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Alevi Diasporası: Yeniden haricileşen dâhili bir mahrem olarak Alevilik. 

Besim Can ZIRH1 
Birikim (309-310), Ocak-Şubat 2015, s. 80-92 
 
28 Nisan: Gauck’un uzun günü ve bu günün davetsiz misafirleri 
Aleviler. 
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck resmi temaslarda 

bulunmak üzere 2014 yılı Nisan ayının son günlerinde iki ülke 

arasındaki ilişkilerinin tarihsel ve güncel derinliğine işaret eder 

yoğunlukta bir programla Türkiye’ye geldi. Üç gün sürecek olan 

resmi ziyaretin ilk gününde Gauck, Kahramanmaraş’ta Suriyeli 

mültecilerin kaldığı bir kampı ziyaret edecek, sonrasında 

bölgede NATO kapsamında konuşlandırılmış savunma 

füzelerinden sorumlu olan Alman askerleriyle buluşacak, 

sonrasında ise Ankara’ya geçerek Alman Büyükelçiliği’nden 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecekti.  

Programın ikinci günü olan 28 Nisan yine yoğun fakat oldukça da siyasiydi. Bu uzun günde 

Gauck, sabah Anıtkabir’e çelenk bırakacak, ardından dönemin Cumhurbaşkanı Gül tarafından 

resmi tören ile kabul edilecek, sonrasında dönemin Başbakanı Erdoğan ile öğle yemeğinde bir 

araya gelecekti. Akşamüzeri ise ODTÜ’de öğrenci ve akademisyenlerle buluşacak, akşam ana 

muhalefet partisi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek ve hemen ertesinde 

Cumhurbaşkanlığı’nın onuruna verdiği yemeğe katılacaktı. Ankara’dan sonra İstanbul’da 

devam edecek program ise iki şehrin tarihsel ayrılığını imler ölçüde farklıydı. İstanbul’da 

kurulması uzun zamandır konuşulan Türk-Alman Üniversitesi’nin açılış törenine katılacak olan 

Gauck, ardından Gül ile öğle yemeğinde buluşup Alman Büyükelçiliği Konukevi’nde Türkiyeli 

sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek ve akşam kısa bir Ayasofya ziyareti ardından 

Almanya’ya geri dönecekti. Program sorunsuz tamamlandı ve Gauck Almanya’ya döndü. Fakat 

arkasında oldukça ilginç ve çok-katmanlı bir tartışma bırakarak.  

Taksim Gezi Parkı Protestolarının yıl dönümüne yakın bir zamanda önemli bir AB ülkesinin 

cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek olan ziyaret konusunda kimi beklentiler vardı. 

Söz gelimi Spiegel temaslar esnasında bir dizi mesaj verileceğini bildirmişti. Die Welt ise bu 

mesajların bir kısmının sözlerle değil dönemin Cumhurbaşkanı Gül ile daha çok vakit geçirmek 

gibi diplomatik jestlerle de iletileceğini duyurmuştu (25.04.2014 – Milliyet). Beklenen mesajlar 

28 Nisan günü Ankara’da gerçekleştirilen temaslarda sıralandı. Gül ve eşinin ev sahipliğinde 

verilen yemekte Türkiye ile Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki “kader birliği” hatırlatılmış, 

bu bağın 1960’larda başlayan göçle birlikte pekiştiğine ve iki ülke arasında dostluk köprüleri 

inşa eden 3 milyon Türkiyelinin Almanya’nın gelişmesine yaptığına katkılara dikkat çekilmiş ve 

gençliğimizin eleştirel yaklaşımıyla gurur duymamız temennisi dile getirilmişti. Avrupa’da 

yükselen ırkçılık ve İslamofobi tehlikesi de gündeme gelmişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan ile 

yapılan görüşmede ise bu tehlike Nasyonal Sosyalist Yeraltı diye anılan aşırı sağcı terör 

                                                           
1 Dr., ODTÜ – Sosyoloji Bölümü, besimcan@gmail.com.  

http://www.milliyet.com.tr/gauck-tan-erdogan-a-sessiz-/dunya/detay/1872249/default.htm
mailto:besimcan@gmail.com
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örgütünün işlediği cinayetlerle tekrar kınanmış, Gauck bu hadiseler karşısında duyduğu endişe 

ve sorumluluğu dile getirmişti. 

 

Sonrasında ODTÜ’ye gelen Alman Cumhurbaşkanı burada 

verdiği konuşmasında diğer kimi konuları dile getirmişti.2 

Bir yandan, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve demokrasi 

arasındaki ilişkiye değinirken; diğer yandan, devlet 

aracılığıyla yaşam tarzlarına müdahalenin yanlışlığına 

Doğu Almanya günlerini anarak işaret etmişti. Fikir ve 

basın özgürlüğü, İnternet ve sosyal iletişim ağlarına erişim 

konusundaki kısıtlamaların siyasi şiddet doğurabilir 

olduğunu hatırlatarak bu yöndeki gelişmelerin kendisini 

“korkuttuğunu” “itiraf” eden Gauck sözlerinin dostane bir 

çerçevede anlaşılmasına dair temennisini ise şöyle dile 

getirmişti:   

“Türkiye'de sizler için Almanya'da ne olduğu nasıl 

önemsiz değilse, bizler için Almanya'da, Türkiye'de 

ne olduğu önemsiz değil... Kimi Türk vatandaşı ve 

kimi Türk siyasetçi bu tarz eleştiriyi… belki haksız ya 

da istenilmeyen bir eleştiri olarak geri çevirebilir. 

Fakat beni lütfen yanlış anlamayınız. İfade ettiklerim 

iç işlerine müdahale arzusu değil, eşit düzeyde 

paylaşım arzusudur. İfade ettiklerim totaliter bir 

devlette uzun yıllar edinmiş olduğu deneyimler 

sonucunda demokrasinin bir müdafisi olan bir 

vatandaşın duyduğu kaygılardır.” 

Fakat beklentileri boşa çıktı. Kendisi henüz Türkiye’de iken Takvim “Gauck Guk Etme! Almanya 

İmamı” manşetiyle çıktı (29.04.2014). Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 

Twitter hesabından Gauck’a “tokat gibi cevap” verdi (30.04.2014 – AnkaraHaber). Gauck’un 

ODTÜ’deki konuşmasına partisinin 29 Nisan günü düzenlenen grup toplantısında cevap veren 

dönemin Başbakanı Erdoğan sözleri ise oldukça sertti (30.04.2014 – Milliyet).  

“Alman Cumhurbaşkanı gelmiş, benimle konuştuğu şeylerden sonra ODTÜ’ye 

gidiyor, orada garip garip şeyler konuşuyor. Kendilerine yalan yanlış neler 

anlatılmış. Neler öğretildiyse onu ifade ediyor. Bunu bizimle paylaştığı gibi aynen 

o şekilde ODTÜ’de yansıtsana! Ama üzüntü veren ne biliyor musunuz? ODTÜ’de ev 

sahipliği yapanların gerçekleri ona söylememeleri. Alman Cumhurbaşkanı ile 

yemek yedik. ‘Ülkemizin iç işlerine karışılmasına asla tahammül edemeyiz.’ dedik. 

                                                           
2 Gauck’un ODTÜ’de verdiği konuşma yaşanan tartışmalar sonrasında Almanya temsilciliği tarafından şu 

adreste yayımlandı: 
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2014/04/140428-Rede-METU-
Ankara-Tuerkisch.pdf?__blob=publicationFile.  

 

“Son birkaç yılda çıkan haberlere 
baktığımızda… ‘Erdoğan’dan çok 
sert açıklamalar’ başlığı ile çıkan 
yüzlerce haber bulabiliriz. Çünkü 
Erdoğan ve AKP Hükümeti sadece 
Alevileri değil, kendine muhalefet 
etme yeteneği ve gücü bulunan her 
odağı düşman olarak görmekte. 
Bochum’daki Miting, bu bakış 
açısına ve uygulamalara dönük bir 
isyandır.”  

Fuat Ateş – Genel Yayın Yönetmeni. 
(Alevilerin Sesi – Mart 2012) 

http://www.ankarahaberleri.net/haberleri/Ankara
http://www.ankarahaberleri.net/haberleri/Melih+G%C3%B6k%C3%A7ek
http://www.ankarahaberleri.net/siyaset/gokcekten-alman-cumhurbaskanina-tokat-gibi-cevap-h6801.html
http://www.milliyet.com.tr/erdogan-almanya-cumhurbaskanini/siyaset/detay/1874551/default.htm
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2014/04/140428-Rede-METU-Ankara-Tuerkisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2014/04/140428-Rede-METU-Ankara-Tuerkisch.pdf?__blob=publicationFile
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Sadece onu kullandı orada; ‘Bu iç işlerine karışmak gibi anlaşılmasın ama’… Biz 

‘ama’yla çok çektik… Devlet adamlığının gereği neyse onu yapmak lazım. Herhalde 

hâlâ kendisini rahip sanıyor. Çünkü rahipti bir zamanlar. O anlayışta. Almanya’da 

Ali’siz Alevilik denen bir olay var. Yani ateist bir anlayışın, bir zihniyetin Alevilik 

kisvesi altında ve kendilerinin de desteklemiş olduğu bir yapı var. Sen bu yapıyı bize 

Alevilik olarak yansıtıyorsun… Onların diliyle gelip burada konuşuyorlar.” 

Konuşmasının devamında NSU Cinayetleri ve kundaklamaları da hatırlatan Erdoğan sözlerine 

“Bunun hesabını veremeyenler gelip de bize akıl vermesinler. O aklı kendilerine saklasınlar” 

diyerek devam etmişti. Ermenistan konusundaki açılıma ve Mısır’daki idam kararlarına da 

değinen Erdoğan konuşmasını Türkiye’de gerçekleşen reformlar karşısında Batı’nın 

suskunluğunu eleştirerek tamamlıyordu. Konuşma, AKP kurmaylarının Türkiye’nin, 

uluslararası siyasette yalnızlaştığına dair eleştirilere cevaben geliştirdiği “değerli yalnızlık” 

kavramı açısından önemli bir örnek oldu.  

Erdoğan’ın sözlerini dünyaya duyuran Today’s Zaman’ın haber için seçtiği başlık “Erdoğan’ın 

ateşli hücumlarının son kurbanı Alman Cumhurbaşkanı” (29.04.2014) oldu. AKP’nin kuruluş 

kadrosunda yer almış olan siyaset bilimci ve Ankara Bağımsız Milletvekili Haluk Özdalga ise 

“Erdoğan’ın sözleri üslup olarak yakışıksız. Misafir bir cumhurbaşkanına karşı böyle bir dil 

kullanmak görgü ve nezaket dışı... Erdoğan’ın zehirli dili, Almanya ve Avrupa Birliği ilişkilerimizi 

tahrip ediyor ve Türkiye’nin çıkarlarına zarar veriyor… Bundan asıl zarar gören Türkiye oluyor” 

diyordu (01.05.2014 – Zaman). Konunun Avrupalı tarafları ise AB ile sürmekte olan ilişkileri 

hatırlatıp Erdoğan’ın üslubunun kabul edilemez olduğunu söylüyordu. Eleştirilerin 

hedefindeki Gauck ise “Bir toplumda tartışılan kritik konuları ele aldım. Bu da dostlar arasında 

normaldir... Ben bunların hiç birisini uydurmadım, hatta az bile söyledim” diyerek sözlerinde 

arkasında durduğunu açıkladı (30.04.2014 – Zaman).  

 

Memleket tarihinde dâhili ama harici bir garip huzursuzluk vesilesi olarak Aleviler. 

Fakat Erdoğan’ın konuşmasında beklenmedik bir davet vardı. Gauck’un “rahip” olması 

hatırlatıldıktan sonra söz “Almanya’daki Alisiz Alevilere” gelmiş ve Erdoğan (eski) bir din 

adamının “ateist” bir topluluk ile nasıl ilişki kurabildiğini anlamadığını imlemişti. Alevilerin 

davete icabet etmeleri gecikmedi. Erdoğan ve Gauck arasındaki polemiğin beklenmedik 

misafirleri Alevilerin temsilcisi kurumlardan Müslüm Doğan (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği), 

Doğan Demir (Alevi Kültür Dernekleri), Ercan Geçmez (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı), 

Kemal Bülbül, Selahattin Özel (Alevi Bektaşi Federasyonu), Hüseyin Mat (Almanya Alevi 

Birlikleri Federasyonu), Turgut Öker (Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu) gibi isimler 

Başbakanı Erdoğan’ın konuşmasını kınayan açıklamalar yaptılar (01.05.2014 – Cumhuriyet).  

Eleştirilerin özünde Türkiye’de Alevilik sorununun tarihsel olarak gelip dayandığı açmaz 

duruyordu: Alevilerin eşit yurttaşlık çerçevesinde dile getirdikleri talepler nasıl karşılanacak? 

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Altınışık buradaki açmazı söyle özetliyordu: "Başbakan 

Erdoğan Alevileri ötekileştirdi, yine Aleviliği tahrif ederek kendi tarafının dışında kalan ve 

yıllardır Türkiye'de eşit yurttaşlık talebinde bulunan milyonlarca Alevi'yi yok saymakta ısrar 

etti” (30.04.2014 – Zaman). Aleviliği tanımlamaya kalkışmadan Alevileri tanımak mümkün 

http://en.dunyatimes.com/article/german-president-latest-victim-of-erdogans-fiery-attacks-31300.html
http://www.zaman.com.tr/dunya_erdoganin-dili-ab-ile-iliskilerimizi-tahrip-ediyor_2214356.html
http://www.zaman.com.tr/dunya_gaucktan-erdogana-cevap-az-bile-soyledim_2214169.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/67201/_Erdogan_Hitler_in_yolunda_.html
http://www.zaman.com.tr/gundem_hdp-basbakan-milyonlarca-aleviyi-yok-sayiyor_2214224.html
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olmayacak mıydı? Kuşkusuz bu soru ne sadece AKP Hükümeti’nin meselesi ne de sadece “Alevi 

Diasporası” ile gündeme geldi.  

Alevilerin haricileşebilen dâhili bir sorun olarak tarihçesine dair kısaca çerçevelemek gerekirse 

Tambar’ın Çorum merkezli iki yıllık etnografik araştırmasına dayanan ve bu yıl yayımlanmış 

kitabında işaret ettiği küçük bir anekdotu hatırlatarak başlamak isterim. Rıza Nur, ancak 1967 

yılında yayımlanabilmiş, Hayat ve Hatıralarım kitabının bir bölümünde Lozan görüşmelerinden 

geçen bir hadiseyi aktarır. Heyet, “Avrupalı Güçlere” karşı azınlıklar konusundaki tartışmalarda 

önemli bir mücadele vermek zorunda kalmıştır. Konu başlıklarından biri ise Anadolu’da 

yaşamakta olan “iki milyon Kızılbaş” nüfustur. Avrupalılar bu topluluğun “din” kavramına 

işaretle “azınlık” olarak tanınmasını talep ederken Türk Heyeti bu insanların “halis Türk” 

olduğunu ispata mecbur kalmışlardır. Bu anekdota işaret ederek Tambar, Alevilerin, 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçilirken dönemin siyasi akılcılığıyla (yeniden) tanımlanan aidiyet 

kategorilerine doğrudan kabul edilmediğini ama varlıklarının da hiçbir zaman tümüyle 

yadsınmamış olduğunu söyler. Böylece, bugün de içinden çıkamadığımız, bir tür siyasi açmaz 

doğmuştur (Zırh, 2013). Çünkü Aleviliğin tanımlanması ve dolayısıyla tanınması meselesi 20. 

Yüzyılın başında Anadolu topraklarında yeni bir devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti için 

bir egemenlik sorunu olarak şekillene gelmiştir (Tambar, 2014: 66). 

Anadolu’da yaşayan Alevilerin ayrıksılığı 19. Yüzyılın sonlardan itibaren “Batılı” 

araştırmacıların dikkatini çekmiş, bu ayrıksılık çoğu kez Anadolu’nun İslamlaşmasıyla birlikte 

Müslüman olmuş Alevilerin, İslam öncesi (bu durumda Hıristiyanlık) inanç-kültürlerini 

sürdürebilmiş olmalarıyla açıklanıyordu. Bu gizli-köken tezi İmparatorluktan Cumhuriyet’e 

geçerken yaşananlarla siyasi bir gündem kazanmış ve misyonerlerin Alevilere özel bir ilgisi 

doğmuştu (White, 1918: 24; Hasluck, 1929: 125; Kieser, 2001). Cumhuriyet kurulduktan sonra 

bu ilgi unutulmamış ve “kapalı kutu Anadolu’ya” hemen hepsi asker kökenli araştırmacılar 

gönderilerek Lozan masasında zar zor kazanılan köken tartışmasının ispatı “bilimsel” 

temellere dayandırılmaya çalışılmıştı.3 

Fakat Alevilere dair güvenlik sorusu sadece Batı’yla ilgili değildi. Tanıl Bora’nın bu sayıda yer 

alan yazısında, 1960’lar sonrası siyasi tarihimizin sağ cenahından sunduğunda Aleviliğe dair üç 

fragmanın işaret ettiği gibi Çaldıran’dan bu yana zaman zarfında Aleviler, etno-dilsel olarak 

Türk ve inançsal olarak Sünni-Müslüman bir temelde yükseldiğine inanılan devletin Doğu’daki 

düşmanları açısından da yumuşak bir karın olarak görülüyordu. Söz gelimi, Bora’nın da 

gönderme yaptığı Arvasi, Doğu Anadolu Gerçeği başlıklı kitabında, “Fars emperyalizminin” 

“dini ve siyasi ideolojisi” olarak andığı Şiiliğin “yalnız Doğu Anadolu inanı üzerine etkili olmakla 

kalmamış... Anadolu içlerine ve hatta imparatorluğumuzun Avrupa topraklarına kadar nüfuz” 

edebilmiş olduğunu söylüyordu (1988: 40). 

 

 

 

                                                           
3 Baha Sait Bey’in Türkiye’de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreler, Nazmi Sevgen’in Zazalar ve Kızılbaşlar ve 

Hasan Reşit Tankut’un Zazalar Üzerine Sosyolojik Tetkikler çalışmaları öne çıkan örnekler olarak sunulabilir.  
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Lozan’dan AB’ye Alevilerin “azınlık” kavramıyla imtihanı.  

Türkiye’de Aleviliğe dair Doğu’dan Batı’ya bu güvenlik 

algısının dönemler, siyasi iktidarlar ve hatta siyasi iktidarı 

oluşturan klikler arasındaki ilişkilerin değişmesine karşın 

baki kalmış olması ayrıca not etmemiz gerekiyor. Gauck’un 

ziyareti ile tekrar gündeme gelen bu devamlılığına, 

Alevilerin harici düşmanların dâhili uzantısı olarak nasıl 

düşünebildiğine dair kısa bir çerçeve çizebilmek üzere 

2000’li yılların ortasında Aksiyon’da yayımlanan bir dizi 

haberi not etmek isterim. Hatırlatmak gerekirse bu 

dönemde Aleviler yine Avrupa aracılığıyla gündeme 

gelmişti.2002 Genel Seçimlerine giden dönemde Ruşen 

Çakır ve İhsan Yılmaz Milliyet için “Yolunu arayan Alevilik” 

başlıklı bir dosya hazırlamış, Alevi örgüt temsilcileri ve 

meselenin diğer taraflarıyla görüşmüşlerdi. Dosya’nın 18 

Ağustos 2001 tarihli sayısında Mersin eski müftüsü 

Abdülkadir Sezgin ise Alevilerin “Alevistan” hayali peşinde 

koştuğunu ve “PKK’dan sonra ikinci problem” olduklarını 

söylüyordu. Sunabildiği tek kanıt ise Avrupa’da dahi çok az 

kişinin haberdar olduğu Kızıl-Yol isimli küçük bir siyasi 

topluluğun İnternet sitesiydi.4 

Bunu takip eden ikinci büyük vaka ise 2004 AB İlerleme 

Raporu’nun yayımlanması sonrasında yaşandı. 1998 bu yana 

yıllık olarak yayımlanan raporlarda Aleviler, tarihte ilk kez 

olarak 2004 yılında “Sünni olmayan Müslüman azınlık” olarak tanımlanmış, sonrasında uzun 

süren bir tartışma dönemi yaşanmış ve “Avrupa’daki Aleviler” bu meselesin sorumlusu olarak 

anılmıştı. Her ne kadar bu kavram Türkiye’nin itirazlarıyla ilgili rapordan çıkarılmış ve bir daha 

kullanılmamış olsa da Rıza Nur’un Lozan’dan aktardığı Anadolu’da yaşayan Alevilerin dini bir 

azınlık olarak tanınması sorununun neredeyse bir yüzyıl sonra yine “Batılı güçler” aracılığıyla 

gündeme gelmiş olması önemliydi. Aksiyon, “Avrupa’da azınlık, Türkiye’de çoğunluk” başlıklı 

bir haber yayımlayarak konuyu gündeme taşımış ve Türkiye’nin haklı kaygılarını dile 

getirmişti:5 

“Rapor, Türkiye'deki bazı kesimlerde olan parçalanma korkusunu, ‘paranoya 

haline gelmiş Sevr Sendromu’ olarak niteliyor. ‘Sevr Sendromu’ ifadesi, aslında 

tarihi derinliği olan bir gerçeği sığlaştırıyor. Avrupalıların ‘Şark Meselesi’ ilan edip, 

Osmanlı'da Hıristiyan azınlıkların haklarını koruma adı altında, Osmanlı'nın 

parçalanmasında etkili oldukları tarihi bir gerçek… Dolayısıyla, Türkiye'nin azınlık 

veya kültürel haklar konusunda ‘yoğurdu üfleyerek yemesinin’ tarihi bir arka planı 

                                                           
4 Bu dönemde yaşanan tartışmalara dair derli toplu bir kaynak olarak bakınız: Yalçınkaya, Ayhan. (2003), 

“Gülistan ya da Hayali Alevistan’dan Alevistan Hayaline,” Ankara Üniversitesi Tartışma Metinleri, No. 58. 
5 Erhan Başyurt, “Avrupa’da azınlık, Türkiye’de çoğunluk”, Aksiyon (s. 517), 01.11.2004. 

“Aleviler olarak 72 millete aynı 
nazardan bakarız… Her dile, her 
dine, her renge, her düşünceye 
sonuna kadar saygı duyar; saygıda 
kusur etmeyiz. Ama gelin görün ki 
egemen etnik kimlik, egemen din 
halen zorla Türkiye’deki farklı 
renkleri asimile etmek istiyor, yok 
etmek istiyor.”  

Hüseyin Mat – AABF Gnl. Bşk. 
(Alevilerin Sesi – Kasım 2012) 

http://www.aksiyon.com.tr/kapak/avrupada-azinlik-turkiyede-cogunluk_514961
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var. Türkiye'nin bu korkularını, dayatmalarla değil kendi iradesi ile aşması 

mümkün. Batı kaynaklı dayatmalar, ancak bu endişeleri artırıcı bir rol oynuyor.”  

Fakat, aynı zamanda Hrant Dink’in çalışmalarıyla Ermeni sorunun önemli görünürlük kazandığı 

bir dönem olan 2005 ve 2007 yılları arasında yayımlanan bir dizi haber Aleviliği Türk-(Sünni) 

Müslüman çekirdeğin çeperindeki diğer tüm kategorilerini birbirine uluyarak bir iç güvenlik 

sorunu çerçevesinde yeniden kuruyordu. Söz gelimi, 2005 yılında yayımlanan bir haberde 

Türkiye’deki din değiştirmeler mercek altına alınıyor, bu yönelimin özellikle Alevi-Kürtler 

arasında yaygın olduğuna dikkat çekiliyor fakat bu durumun gerçekte “eski dine dönüş” olarak 

görülmesi gerektiği belirtiliyordu.6 Aynı yıl yine misyonerlik üzerine yayımlanan bir başka 

haberde “Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi gibi özellikle Alevilerin yaşadığı yerde kilise 

açmak neyle açıklanabilir?” sorusuna cevap aranıyor ve “Kilisenin müdavimleri arasında yeni 

Hıristiyan olmuş” bir “Türk”ün görüşlerini şu şekilde aktarıyordu: “Alevi gençliği akacak yer 

arıyor. Hıristiyanlıktaki sevgi kavramı Alevilikteki sevgiye benziyor. Bu yüzden daha cazip 

geliyor.”7 Bir hafta sonra yayımlanan bir diğer haberde “Papaz” olduktan sonra tekrar İslam’a 

dönen biri şunları ifşaa ediyordu: “Özellikle Alevi ve Kürtler üzerinde çalışmamız isteniyordu. 

Zaten bütün kiliselerde Kürtlere ve Alevilere devlet kötülenir, ezilen toplum, sınıf edebiyatı 

yapılır. Türkleri hiç sevmezler, güvenmezler” diyordu.8  

Bu gibi haberlerde bir iç güvenlik sorunu olarak işlenen misyonerlik faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerin neredeyse doğal tabanı olarak sunulan (Kürt)Alevilere dair tehdit algısı9 aynı yılın 

Şubat ayında Trabzon’da Rahip Santora’nın öldürülmesiyle doruğa tırmandı. Bu cinayetin 

ardından bir yıl geçmeden Hrant Dink suikastı gerçekleşti ve hemen Ardından Nisan ayında 

Malatya’da Zirve Yayınevi’nin İrtibat Bürosu basılarak üç kişi vahşi bir biçimde öldürüldü. 

Bunun üzerine Aksiyon, özellikle “kripto-Ermeniler” konusunda basına verdiği demeçlerle 

tanınan İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salim Cöhce ile görüştü. Kendisi yaşananları şu 

şekilde çerçeveliyordu:10 

“ABD ile enerji kaynakları konusunda bir mücadeleye giren Almanya, Protestan 

Hıristiyanları kullanarak Türkiye üzerinde nüfuz sağlamaya çalışıyor… Bana göre 

Malatya’da işlenen cinayetler, Alevi-Sünni gerginliği oluşturmak için bir nabız 

yoklamasıydı. Çünkü misyonerler bir kısım Aleviler içinde hareket ediyor, onları 

taban olarak kullanıyor… Malatya’da bir kısım Aleviler, Hrant Dink olayına sahip 

çıktı. Bunların arasında gizli Ermeniler de vardı.” 

Bu dönemde “kripto” tezlerle örülen tehdit algısıyla çelişir gözüken bir başka tez Ergenekon 

Davası sürecinde gündeme geliyordu. Söz gelimi, 29 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Çağlayan 

Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri’nin ikincisine katılan Kürşat Bumin 

sonrasında tesadüf ettiği “işçi emeklisi” bir katılımcıyla sohbetinde sorar “Siz Alevi misiniz?” 

Vatandaş “Evet” der ve devam eder “Mitinge katılanların yüzde 90’ı Alevidir.” Bumin hadiseyi 

                                                           
6 Hakan Güven, “Asıl dinlerine dönüyorlar.” Aksiyon (s. 536), 14.03.2005. 
7 Adem Yavuz Arslan, “Senaryo misyonerlik, hedef ne?” Aksiyon, 17.01.2005. 
8 Adem Yavuz Arslan “Bir ‘Papaz’ Hikayesi.” Aksiyon (s. 542), 25.04.2005. 
9 Hamdi Yılmazer, “Dini semboller tartışmasının misyonerlik meselesini diline dolayanlarla ilişkisi”, Aksiyon (s. 

580), 16.01.2006. 
10 Haşim Söylemez, “Malatya'da Alevi-Sünni çatışması hedefleniyor.” Aksiyon (30.04.2007). 
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şöyle yorumlar: “Ben de herkes gibi biliyorum ki dile getirilen oran abartılıdır. Ama şunu da 

biliyorum: Alevilerin ‘cumhuriyet mitinglerine’ katılımı bayağı yüksektir.”11 Bu dönemde 

Aksiyon’da yayımlanan “Kırmızı-Beyaz Mitingler görev tamam mı, devam mı?” başlıklı bir 

haberde ise CHP’li belediyelerin Alevileri ücretsiz olarak bu mitinglere taşıyarak darbeye taban 

oluşturduğu imlenmişti (21.05.2007). 2009 yılında Seyfi Oktay ve İlhan Cihaner gibi isimler 

çerçevesinde yaşanan tartışmalara taraf olan Murat Belge: “Yüksek Yargı’daki durum var. 

Alevilik orada örgütlü: kimi düşman, kimi dost olarak gördüğü de kendi açısından açık seçik 

ortada. Oysa orada cemaat ilişkileri geçerli”12 derken Alevilere işaret ediyordu. 

s Böylece Aleviler, bir yandan Ermeni dünleri ve Hıristiyan 

yarınlarıyla milli bütünlüğe bir tehdit olarak sunulurken diğer 

yandan da 28 Şubat’a destek veren, Cumhuriyet Mitinglerine 

katılan, özcesi Derin Devlet’in tezgâhına gelen toplumsal bir 

kesim olarak işaret ediliyordu. Her iki durumda da AKP gibi milli 

bir iktidarın harici düşmanlarının dâhili uzantısı olarak 

betimlenmiş oluyordu. Bu dönemde Türkiye’nin içine girdiği 

kafa karışıklığı bir türlü toparlanamadığı için Aleviler değişen 

gündemlerin bir garip huzursuzluk vesilesi olarak anılmaya 

devam ettiler. 2010 yılında Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel 

Başkanlığı, 2011 yılında Dersim ve Suriye ekseninde, 2013 

yılında öncesinde Gezi ve sonrasında AKP-Cemaat arasında 

başlayan mücadele çerçevesinde adları anılmasa bile taraflara 

verdikleri huzursuzluk hissediliyordu. Bunun çarpıcı bir örneği 

olarak, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihleri arasında denk gelen Kerim 

Balcı’nın “‘Şah’ diyen Şah İsmail olmasın!” (20.12.2013 – Zaman) 

başlıklı yazısına işaret etmek isterim. Bildiğiniz üzere bu 

dönemde (ve hala) AKP’nin Gülen’i sıkıştırmak üzere 

başvurduğu “Amerika” referansına karşın Cemaat de Mut’a 

nikâhı üzerinden “İran” kartını oynamaya çalışıyordu. Tam da bu 

eksene işaret eden yazısının sonunda Balcı’nın yazısını 

tamamlarken kullandığı şu ifadeler Aleviliğin nasıl bir günah 

keçisi olarak kullanılabildiğine işaret etmesiyle önemliydi: “Sahi 

İran’da bizim herhangi bir nüfuzumuz, anlamlı bir saha 

hâkimiyetimiz var mı? Altı asırlık İdris-i Bitlisî rejimi çöküyor mu 

yoksa? ‘Şah’ diyen Cemaat değil de, Şah İsmail olmasın!”  

 

Dostluğu tedirginlik veren tarihi müttefikimiz: Almanya.  

1960’ların başında Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan göçlerle birlikte memlekete dair tüm diğer 

meseleler gibi Alevilik de gurbet ellerde bir yankı buldu. Bu göçlerin karşılıklı anlaşma yoluyla 

ağırlıklı olarak Almanya’ya yönelmiş olması bu ülkeyle olan tarihi “kader birliğimizi” bir başka 

                                                           
11 Kürşat Bumin, “(Muhtıra Sonrası) İkinci Gün İzlenimler”, Yenişafak, 30.04.2007. 
12 Murat Belge, “Cemaat ve Yargı” Taraf – 04.12.2009. 

“İşte tüm bu gelişmeler ışığında 
Avrupa’da yaşayan on binlerce 
duyarlı insan AABK’nin çağrısıyla 
Köln şehrindeki Heumarkt 
Meydanında bir araya geldi. 
Türkiye’deki direnişin selamlandığı 
bu miting aynı zamanda 
Avrupa’daki Alevi Hareketinin 25 
yıllık tarihindeki en görkemli miting 
olarak tarihe geçti” 

Fuat Ateş – Genel Yayın Yönetmeni. 
(Alevilerin Sesi – Temmuz 2013) 
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eksene taşıyordu. Anavatan Türkiye’nin, sadece Aleviler değil göç eden tüm vatandaşlarıyla 

ilgili derin bir kuşku besleye gelmiş olması konumuz açısından bu hikâyenin önemli kısmını 

teşkil ediyor. Söz gelimi, Can Ünver’in (2009) çalışma ve sosyal güvenlik ataşesi olarak 

Almanya’da bulunduğu yıllara dair kaleme aldığı anılarının satır aralarında Türkiye’nin, 

Avrupa’ya göç eden vatandaşlarının kendi uluslararası çıkarlarına zarar vermemesi için ne gibi 

çalışmalar yürüttüğüne dair oldukça önemli notlar bulmak mümkün. 

1998 yıllında Milli Görüş’e yakın derneklerin çatı örgütlenmesi olan İslam Federasyon’unun 

uzun bir mücadele sonrasında elde ettiği Berlin’deki kamu okullarında Almanca dilinde İslam 

dersleri verme hakkı sonrası yaşanan tartışmalarda bu çerçeveden dikkate değer. Söz gelimi, 

İşçi Partisi Merkez Komitesi Yurtdışı Temsilciliği tarafından toplanan bilgilere dayanan ve 

Hamuroğlu tarafından derlenen ve ilk iki baskısı Almanya’da yapan Alman İslam’ı (2001) kitabı 

bu projeyi şu şekilde okuyordu:  

“Şimdi ise toplumumuz, daha çarpıcı bir müdahaleyle karşı karşıyadır. ‘İslamın 

kullanılması’ gündeme girmiştir. ‘Alman İslamı’ diye nitelenen projeyle siyasi, 

toplumsal, kültürel yönleri olan yeni bir oyun tezgâhlanmakta, insanlarımız ve 

ülkemiz üzerinden hesaplar yapılmaktadır.” (a.g.e., 16).  

Tehdit sadece İslami örgütlenmelerle sınırlı değildi. Kitabın “Alman Aleviliği” bölümü bu 

konuya da değiniyordu:13 

“Aleviliği bağnazlığa yöneltme konusunda en hızlısı, Alman devletidir. 

Bağnazlaştırılan Sünnilik ve bağnazlaştırılan Alevilik ‘Alman İslamı’nın iki ana dalını 

oluşturuyor. Çok ilginçtir ve önemlidir, bağnazlaştırılan mezhep ve tarikatlar, bu 

yoldan Almanlaştırılmak ve hatta Hıristiyanlaştırılmak isteniyor. Alevilik, bu amaçla 

özel bir çalışma alanı haline getirilmiştir. ‘Alman İslamı’ projesi, Almanya’da 

‘Sünniler’in yanı sıra ‘Alevi bir azınlık’ bulduktan sonra, Türkiye’de de yeni bir 

‘azınlık grubu’ keşfetmiştir. Aleviler, ‘azınlık’ yanılgısıyla Türkiye’ye ve Türkiye 

halkına yabancılaştırılırken, Hıristiyanlık propagandasının çekim alanı içine de 

itiliyorlar. Almanya’da son zamanlarda Alevilere, ‘Siz aslında Hristiyansınız’ 

propagandası yapılıyor” (a.g.e., 99). 

Almanya’da sendikal ve siyasi faaliyetlerde bulunmuş bir göçmen işçi olan Nihat Ercan’ın kitabı 

ise bu dönemde Almanya’nın “Türk kimliğe karşı Alman İslamı” oluşturarak (2005: 105) 

Avrupa’da yaşayan göçmenler üzerinden Türkiye’ye yönelik yıkıcı faaliyetler yürütmekte 

olduğuna dair tezler açısından önemli bir diğer örnek sunuyor. Bizim daha yakından tanıdığımız 

bir diğer çalışma ise Alman Vakıfları: Bergama Dosyası (2009) kitabı. Hablemitoğlu, kitabın 

hemen girişinde zaten hepimizin malumu olması gereken bir olguyu hatırlatıyor: “Almanya’nın 

kendi sınırları ve hatta AB sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik olarak etnik ve 

dinsel bölücülük stratejileri geliştirdiği bilinmektedir.” Fakat kuşkusuz ki Türkiye’den göç etmiş 

her topluluk aynı ölçüde bir tehdit oluşturmuyor. Nitekim Hablemitoğlu da bu konuya dikkat 

çekiyor (2009: 13):  

                                                           
13 Bu alıntıyla Kaynak Yayınları ve Aksiyon Dergisi gibi birbirine taban tabana zıt iki siyasi hareket söz konusu 

Aleviliğin harici-ilişkili-dâhili düşmanlığı olunca oldukça kolay bir şekilde ortaklaşabildiğini not etmiş olalım. 
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“Bu araştırmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç, Almanya’nın bizi bizden iyi 

tanıdığı gerçeğidir. Bergama’da etken güç olarak Alevi inançlı üç köy halkını 

gösteren; üretim yapacak şirket dolayısıyla ‘anti-emperyalist,’ ‘sosyalist,’ ve 

‘ulusalcı’ söylemleri ve sloganları öneren Almanya, tüm gücü ile 10 yıllık bir sürede 

altın üretimi yaptırmamayı başarmıştır”  

Bu çerçeveden, Türkiye’yi yöneten bir hükümet olarak AKP’nin, Türkiye’nin önemli 

açmazlarından biri olan Alevilik sorununu bir çalıştay ile çözmeye niyetlendiğinde karşılaştığı 

direnci anlamlandırmada bu açıklamaya yönelmiş olması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu konuda 

Avrupa’daki Alevilik örgütlenmesine işaret eden ve “diaspora” ismini ilk kullanan isim Reha 

Çamuroğlu oldu. Henüz Alevilik Açılımı gündemde değilken kaleme aldığı bir yazısında 

Çamuroğlu, “Avrupa Aleviler yanlış yolda” olduğunu söylüyor ve ekliyordu (18.11.2006 – 

Zaman): 

“Ama bütün bu süreçte hükümetlerimizin politikalarının yahut politikasızlıklarının 

hiçbir rolü olmadığını söylemek de safdillik olacaktır. ‘Alevilik meselesi’ diye büyük 

harflerle yazılı bir mesele yoktur… Yakından bakıldığında görülecektir ki çözümleri 

çok kolay meselelerdir bunlar... Avrupa Alevilerine, daha doğrusu bunların ‘etkili 

azınlığı’na gelince. Bu etkili azınlık, uzun süredir ‘Boşnak ulusunun doğuşunu’ 

incelemektedir. Bütün diaspora grupları bu tür eğilimlerle kendilerine cennetler 

kuran hayalî varlıklardır. Türkiye'nin Alevileri ise bu tür etkili azınlıklarla 

kıyaslanmamalı, karıştırılmamalıdır. Aslında bu gruplar azınlıktır, burası doğru. 

Ama bu ‘haklarını’ Almanya, Fransa ve sair yaşadıkları devletlerden istemelidirler, 

Türkiye'den değil. Neden mi? Çünkü Türkiye'nin Alevileri ‘İstiklal Harbi'ni kim 

kazandı?’ sorusuna halen büyük harflerle ‘BİZ’ demektedirler.” 

2007 yılında, bu defa AKP milletvekili olarak, Aksiyon’a konuşan Çamuroğlu, “Marksizm'le 

hesaplaşmadan Alevi olunmaz” derken Avrupa’daki Alevi Hareketi ve “Batılı Güçler” 

arasındaki ortaklığa dikkat çekiyordu14 (24.07.2007 – Aksiyon):  

"Aleviliğe karşı bir kısım Aleviler cinayet işliyor. Bu cinayetten kimlerin 

faydalanacağına bakarsak faili de bulabiliriz. Almanya'daki Türk nüfusu içinde Alevi 

oranı, Türkiye'dekinden daha yüksektir. Aleviliğin İslam dışılığı meselesi 

Almanya'nın kendi iç problemini çözmekte yardımcı bir olaydır. Onlar kibarca 

'Türklerin entegrasyonu' diyorlar. Dolayısıyla Almanya'da kendi Müslümanlıklarını 

reddeden önemli miktarda Türk bulduğunda Almanya tabii ki sevinecektir. İkincisi 

Türkiye'nin en büyük ekonomik partneri Almanya'dır. Türkiye'nin AB sürecinde 

Almanya her zaman Türkiye üzerinde etkili olmak ister. Böyle bir gönüllü partner 

ilişkisi Türkiye'yi her zaman etkilemek hususunda faydalı bir enstrümandır. 

Dolayısıyla Almanya bu işle bir taşla iki kuş vurmuştur." 

Avrupa’daki Alevi Hareketini isimlendirmek üzere Çamuroğlu’nun önerdiği, öncesinde sadece 

Ermeni sorunu çerçevesinde haberdar olduğumuz “diaspora” kavramı kısa sürede “azınlık” 

                                                           
14 Çamuroğlu açılımlar dönemi sonrasında verdiği bir röportaj da ise şunları söylüyordu: “Siz, Alevileri ve 

Türkiye halkını böyle aptal yerine koyarsanız; bu saatten sonra yapacağınız açılım en hafif deyimiyle 
inandırıcı olmaz. Alevilerin buna kanması için 'süzme salak' olması gerekir.” (1 Kasım 2014 – Zaman). 

http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-reha-camuroglu-asik-mahsuni-azinlik-uyesi-miydi_456707.html
http://www.zaman.com.tr/gundem_eski-akp-milletvekili-reha-camuroglu-islamci-siyasetcilerin-kibri-dehset-verici_2254758.html
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gibi tüm olumsuzlukları içine tıkıştırabileceğimiz bir çuvala dönüştü. Söz gelimi, Gezi Parkı 

Protestoları’nın hemen ertesinde Yenişafak için kaleme aldığı yazısında Bülent Orakoğlu, bu 

çuvalın içindekilerine dair güzel bir özet sunuyordu (01.07.2013): 

“İsmen Alevi ama cismen, Cem evlerine gitmeyen, Alevi ritüellerine katılmayan, 

Kuran’ı ve Muhammed’i tanımayan, Marksist, Leninist ideolojiyi benimseyen, 

Aleviliği siyaset ve ideolojileri için bir araç olarak kullanan kişi ve Alevi-Bektaşi 

kuruluşlarını da Alevi Diasporası olarak nitelendiriyorlar… Alevi Diasporası, Ermeni 

Diasporası yapılanmasını örnek alarak Avrupa Alevileri üzerinde bilhassa genç 

kitleler üzerinde etki kurmaya çalışıyor. Diaspora’nın en önemli destekçisi de 

Almanya derin yapılarının kontrolündeki dernek ve vakıflar olduğu iddia ediliyor.” 

 

Gurbeti sıla eyleyenler: Avrupa Alevi Hareketi’ne doğru bakabilmek.  

Peki, Avrupa’daki Alevi Hareketi ne kadar güçlü? Bir 

göçmen topluluğun güçlü olmasından ne anladığımız ve 

bunu nasıl ölçebileceğimiz zor bir soru ve bu yazının 

konusu değil. Bunun yerine son üç yılda gerçekleşen ve 

Türkiye’ye pek yansımamış birkaç meseleyi hatırlatarak 

devam etmek daha faydalı olacaktır. 2012 yılında, 

Steiger Ödülü’nün Avrupa Kategorisinde “tolerans ve 

insani değerleri ön planda tutmak“ kriterlerine en uygun 

kişi olarak dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 

Erdoğan’a verilmesi düşünülmüştü. Erdoğan, 17 Mart’ta 

gerçekleştirilecek ödül törenine Afganistan’da 

gerçekleşen bir helikopter kazasında hayatını 12 Türk 

askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle katılmaktan 

vazgeçince ödül de kendisine verilemedi. Fakat bu 

hadisenin arkasında Erdoğan’a ödül verilmesine karşı 

çıkan Türkiyeli göçmen örgütlerinin gösterdiği tepkinin 

olduğu konuşuluyordu.15  

Nitekim 13 Şubat tarihinde Sivas Davası’nın düşmesiyle 

ilgili nihai karar verilmiş ve Erdoğan bu konuda görüşü 

sorulduğunda ağzından “Vatana ve millete hayırlı olsun” 

şeklinde bir söz çıkmıştı. Bu duruma karşı AABF, Avrupa’da 

açık bir çağrı yaparak, “İnsanlık Suçlarında Zaman Aşımına Hayır,” “Günümüzün Yezit’ine 

alanları dar ediyoruz” sloganıyla Bochum’da bir miting düzenleme kararı aldı. Erdoğan’ın 

ziyaretinden vazgeçmesine rağmen gerçekleştirilen bu mitinge Avrupa ve Almanya’nın çeşitli 

                                                           
15 Konunun anlaşılmasında, bu ödülün Erdoğan’a neden verilmemesi gerektiği konusunda Alevilerin nedenlerini 

sıralayan Turan Eser’in kaleme aldığı açık mektup önemli bir metin olacaktır: http://alevi.com/TR/steiger-
awardsa-acik-mektup/. 

“Bochum’da Erdoğan’a hoşgörü 
ödülü verilecekti. Biz 50 bin kişiyle 
Erdoğan’ı Bochum’a sokmadık. O 
gün söyledik, bu ödülü verilecek en 
son kişi Erdoğan’dır. Ve şunu da 
dedik bundan sonra Almanya’ya 
gelirsen seni protesto edeceği. İşte 
bugün de bunun için buradayız.” 

Hüseyin Mat – AABF Gnl. Bşk. 
(Alevilerin Sesi – Şubat 2014) 

http://alevi.com/TR/steiger-awardsa-acik-mektup/
http://alevi.com/TR/steiger-awardsa-acik-mektup/
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şehirlerinden 50 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Alevilerin Sesi Genel Yayın Yönetmeni 

Fuat Ateş’e göre “bir isyanın yansıması” (Mart 2012 – Alevilerin Sesi) olan bu mitingle birlikte 

AABF, AKP karşıtlığı üzerinden yükselen siyasi seferberliğine yaslanarak taleplerini Avrupa 

kamuoyunda daha yüksek sesle dile getirmeye yöneldi.  

Erdoğan’ın bir sonraki Almanya ziyareti Kasım 2012 tarihinde Berlin’e gerçekleşti. AABF bu 

ziyareti de protesto etmek üzere bir miting düzenledi. Bu defa Erdoğan’ın “tek din” dil 

sürçmesi gündemdeydi (08.05.2012 – Radikal). Bu nedenle, “Almanya’nın dört bir yanından 

Berlin’e akın eden Kürt, Türk, Ermeni, Asuri, Arap, Alevi ve Ezidi göçmen kuruluşları ve sol 

sosyalist gruplar: ‘Savaş değiş barış, tek dil değil çok dil, tek millet değil çok millet, tek din değil 

çok din. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük istiyoruz’ sloganıyla Başbakan Erdoğan’a bir kez daha 

kırmızı kart” gösteriyorlardı (Kasım 2012 – Alevilerin Sesi: 14-17). Türkiye’de Gezi Parkı 

Protestoları sürerken AABF, bileşeli olduğu Almanya Demokratik Güç Birliği Platformu ile 

birlikte 22 Haziran 2013 tarihinde “Avrupa’dan Taksim Direnişine Destek” mitingi düzenlendi. 

Bu miting aynı zamanda “Sivas Katliamının 20. Yılı” protestosu olarak da duyurulmuştu 

(Temmuz 2013 – Alevilerin Sesi). Erdoğan’ın 4 Şubat 2012 tarihiden Berlin’e gerçekleştirdiği 

ziyaret esnasında AABF yine bir miting düzenlendi. Bu defa gündemde hem Gezi Parkı 

Protestolarında hayatı kaybeden (ve hemen hepsi Alevi kökenli olan) “şehitler” hem de 2013 

yılının sonunda patlak veren yolsuzluklar vardı (Şubat 2014 – Alevilerin Sesi: 6-7).  

Bu mitingin hemen bir ay sonrasında, 21 Mart 2014 tarihinde Almanya Cumhurbaşkanı 

Joachim Gauck Berlin’de bulunan Anadolu Alevileri Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret 

Almanya tarihinde bir ilkti. Hz. Ali’nin devasa bir portresi ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Okunacak 

En Büyük Kitap İnsandır” sözü önünde Gauck şunları söylüyordu:  

“Ne kadar birbirimize yaklaşırsak, ne kadar çok birlikte kutlama yaparsak ne kadar 

çok birbirimizle kültür alışverişinde bulunursak, karşılıklı önyargılarımız o kadar 

azalır… Farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşayabilmesi kendiliğinden 

olmuyor; açıklık ve saygının yanı sıra, emek ve karşılıklı problemleri çözme iradesi 

de gerektiriyor. Sizi bu konuda cesaretlendirmek istiyorum ve insan hakları, 

özgürlük, demokrasi, kadın erkek eşitliği, açıklık ve karşılıklı saygı için angaje 

olmaya devam etmenizi arzu ediyorum. Sesinizi diyalog için yükseltin.”  

AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat ise bu ziyaretin önemini şöyle açıklamıştı:  

“Değerli konuklar, artık Almanya Alevilerin bir vatanıdır… Burada inancımızı 

özgürce yaşayabiliyoruz, tanıyor ve saygı görüyoruz. Burada bu vesileyle Alman 

devletine ve onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız Joachim Gauck’a 

teşekkürlerimizi sunuyorum… Dileriz ki Aleviler geldikleri topraklarda da bir gün 

aynı hak ve özgürlüklere sahip olurlar… Hepinize ve tüm insanlığa nevruz 

bayramının mutluluk getirmesini diliyorum.” (Şubat 2014 – Alevilerin Sesi: 8-9).  

http://www.radikal.com.tr/politika/tek_din_dil_surcmesi-1087304
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Gauck’un ODTÜ’de yaptığı konuşma işte tam da bu sürecin 

sonunda gerçekleşmişti. Erdoğan’ın kendisine cevap verirken 

Almanya’daki Alevi Hareketi ve “Alisiz Alevilik” tezlerine 

işaret etmiş olması bir tesadüf değil, siyasi tarihimizin en 

köklü özelliği olan harici-ilişkili-dâhili tehdit algısının 

nüksetmekte olduğunun bir yansımasıydı.16 Bu tansiyon 

ekseni Gauck’un Türkiye ziyareti sonrasında şiddetlenerek 

devam etti. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 

yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerinin önü açılmıştı. 

Böylece toplam seçmenin yaklaşık yüzde 6’sına tekabül eden 

2,8 milyon yurtdışı seçmeni için 56 ülkede 700 sandık 

kurulmasına karar verildi. AKP iktidarı döneminde, parti 

politikalarının Avrupa’daki sivil sözcüsü olarak kurumsallaşan 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği davetçi olacak, Erdoğan’da 

bu davet üzerine Avrupa’daki seçmenlerini ziyaret edecekti. 

Alman hükümeti, muhalefet parti temsilcileri ve basın 

kuruluşlarının itirazlarına rağmen bu mitinglerin ilkinin 24 

Mayıs 2014 tarihinde Köln’de geçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 

Fakat 13 Mayıs tarihinde yaşanan Soma Maden Faciası, 

Erdoğan’ın yurtdışında gerçekleştireceği toplantıları olan 

tepkiyi yükselti. AABF’nin çağrısıyla birçok farklı siyasi topluluk “Erdoğan’a kırmızı kart” 

göstermek için aynı gün karşı-miting yapma kararı aldı. Uğur Kurt’un 22 Mayıs tarihinde 

Okmeydanı Cemevi’nde katıldığı bir cenaze töreni esnasında polisin göstericilere açtığı ateş 

sonucu “kazara” başından vurularak öldürülmesi bu mitingin şiddetini keskinleştirdi.17 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerden 

gelen 600 otobüsle birlikte katılımın 100 bini geçtiği belirtildi (Mayıs 2014 – Alevilerin Sesi: 6-

11). Erdoğan’ın 10 Haziran tarihinde Viyana’da gerçekleştirdiği miting de benzeri protestolara 

sahne oldu.  

Avrupa’daki Alevi Hareketi sadece geniş katılımlı mitingler düzenleyebilmesiyle bir tehdit 

olarak görülmüyor. Belki de bundan daha önemli olanı Aleviliğin kendine özgü bir inanç-kültür 

olarak tanınması yönünde gösterdiği başarılar. Son birkaç yıldır Almanya başta olmak üzere 

Avusturya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerden benzeri içerikte haberler geliyor. Bunlardan 

                                                           
16 Kuşkusuz bu algı Gezi Parkı Protestolarından sonra keskinleşmeye başlamıştı. “Faiz Lobisi” söylemleriyle 

protestolara katılanların adresi belirsiz bir harici düşmanın dâhili işbirlikçileri olmakla suçlanmaları ve resmi 
ağızlardan dahi Alevilerin bu protestoların tabanını oluşturduğunun söylenmesi konumuz açısından 
önemlidir. 

17 O tarihlerde bir konferansa katılmak üzere Londra’da bulunuyordum. Britanya Alevi Federasyonu, mitinge 
katılmak isteyenler için bir otobüs rezerve etmişti. Fakat Kurt’un ölüm haberi geldikten sonra ikinci bir otobüs 
ayarlanması gerekti. Her iki otobüste de yer kalmadığı için birçok kişi de özel araçlarıyla Köln’deki mitinge 
katılmak üzere yola çıktı. Bu hadise Avrupa’da yaşayan göçmenlerin anavatandaki siyasi gelişmeler karşısında 
halen çok hassas olduğuna işaret etmesiyle konumuz açısından önemlidir. 

“Tarihi bir gün. Bu tarihi günün 21 
Mart’a, Nevruz’a denk gelmesi 
bizim için ayrıca önemli ve gurur 
verici. Umarız Nevruz Bayramı 
Türkiye’de Türkiye halkları için de 
birlik beraberlik getirir.” 

Ahmet Taner – Berlin AKM Bşk. 
(Alevilerin Sesi – Mart 2014) 
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sonuncusu Bremen’de yaşandı. Bremen’deki yerel örgütlenme 14 Ekim 2014 tarihinde 

Bremen Eyalet Meclisi’yle bir “sözleşme” imzaladı ve böylelikle Alevilik Hamburg ve Aşağı 

Saksonya’dan sonra bir eyalette daha “dini bir cemaat” olarak tanınmış oldu. Türkiye’deki 

cemevlerinin yasal statüsü sorunu Aleviliğin nasıl tanımlanacağı gibi siyasi bir gündeme takılıp 

kalmışken Almanya’da imzalanan bu sözleşme, kamu okullarında Alevilik din derslerinin 

verilebilmesi gibi birçok diğer hakka kapı araladığı için Alevi Hareketi açısından çok önemliydi. 

Fakat anavatandan tepkiler de gecikmedi. AKP İstanbul Mv. Berat Conkar “Bu kötü niyetli, 

Türkiye içerisinde Alevi-Sünni uyumunu bozmaya yönelik bir fitne girişimi” derken, MHP Grup 

Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu ise “(Almanlar) Aleviler ile Sünni Müslüman grupları sanki 

birbirinden farklıymış gibi bir niteliğe sokarak fitne sokmaya çalışıyorlar, başka hiç bir şey 

değil” (26.10.2014 – Haber Halka) diyordu. Aralık ayında TBMM İnsan Hakları İnceleme 

Komisyonu’nu ziyaret eden Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, 

Evrensel Alevi Bektaşi Birliği Başkanı Ali İhsan Şahin ise cemevleri ve dedelere ilişkin bir kısım 

talebi dile getirdikten sonra Almanya’nın Aleviliği ayrı bir din olarak göstermek için “Hz. Ali’siz 

Aleviliği savunan Marksist yapılara,” “her yıl 30 milyon avro” gibi bütçe ayırdığını iddia 

ediyorlardı (18.12.2014 – Milliyet).  

 

Sonuç yerine: “Alevi Diasporasını” evcilleştirmek mümkün mü? 

Ortaya çıkışından ve örgütlenme süreci boyunca 

Avrupa’daki Alevi Hareketi açısından Türkiye’deki Alevi 

sorunu ve talepleri önemli bir gündem maddesi ola geldi. 

Göçmen toplulukların hepsinde görülen anavatana 

yönelik siyasal ve toplumsal ilginin Aleviler açısından özel 

bir gündemi olduğunu da not etmemiz gerekiyor. 

1970’lerin sonlarında ortaya çıkan Çorum, Maraş ve Sivas 

gibi hadiselerle keskinleşen göç yönelimi, 1980’lerin 

Darbe koşulları, 1993 Sivas, 1994 Tunceli köy 

boşaltmaları, 1995 Gazi Mahallesi gibi hadiselerle 

derinleşmeye devam etti. Bir anavatan olarak Türkiye’nin 

güvensiz bir coğrafya olmayı sürdürmesi Alevilerin göç 

ettikleri Avrupa’da yeni bir yaşam kurmaları konusunda 

önemli bir etki yaptı.  

Bu çerçevede Avrupa’daki hareketin üç-ayaklı bir 

mücadele sürdürdüğünü söylemek mümkün. Bu 

ayaklardan en önemlisi anavatandaki zorluklar karşısında 

önemli ölçüde kaybedilmiş inanç ve kültürün nasıl 

korunacağı, yaşatılacağı ve aktarılacağı sorunu. 

Anavatandan, kimi zaman Çamuroğlu gibi Alevi 

temsilcileri tarafından dahi, dile getirilen “ateistlik” 

suçlamasına karşın Avrupa’daki Hareketin inanç 

kurumlarının yeniden çalışır hale getirilebilmesi 

konusunda uzun yıllara dayanan çabaları oldu.  

“Türkiye’de yaşanan insan hakları, 
demokrasi ihlalleri, Uğur Kurt’un 
cemevi bahçesinde polis 
kurşunlarına hedef olması tesadüf 
değildir. Soma’da iş güvenliğinin 
sağlanmaması tesadüf değildir. 
Başbakan Erdoğan olanlar için özür 
dilemek yerine, antisemitizm 
yapıyor, farklı düşünenleri, 
gazetecileri, Alevileri hedef 
gösteriyor.” 

Özgür Öz  – AABF Genel Sekreteri. 
(Alevilerin Sesi – Mayıs 2014) 

http://www.haberhalka.com/haber-6961-bremende-alevi-fitnesi.html
http://www.milliyet.com.tr/tbmm-insan-haklari-inceleme-komisyonu-ankara-yerelhaber-527900/


 14 

Bunların en önemlilerinin başında kuşkusuz cenaze erkânı konusunda yapılan çalışmalar 

geliyor. Tuğçe Albayrak’ın Frankfurt’ta düzenlenen cenazesiyle (12.12.2014 – Kırmızıhaber) 

bir kez daha tanık olduğumuz üzere Alevilerin kendi cenazelerini kendi kurumlarından 

kaldırmalarına Avrupa’da bile müsaade etmeyen bir eğilim var. AABF, bu tutumu 

“asimilasyon” olarak değerlendiriyor ve 2006 yılından bu yana Avrupa’da Alevilere özel cenaze 

hizmetleri sunabilmek üzere çalışıyor. İkinci ayağı ise, özellikle 1993 Sivas sonrası bir ihtiyaç 

olarak beliren, Türkiye’deki Aleviler açısından can yakıcı olan insan hakları ihlallerinin AB 

düzeyine taşınması konusunda lobi faaliyeti yapılması oluşturuyordu. Fakat böylesi bir 

çalışmanın yapılabilmesi için ise her şeyden önce Alevilerin Avrupa’da tanınması gerekiyordu. 

Bu yöndeki çalışmalar da mücadelenin üçüncü ayağını oluşturuyor. Bu üçayak üzerinde 

yükselen temel hedefin ise Aleviliğin anavatanında kendine özgü bir inanç-kültür olarak 

tanınması ve eşit yurttaşlık kapsamında gerekli hakların verilmesi olduğunu söylemek 

mümkün. 

Avrupa’daki Hareketin müdahaleleri Aleviliğin tanımına 

geldiğinde ve de Avrupa’nın çok kültürlü toplumsal-siyasi 

zemininde belirli haklar almak için bu inanç-kültürü İslam’ın 

dışında tanımlamaya başladığında ise asıl tansiyon açığa 

çıkmıştı. Şunu da not etmek gerekir ki, “Alevilik İslam’ın 

dışındadır” tezi Türkiye’deki tanınma talepleri karşısında bu 

yetkiyi elinde bulunduranların Sünni çoğunculuğa 

(majoritarianism) yaslanıp “Müslümansanız buyurun 

camiye” yaklaşımına karşı bir tepki tonu da içermektedir. 

Diğer yandan, Türkiye’dekinin aksine cemevleri kurmanın ve 

Aleviliği kendine özgü bir inanç-kültür olarak ifade etmenin 

önünde her hangi bir engel bulunmayan Avrupa ülkelerinde 

bu tez yeni örgütlenmeye başlayan Alevilere önemli bir 

hareket alanı açıyordu. Fakat bu tezin sadece Avrupa’da 

gündeme geldiğini söylemek yanlış olacaktır. Faik Bulut’un 

1998 yılında yayımladığı Alisiz Alevilik kitabı sansasyonel 

başlığıyla tarihsel bir duruma işaret ediyordu. Hacı Bektaş 

Veli Dergâhı ve Dersim Ocakları merkezli inanç kültür 

alanları “Alevilik” olarak bir başlık altında değerlendiriliyor 

olsalar da kendilerini İslam karşısında nasıl 

konumlandırdıkları konusu başta olmak üzere önemli 

farklılıklar içeriyorlardı. Bu yorum farklılıkları Avrupa 

koşullarında Aleviliğin tanımlanması konusunda önemli bir 

esneklik getirmiş ve Avrupa’daki hareket hem kendi lider 

kadrosunun sol sosyalizasyonu hem de yeni toplumsal-siyasi 

koşullara uyumlu bir söylem geliştirmişlerdi.  

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nda (AABF) uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Necdet 

Saraç “Erdoğan Gauck’a niçin çok kızdı?” başlıklı yazısında Almanya’daki Alevilerin neden bir 

tehdit olarak algılandığını açıklarken tam da bu çerçeveye işaret ediyordu (30.04.2014 – Yurt 

Gazetesi): 

“Yıllardır kendi topraklarında yok 
sayılan, baskı ve şiddetle asimile 
edilmekle karşı karşıya olan 
Aleviler, kendi özgün hak ve 
özgürlüklerinin elde edilmesi 
mücadelesinde önemli bir kazanım 
olan ‘Devlet Anlaşması’nı Hamburg 
Eyaletinde imzalamıştır. Bu başarı, 
Alevilerin Almanya’da elde ettiği 
tarihi kazanımlar dizisinden sadece 
bir tanesidir.” 

Hüseyin Mat  – AABF Gen. Bşk. 
(Hamburg Alevi Toplumu Bülteni – 
Ekim 2012) 

http://www.kirmizihaber.com/tugcenin-cenazesi-nicin-camiden-kaldirildi/
http://www.yurtgazetesi.com.tr/erdogan-gaucka-nicin-cok-kizdi-makale,7837.html
http://www.yurtgazetesi.com.tr/erdogan-gaucka-nicin-cok-kizdi-makale,7837.html


 15 

“Almanya, Alevileri ‘ayrı bir inanç grubu’ olarak resmen tanıyor. Birçok eyalette 

okullarda Alevilik ‘seçmeli ders’ olarak okutuluyor. Alevilik, Sünnilik gibi, 

Hıristiyanlık gibi diğer bütün inançlarla her alanda ‘eşit muamele’ görüyor. Alevilik 

Sünnilikle ‘eşit’. Cemevleri, cami gibi, kilise gibi, havra gibi resmi olarak tanınan bir 

ibadethane statüsünde. Alevi kurumları Cumhurbaşkanlığı dahil, devletin en üst 

düzeyinde resmi olarak muhatap alınıyor. Erdoğan’ın ‘avuç içi kadar bir grup’ 

dediği grup ise bırakın yalnızca Almanya’daki Alevileri temsil etmeyi, Avrupa’daki 

Alevileri temsil ediyor. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Almanya, Hollanda, 

Belçika, Fransa, Avusturya gibi bütün ülkelerde örgütlü. 250’nin üzerinde Alevi 

kültür merkezi ve on binlerce üye bu konfederasyonun üyesi... Bu ‘bir avuç grup’ 

2012 yılında Almanya’nın Bochum şehrinde Erdoğan’ın ‘liderlik ödülünü’ almasını 

engelleyen 40 bin kişilik protesto mitingi yapan örgüt!” 

Bu çerçeveden bakınca göç araştırmaları ve yazını açısından oldukça özgün bir deneyimle 

karşılaşıyoruz. Nye ve Keohane’nin 1970’lerin başında tespit ettikleri üzere uluslararası ilişkiler 

zemini artık sadece ulus-devlete açık bir oyun alanı değil. Çok-uluslu şirketler kadar ulus-ötesi 

göçmen topluluklar da kendi “hususi dış politikalarıyla” bu oyun alanına dâhil olabiliyorlar 

(1971: 341). Bu yeni koşulda ulus-devletlerin egemenlik duvarları aşınırken; bir yandan, harici 

siyasetin konusu olan meseleler dâhilileşiyorken (Huntington, 1997: 40); diğer yandan da, 

dâhili ve mahrem görülen meseleler haricileşerek, uluslararası siyasetin konusu haline geliyor 

(Shain and Barth, 2003). Erdoğan’ın Gauck’a cevap verirken bir andan “Alisiz Alevilik” ve 

Almanya’daki Alevi Hareketinin gündeme gelmesi bu bağlamda oldukça anlamlı. Türkiye’nin 

özgünlükleriyle ötekileştirilmiş bir topluluğu olan Aleviler 1960’lardan bu yana göç ederek 

Avrupa’daki birçok ülkede önemli nüfusa sahip göçmen bir topluluğa dönüşüyor. Anavatana 

ilişkin tansiyonlar göç koşullarında sürüyor, fakat yeni olanaklarla tanışmaları da gecikmiyor. 

Bu koşullarda Türkiye’deki kendi özgün sorunlarına dair Türkiye ulusal sınırları dışında siyaset 

üreten yeni bir örgütlenme kuruyorlar. Bu örgütlülük sayesinde Türkiye’deki sorunlarını içinde 

yaşadıkları ülkelerin hükümetleri ve uluslar-üstü bir kurum olarak AB nezdine gündeme 

getirebiliyorlar. İşaret ettiğim yazın çerçevesinde buraya kadar anlaşılmayan bir durum yok 

aslında. 

Peki sorun nerede başlıyor? Tam da Türkiye’de Alevilik sorunu neden çözülemiyor ise orada. 

Avrupa’daki Alevi Hareketi’ni yabancı devletlerin “maşası” olarak gören komplo anlatılarına 

sarılmanın ve ziyaretçi bir Cumhurbaşkanı’nı bu komploların mümessili olmakla itham 

etmenin ötesinde pek bir şey yapılmıyor. AKP tıpkı Türkiye’de yapmaya çalıştığı gibi kendine 

yakın Alevi kurumları oluşturarak AABF’yi oyunun dışına itmeye çalışıyor. Bu çalışmalar 2007 

yılından itibaren Muharrem Matemi dönemlerinde Almanya ve Avusturya’ya, nedense önce 

Kültür Bakanlığı fakat sonra Diyanet İşleri Bakanlığı aracılığıyla, dede gönderilmesiyle 

somutlaştı. O dönem, Avrupa’da henüz önemli bir örgütlenme teşkil edememiş Cem-Vakfı 

aracı kılındı ve böylece Avrupa’da AABF yönetiminin söyleminden rahatsız Aleviler devlet 

eliyle örgütlenmeye çalışıldı. Fakat Gezi Parkı Protestoları sonrası Cemaat ile cami-cemevi 

projesine girişen Cem-Vakfı, Aleviler nezdinden önemli ölçüde saygınlık kaybetti. Bugün ise 

AKP-Cemaat arasında açığa çıkan çatışma koşullarında bu misyonu ne kadar taşıyabileceği 

şüpheli. Fakat bu konudaki çalışmalar bitmiş gözükmüyor. Fuat Ateş, Birgün için kaleme aldığı 

yazısına bakarsak Hükümet, ikinci Alevilik Açılımı öncesi daha örgütlü bir biçimde Avrupa’daki 
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Alevi Hareketi’ni talileştirmeye çalışacak (30.10.2014). Hangi araçları kullanacağını zaman 

gösterecek fakat bu araçlara sahip olabilmek için bizim vergilerimizi kullanacağı açık.18 Bu 

stratejinin ne kadar başarılı olabileceği konusunda bir şey söylemek zor. On-dokuzuncu 

yüzyıldan bu yana yaşanan göçler tarihinde anavatanın, göçmen vatandaşları üzerinde etkili 

olmaya çalıştığı birçok örnek var. Fakat bunu çatışmacı bir yol izleyerek yapmaya çalışan 

devletlerin başarılı olmadığı da çok açık. 
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