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GYV BAŞKANI MUSTAFA YEŞİL

AÇILIŞ KONUŞMASI
Abant, Türkiye’nin farklılıklarının bir sofra olarak teşkil edildiği ve 
her kesimin kendi örfanesindekini getirerek çok zengin sofraların 
oluşturulduğu bir platform. Türkiye bu platformda çok derin me-
selelerini konuştu, tartıştı, müzakere etti ve ortaya çıkan sonuçları 
da bütün bir Türkiye ile ve insanımızla paylaştı. Elbette ki sofra-
ların maksadı herkesi tek tipleştirmek olamaz. Zaten Abant, tek 
tipleştirmeye karşı renkliliği ve farklılığı müdafaa etmek üzere bir 
ihtiyaç olarak karşımıza çıktı. Bugün yine aslında muhafaza edil-
mesi gerekli olan, hepimizin el birliği ile teyit ve tesisine mecbur 
olduğumuz bir başka gündem, bir başka konu ile bir aradayız.

Aslında yaşadığımız bu topraklarda acılar, gözyaşları, ıstıraplar 
olduğu gibi uzun süren huzur ve mutluluk yaşandığı devirler de 
olmuştur. Biz farklılıkları ve zenginlikleri birlikte yaşayabilmenin 
en temel esası kabul ederken, ne zaman ki tek renk, tek tip, tek 
anlayış, tek düşünce ve hatta nezdimizde tek doğru kavgasını 
vermeye başladığımız süre ve dönemlerde de o renklilik kay-
boldu, o huzur kayboldu, o saadet kayboldu, diller sustu, gö-
nüller kapandı ve ilişkiler koptu. Aslında hiç kimse bundan bir 
şey kazanmadı. Bundan çok şeyimizi kaybettik. Dostlarımızı kay-
bettik. Komşularımızı kaybettik. Yüreklerin oluşturduğu o sıcak 
atmosferi kaybettik. Birbirimizi zenginleştirmeyi kaybettik. Belki 
de topyekûn etrafımıza verebileceğimiz mesaj gücünü kaybettik. 
Onun için yılmadan, usanmadan, bugün bir kere daha gelin ta-
nış olalım ve bu manada da işlerimizi kolay kılalım. Çünkü tanış 
olmadan, karşılıklı sevmeden, sevilmeden, gönülleri açmadan, 
kırgınlıkları bertaraf etmeden, ön yargıları aşmadan, vehim ve su-
izanlardan kurtulmadan yakınlaşmanın, sevmenin ve sevilmenin 
bir yolu olmadığını hepimiz acı tecrübelerle gördük ve yaşadık.

Nefret üzerine kimlik inşa edenler, etraflarında ancak kendi gibi 
nefreti soluklayanları toplarlar. 
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ProF. Dr. AhMET YAŞAr ocAK
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bugün Alevilik neden bir meseledir? Bana göre Alevilik bir so-
run değil. Alevilik, ideolojik zihniyetten kurtarılamadığı gibi, bu 
gerçeklik adil bir zeminde incelenemedi. Siyasetin ve medyanın 
üslubu da bu gerçekliğin anlaşılmasında büyük engel. Bu üs-
lup, diyalog kapılarını kapatır. Aleviliğin başlangıçtan günümüze 
geçtiği üç evre, Osmanlı - Safevi mücadeleleri, 16. yüzyıldan 20. 
yüzyıla kadar süren mücadele sonrası dönem ve Cumhuriyet’in 
başlangıcından günümüze kadar gelen dönem iyi incelenmeli. 
Bu süreçler takip edilmeden, bugüne bakılarak atılacak adımlar 
ve çözümler sağlıklı olmaz. Günümüze kadar Aleviliği ve Ale-
vi toplumunu maddî manevî ayakta tutan yapı, mürşit denilen 
dedeler oldu. Bugün Alevilik, bir zamanlar Marksist genç Ale-
vilerin dışladığı dedeler sayesinde var olmaya devam ediyor. 
1980’den günümüze gelen süreçte ise bakış açısı Alevilerin sert 
ve savunmacı bir dil oluşturmasına sebep oldu. Aleviler ken-
dini yeniden oluşturma sürecine girdi. Çağdaş ve geleneksel 
Aleviliğin kırılma yaşadığı bir dönemdeyiz.

Alevi katliamının Alevi hafızasında büyük bir travma oluşturdu-
ğunu kimse inkar edemez. Bir teklifim var; Alevi Enstitüsü’nün 
öncülüğünde Alevi ve Sünni tarihçilerden ilmi ahlakına, mesleki 
performansına güvenebileceğimiz isimlerle bir araya gelelim, 
bir proje oluşturalım. Bu tarihi yaranın nasıl ve hangi şartlarda 
cereyan ettiğini, Alevi hafızasında nasıl böyle onulmaz bir trav-
ma yarattığını anlamaya çalışalım. Eğer biz bunu yapmazsak, 
bunu daha uzun bir müddet tartışacağız.
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ProF. Dr. BESİM DELLALoğLU
Sakarya Üniveristesi

Ulus devletler aslında Batı’da entegrasyon modeli üstüne oluş-
tular. Entegrasyon bir 19. Yüzyıl kavramı. Yani Türkiye’nin bir 
modernleşme ülkesi olması mı dersiniz biraz gecikmişliği mi 
dersiniz bizde bu 20.yüzyılın bir fenomeni olarak yaşandı. Do-
layısı ile bugün demokratik ilkelere, ister liberalizmden ister 
soldan ister muhafazakar kanattan ama minimum demokratik 
ilkelere bağlı bir zihin entegrasyonda ısrar edemez. Entegras-
yon demode bir kavramdır. Yani bir bütün, Türkiye modernleş-
mesine özgü olarak tahayyül edilmiş bir bütün, verimli bir bütün 
değil bu, henüz vücut olmamış, hayali bir bütün, aslında bütün 
ulus devletler biraz böyledir ilgili literatürde ama Türkiye biraz 
daha böyledir. Dolayısı ile o tahayyüldeki bütüne farklı olanların 
bir şekilde uyum sağlaması dolayısı ile kimliklerinden feragat 
etmesi olarak Türkçeye tercüme edebileceğimiz bir deneyim. 
Beklenti buydu. Kimi zaman daha sert, kimi zaman daha yumu-
şak oldu. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ama dünya 1800’lü 
yıllardan sonra entegrasyonda ısrar etmedi. Ne Kürt meselesi, 
ne Alevi meselesinde, ne siyasal dindarlık meselesinde artık 
çok akli ve makul önermeler gibi gelmiyor. Burada yeni literatür 
“tanıma”. Nasıl tanıyacağız? Filtreleri yavaş yavaş ve makul bir 
şekilde kaldıracağız. Toplumsal olanın siyasal olana katılımı-
nın yollarını açacağız. Bunun da en basit terminolojik karşılığı 
“demokratikleşme”. Acilen cem evlerinin statüsünün tanınması 
çok temel bir sorundur.
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ALİ BULAç
Gazeteci / Yazar

Benim şahsi kanaatime göre Türkiye’de hâkim ya da merkezi 
inanç Sünnilik değildir. Bir defa Sünnilik bir mezhep değildir, bir 
şemsiyedir. Bu şemsiye altında 4 fıkıh mezhebi, 2 itikadi, kelami 
mezhep var. Sünnilik ilk dönemin ortaya çıkardığı bir mezhep 
değildir. 10. asırda Abbasilerin orta zamanında formüle edil-
miş bir şemsiyedir. Bu şemsiye kavramla Aleviliği karşı karşıya 
getirmek bence nazari, tarihi ve akademik bakımlardan yanlış, 
gömlekte ilk düğmeyi yanlış iliklememize sebep veriyor.

cAFEr SoLGUN
Yüzleşme Derneği Başkanı / Gazeteci

Alevi meselesi görünür hale geldiği için hükümet bu açılımı 
yapma ihtiyacı hissetti. Alevi meselesinin bütün boyutlarını AK 
Parti döneminde konuştuk, teşekkür de ediyoruz. Ama bu te-
şekkür faslı bitsin artık. Devlet, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini 
tanımalı. Fakat iktidar kendi başlattığı açılımı sokağa terk et-
ti. Temkinli iyimserlikle süreci izleyen Alevilerde hayal kırıklığı 
oluştu. ‘Aleviler neden CHP’yi hâlâ destekliyor?’ diye soruluyor. 
Bu sorunun cevabını AK Parti’nin icraatlarında aramak lazım. 
Bugünkü kutuplaşmanın tezahür ettiği, somutlaştığı olay Ge-
zi’dir. Gezi’ye en çok Aleviler katıldı, çünkü en çok onlar dertli, 
kaygılı, korkuyor ve mazlum. Başbakan’ın dindar nesil yetiştir-
me çıkışı gibi, 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi 
de kutuplaşmayı körükledi.
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DİNçEr TürKMEN
Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Başkanı

Sünnilerin sadece %15’i 5 vakit namaz kılıyor. %35’i namaz kıl-
maya çalışıyor. %65’i de Cuma günleri namaz ibadetini yap-
maya çalışıyor. Ramazan ayında ise %55’i oruç tutuyor. Şimdi 
soruyorlar Alevilere siz niye oruç tutmuyor, namaz kılmıyorsu-
nuz? Siz çok mu tutuyorsunuz? Siz çok mu namaz kılıyorsunuz 
da Aleviler kılmıyor?

hüSEYİN DEDEKArGINoğLU
Alevi Dedesi

Cumhuriyet döneminde 3 grup gadre uğramıştır. Bunlardan 
birincisi Aleviler, ikincisi Kürtler, üçüncüsü de mütedeyyin de-
diğimiz inançlı gruplardır. AK Parti 11 yıldır iktidarda ve müte-
deyyin kesimin talepleri büyük oranda yerine getirildi. Kürtler 
bakıyoruz; 30 yıl önce hayal bile edemeyecekleri şeyleri bugün 
devletten aldılar, daha yeni yeni talepleri de geliyor. Ama hala 
inatla ve ısrarla Alevilere karşı inkârcı, reddiyeci tutum devam 
ediyor. Biz eşit vatandaşlık hakkı istiyoruz! Alevilik aslında bir 
inanç iken son zamanlarda bir aidiyet halini aldı. Bu aidiyet için-
de kısaca kimler var? Dört grupta toplarsak; 1) İnançlı Aleviler 
2) Kökü Alevi olup da Alevi inancıyla ilgisi olmayanlar 3) Ateist 
olarak kendini tanımlayanlar 4) İnançsal olarak Sünni, yaşam 
tarzı ve düşünce yapısı olarak Alevi olanlar
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hAKAN TAhMAz
Türkiye Barış Meclisi Temsilcisi

Biz Aleviliği tanımak için mi bir araya geldik yoksa tanımlamak 
için mi? Eğer tanımlamak için bir araya geldiysek akademik 
bir faaliyet olarak anlamlı olabilir ama geleceği birlikte kurmak 
için tanımak gerekir. Geleceği birlikte nasıl inşa ederiz? Ortak 
noktaları aramayı öne alırsak bunu yapabiliriz.

UFUK UrAS
Siyasetçi / Yazar 

Buradaki konuşmalarda dini terimler üzerinde yoğunluk oldu. 
Mesele politik bir meseledir. Ben Sivas Divriği doğumluyum. 
İstanbul’daki, Divriğililerle, Sünnileri ve Alevilerin buluşturmayı 
amaçlayan pilav günlerimiz oldu. Bunu bir türlü başaramadık. 
Kültürler arasıcılığı laf olarak savunurken, günlük hayatımızda 
niye başaramıyoruz ve neler yapabileceğimiz konusunda belki 
konuşmacılar bize yardımcı olur.
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EMİNE UçAK ErDoğAN
Gazeteci / Yazar

Adıyaman’da kapı işaretleme olayından hemen sonra bölgeye 
gittim. Sorunun orada büyümeden çözülmüş olmasının nedeni 
mahalli idarenin, valiliğin çalışmalarından ziyade insanların bir-
likte yaşama kültürlerinin ve STK’ların çabaları olduğunu gör-
düm. Bu nedenle sanki hiç birlikte yaşanılmıyor, sürekli karşıtlık 
var gibi gösterilmesinin Anadolu’da karşılığı olmadığını vurgu-
lamak istiyorum. Ayrıca başörtüsü meselesine burada çok fazla 
atıfta bulunuldu. Sanki bu mesele çözülünce, bizim başka so-
runumuz kalmadı gibi düşünülüyor. Beraber bir gelecek inşa 
edeceksek, Alevilerin bizi karşıt değil müttefik olarak görmesi 
gerektiğini düşünüyorum.
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ErTUğrUL GüNAY
İzmir Bağımsız Milletvekili

Anayasa’nın 10. Maddesi “Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” diyor. Bu eşitliğin 
zedelenmesi sadece Alevilere değil Türkiye’de. O yüzden me-
selenin inanç özgürlüğü meselesinden daha derin, daha temel, 
daha zihin altımızda bir yerde, demokrasi ile ilgili bir sorun oldu-
ğuna işaret etmek istiyorum. Burada kimse dil, din, ırk, cinsiyet 
yüzünden bir ayrıma tabi tutulmaz diyor ama biz gündemden bir 
türlü düşmeyen Hrant Dink davasında örneğin kanunen böyle 
bir değişikliğin olmadığını yaşayageldik. Alevi yurttaşlarımızla 
ilgili de böyle bir sorun var, Sünni yurttaşlarımızın çoğu ile ilgili 
de böyle sorunlar olageldi. Bizim geçmişe dönük hukuk hafıza-
mızı zorlarsanız “ben inancımı şu türlü yaşamak istiyorum” diyen 
Sünni inanç kesiminin önderleri veya sade sade yurttaşların, bu 
ülkede başları yargı ile çok ciddi derde girdi. Alevilerin hala 
giriyor. Gayrimüslimlerin hala giriyor. Bizim derinde bir yerde 
herkes inancına bakılmaksızın, rengine bakılmaksızın, felsefi dü-
şüncesine bakılmaksızın, etnik kökenine bakılmaksızın yurttaş 
olarak eşittir ve iyi yurttaş olabilir gibi bir ön kabulümüz ne yazık 
ki yok. Derinde bir yerde iyi yurttaş olmayı biz etnik kökene, ırk-
sal bir bağlılığa ve sınırı bizim tarafımızdan çerçevelenmiş dini 
bir bağlılığa indirgemişiz. Hâlbuki yurttaşlık bunları daha aşan 
siyasi ve hukuki bir formattır diye düşünüyorum. Ama Türkiye 
henüz bunu, galiba kuramadı. 
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Doç. Dr. ALİ YAMAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye’de Diyanet kalkmasın deniyor ama sormak lazım Diya-
net ne yapıyor? 28 Şubat’ta Diyanet ne yapıyordu? Ben Sünnili-
ğin kutsallarına yönelik hiçbir şey söylemiyorum. Hep Alevilikle 
ilgili yazıp, çiziyorum. Sünniler benden ne istiyor onu bilmiyo-
rum ben. Bu toplantılara da yıllardır katılıyorum. Çalıştayından 
tutun din dersi komisyonuna kadar hepsinde yer aldım. Açık bir 
şekilde Sünnilerin, Alevilerden ne istediklerini ortaya koymaları 
lazım. Cem evinden vaz geçmemi mi istiyorlar, camiye mi git-
memi istiyorlar, Sünni din derslerine razı olmamı mı istiyorlar? 
Bunlar konuşulmuyor daha genel konularla olay götürülmeye 
çalışılıyor. Ben özellikle ilahiyat ve Diyanet camiasının bu konuda 
özünü dara çekmesi gerektiğine inanıyorum. Alevi Çalıştayı’nda 
önerdiğim bir şeyi burada da dile getireyim. Sünni Çalıştayı dü-
zenlensin. Alevi dedeleri çağrılsın ve bakalım Sünnilikle ilgili 
neler söyleyecekler? Mihrap böyle olsun, minber şöyle olsun, 
cami şöyle olsun.. Yani Sünni dostlarımızın şunu iyi anlaması 
lazım; burada konuşulan ve diğer yerlerde eğer Alevi talepleri 
ise burada Alevilerin ne istediği esastır. Alevilerin inanç özgür-
lüğü esas alınması gerekir. Yoksa Sünni çerçevede bir Alevilik 
oluşturulmasına hiç kimse razı olmaz ve Aleviler de bence buna 
razı olmayacaklar.
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Dr. BANU DALAMAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı

Aleviler’de, Hz. Ali ve Atatürk sevgisi çok yoğun. Kentlerde kül-
türlerine ve dinlerine bağlı, gettosal bir takım özellikler de ek-
lenince muhafazakâr bir çiğide yaşamlarını sürdüklerini görü-
yoruz. Amerikanvari bir laiklik anlayışına sahip olduklarını da 
görüyoruz. Toplumda şöyle bir algı var. Aleviler CHP seçmeni. 
CHP için oy deposu haline gelmiş durumda Aleviler. İktidar için 
de “öteki” tarafa konmuş bir görüntü çiziyorlar. 
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rEhA çAMUroğLU 
Yazar / Siyasetçi

Sünni epistemolojide şöyle bir ilke vardır; “Ümmetin çoğunluğu 
yanlışta ittifak etmez.” Oysa Alevilikte böyle bir ilke yoktur. Çünkü 
Aleviliğin bu ilkeyi kabul etmesi kendini inkâr etmesi anlamına 
gelir. O zaman İmam Ali’nin neden Resûlullah’ın(sav) hemen ar-
dından imam seçilmediğini izah edemez. Çünkü orada ümmetin 
çoğunluğu birinci halife olarak Hz. Ebu Bekir’de ittifak etmiştir. 
Dolayısı ile daha İslam’ın hemen başında ortaya çıkan bu episte-
molojik farklılık makas açıldıkça bugüne kadar gelen bir muhalif 
Alevi kimliği yaratmıştır. Bütün milenarist /binyılcı hareketler de 
Batı’da böyledir. Dolayısı ile tabi ki biz Türkiye toplumuna gele-
cekte de muhalif olamayacağımızın garantisini veremeyiz. Bizim 
istediğimiz iktidar olma özgürlüğü değil, eşit haklar. Allah’ın izni 
ile ilerde de bunun için muhalif olmaya devam edeceğiz. Bu top-
lantıda biraz kızgın göründüğümü söylediniz. Kusura bakmayın! 
53 Sünni vatandaşımızın hunharca katledildiği ülkemizde bir Ale-
vi olarak benim kızgın olmaya hakkım var. Çünkü benim aklıma 
vatandaşları böyle Alevi-Sünni diye ayırmak gelmezdi. Bu gidişin 
çok hayırlı bir gidiş oldu kanaatinde değilim. Rahman Suresi 29. 
ayetinde mealen “Her şey oluş halindedir.” buyrulur. Alevilik de 
oluş halindedir. Sünnilik de oluş halindedir. Eğer bu oluş durursa 
bizim için hayırsız olan böyle bir gelecek olur. Oluş halindeyiz 
biz. Bizim geleneğimizde şehirlerde Cemevleri yoktu. Şimdi var. 
Eskiden şehirlerde otoparklar da yoktu. Şimdi var. Bizim gelene-
ğimizde Sünnilerle oturup böyle kardeş gibi tartışmak da yoktu. 
Şimdi bu da var. Hamdolsun. 
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AV. GüLNAz GüNEŞ ALKAŞ
Çerağ Alevi Derneği Başkanı

Aleviyim. Sünni biriyle evliyim. Sülalemde Sünni biri ile evlenen 
ilk kişiyim. Son 30 yılda yaşam koşulları Alevi-Sünni ayrımını 
önemli ölçüde aşındırdı. Biz Aleviler dağ köylerinden şehirlere 
indik. Kimimiz iş adamı, kimimiz akademisyen kimimiz avukat 
olduk. Sünnilerle komşu olduk, dost olduk, ortak olduk, evlen-
dik, hısım olduk. Şuan iletişim halinde olduğumuz insanların 
Alevi mi Sünni mi olduğunu sormaya ne vaktimiz oluyor ne de 
ihtiyaç duyuyoruz. Alevi kimliğimden bahsedeyim biraz. Son 
500 yıldır Aleviler toplumun zencisi durumundaydı. Evet. Ana-
dolu’nun en ücra ve fakir köşelerinde yaşadık. Doğru. Hafızamız 
çektiğimiz acılarla dolu. Uğradığımız haksızlıklarla, nitelendiril-
diğimiz aşağılamalarla dolu. Bütün bunları hemen unutmama-
mız beklenmemeli. İyileşme zaman alacak. Her iki tarafında 
sabra ihtiyacı var. 

Sünni doğan kardeşlerimiz de kendini cemevinde, kendini evin-
de hissetmelidir. Martin Luther King gibi benim de bir hayalim 
var; modernleşen ve kendini yaşadığımız çağa uyduran cemev-
leri neden Sünni doğan ve camiye gitmeyen kardeşlerimize de 
manevi hizmet sunmasın? Kimse bizi hata ehli olarak görmesin. 
Hiçbir hata bin yıl süremez. Biz Heteredoksi (çok merkezci) 
inanç grubuyuz. Sünnilik ise Ortodoksi (tek merkezci)’dir. Alevi 
gruplarının farklı kültürlere sahip olması son derece doğaldır. 
Bırakın kendimizi “biz” tanımlayalım. Türbanı, laikler tanımladı 
ve türbanlı arkadaşlar çok acı çekti, çok hak kaybına uğradı, ülke 
zaman kaybetti. Beni de Sünniler tanımlamasın. Cemevi ibadet-
hane mi değil mi? Bırakın buna oraya giden bizler karar verelim. 
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ProF. Dr. BErİL DEDEoğLU
Galatasaray Üniversitesi

1983 senesinde bir komşum vardı. Yakın ilişkilerim olan, birbiri-
mize gidip, geldiğim bir komşu. Nereden fark ettim bilmiyorum 
“Aa sen Alevi misin?” diye sormuştum. O zaman bana verdiği 
tepkiyi hayatımın sonuna kadar unutacağımı zannetmiyorum. 
Gözlerinde inanılmaz bir dehşet vardı. Onun Alevi olduğunu 
keşfettiğim için çok rahatsız olmuştu ve “Bunu sakın başka yerde 
söyleme!” demişti. Ben sorunun boyutlarının oraya kadar gele-
bileceğine ilk defa o zaman öğrendim. Komşumun gözlerine 
baktığım zaman bunu hissettim. O güne kadar bunun boyutunu 
bilmiyor olduğum bir ortamda olduğum için ben bir hata yap-
tım herhalde, diye düşünmüştüm. Kişisel bir suçluluk duygusu 
yaşamıştım. Bundan sonra o bakışı hiç unutmadım. 

cEMAL UŞAK
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı

Şunu teslim etmemiz gerekiyor; Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
bir hükümet, bir siyasi iktidar Alevi vatandaşlarımıza yedi ça-
lıştayda “sizin talepleriniz nelerdir, ne istiyorsunuz?” anlamın-
da bir düzenleme yapmış, onları davet etmiştir. Bunun takdir 
edilmesi gerekir.
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ASLAN KocA
Öğretmen

Ben Ordu / Fatsalı bir Alevi çocuğuyum. 1979 yılında babam 
beni ve amcamın oğlunu Kuran kursuna gönderdi. Babam bir 
Sünni tazyikle bizi bu kursa göndermedi. Bölgede meşhur olan 
bir Dede’nin etkisi ile gönderdi. Karadeniz bölgesinde meşhur 
olan bir Dede idi. Ben bir İHL’de meslek dersleri hocasıyım. Ben 
Alevi kimliğimle bulunduğum yerlerde tefsir dersleri yapıyorum. 
Benim şu andaki korkum, Aleviler ateistleşiyor. Ben isterim ki, 
cemlerde Dedem en makamlı hali ile Kuran okusun, Hz. Ali’nin 
okuduğu gibi okusun.

ProF. Dr. oSMAN Eğrİ
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Aleviler misafiri çok sever. Benim köyüm de bir Alevi köyü. Bir 
Alevi annemiz köye gelen ve evine mihman olan misafire “Şu 
horozu kes de sana pişireyim, ye oğlum!” der. Misafir “Anacım, 
sizde kesecek insan yok mu?” der. Alevi anne der ki “Evladım 
biz Aleviyiz. Bizim kestiğimizi yemezsiniz şimdi. Sen kes de, pi-
şireyim, sen bunu ye.” Bu acaba empati midir, empatiden daha 
öte bir şey midir? Bizim Türkiye’de o ananın yaptığı empatiye 
ihtiyacımız var.

üMİT FIrAT
Gazeteci / Yazar

Toplumumuz Alevi türkülerini, deyişlerini, semahlarını çok sevi-
yor ama Alevileri sevmiyor işte. Böyle bir uyumsuzluk var. 
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Sonuç Bildirgesi
1. Alevilerin ve Sünnilerin barışı ve geleceği birlikte inşa etme-

lerinin önündeki en temel engel geçmişte yaşanan çatışmalı 
tarihin yarattığı psiko-sosyal kollektif travmadır. Tarih araş-
tırmaları, ortak travmatik geçmişin daha iyi anlaşılmasına 
katkı sağlayacaktır.

2. Ülkemizde de mevcut olan ve yakın coğrafyada yaşanmakta 
olan dini sorunlarda endişe verici boyutlarda dışlayıcı bir dil 
hâkimdir. Mezhepler üzerinden, mezhepçi bir dile savrulma-
mak gereklidir. Bu çatışmaların ülkemizdeki sorunları daha 
da ağırlaştıran bir potansiyel taşıdığı gözden kaçırılmamalıdır.

3. Siyasi ve ideolojik tartışmaların inanç zeminine taşınması 
yanlıştır. Kimse kimsenin inancını onun adına tanımlama-
malıdır. Hiçbir inanç grubu, diğerini kendisine benzetmeye 
çalışmamalıdır. Devlet inançları düzenleyemez, ne olması 
gerektiğini belirleyemez. Din ve inanç gruplarına hak özne-
si olarak 1966 BM İkiz Sözleşmeler* ve Venedik Komisyonu 
prensipleri gereğince tüzel kişilikleri verilmelidir.

4. Devlet, birey ve toplulukların inanç-ibadet farklılıklarını, hür-
riyetlerini anayasal eşitlik temelinde hem hukuki hem fiili 
güvence altına almalı ve siyasal aktörler buna saygı gös-
termelidir. Hak ve eşitlik, bireyin özgürlüğü bağlamında 
değerlendirilmelidir.

5. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ancak bu farklılıklara dayalı 
kutuplaşmalar, her seviyede demokratikleşme çabalarına 
zarar vermektedir. Ötekini anlamaya ve de anlatmaya çalış-
mak, böylece sadece kendi inanç kimliğimizi savunmanın 
ve dışa vurmanın ötesine geçmek, kutuplaşmayı azaltır.

6. Geçtiğimiz yıllarda çalıştayların yapılmış olması Alevi cami-
asında ciddi bir umut doğurmuş, ancak toplantılarda dile 
getirilen ve ortaklaşa alınan kararların hayata geçirileme-
mesi ise ciddi bir hayal kırıklığına yol açmıştır.
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7. Siyasal karar alıcılar, Cemevlerinin ibadethane statüsünü 
dini bir mesele olmanın ötesinde toplumsal bir öznellik ta-
lebi olarak ele almalı ve bu talepleri acilen yasal düzenleme 
ile karşılamalıdır.

8. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi anayasal zorunluluk olmak-
tan çıkarılmalıdır. Örgün eğitimde, bu derse ilişkin yeniden 
yapılandırmaya yönelik olarak nesnel ve çoğulcu bir anla-
yışla, Alevilikle birlikte diğer inançlara yeterince yer veril-
melidir. Aleviliğin ve diğer inançların eğitime konu edildiği 
din dersleri seçmeli olmalıdır.

9. Din hizmetlerinde ayrımcılık yapıldığı algısını önleme yolun-
da Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili şu öneriler toplantıda 
dile getirilmiştir:

a. Diyanet tamamen bağımsız vakıf statüsünde olmalı, di-
ğer inanç grupları da devlet katkısı ile aynı şekilde va-
kıflar kurulabilmelidir.

b. Diyanet tamamen özerk statüde olmalı, isteğe bağlı 
inanç vergisi ile finanse edilmelidir. Farklı inanç grup-
ları için de benzer özerk kurumlar kurulabilmelidir.

c. Diyanetin mevcut durumu devam etmeli, diğer inanç 
gruplarına da hizmet verilmelidir.

d. Bu konu tamamen sivil topluma bırakılmalıdır.

10. Alevilerin ve Sünnilerin ortak sorunları ancak adalet ve hak-
kaniyet kavramları merkeze alınarak çözülebilir. Alevilerin 
ve diğer inanç gruplarının el konulmuş olan inanç ve ibadet 
merkezleri ve kurumları iade edilmelidir.

11. Alevilerin kamuda yaşamakta oldukları ayrımcılık sorunları 
çözüme kavuşturularak kendilerini güven içinde hissetme-
leri sağlanmalıdır.

 * Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (International Covenant on Civil 
and Political Rights) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
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Toplantının Twitter Yansımaları
Muhsin Öztürk @Muhsinozturk 14 Ara

Abant, Alevilik ve Sünnilik meselesini konu alırken, çok geniş katılımla 
ilk zamanlardaki gibi bir tartışma ve heyecan içinde geçiyor #Abant

Sevgi Akarceşme @sevgistanbul 14 Ara

Abant Platformu, Alevilik toplantısında ortaya çıkan baskın ve ortak 
talep: Eşit vatandaşlık. Zaten hepimizin derdi bu değil mi? #Abant

M. Sait Bilgin @saitbilgin 8 Şub

Alevilik, Sünnilik, laiklik, siyasi duruş birer kimlik değildir. İnsanı tek 
başına sınıflandırmaya yetmez. #Abant

Hıdır Geviş @hidirgevis 14 Ara

Bence #Abant toplantısı bir çeşit siyasal grup terapi gibi. Alevi-
ler-Sünniler yan yana sıralanıyor ve düşüncelerini döküyor. Mü-
kemmel bir şey!

Abdullah Büdüş @zazavun 14 Ara

Aleviler ne istiyor tam olarak? @Htckubra Ali Yaman: “Sünnilerin açık 
bir şekilde Alevilerden ne istediklerini ortaya koymaları lazım.” #Abant

Emine Uçak @eucak 14 Ara

Reha Çamuroğlu: “Alevilerin karşısına çıkartılan zorlu yokuşlardan 
kasıt, taleplerin abesliği değil başka vatandaşların direnci” #Abant

Turgay Yavuz @turgyyavuz 14 Ara

Abant Platformu’nun Alevilik toplantısına Türk entelektüelü yoğun il-
gi gösterdi.

Abdülhamit Bilici @ahamitbilici 14 Ara

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın #KatılımcıDemokrasi çerçevesin-
de gerçekleştirdiği #Abant toplantısında inanç özgürlüğü ve Alevilik 
konuşuluyor.

Adem Yavuz Arslan @ademyavuza 14 Ara

Abant’ta gündem Alevilik. Katılım zengin. İstifade etmek lazım. 

Süleyman Özışık @slymnoz 13 Ara

@AbantPlatform’unda ‘Alevilik ve Sünnilik Barış ve Gelecek’ konuları 
tartışılıyor. Takip için Abant’tayız...

Tuğba Kaplan @TuubaKaplan 13 Ara 

TOBB Üniversitesi’nden @rz_yldrm toplumsal kutuplaşmanın bedelini 
anlatıyor. “Alevilik, tarihselliğinin en derin dönüşümü içinde değişime 
mecbur.” #Abant
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