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ALEVİ DİASPORASINDA
ÜÇÜNCÜ KUŞAK: KOPUŞ MU, 
KENETLENME Mİ?

Alevi diasporası açısından, geride kalan 
elli yıllık göç deneyiminin ardından 
gelinen nokta, analizlerin yönünü 
geçmişten çok geleceğe çevirmeyi 
gerektiriyor. Buradan hareketle, 
elinizdeki yazının temel kaygısı, ilk 
iki kuşağın taşıdığı noktayı göz ardı 
etmeden, Alevi diasporasında üçüncü 
kuşağa dair gözlemleri paylaşmak ve 
Avrupa Alevilerinin geleceğine dair bir 
projeksiyon sunabilmektir.1 

Avrupa’da yaşayan Alevilerin ve Avrupa 
Alevi hareketinin durumuna ilişkin yakın 
tarihli bir alan çalışmasını Türkan Özkan 
ve Deniz Coşan-Eke, Münih örnek olayı 
üzerinden yürütmüşlerdi.2 Bu çalışma, Alevi 
bireylerin ev sahibi ve anavatan ülkede 
Alevilerin hakları, örgütlenme faaliyetlerine 
bakışı, din ve kültürleri, din eğitimi vb. 
konulardaki bakışını, ilk iki kuşak arasındaki 
farklılaşma ekseninde inceliyor ve önemli 
veriler içeriyordu. Bense bu yazıda ilk iki 

kuşağa referansla okunan tarihsel arka planı 
hatırlatarak, bu zemin üzerinde üçüncü 
kuşağa bir pencere aralamaya çalışacağım. 
Burada aktaracağım veri, görüşme ve 
gözlemler, yazılı kaynakların yanı sıra 
doktora tezim kapsamında 2014 Mart-
Eylül ayları arasında Almanya’nın Kuzey 
Ren-Vestfalya (NRW) eyaleti ve kısmen 
Fransa’nın Alsas bölgesinde Strazburg ve 
civarındaki kentlerde yürüttüğüm alan 
çalışmalarından derlenmiştir.3 

Türkiye’ye yönelen göç dinamiğine odaklandığımız dosyamızda bu kez aynayı tersine 
çeviriyoruz. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Cemal Salman kısa 
zaman önce tamamladığı doktora tezinden hareketle Almanya’daki Alevi toplumunun 
örgütlenme serüvenine dair tarihsel ve güncel bir özet sunuyor. 

MAKALE »  Cemal Salman
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Tarihsel arka plan ve ilk iki kuşağa 
dair
Alevilerin yurtdışına göçü başta Batı 
Almanya olmak üzere birkaç Avrupa 
ülkesiyle 1961’den itibaren imzalanan 
işçi alımı anlaşmalarıyla başlar. Türkiye’de 
Aleviler bakımından iç göçün kitlesel 
boyut kazandığı, Alevilerin yüzlerce yıl 
sığındıkları dağlık, verimsiz, yoksul yerleşim 
yerlerinden koparak Türkiye’nin büyük 
kentlerine göç etmeye başladığı bu yıllar, 
barınma, iş bulma, toplumsal ve siyasal 
baskıyla yüzleşme bakımından Alevilerin 
“tutunma” kaygılarına tanıklık eder. İlk 
dönemde yurtdışına göçlerin temel nedeni 
ekonomiktir; 1970’lerin sonundan itibaren 
Türkiye’deki baskı ortamı nedeniyle politik 
nedenli göçler de yaygınlaşır. İlk göçmen 
kuşağı bir iş anlaşmasına dayanarak gittiği 
için iç göç sürecinde öne çıkan “iş bulma” 
kaygısı diasporada söz konusu değildir. İlk 
kuşak Alevi göçmenler de diğer yabancı 
işçiler gibi ağırlıkla otomotiv, demir-çelik, 
kimya, madencilik, inşaat gibi sektörlerde 
alt sınıf işçiler olarak çalıştırılmıştır. Her 
ne kadar gelir düzeyi ve sosyal haklar vb. 
bakımından Türkiye’ye göre farklılık olsa da 
diasporada ilk dönem Alevi göçmenlerin 
“alt sınıf” konumunu sürdürdüğü 
söylenebilir. Barınma konusunda da süreç 
diasporada Türkiye’den farklı işler. Göçün 
ilk yıllarında ev sahibi ülkeler tarafından 
“geçici” kabul edilen ve Gastarbeiter 
(Almanca “Misafir İşçi”) olarak görülen 
işçiler, eşlerini ya da ailelerini yanlarında 
getirmelerine izin verilmediği için heim 
denilen kolektif yatakhane-yurtlarda 
kalmışlardır. 1970’li yıllarda artık bu işçilerin 
kalıcı olduğuna kanaat getirilmesiyle 
aile birleşmelerine izin verilmiş ve sosyal 
konutlara yerleşmeler başlamıştır.4 

İlk kuşak göçmen Aleviler, Sökefeld’in 
tabiriyle, “büyük Türk işçi grubundan” 
ayrı değildir;5 fakat bunu daha çok 
“sosyo-ekonomik şartlar bakımından” 
diye tamamlamakta yarar var. Zira dinî 
ve kültürel çerçevede, en azından inanç 
pratiği açısından Alevilerin diasporada da 
Türkiye’den taşınan kaygı ve sıkıntılarının 
devam ettiğini söyleyebiliriz. 

“Alevilik, Sünnilik ön planda değildi. 
Alevi çoğunluğu yoktu. Herhangi bir 
toplumda ‘ben Aleviyim’ diye ortaya 
çıkamıyordun. Alevilik azınlıktı. İkincisi 
de ‘Aleviyim’ demek ayıp gibi bir şey 
düşünülüyordu. Ancak tanıdığın bir 
kişi, iş yerinde, o seni tanıyordu, sen 
onu tanıyordun, tanıdığın tanıdığı 
vesilesiyle ancak…”6 

İlk kuşak işçilerden Hasan Sever’in bu 
sözleri ilk yıllarda Alevilerin çekingen 
tutumlarına ışık tutarken, bu yıllarda 
Sünni göçmenlerin inançlarını korumak 
ve sürdürmek konusunda Alevilerden 
her açıdan daha avantajlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu süreçte Aleviler 
Türkiye’de dahi gizli cemler ve dede 
ziyaretleri ile inanç kurumlarını bir 
süre ayakta tutmaya çalışmış ama bu 
sürdürülebilir olmamıştır. Diasporada 
ise hem sosyo-ekonomik yönden 
tutunma ve ayakta kalma çabası, hem 
inanç önderlerinin olmayışı ya da varsa 
bile geçim derdinde oluşu, hem geçmiş 
dönemlerden devralınan korku ve 
çekingenlik nedeniyle Alevi göçmenler 
inanç ve kültür pratiklerini sürdürme 
yönünden daha dezavantajlıdır. 

Bu durum örgütlenme faaliyetlerinde 
de kendini gösterir. Almanya’ya giden 
işçilerin ilk örgütleri politik, etnik ya da 
inançsal farklılıkların pek öne çıkmadığı 
işçi dernekleridir. İş dışı zamanlarda bir 
araya gelme, hasret giderme, sosyalleşme 
ve dayanışma amaçlarına hizmet 
eden bu ilk derneklerde zaman içinde 
Türkiye’deki politik hareketlenmeye 
paralel gruplaşmalar başlar. Önce Türk 
Birliği adı altında bir araya gelen sağcı-
milliyetçi-İslamcı grup ve cemaatler, 
1970’lerin ortalarından itibaren İslam 
Kültür Merkezleri, Avrupa Milli Görüş 
Teşkilatı, Türk Federasyonu gibi kendi 
yapılarını, cami-derneklerini kurar. 
1980’lere kadar göçmen işçilerle sağ 
gruplar üzerinden bağlantı kuran 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1982’de 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) 
kurmasıyla diasporadaki sağ-Sünni 
örgütlenmenin Türkiye izdüşümlü 
manzarası tamamlanacaktır. Demokratik-
sol çevreler ise 1970’lerde Yurtseverler 
Birliği, Avrupa Türkiyeli Demokratik 
İşçi Dernekleri Federasyonu ve nihayet 
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu 
(DİDF) gibi yapılar altında örgütlenmiştir. 
Milliyetçi-İslamcı sağ örgütlenmenin 
yayıldığı bu dönemde Aleviler ağırlıkla 
sol-demokratik örgütlerde yer almıştır.7 
Alevilerin kendi örgütlerinin, yayınlarının 
ve dini-kültürel mücadelesinin peşine 
düşmesi, 1980’lerin ikinci yarısı için ifade 
edilen “uyanış” dönemine denk gelir. 

Türkiye’de Alevi uyanışı için 1980’ler 
eşik kabul edilir. Bu dönemde hem 
kırdan kente göçle başlayan sürecin 
geldiği sosyolojik ve politik düzey hem 
‘80 darbesiyle beraber iyice gün ışığına 

çıkan ve Massicard’ın “ideolojik-siyasal 
ve ekonomik yönden marjinalleşme”8 
diye ifade ettiği pozisyon, Alevi hak 
mücadelesi için uygun zemini yaratmıştır. 
Yine aynı dönemde Alevilerin artık 20 
yılı aşmış kent deneyimlerinin getirdiği 
topluluk içi değişimler ile ulusal ve 
uluslararası konjonktürün getirdiği dışsal 
etkenler, Aleviler bakımından da kendi 
kimliklerini yeniden inşa edecekleri 
bir mücadele arayışını kaçınılmaz kılar. 
Türkiye’de darbe sonrası koşullarından 
ötürü ancak 1990’dan itibaren mümkün 
olan ve asıl olarak ‘93 Madımak Katliamı 
ile yoğunlaşan örgütlenme ve yayın 
faaliyetinin ilk tohumları, Avrupa’da 
1980’lerin ilk yarısında atılmıştır. 1980 
öncesinde Yurtseverler Birliği başta 
olmak üzere doğrudan Aleviliğe dair 
bir içeriği olmayan ama Alevi işçilerin 
yoğun olarak yer aldıkları sol-sendikal 
gruplar içinde örgütlenen Aleviler, 
gene Türkiye’deki gelişmelere paralel 
olarak, sol grupların zayıflamasıyla kendi 
içlerinde örgütlenme arayışına yönelirler. 
Türkiye’den giden dedelerle Almanya’daki 
dedeler öncülüğünde Hamburg, Berlin, 
Köln gibi kentlerde toplantılar düzenlenir, 
dernekleşme ihtiyacı gündeme gelir. 
1984’te Köln’de (daha sonra Köln ve 
Çevresi Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’ne 
dönüşecek olan) Hacı Bektaş-ı Veli 
Kültürünü Tanıtma Derneği için ilk girişim 
başlatılır. 1980’lerin ikinci yarısı, Almanya 
başta olmak üzere Avrupa’daki Alevilerin 
birbiri ardına kurdukları derneklere 
tanıklık eder. Avrupa’da “Alevi” adını 
içeren ilk örgüt, 1988’de Hamburg’da 
oluşan Alevi Kültür Grubu öncülüğünde 
kurulan Hamburg Alevi Kültür Merkezi 
(1990) olur. Aynı tarihlerde Almanya’nın 
çeşitli kentlerinde dernekler kurulur. 1989 
yılında ilk çatı örgüt olarak Almanya Alevi 
Cemaatleri Federasyonu kurulur. Bu örgüt 
1993’ten sonra Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonu (AABF) adını alacaktır. Gene 
1988’den itibaren Gerçek İlim, Mürşit, 
Fidan gibi dergiler aracılığıyla yayın 
faaliyeti yoğunlaşır. 1994’ten itibaren 
Federasyon çatısı altında –bugün de 
yayınını sürdüren– Alevilerin Sesi dergisi 
çıkmaya başlar.

Bu “uyanış”ın zeminini yaratan, fitilini 
ateşleyen ve ilk adımları atanlar ilk 
kuşaktan Aleviler olsa da Avrupa’da 
Alevi hareketinin kırılma noktasında 
ve sonraki kazanımlarda bayrağı ikinci 
kuşağın devraldığını söylemek sanırım 
yanlış olmaz. Bunu ifade ederken, 
iki temel kaynaktan bahsedebilirim: 
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Birincisi, ikinci kuşağın içinde yetiştiği 
kültür-kimlik boşluğudur. Yurtdışında 
doğan-büyüyen Alevi göçmen çocukları, 
farklı bir kültürel iklimde, hem ev sahibi 
ülkenin hem de birlikte göç etmelerine 
rağmen kendilerine göre çoğunlukta 
olan Sünni ailelerin dini-kültürel dünyası 
karşısında azınlıktır. Geçim derdi ve 
tutunma kaygısıyla kimliğinden çok 
sosyo-ekonomik sorunlara yoğunlaşan 
ebeveynlerinin aksine, bu sosyo-
ekonomik zeminin az çok sağlandığı 
şartlarda ikinci kuşağın bir kimlik arayışına 
girmesi olağandır. Bu konuda çarpıcı 
bir anlatımı, Fransa’da Aytemir’den 
dinlemiştim. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinden 
göç eden bir Alevi ailenin çocuğu olarak 
1978’de Fransa’da doğan Aytemir’in 

çocukluk yıllarında dışlanma ve kendi 
kimliğini bulamamayla başlayan travması, 
sonrasında neden Alevi kimliği ekseninde 
örgütlenmelere bu kadar ihtiyaç 
duyulduğuna ışık tutuyor. Çocukluk 
yıllarında hem Fransızlar hem de yaşadığı 
kentteki Sünni Türkiyeliler karşısında 
kendini yalnız hissettiğini, çoğu zaman 
Sünni arkadaşlarına yakın olabilmek için 
“yalandan Ramazan orucu bile tuttuğunu” 
kendi deyimiyle “utanarak” anlatan 
Aytemir’in dilinde Alevi örgütlenmesinin 
sosyo-psikolojik arka planını okumak 
mümkün: 

“Dışlanmak, yalnız kalmak, kimsesiz 
kalmak ve tutunacak dalın da 
yok... Ben çocuklarımın bunları 

yaşamasını istemiyorum çünkü 
gerçekten çok büyük travma. Bunun 
için savaşıyorum. Çünkü neden, o 
dönemler cemin ismini biliyordum 
ama hiç cem görmemiştim. Dedenin 
ismini biliyordum, dede görmemiştim. 
Ben anlamaya biraz zorlanıyordum 
öyle olunca da bunu sosyal boyutta. 
Yani neden Alevi olduğumuz için ben 
isyan ettiğimi biliyorum. ‘Niye biz 
Sünni değiliz?’ diye anneme dediğimi 
biliyorum. ‘Niye biz Sünni olmadık, 
niye ben rahat değilim?’ Belki de 
bunun için bugün Avrupa’daki Alevi 
örgütlenmesi bu kadar güçlü. Belki 
de benim gibi söylemeyip de böyle 
olayları yaşayan gençlerimiz çok belki 
de.”9 

İkinci kuşağın hak mücadelesinin ön 
saflarında yer almasında ikinci etken, 
bu kuşağın bir bölümünün gerek 
1970’lerin sonunda gerek 1980 darbesi 
sonrasında ülkeyi terk etmek zorunda 
kalmış politik figürler olmasıdır. Onların 
da –Türkiye’dekine benzer biçimde– sol 
gruplardan kimlik temelli oluşumlara 
doğru kaydığı söylenebilir. Böylece, 
önemli bir kısmının çeşitli kültür 
iklimleri (köylü-kentli, ev sahibi-yabancı, 
Hıristiyan-Müslüman, Sünni-Alevi vs.) 
arasında travmatik şekilde kaybolup gittiği 
varsayılsa bile, ikinci kuşaktan Alevilerin 
gerek bu kültür-kimlik arayışına cevap 
arayanlar gerek sol pratiğin içinden 
gelenler öncülüğünde Avrupa’da Alevi 
hak mücadelesinin bayrağını yükselttiği 
söylenebilir. 

Gelinen nokta
Bugün Avrupa genelinde –resmi bir 
çalışma olmamakla beraber– 1 milyonu 
aşkın Alevinin yaşadığı tahmin ediliyor. 
REMID, BAMF gibi resmî Alman 
kurumlarının verilerine göre, sadece 
Almanya’da yaşayan Alevilerin sayısı 500 
binin üzerindedir.10 AABF resmî sitesinde 
Almanya’da 500 bin ila 800 bin arasında 
Alevi yaşadığı ifade ediliyor.11 Avrupa 
genelinde Aleviler 14 ülkede örgütlüdür. 
Bunların 10’unda örgütler federasyon 
düzeyindedir ve merkezi Almanya-
Köln’de bulunan Avrupa Alevi Birlikleri 
Konfederasyonu (AABK) çatı örgütüne 
bağlıdırlar. Pek çok ülkede dini-kültürel 
haklarını büyük oranda elde etmiş olan 
Alevilerin, Avrupa’da hak mücadelesi 
sonunda geldiği nokta için –hem en 
büyük Alevi nüfusu barındırması hem de 
en geniş kazanımları sunması hasebiyle– 
Almanya örneğini ele alabilirim.

Önemli bir kısmının çeşitli kültür iklimleri arasında travmatik 
şekilde kaybolup gittiği varsayılsa bile, ikinci kuşaktan 
Alevilerin gerek bu kültür-kimlik arayışına cevap arayanlar 
gerek sol pratiğin içinden gelenler öncülüğünde Avrupa’da 
Alevi hak mücadelesinin bayrağını yükselttiği söylenebilir.

Alevi göçmen çocukları hem ev sahibi ülkenin hem de 
birlikte göç etmelerine rağmen kendilerine göre çoğunlukta 
olan Sünni ailelerin dini-kültürel dünyası karşısında azınlıktır. 
Geçim derdi ve tutunma kaygısıyla kimliğinden çok sosyo-
ekonomik sorunlara yoğunlaşan ebeveynlerinin aksine, bu 
sosyo-ekonomik zeminin az çok sağlandığı şartlarda ikinci 
kuşağın bir kimlik arayışına girmesi olağandır.

Fotoğraf: Cemal Salman
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Alevilerin Almanya’daki yasal hak 
mücadelesinin öncülüğünü üstlenmiş 
olan AABF, gerek üye sayısı gerek taban 
karşılığı yönünden devlet yetkilileriyle 
görüşmelerin ve yapılan anlaşmaların 
aslî muhatabı olarak tanınmaktadır. 
2000’li yıllardan itibaren hem Alevilik 
dersleri hem diğer konularda yürütülen 
mücadelelerde elde edilen kazanımlar da 
Federasyon’un başarısı olarak kabul edilir. 
Federasyon’un Almanya’daki en önemli 
kazanımlarından biri Alevilik dersleridir. 
2001 yılında AABF’nin Kuzey Ren-Vestfalya 
(NRW) Eyaleti’ne başvurusuyla başlayan 
sürecin sonucunda 2015 yılı itibariyle 
Almanya’nın 9 eyaletinde Alevilik dersi 
hak olarak tanınmış ve 120 okulda, 65 
öğretmenle, yaklaşık 1500 öğrenciye 
ulaşılmıştır.12 Alman Anayasası’nın 7/3. 
maddesinde din derslerinin programını ve 
içeriğini dinî topluluklara bırakan hükme 
dayanarak eyaletlerce tanınan bu hak 
gereği, derslerin içeriğini ve öğretmenini 
belirleme yetkisi AABF’dedir. 2012 yılında 
NRW eyaletinden başlayarak ortaokullarda 
da Alevilik dersleri verilmeye başlanmıştır. 

Almanya’da Alevilerin eğitim alanı 
dışındaki diğer pek çok talebini güvence 
altına alan Hak Eşitliği anlaşmaları, 
inanç ve kültür alanındaki kazanımların 
geldiği son aşamayı yansıtır. 2012 yılında 
Hamburg, 2013 yılında Aşağı Saksonya 
ve 2014 yılında Bremen eyaletlerinin 
imzaladığı Hak Eşitliği Anlaşması 
(Staatsvertrag), diğer Müslüman birlik 
temsilcilerinin yanı sıra Alevilere de 
inançlarına yönelik temel haklardan eşit 
olarak yararlanma imkânı tanımıştır. Bu 
anlaşma çerçevesinde Aleviler inanç ve 
kültürlerine yönelik şu temel hakları resmî 
düzeyde elde etmişlerdir: i) Alevilik inancı, 
anayasal ve yasal güvenceye alınmıştır. ii) 
Alevilikte özel kabul edilen günlere saygı 
gösterilecek ve bazı dinî günler resmî izin 
günü olabilecektir. iii) Alevilerin temsilcisi 
olarak AABF, kendi eğitim ve kültür 
kurumlarını oluşturabilecek ve okullarda 
Alevilik dersi verilecektir. iv) Geçerli yasalar 
çerçevesinde AABF cemevleri, toplantı 
salonları ve benzeri oluşumları mal edinip 
işletebilecektir. v) Hastane, hapishane-
yurt vb. resmî kuruluşlarda Aleviler dinî 
hizmet alabilecek, resmî mezarlıklarda 
Alevi geleneklerine göre cenaze töreni 
yapılabilecektir. vi) Resmî-özel televizyon 
ve radyo programlarında Alevilikle ilgili 
dinî bilgi yayın saatleri ayrılabilecektir. 
vii) Hamburg Üniversitesi’nde Alevi 
öğretisinin devamlı olarak temsili için 
ders ve kadro açılacaktır.13 Son olarak, 

anlaşma hükümleri gereği 2015 Şubat 
ayı başında Hamburg Üniversitesi Dünya 
Dinleri Akademisi’nde Alevilik anabilim 
dalı açıldığı haberi medyada yer aldı. 
Böylece Aleviler kendi ülkelerinde henüz 
göremedikleri bir “ilk”i daha bir başka 
ülkede elde etmiş oldular. Bugün için 
Almanya’daki Aleviler Türkiye’de henüz 
“talep” olarak ortada duran pek çok 
temel vatandaşlık hakkını resmî düzeyde 
elde etmiş durumdalar. Türkiye’de 13 
yılını geride bırakan İslamcı iktidar 
döneminde sadece resmen değil fiilen de 
Alevilerin pozisyonunun daha geriye gittiği 
düşünüldüğünde, Avrupa’daki Alevilerin 
kazanımlarının ve geldiği noktanın önemi 
biraz daha önem kazanıyor diyebilirim.

Görüşmemizde Almanya’da Alevilerin 
geldiği noktayı “Biz 25 yılda Alevileri 
özgürleştirdik, bütün kazanımlarımızı 
elde ettik,” diye özetleyen AABF Başkanı 
Hüseyin Mat, bundan sonrası için sadece 
“kamu tüzel kişiliği” kazanma hakkının 
kaldığını, bunun için de bütün şartları 
sağladıklarını ve sadece 30 yılı doldurma 
şartını beklediklerini söylemişti. Mat’ın 
hesabına göre 5 yıl içinde Federasyon bu 
hakkı da elde edecek ve Almanya’daki 
Aleviler inançlarını-kültürlerini 
yaşatmaya dair bütün haklarını elde 
etmiş olacaklar. Bu nokta elbette çok 
önemli ve Türkiye’deki mücadeleye 
de ışık tutuyor. Fakat sadece “haklar 
mücadelesi” çerçevesinde elde edilen 
kazanımlar diaspora Alevilerinin bundan 
sonraki süreçte inançlarını-kültürlerini 
yaşatmaya yetecek mi? Bu tartışmanın 
cevabını elbette kısa bir metinde bulmak 
zor. Burada sadece bir pencere aralamak 
adına Almanya’daki Alevi gençlerine dair 
birkaç gözlemimi paylaşacağım.

Yeni bir kırılma eşiği: Üçüncü kuşak 
Aleviler
Almanya’da 147 Alevi Kültür Merkezi 
(AKM) var ve bunların 95’inin mülkiyetinin 
Alevilere ait olduğunu Federasyon 
başkanı gururla söylüyor. Federasyona 
bağlı örgütler dışında sayıları az da olsa 

bağımsız dernekler ya da başka bir gruba 
–örneğin Cem Vakfı’na– yakın cemevleri 
de var. Dahası, bu örgütler içinden ister 
politik ister özel nedenlerle kopup kendi 
grubunu-derneğini örgütleyenler var. 
Almanya’da ilk gözlemlerime dayanarak 
kabaca inanç, siyaset ve etnisite (Türk 
ve Kürt Alevileri) temelli ayrışmalar 
gördüğümü ve bir tür üçlü sacayağından 
bahsedip bahsedemeyeceğimizi 
sorduğum Köln Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi 
dedesi Abidin Bozdoğan, ayrışmanın 
temelde iki ayak üzerinde olduğunu 
ve etnisitenin bunlardan birine dâhil 
olduğunu ifade etmişti: 

“Sizin sacayağı misali üç ayak 
dediğiniz aslında iki ayak. Yani birisi 
din ağırlıklı Alevilik, diğeri de politik 
ağırlıklı Alevilik. Ha siz bunun içerisine 
ulusalcılığı da sokarsanız, bu sefer 
o politik düşünceli Alevilik ikiye 
bölünüyor. Birisi Türk Aleviliği, diğeri 
Kürt Aleviliğidir.”14

Hâlihazırda pek çok bölgede odak mekân 
(dernek, cemevi, AKM vb.) sıkıntısı varken 
bir de bu tür ayrışmaların olması, tabanı 
örgütlerden uzaklaştıran etmenlerden 
biri. Bu durum özellikle üçüncü kuşak 
Aleviler açısından kritik, çünkü genç 
kuşağın Alevi inanç ve kültürüyle bağını 
kurmasında-sürdürmesinde çevrede 
bir Alevi örgütünün varlığı büyük önem 
taşıyor. Kısaca ifade etmek gerekirse, 
a) Alevilerin yaşadıkları yerde bir Alevi 
örgütü olup olmaması, b) Mevcut örgütün 
inancı mı siyasal hakları mı öne çıkardığı, 
c) Örgütte etnik temelli ayrışmalar olup 
olmadığı, yurtdışındaki Aleviler açısından 
örgütlere bakışı ve örgütlenme pratiğini 
doğrudan etkileyen örnekler olarak göze 
çarpıyor. Bütün bu etmenler, Alevilik 
terminolojisine hiç hâkim olmadıkları bir 
dilde yetişen üçüncü kuşak açısından bir 
kademe daha yakıcıdır.

Yukarıda ilk iki kuşaktan kalkarak 
vermeye çalıştığım tarihsel arka planı 
hatırlayalım: Almanya’ya birinci kuşak 

Bugün için Almanya’daki Aleviler Türkiye’de henüz “talep” 
olarak ortada duran pek çok temel vatandaşlık hakkını 
resmî düzeyde elde etmiş durumdalar. Türkiye’de sadece 
resmen değil fiilen de Alevilerin pozisyonunun geriye gittiği 
düşünüldüğünde, Avrupa’daki Alevilerin kazanımlarının ve 
geldiği noktanın önemi biraz daha önem kazanıyor.



88

işçi olarak gidenler, uzun yıllar sadece 
geçim derdi ve para biriktirme ile meşgul 
olmuşlar, yabancı bir ülkede tutunabilme 
kaygısı inanç-kültür meselelerinin önüne 
geçmiştir. Bu nedenle ikinci kuşağa inanç 
değerleri ya hiç aktarılmamış ya da çok 
yüzeysel-yetersiz düzeyde aktarılmıştır. 
İkinci kuşak, girişte bahsi geçen Münih 
araştırmasında da belirtildiği üzere, inanç 
eksenli hareket yerine kültürel-siyasal 
haklar temelli mücadeleye daha yakın 
durmuştur. Bu araştırmanın daha çok 
dernek üyeliği ile bağlantılı bir düzlemde 
gerçekleştirilmiş olması, ikinci kuşağın 
tümüyle siyasal mücadele içinde olduğu 
yanılgısı doğurabilir. Gözlemlerime göre 
dernekler-siyasal gruplar içinde örgütlü 
olmayan ikinci kuşağın oldukça önemli 
bir bölümü ne inanç yönünden ne siyasal 
yönden Alevilik konusunda duyarlıdır. 
Bu grupta Aleviliğin yoğunlukla kültürel 
bir gelenek olarak yaşandığı ve dile 
getirildiğini gördüm. Haliyle, ilk kuşakta 
şartların zorlaması, ikinci kuşakta ise bilgi 
aktarımındaki sıkıntılar ve kültür-kimlik 
çatışmaları nedeniyle Aleviliğe dair bilgi 
düzeyi ve pratiğinin çok düşük düzeyde 
ve ancak bilhassa ilgili ya da örgütlü 
çevrelerle sınırlı kaldığını söylemek 
mümkün. 

İşte tüm bunlar, hak mücadeleleriyle 
elde edilen kazanımların hepsi bir tarafa, 
üçüncü kuşağın karşı karşıya kaldığı 

Alevilik tanımı ve pratiği ile ilişkisini 
büyük oranda belirliyor. Önceki kuşakların 
Aleviliği kâh felsefî kâh neredeyse 
sosyalizmle özdeşleşmiş bir siyasal 
yönelime bağlayan anlatımlarında en 
azından çerçevesi çizilebilen ve kişinin 
kimliğini ifade edebildiği bir Alevilik 
tasavvuru görmek mümkün. Diasporada 
doğup büyümüş gençler açısından böyle 
bir tasavvura sahip olmak zor, çünkü 
Aleviliği algılamak ve tanımlamak için 
çok daha kısıtlı bir kavram dünyasının 
içinde yetişmekteler. Köln’de farklı yaş 
gruplarından öğrencilerle görüştüm. 
Köln Üniversitesi’nde Alevi Öğrenciler 
Derneği adlı bir dernek kuran ve bu 
çatı altında bir araya gelen üç arkadaşla 
buluşmamızda, hem onları böyle bir 
dernek kurmaya iten nedenler hem de 
Alevilik tanımları ve yaşama biçimleri 

üstüne sohbet ettik. Bu gençlerden 
ikisi, Seda Kargın ve Gülistan Doğan, 
Almanya’da doğup büyümüşler. Göçmen 
ailelerin üçüncü kuşak çocukları. Halil 
Ünlütepe ise Türkiye’de doğmuş, ancak 
7 yaşında ailesiyle beraber Almanya’ya 
göç etmiş. Aile ilk kuşak göçmenlerden, 
ancak 1970’lerde Türkiye’ye dönmüşler 
ve 1987’de tekrar Almanya’ya gitmişler. 
Bu üç arkadaş hem aile çevresinde 
hem Alevi örgütleri içinde kimliklerini 
bulabilecekleri, “Biz neyiz?” sorusuna 
yanıt olabilecek bir Alevilik anlayışı ve 
tanımı göremediklerini ifade ettiler. İlk iki 
kuşak arasındaki bilgi aktarımı sorunu, 
dolayısıyla üçüncü kuşağı da etkilemiştir. 
Bu gençlerin Köln Üniversitesi’nde bir 
dernek kurma düşüncesinin altında yatan 
da aileden alamadıkları, örgütlerde de 
“aradıklarını bulamadıkları” Aleviliği 

Önceki kuşakların Aleviliği kâh felsefî kâh neredeyse 
sosyalizmle özdeşleşmiş bir siyasal yönelime bağlayan 
anlatımlarında en azından çerçevesi çizilebilen ve kişinin 
kimliğini ifade edebildiği bir Alevilik tasavvuru görmek 
mümkün. Diasporada doğup büyümüş gençler açısından 
böyle bir tasavvura sahip olmak zor, çünkü Aleviliği algılamak 
ve tanımlamak için çok daha kısıtlı bir kavram dünyasının 
içinde yetişmekteler.

Fotoğraf: Cemal Salman
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kendi çabalarıyla öğrenme ve bu konuda 
çalışmalar yürütme amacıdır.15

Bu noktada son olarak küçük çaplı ama 
kanımca genel duruma ışık tutan bir 
gözleme değineceğim. Üçüncü kuşak 
gençlerin kendi dünya görüşlerini 
oluşturmada –diğer etmenlerin yanı 
sıra– ailelerinin (ikinci kuşağın) inançla 
kurduğu bağın da çok etkili olduğunu 
gözlemledim. Buradan kalkarak üçüncü 
kuşakta dört belirgin prototip belirledim: 
i) Aileden inanca yönelik bir bilgi aktarımı 
olmayanlar. Bunlar bugün sadece “Alevi” 
olduklarını ifade ediyor ama Aleviliğe 
dair herhangi bir kavramı, ibadeti, felsefî 
ilkeyi bilmiyor ya da uygulamıyorlar. Bu 
gruptakilerin önemli bir bölümü anadilini 
çok az biliyor. ii) Siyasal tavırların belirgin 
olduğu ailelerde yetişenler. Aleviliği siyasî 
görüşlerinin bir parçası olarak alıyor 
ve öyle yorumluyorlar. Özellikle AABF 
çevresine ya da çeşitli siyasal gruplara 
yakın gençler bu durumda. Bu gruba 
ayrıca doğrudan siyasal çerçevede bir 
eğilimleri olmayan ama Aleviliği bir kültür 
olarak görüp yorumlayanlar da eklenebilir. 
iii) İnanç boşluğunu bulunduğu çevrede 
etkin olan diğer dinî grupların (genellikle 
radikal İslamcı grupların) söylemleriyle 
dolduranlar. Bunların bir kısmının yaşadığı 
yerde herhangi bir Alevi örgütü yoktur. 
iv) Özellikle son dönemde bir tür yeni 
“Alevi uyanışı” ile Aleviliği daha çok merak 
eden, onu kendi inancı ve kültürü olarak 
tanımlayıp yeniden Aleviliğe yönelenler. 
Bu yöneliş ilk başta daha çok saz, semah, 
deyiş gibi kültür ögeleriyle başlıyor. 
Haliyle bir tür “sembolik Aleviliğin” 
benimsenmesinden bahsedilebilir. Bu 
gruptakilerin çok önemli bir bölümü 
yaşadığı yerin yakınında bir cemevi, Alevi 
derneği ya da Alevi Kültür Merkezi olanlar. 
Bu gençlerin ailesinden de buralara gidip 
gelenler var. Haliyle (odak) mekânın 
varlığı ya da yokluğu, kimliğin örülüşünü 
de önemli oranda belirliyor.

Bu manzara, diasporadaki üçüncü kuşağın 
bütününe genellenebilir mi? Diasporada 
Aleviliğin geçmişi ve bugünü az çok 
şekillenmişken geleceğini konuşmak 
için bu prototiplerden hangisinin baskın 
geleceğine bakmak bir gereklilikten çok 
zorunluluğa dönüşüyor diyebilirim.

Bitirirken
Alevilerin Avrupa’daki varlığı ellinci 
yılını doldurdu. Artık üçüncü kuşağına 
erişen Alevi diasporasının yarım yüzyılı 
geride bırakan göçmenlik hikâyesini 

özetlerken, birinci kuşakta –biraz da 
şartların zorlamasıyla– eksik bırakılan 
kimlik ifadesinin, göçün 25-30 yılını 
doldurduğu 1980’lerin ikinci yarısından 
itibaren adeta bir “patlama” ile ikinci 
kuşakta bir mücadele sembolü olarak 
yükseldiğini belirtmiştim. İkinci kuşağın 
mücadelesi, bugün diaspora Alevilerinin 
hem bir inanç grubu hem de güçlü bir 
sivil topluluk olarak temel haklarını büyük 
oranda elde etmesiyle sonuçlandı. Fakat 
şimdi diasporada Alevileri yeni bir sınav 

bekliyor. İkinci kuşak da artık 25-30 yılını 
doldurmak üzere ve bu kez mücadelesini 
verdiği hemen tüm haklarını elde 
etmiş ama kimi dil sorunu, kimi aileden 
aktarılamamış kimlik bilgisi, kimi Aleviliğin 
kendi iç dönüşümünün getirdiği pek 
çok sıkıntı nedeniyle bu kez “içeriden” 
engellerle yüz yüze bir kuşak yetişti. 
Bundan sonraki aşamanın kopuş mu 
kenetlenme mi getireceğini, bu kuşağın 
Alevilikle, örgütlerin de bu kuşakla 
kurabildiği bağ belirleyecek.




