ANADİL 

  DERSİMCE KÜRTÇE KİRMANCİ TÜRKÇE ZAZACA Total 

ÖZGÜRLÜKÇÜ 0 1 0 0 0 1 

İNSAN EVLADI 0 4 1 4 4 13 

ALEVİ 4 11 1 3 17 36 

ALEVİ KÜRT 0 3 0 1 1 5 

KİMLİK 

ALEVİ KIZILBAŞ 0 0 1 0 1 2 
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KİMLİK 
  

Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ALEVİ 36 28,6 28,6 28,6 

ALEVİ KIZILBAŞ 2 1,6 1,6 30,2 

ALEVİ KÜRT 5 4,0 4,0 34,1 

ATEİST 2 1,6 1,6 35,7 

EHLİ BEYT 1 ,8 ,8 36,5 

İNSAN EVLADI 13 10,3 10,3 46,8 

KEMALİST 1 ,8 ,8 47,6 

KÜRT 13 10,3 10,3 57,9 

KÜRT ALEVİSİ 30 23,8 23,8 81,7 

MELEZ 1 ,8 ,8 82,5 

ÖZGÜRLÜKÇÜ 1 ,8 ,8 83,3 

SOSYAL 
DEMOKRAT 

1 ,8 ,8 84,1 

SOSYALİST 9 7,1 7,1 91,3 

TÜRK 1 ,8 ,8 92,1 

TÜRK ALEVİ 7 5,6 5,6 97,6 

YOK 3 2,4 2,4 100,0 

ATEİST 0 1 0 0 1 2 

EHLİ BEYT 0 0 0 0 1 1 

KÜRT 0 7 1 0 5 13 

KÜRT ALEVİSİ 1 23 1 1 4 30 

KEMALİST 0 0 0 0 1 1 

MELEZ 0 1 0 0 0 1 

SOSYALİST 0 3 2 3 1 9 

SOSYAL DEMOKRAT 0 0 1 0 0 1 

TÜRK 0 1 0 0 0 1 

TÜRK ALEVİ 2 0 0 3 2 7 

YOK 0 1 1 0 1 3 

Total 7 56 9 15 39 126 
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Yaş ortalaması 49, en düşük yaş 22, en yüksek yaş 85. 
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ERKEK KADIN 

112 14 
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MESLEK 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

AKADEMİSYEN 2 1,6 1,6 1,6 

ARAŞTIRMACI 1 ,8 ,8 2,4 

AVUKAT 6 4,8 4,8 7,1 

BANKACI 2 1,6 1,6 8,7 

BELEDİYE BAŞKANI 1 ,8 ,8 9,5 

ÇALIŞMIYOR 1 ,8 ,8 10,3 

ÇİFTÇİ 4 3,2 3,2 13,5 

ÇOBAN 1 ,8 ,8 14,3 

DEDE 6 4,8 4,8 19,0 

DERNEK BAŞKANI 1 ,8 ,8 19,8 

DERNEK YÖNETİCİSİ 6 4,8 4,8 24,6 

EMEKLİ 16 12,7 12,7 37,3 

ESNAF 12 9,5 9,5 46,8 

EV HANIMI 1 ,8 ,8 47,6 

FOTOĞRAFÇI 1 ,8 ,8 48,4 

HEMŞİRE 1 ,8 ,8 49,2 

İŞADAMI 4 3,2 3,2 52,4 

İŞÇİ 6 4,8 4,8 57,1 

İŞSİZ 8 6,3 6,3 63,5 

MALİ MÜŞAVİR 1 ,8 ,8 64,3 

MEMUR 5 4,0 4,0 68,3 

MUHASEBECİ 2 1,6 1,6 69,8 

MUHTAR 3 2,4 2,4 72,2 

ODYOMETRİST 1 ,8 ,8 73,0 

ÖĞRENCİ 5 4,0 4,0 77,0 

ÖĞRETMEN 8 6,3 6,3 83,3 

PARTİ YÖNETİCİSİ 2 1,6 1,6 84,9 

PEDAGOG 1 ,8 ,8 85,7 

SANATKAR 1 ,8 ,8 86,5 

SENDİKACI 1 ,8 ,8 87,3 

Valid 

SERBEST 3 2,4 2,4 89,7 

SİYASETÇİ 1 ,8 ,8 90,5 

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ 6 4,8 4,8 95,2 

TACİR 3 2,4 2,4 97,6 

TEKNİKER 1 ,8 ,8 98,4 

YAZAR 2 1,6 1,6 100,0 

Total 126 100,0 100,0 
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MÜLAKAT MERKEZLERİ 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ANKARA 9 7,1 7,1 7,1 

BİNGÖL 11 8,7 8,7 15,9 

DERSİM 20 15,9 15,9 31,7 

ERZİNCAN 22 17,5 17,5 49,2 

İSTANBUL 27 21,4 21,4 70,6 

MALATYA 10 7,9 7,9 78,6 

SİVAS 15 11,9 11,9 90,5 

VARTO 12 9,5 9,5 100,0 

Valid 

Total 126 100,0 100,0  

 
 

 
 

KİMLİK 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ALEVİ 36 28,6 28,6 28,6 
KÜRT ALEVİSİ 30 23,8 23,8 52,4 
KÜRT 13 10,3 10,3 62,7 
İNSAN 
EVLADI 13 10,3 10,3 73 
SOSYALİST 9 7,1 7,1 80,1 
TÜRK ALEVİ 7 5,6 5,6 85,7 
ALEVİ KÜRT 5 4,0 4,0 89,7 

Valid 

YOK 3 2,4 2,4 92,1 
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ALEVİ 
KIZILBAŞ 2 1,6 1,6 

93,7 

ATEİST 2 1,6 1,6 94,3 
EHLİ BEYT 1 ,8 ,8 95,1 
KEMALİST 1 ,8 ,8 95,9 
MELEZ 1 ,8 ,8 97 
ÖZGÜRLÜKÇÜ 1 ,8 ,8 98 
SOSYAL 
DEMOKRAT 1 ,8 ,8 99,1 
TÜRK 1 ,8 ,8 100 
Total 126 100,0 100,0   

 
 

KİMLİK * ANA DİL Crosstabulation 
Count               

    ANADİL 

    DERSİMCE KÜRTÇE KİRMANCİ TÜRKÇE ZAZACA Total 
ALEVİ 4 11 1 3 17 36 
KÜRT ALEVİSİ 1 23 1 1 4 30 
KÜRT 0 7 1 0 5 13 
İNSAN EVLADI 0 4 1 4 4 13 
SOSYALİST 0 3 2 3 1 9 
TÜRK ALEVİ 2 0 0 3 2 7 
ALEVİ KÜRT 0 3 0 1 1 5 
YOK 0 1 1 0 1 3 
ALEVİ 
KIZILBAŞ 0 0 1 0 1 2 
ATEİST 0 1 0 0 1 2 
EHLİ BEYT 0 0 0 0 1 1 
KEMALİST 0 0 0 0 1 1 
MELEZ 

0 1 0 0 0 1 
ÖZGÜRLÜKÇÜ 0 1 0 0 0 1 
SOSYAL 
DEMOKRAT 0 0 1 0 0 1 

KİMLİK 

TÜRK 
0 1 0 0 0 1 

Total 
7 56 9 15 39 126 
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D. Kürt Alevi Coğrafyası Seçim İstatistikleri 
 
2011 Genel Seçim Sonuçları 
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2014 Yerel Seçimleri Sonuçları* 
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*  2014 Yerel Seçimleri sonuçları Tercan ilçesi için yapılan pastalamada AK Parti seçimi 
kazanmış gibi yansıtılmıştır. Halbuki seçimlerin galibi %54’lük oy oranına sahip olan 
MHP’dir.   
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Sosyal Üretim ve Eğitim Çalışmaları Derneği 
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