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Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, özelde Alevi – Bektaşi – Kızılbaş toplulukların, 

inanç özgürlüğünün elde edilmesi için çaba sarf ederken, genelde ise Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. Maddesi “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

hakkı vardır.” İlkesi ışığında, herkes için ve her yerde inanç özgürlüğünün hayata geçmesi 

için çaba sarf etmektedir. 

Ülkemizde din ve inanç özgürlüğü, genel olarak uluslararası insan hakları ve anayasal 

güvence altında olmasına rağmen yaşanan hak ihlallerinin önüne geçilememiş, uluslararası 

yargı kararları ve sözleşme hükümleri uygulanmamış, etkili olmamıştır. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Alevilere yönelik ayrımcı tutum, nefret 

söylemi, uygulama ve yasal olarak yok saymalar devam etmiştir. Daha önceki Hükümetlerden 

devreden yasaklar ve yok saymalar  AK Parti Hükümetinin 11 yıllık iktidarı döneminde 

sürmüştür.  

2013 yılına girerken; 

-  Cemevleri’nin ibadethane Kabul edilmeyişinden kaynaklı sorunlar,  

-  AİHM kararına ve Danıştay kararlarına rağmen Zorunlu Din Dersleri ile yaşanan 

asimilasyon,  

-  Hacı Bektaş dergahı başta olmak üzere Alevilere ait olan dergah ve ibadethanelerin 

Alevilerde olmaması ve Alevilerin ihaleyle kullanımını aldıkları ibadethanelere yüksek 

miktarlı kira ödemeleri,  

-  Alevi Köylerine, Mahallelerine zorunlu veya zorunlu taleple! (Cami talep edilmesi halinde 

köye yatırım yapılması vadi gibi yöntemler)  yaptırılan camiler,  

-  Alevilerden alınan vergilerin Alevilerin Kabul etmediği Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kurumuna ve Devletin Din memurlarına aktarılması,  

-  Madımak Otelinin Müze yapılmaması,(yapılan anı evinde katiller ile mağdurların 

isimlerinin birlikte panoya asılması)  

-  Nüfus cüzdanındaki Din hanesine Alevi yazılması konusundaki AİHM kararına rağmen 

Alevi yazılmaması ve/veya Nüfus cüzdanlarından din hanesinin tamamen çıkartılmaması  

-  Alevilere yönelik kin ve nefret söylemlerinin en üst düzeyde ve yaygınlaşarak devam 

etmesi, 

-   Okullarda Alevi çocuklarına yönelik hakaret, tehdit ve dayak,  

-  Askerde Alevi erlere yönelik kötü muamele,  

-  Devlet kadrolarında çalışan Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalar, hakaret ve işten 

çıkartmalar, 

-  Alevi kişilerin Devlet işlerine alınmaması, bürokraside yer verilmemesi 



- İktidar destekli yapay Alevi Kurumları oluşturularak muhatap kabul edilmesi 

- Oluşturulan yapay Alevi Kurumları üzerinden Alevi değerlerinin tahrif edilmesi, 

başkalaştırılması 

- Alevilerin oturduğu evler işaretlenmesi şeklinde özetleyebiliriz.  

2013 yılında tüm bu ayrımcı tutumlar, nefret söylemleri, inkar, tahrif ve asimilasyonlar 

devam ettiği gibi bu raporunda ortaya koyduğu üzere şu hususlar öne çıkmıştır; 

- Alevilerin sistematik olarak güvenlik eksenli bir fişlemeye tabi tutuldukları ve bunun 

da devam ettiği, 

- Alevilere yönelik yaşamın tüm alanlarında (Okul, askeriye, iş yeri, mezarlıklar, medya 

organları vb) hakaretlerin, inkar, tahrif ve asimilasyonların devam ettiği, 

- Alevilere yönelik tecrit ve baskıların oluştuğu, 

- Alevi inanç öğelerine yönelik Tv’lerde sansür uygulandığı, 

- Cemevi yapında sorunlar çıkartılıp, kimi yönetici arkadaşlarımızın yargılandığı, 

- Evlerin işaretlenmesi ve/veya tehdit içeren bildirilerin bırakılması 

- Demokratikleşme paketlerinde Alevilere yer verilmezken, Alevileri eşit yurttaş olarak 

göremeyen rencide edici uygulamaların yapılması 

- TBMM de kurulan Anayasa uzlaşma komisyonu 2013 yılında Alevilerle ilgili sunulan 

hiçbir öneride uzlaşılamaması, 

- Başbakanın kendisini dört dörtlük Alevi ilan etmesi 

- İstanbul’da yapılan 3.Köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi 

- Askeriyede Alevilere hakaret ve şüpheli asker intiharları 

- Alevilerin işten çıkartılmaları ve sürgün cezaları 

- Cemevleri’nin ibadethane olmadığı bir tarafa “Ergenekon planı” olarak ortaya 

çıktığının iddiası, 

- Maraş katliamı yasaklamaları ve Katliamda yaşamını yitiren canların kayıp mezarları 

- Kürt sorunun çözümü için başlatılan ve hedeflenen demokratikleşme sürecinde 

Alevilerin dışarda tutma girişimleri (Yedi bölgeden sadece birisinde bir Alevi kişi akil 

insan yapılırken, yapılan akil insanlar toplantısına da Alevi kurumları çoğunlukla 

davet edilmediler.)  

- Suriye’den El Nusra katliamından kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Türkmen 

Alevilerin sahipsiz bırakılıp sokaklara terk edilmeleri, 

- 28 Mayıs tarihinde İstanbul Taksim Gezi parkında bulunan ağaçların kesilmesine tepki 

olarak başlayan, iktidarın yoğun güç kullanımı neticesinde tepki hareketine ve 

sonrasında yurdun her tarafında direnişe dönüşen “Gezi direnişi” süresince Aleviler  

yaşadıkları tüm mağduriyetlerin, hakaretlerin, baskıların, tehditlerin ve yaşam 

alanlarına müdahalenin sonucu olarak hak arayışı için alanlara çıktılar. 

 

Gezi Direnişi süresince polisin şiddetiyle yaşamını yitiren altı genç de Alevi idi. Bunun 

yanı sıra yaralanıp hastanelere sevk edilenlerin yine büyük bir çoğunluğu Alevi idi. Bu 

süreçte polis Alevi mahallerini abluka altına alarak aşırı güç kullanımında bulundu. Bu güç 

kullanımı çoğunlukla ev içlerine kadar yapıldı. Alevi mahallelerinde müdahaleler gösteriyi 



dağıtmaya yönelik değil, göstericileri bizzat hedef alarak yapıldı. Göstericilere atılan gaz 

fişekleri ve plastik mermiler çoğunlukla ölüm ve yaralanmalardan da görüldüğü üzere 

göstericilerin kafa kısımlarına hedef alınarak yapılmıştır.  Bu müdahale şekli sonucunda altı 

gencimiz yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki canımız Berkin Elvan ise hala komada 

uyutulmaktadır. Onlarca gencimiz sakat kalmış, onlarcası da tutuklanmıştır.  

Alevilerin yoğun yaşadığı mahallelerin demografik yapılarının değiştirilmesi yanı sıra 

büyük inşat şirketlerine rant amacıyla uygulamaya çalıştıkları kentsel dönüşüm projeleri hız 

kazandı. Kentsel dönüşüm projelerine direnen mahalleleri yıldırmak üzere uyuşturucu, fuhuş 

gibi faktörlerin harekete geçirildiği İstanbul-Gülsuyu mahallesinde uyuşturucu çeteleri 

tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik ile bu rant ilişkisini daha net olarak gördük.  

2013 yılında önceki yıllara nazaran Aleviler üzerinde çok farklı bir Algı çalışması 

yürütüldü. Aleviler bu dönemde yoğun olarak kriminalize operasyonlarına tabi tutuldular. 

Başta Başbakan olmak üzere Ak Parti kurmayları ve iktidar yanlısı yazar çizerler bu konuda 

konuştular, yazdılar. Bu dönemde yoğun olarak Aleviler ve Terörizm ilişkisi kurulmaya 

çalışıldı. “Mezhebi bölücüler”, “Cemevleri terörist yuvası olarak kullanılıyor ”, “Alevi terör 

örgütü” “Aleviler 15 Ağustos’ta ayaklanma başlatıyor”, “DHKP-C Alevi örgütü”, “700 Dede 

İran’a gitti”,  “Pir Sultan Abdal logosuna Terör simgesi denilmesi” gibi bir çok yazı yazıldı, 

söz söylendi. Bunun yanı sıra Çözüm sürecini PKK ve TSK içerisindeki Alevilerin sabote 

etmeye çalıştığı yazıldı. Bütün bunlar Aleviler ve Terör ilişkisini kurmaya yönelik ve 

Alevileri geleceğin teröristleri ilan etmeye yönelik algı çalışmalarıydı.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin Suriye’ye yönelik yürüttüğü politikalar doğrultusunda 

muhaliflere verdiği destek ve sınırın muhalifler için halbura çevrilmesi neticesinde Başta 

Hatay olmak üzere sınır illerinde yaşayan Alevi vatandaşlar kendilerini tehdit altında 

hissetmektedirler.  

Suriye’den Türkiye’ye gelen ve günü birlik giriş çıkış yapan savaşçılar bu bölgelerde 

yaşayan Alevi halka yönelik tehditkar tutumlarını ve sözlü saldırılarını sürdürmekteler. T.C 

Hükumetinin uluslararası kamuoyunca da dile getirildiği üzere El Nusra çetelerini sağladığı 

desteklerle de Suriye’de yaşayan Alevilere yönelik katliamlar gerçekleştirildi. Özellikle Halep 

bölgesinde yaşayan Türkmen Aleviler El Nusra’nın bu katliamlarından kaçarak komşu 

ülkelere ve Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldılar. Aynı şekilde yaşanan savaş nedeniyle 

gerek rejim güçlerinden gerekse de savaşın kendisinden kaçarak Türkiye’ye sığınan 

Suriyeliler sınır bölgelerinde on bir ilde kurulan kamplara yerleştirilmişleridir. Kamplara 

sığmayanlar ise yurdun bir çok ilinde sokaklarda veya kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde 

yaşamaktadırlar. Özellikle Aleviler muhalifler için ayrılan bu kamplara can güvenliği 

nedeniyle yerleşmek istememekte ve sokakları tercih etmek zorunda kalmaktadırlar.  

 

 

 



 

Yaşanan ayrımcılık ve olaylar 

 

07 Ocak Hakkâri Üniversitesinde Alevilere hakaret.  Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Ş. Y., iki öğrenciyi taciz ettiği ve dini inançlarına hakaret ettiği iddiasıyla 

görevinden alındı. Edinilen bilgilere göre, Hakkari Üniversitesinde okuyan Y.K. ve S.Y. adlı 

kadın öğrenciler, 3 Aralık 2012 tarihinde İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Vedat Ş. Y.’nin taciz ve hakaretlerine maruz kaldı. Ş.Y.’nin odasında yaşanan olay hakkında 

üniversite yönetimi ilk başta soruşturma başlatmazken, tepkiler üzerine açılan soruşturma 

kapsamında öğretim üyesi görevinden aldı.  

Olaydan sonra yönetime dilekçe ile başvuran iki öğrenci, “Ş.Y, 3 Aralık 2012 günü bizi 

odasına çağırdı. Bize nereli olduğumuzu sorduğunda ben de Tuncelili olduğumu belirttim. 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ş. Y, ‘Aleviler sünnet oluyor mu? Hatta bayanlar da sünnet 

olmalı’ şeklinde bize hakarette bulundu. Odada adeta bizi taciz etti. Bizler hakkında 

soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz” demişlerdi. 

07 Ocak, Başbakan Yardımcısı’na göre Cemevleri mabet değil,  Bekir Bozdağ: Cemevi 

caminin bütünleyicisidir! Açıklaması yaptı.  

12 Ocak, Mezhep fişlemesi. Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, ‘Annesinin Alevi olması, aşırı solcu 

ve bölücü insanları göreve getirdiği’ gibi iddialarla YÖK’ün soruşturmasına maruz kaldı. 

20 Ocak, İçişleri Bakanlığı, 2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas olaylarıyla ilgili Meclis Darbe 

ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na ‘gizli’ ibareli bir rapor gönderdi. Bu raporda 

Askerin, Madımakı sadece izlediği söylendi. 

22 Ocak, Erzincan - Alevi yurttaşların Muharrem Ayı için açtıkları çadırı yakan 3 kişi, ilk 

duruşmada beraat etti. 

23 Ocak, Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, Cemevinin kaçak yapıldığı iddiasıyla PSAKD 

Yenimahalle Şube Başkanı Canpolat hakkında açtığı davalar görülmeye devam etti.  

25 Ocak, Mezhebi Bölücüler. Başbakan Erdoğan Kanal 24’te katıldığı bir TV programında 

gündemdeki konuları değerlendirirken, Başbakan Erdoğan Almanya’yı kastederek, 

“Almanya'da mezhebi olarak Türkiye'yi bölmeye çalışan yapılanmalar var. Almanya bunu 

destekliyor, parasal olarak da destekliyor. Söyleyince rahatsız oluyorlar. Şubat ayında 

ziyaretleri var. Bu konuyu tekrar kendileriyle konuşacağız” dedi… Basında Bu Mezhebi 

bölücülerden kastın Aleviler olduğu yazıldı.  

25 Ocak, Üsküdar’da Diyanet, Belediye, Kaymakamlık ve okul müdürleri el ele vererek 

okullarda zorunlu din kontrolüne başladı. Uygulamayı reddeden öğretmenler tehdit edildi 



26 Ocak, TRT repertuarında Alevi türkülerine sansür uygulandığı ortaya çıktı. ''Şah, Pir, Ali, 

Veli'' gibi kelimeler ''Dost, yar, gül'' şeklide değiştirilmiş. 

31 Ocak, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği 

hakkında, tüzüğündeki ''cemevlerini ibadethane'' olarak niteleyen maddesi nedeniyle açılan 

kapatma davasını ikinci kez reddetmesi, savcı tarafından temyiz edildi.  Cumhuriyet Savcısı 

İsmail Akdoğan'ın temyiz dilekçesinde, ''Aleviliğin din, Cemevinin ibadethane olmadığı'' 

savundu.  

08 Şubat, Cemevi talebi Osmanlıca fetvalarla reddedildi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin 

Aygün’ün, Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne açtığı davaya ikinci kez görüş gönderen TBMM 

Başkanlığı, kendi savını Osmanlı’daki fetvalarla savundu.  

12 Şubat, İstanbul’un, Gültepe Mahallesi’nde Alevilerin evlerinin işaretlenmesiyle ilgili 

polis, olayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi iki kişinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. . 

Pir Sultan Derneği iddiayı reddetti. 

12 Şubat, Malatya Merkez Kiltepe Mahallesinde ortaya konan yeni bir provokasyon ile 

Alevi-Sünni çatışması çıkarılmak istendiği ileri sürüldü. İddiaya göre Alevi aile, ölen 

çocukları için camide sela verdirmek istedi ama cami imamının bunu kabul etmedi. Oysaki 

edindiğimiz bilgiye göre ne Alevi ailenin böyle bir talebi olmuş nede cami imamının bu 

şekilde bir konuşması 

15 Şubat, Batıkent Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda 4+4+4 sistemi ile birlikte müfredata 

dahil edilen “performans” dersinde öğrencilere zorunlu olarak cami maketi yapılması ödevi 

verildi. “Dinsel semboller” başlığı altında verilen ödeve veliler itiraz etti. Cami maketi 

ödevine yönelik itirazlarını okulun müdür yardımcısına ileten velilere, müdür yardımcısı 

“Neden rahatsızsınız? Alevi misiniz, ateist misiniz?” yanıtı verdi. 

21 Şubat, Başbakan Erdoğan: İbadet yeri camidir. Başbakan Erdoğan'ın AK Partili İç 

Anadolu milletvekilleriyle kahvaltısında gündem sürpriz şekilde Aleviler ve Cemevi 

konusuna odaklandı. AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga "Devletin cemevlerini 

ibadet yeri olarak tanımasını" istedi. Başbakan Erdoğan'sa "İslam'da ibadet yeri camidir. 

Cemevleri kültürel mekanlardır" diye yanıt verdi. 

23 Şubat, “Köyünüze cami yaparsak sorunlarınızı çözeriz...”  Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı 

Dağyalangoz  Köyü, bir Alevi köyü... Yıllardan beridir civar köylerin tamamına devlet eli ile 

su şebekesi çekilmiş tüm evlerde su şebekesi yolu ile içme suyu tüketiliyor... Dağyalangoz 

köyü suyunu bir kaynak suyundan temin ediyor. Çeşmenin yukarısında evler ve ahırlar 

mevcut dolayısı ile su kirliliği had safhada... Su ölçümü yapıldığında “bu suyu hayvanlarınıza 

bile içirmeyin” diye söylenmiş. Şimdi ne bir yetkili ne bir devlet görevlisi bu sorunu çözmek 

için uğraşmıyor. Bu insanlar inançlarından dolayı yalnız bırakılmış. Yetkililer köy halkına: 

“Eğer köye cami yapılırsa tüm sorunlar çözülür” diye sürekli baskı yapıyorlar... 

05 Mart, Diyanet Anket yaptı. Ayrımcı sorular yer aldı. -Allah’ın varlığına inanıyor 

musunuz?  -Alevilik, Bektaşilik, Halvetilik, Kadirilik gibi oluşumlardan birine mensup 



musunuz? -Dini kimden öğrenirsiniz?  -Aileniz ne kadar dindardır? Hangi dine mensuptur?     

-Oruç, hac, zekat, fitre, kurban kesme gibi ibadetlerle ilgili durumunuz nedir? 

06 Mart, Sürgü olaylarındaki Alevi ailenin talebi kabul edilmedi. Malatya'nın Doğanşehir 

İlçesi'ne bağlı Sürgü Beldesi'nde geçen Ramazan ayında Alevi ailenin saldırıya uğradığı 

iddiasıyla ilgili görülen davada, müdahil avukatların reddi hakim talebi kabul edilmedi 

06 Mart, Şüpheli Ölen Askerlerin Çoğu Kürt Ve Alevi: İnsan Hakları Derneği (İHD) Yaptığı 

Açıklamada: Asker Ölümlerini, Askeri Ortamlardaki Nefret Söyleminin Oluşturduğu 

Olumsuzlukların Etkisiyle Olduğunu Belirtti. 

07 Mart, Alevi, Hristiyan, Bahai; Kürtler ve Ermeniler ‘zararlı’ sayılmış.  "Vatanını çok 

seven bir Özel Kuvvetler mensubu" imzasıyla MİT'e gönderilmiş ihbar mektubuyla ortaya 

çıkan ve 1995-2004 yılları arasını kapsadığı sanılan evrakta; şehirdeki Alevi, Hristiyan ve 

Bahai inanç önderleri, sol görüşlüler, Kürtler ve Ermeniler "zararlı" sayılıyor. Bölgede 

Seferberlik Tetkik Kurulu çalışmaları çerçevesinde kontrgerilla faaliyetleri yürütüldüğü 

anlatılıyor. 

08 Mart, Türkiye’deki Alevi kurumlarından bazılarını Avrupa Alevi örgütlenmeleriyle ortak 

çalışıp AB ile ilişki içerisinde olduklarını söylemekte. AB’nin Türkiye üzerindeki emperyalist 

emellerine hizmet ettiklerini ve bu nedenle de AB tarafından fonlar aracılığıyla 

desteklendikleri yazılmakta. 

08 Mart,  Alevi sanatçıdan suç duyurusu: İşaretlendim! Sanatçı Pınar Aydınlar, aracına 

kırmızı boya ile çarpı işareti konulduğu ve evine kadar takip edildiği iddiasıyla suç 

duyurusunda bulundu. 

13 Mart, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenci ve velileri anketle fişliyor. Dördüncü sınıf 

velilere gönderilen ankette öğrencilerin imam hatibe gidip gitmeyeceği, Kuran ve Arapça 

dersi alıp almayacağı soruluyor Bu yetmezmiş gibi bir de öğrencinin ve velinin ankete isminin 

yazılıp imza atması istendi. 

15 Mart, Türkiye'de 82 bin 693 camiye karşılık 937 Cemevi var. CHP Tunceli Milletvekili 

Hüseyin Aygün’ün İçişleri Bakanlığı’ndan edindiği resmi verilere göre, 81 ilde toplam 937 

Cem evi var.  31 ilde Cemevi yok.  Cami bulunmayan il sayısı ise sıfır. Tokat, 172 Cemevi ile 

ilk sırada. 3 bin 113 caminin bulunduğu İstanbul’da Cemevi sayısı 64  

22 Mart, 2013  Cemevine gidemezsin!  Küçük köy Kız Meslek Lisesi Din Kültürü öğretmeni 

M. Cemil KILIÇ tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında farklı din ve 

inançları tanıma ve hoşgörü kültürünü geliştirme amacıyla Sultanahmet Camii, Türk Ortodoks 

Patrikhanesi, Erikli Baba Cem evi, Ayasofya Müzesi ve Dolmabahçe Sarayına öğrencilere 

yönelik olarak düzenlenmek istenen geziye Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 

izin verilmedi.  

28 Mart, Sultan gazi Pir sultan Abdal Cemevinin imara uygun yapmamaktan dolayı Cemevi 

Başkan ve Yöneticileri yargılanmaya devam ettiler. 



29 Mart,   Maltepe Belediyesi'ne Cemevi baskısı. CHP’li Maltepe Belediyesi hakkında 

'cemevlerine maddi kazanç sağladığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

01 Nisan, İstanbul Esenler Yunus Emre Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 

7’nci Sınıf öğrencilerine “Hangi mezheptensiniz?” anket sorusunu sordu. Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Öğretmeni R.H. “Ben okulumuzda kimin Alevi, kimin Sünni olduğunu zaten 

biliyorum. Tabi hangi mezheptensiniz? Sorusuna farklı bir açıdan bakarsanız fişleme gibi 

gözükür, ama benim baktığım pencereden bakarsanız fişleme değil diye kendini savundu. 

06 Nisan Din Dersleri TSK ortaöğretim okullarında, öğrencilerin kendi istek ve yetenekleri 

doğrultusunda alacakları seçmeli dersler, okul komutanının onayı ile uygulamaya konulacak. 

Yeni müfredata göre, din dersleri askeri öğrencilerin taleplerine göre, onay sonrası 

okunabilecek! 

09 Nisan,  Felsefe öğretmeninden Alevi yurttaşlara hakaret. Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi'nde din felsefesi konusunu anlatan bir felsefe öğretmeninin Alevilikle ilgili "Ali'ye 

Allah diye taparlar. Bazıları da peygamber kabul ederler. Onlar mum söndü yaparlar" sözleri 

Alevilerden büyük tepki çekti. 

10 Nisan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmit Müftülüğü ve Evliya Çelebi Anadolu 

İmam Hatip Lisesi işbirliği ile Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde, tüm 

ortaokullarda “cennet için imam hatiplere gelin” çağrısı dağıtıldı. 

11 Nisan,  Huda Par Başkanı Yılmaz, Alevileri ve solcuları suçluyor. Hizbullah'ın siyasi 

ayağı olduğu öne sürülen Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Başkanı Avukat Hüseyin 

Yılmaz, BDP'li gençlerle kendi partisine yakın Bilge Öğrenci Derneği (BÖD) üyesi grup 

arasındaki çıkan çatışmanın BDP tarafından başlatıldığını, "Türk solu ve Aleviler" tarafından 

PKK-Hizbullah çatışması yaratılmak istendiğini savundu. 

12 Nisan, Adana'da Alevi evlerine 'başınızı keseceğiz' bildirisi: Alevi vatandaşların evlerine 

cihad çağrısı yapan ve Esad'a destek verenlerin başının gövdesinden ayrılacağı tehdidini 

içeren bildiriler dağıtıldı... 

13 Nisan,   ÖSO Hatay’da alevi avında: Özgür Suriye Ordusu militanları Hatay'ın sınır 

köylerinde vatandaşlara “Esad yanlılarını, Alevileri kaçırın, bize getirin. Çok para 

kazanırsınız” diyerek telkinde bulundular.  

15 Nisan, Aleviler çözüm sürecinin dışında tutulmaya çalışıldı. Pir Sultan Abdal Kültür 

Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Cafer Koluman, 'çözüm süreci' için oluşturulan Akil 

İnsanlar heyetinde Alevi kurumlarının temsiliyetinin bulunmadığını belirterek, " Alevileri 

temsil eden kurumumuzla iletişime geçmemesi düşündürücüdür" dedi. 

17 Nisan, Cumhuriyet’in haberine göre din dersi sırasında kurban ibadeti anlatılırken bir 

öğrenci ailesinin farklı bir zamanda kurban kestiğini söyledi. Bunun üzerine öğretmen M.K, 

“Senin ailen Alevidir o zaman” dedi ve Alevilerin Müslüman olmadığını savundu. Öğretmen 

M.K. ile öğrenciler arasındaki Alevilik konuşmaları daha sonra da sürdü. Bir başka derste 

M.K, “Alevilerin ellerinden yemek yenmez” gibi ifadeler kullanınca öğrenciler tepki gösterdi. 



Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine aileler öğretmen M.K. hakkında okula 

şikâyette bulundu. Velilerin ve bazı öğretmenlerin imzalı dilekçesine rağmen M.K. derslere 

girmeye devam edince bir grup öğrenci velisi dün okula giderek okul idarecilerine kaygılarını 

aktardı. 

18 Nisan,  İnternet ortamında “ULUDAĞ SÖZLÜK” diye açılan ve kamuoyunca da bilinen 

bu http://www.uludagsozluk.com/k/alevi-kadın-ile-sevişmek-günahtır/ başlığıyla bir sayfa 

açıldı. Bu sayfada Alevi kadını aşağılayan, hakaret eden yazılara yer verildi.  

21 Nisan,  'Derin Osmanlı'da Derin 'Alevi Nefreti' 'Osmanlı'da Derin Devlet' dizisindeki Şiilik 

karşıtı, 'fobik' diyaloglar, farklı olanı düşman sayan ve 'savaş dili'ni benimseyen kurgu 

üretimine taze bir örnek oluşturuyor. Yer: Samanyolu Televizyonu… Mevzu: Osmanlı’da 

derin devlet… Zaman: Lâle Devri… bu dizide Alevilere kin ve nefret söylemleri ile sahnelere 

yer verildi. 

25 Nisan, CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Alevi vatandaşların yoğun olarak 

yaşadığı semtlerde, güvenlik güçlerinin keyfi, aile yanında insanları aşağılamaya varan 

tavırlarının olduğunu ifade ederek, “Güvenlik gücü mensuplarının Aleviler potansiyel 

suçluymuş gibi Alevi mahallelerinde konumlanması konusunda ciddi bildirimler alıyoruz. 

Şahsi olarak da Ankara Tuzluçayır semtinde buna şahit oldum” dedi. 

30 Nisan, Hatay’da Ehli Beyt Vakfı Başkanı ve Arap Alevi Şeyhi olan Ali Yeral’ın evine 

saldırı düzenlendi, “seni yakacağız” yazılı bir tehdit notu bırakıldı. Ali Yeral bu olaydan önce 

muhaliflerce tehdit edildiğini açıkladı.  

05 Mayıs, 'İslam' yerine 'Alevi' mücadelesi sürüyor. İzmir’de, nüfus cüzdanındaki din 

hanesine 'Alevi' yazılmasını isteyerek başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki 

(AİHM) dava lehine sonuçlanan; karar uygulanmadığı için görevlerini yapmadıkları iddiasıyla 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki suç 

duyurusu takipsizlikle sonuçlanan Sinan Işık, bu kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 

06 mayıs,  Maltepe Esenkent’te ikamet eden bazı Alevi vatandaşların evleri kimliği belirsiz 

kişi ya da kişilerce işaretlenerek, üzerlerine ‘ölüm’ şeklinde yazılar yazıldı. 

07 Mayıs,  Alevi Kürt asker Eren özel nefret cinayetine kurban gitti iddiası.   Askerdeki kaza 

denilen ölümde cinayet kuşkusu: Eren Özel in ölüm anına ilişkin fotoğraflara ilişkin de 

bilirkişi Genel olarak uyku pozisyonu dedi. Er Eren Özel'in ölümü kayıtlara "Nöbet arkadaşı 

tüfeğiyle dürterek uyandırırken kazayla öldü" diye geçti. Ancak özel bilirkişiye göre 'cinayet' 

olabilir. 

13 Mayıs, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 13 Mayıs 2013 tarihinde “Mezhep 

Ayrımcılığının Bedelleri” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Konuşmasında Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı bünyesinde “inançlar” üzerinden ayrımcılık yapıldığını belirten Kart, Hava 

Kuvvetleri bünyesinde tasfiye edilmek istenilen 800 kişinin  150’ye yakınının “Alevi 

olmaları” sebebiyle tasfiye edildiğini belirtmişti. 13 Şubat tarihinden bu yana yapılan bu 

ayrımcılığı dile getirdiklerini söyleyen Atilla Kart, yasal ve siyasi muhataplardan tatminkâr 

bir cevap alamadıklarını belirtmişti. 



 

14 Mayıs,  'Hava Kuvvetleri'nde 700 Alevi tasfiye ediliyor': CHP Milletvekili Atilla Kart, 

Hava Kuvvetleri'nde tasfiye edilmek istenilen 800 kişinin 700'e yakını hakkında Alevi 

olmaları nedeniyle işlem yapıldığını ileri sürdü. 

20 Mayıs, ABD'nin din raporu: Sünnilere farklı muamele. Dışişleri Bakanlığı Raporu'nda 

Türkiye'deki durum da değerlendirildi… 

22 Mayıs, ÖSO sözcüsü Abdül Hamid Zekeriya Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde , 

Suriye'deki Alevilere “etnik temizlik” tehdidinde bulundu. Açıklamayı daha da skandal hale 

getiren ise Zekeriya'nın bu açıklamayı, Suriye yönetimini etnik temizlik yapmakla suçlayan 

AKP hükümetinin kendisini ağırladığı Türkiye'den yapmış olmasıydı. 

22 Mayıs, Ankara 17. İdare Mahkemesi, Alevi Bektaşi Federasyonu eski Başkanı Turan 

Eser’in açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tüm cemevlerine kaynak 

aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva uygulamasına son verilmesi 

istemlerinin reddine karar verdi. Mahkemenin, kararına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

savunmasında yer alan görüşleri birebir alması dikkat çekti. DİB’in “Anayasal bir kuruluş 

olduğu, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten beri bütün siyasi görüş ve düşüncelerin 

dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek faaliyetlerini 

sürdürdüğü” savunulan kararda, davacı Eser’in, Diyanet Kanunu’ndaki ilgili hükmün 

anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebi de 

reddedildi. 

23 Mayıs, AKP Adıyaman Belediyesi içki satışı için sadece Alevi bölgesinde ve ancak Sünni 

işletme sahiplerine  ruhsat verdiği bölge halkının beyanıyla tespit edildi.  

23 Mayıs, Alevi başkana ölüm tehdidi. Adıyaman, Erzincan, İzmir ve İstanbul’da Alevi 

evlerinin işaretlenmesi ve tehdit içeren mesajlar yazılması olaylarının bir benzeri de  

Amasya’da yaşandı. Amasya’ya Cemevi yaptıran Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür 

Derneği Başkanı Ahmet Çelebi’nin evinin duvarına çarpı işareti konularak “ölüm” yazıldı.  

24 Mayıs, Ardahan Göle Yeniköy'de köylünün Cemevi inşaatını jandarma tarafından  

durduruldu.  Kaymakam köye cami yapılacağını söyledi.  

26 Mayıs  Bombalı saldırı sonucu 51 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Hatay’ın Reyhanlı İl-

çesinde saldırıyla ilgili olarak “Tutuklananların hepsi Alevi’ydi. Bölge halkı bu tutuklamalarla 

Reyhanlı’daki patlamayı sanki “Aleviler yaptı’ noktasına getiriyorlar.  

27 Mayıs, Tek bir Sünni'nin bulunmadığı, 2000 Alevi'nin yaşadığı Bursa Taşpınar Köyü'ne 

devasa camii yaptırıldı.  

30 Mayıs. İstanbul’da yapılacak olan 3.Köprü'nün adı Alevi katliamları ve Alevilere yönelik 

katliam fetva ve Fermanların yoğun olarak verildiği dönemin padişahı 'Yavuz Sultan Selim' 

ismi kondu.  



31 Mayıs,  Ankara'da Alevilerin yoğun yaşadığı bölgede dağıtılan 'İman nasıl muhafaza edilir' 

bildirileri dağıtıldı. 

03 Haziran,  Antakya'da özellikle Alevi mahallelerde parmaklarıyla bozkurt işareti yapıp 

tekbir getiren ve sopalarla saldıran provokatörler tespit edildi.. 

04 Haziran,  Erzincan'da Gezi Parkı destek eylemlerine ve 3. köprüye Yavuz Sultan Selim 

adının verilmemesi için gerçekleştirilen eylemlere  polis çok sert müdahale etti. Polisin 

müdahalesinde Cemevine gaz bombası attı. 

08 Haziran,  Almanya, 37 kişinin öldüğü Madımak Oteli katliamı firarisine vatandaşlık verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti hükumeti konuya sessiz kalırken iadesi konusunda da gerekeni yapmadı.  

09 Haziran,  Kayseri’nin Sarız ilçesinde bulunan Sarız İlkokulunda Diğer 4. Sınıfların Din 

Kültürü derslerine sınıf öğretmenlerinin girmeye devam etmesine rağmen, Alevi olduğu için 

hakkında rapor hazırlanan Derviş Altun’un 4/A sınıfına başka hiçbir derse girmeyen müdür 

yardımcısının girmesi istendi. 

10 Haziran, Gezi ayaklanması sırasında AKP'nin danışmanı İbrahim Dalmış "Alevi ve 

solcularla" görüşmeyeceğini söyledi. Taksim Platformu temsilcileri ile görüşmek için iki şartı 

olduğunu kaydeden Dalmış, ancak "Alevi ve sol örgüt üyesi olmayacak" birileri ile 

görüşebileceğini bildirdi. 

19 Haziran,  İzmir'deki Cemevi için İran'da dede yetiştirdiler iddiası.  Zaman gazetesi, 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de tabelasında ‘Alevi derneği’ yazan 4 ayrı kuruluşun 3 yılda 

yaklaşık 700 Alevi dedesini İran’a götürdüğü haberini yayınladı. Ancak bu iddiaların 

doğruluğu ispat edilemedi. Alevi kurumları haberin Aleviler üzerinde yürütülmeye çalışılan 

“terörist” algısına hizmet amaçlı yapıldığı söylendi. 

19 Haziran, Gezi direnişinde gözaltına alınan ve Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler 

arasında "bir kamyonet dolusu" Tokat Zileli de çıktı! Zileliler, tutuklama talebiyle sevk 

edildikleri 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. 

kamyon kasasında otururken gözaltına alınan 28 Zilelinin 25'inin tutuklamaya sevkinin, 

avukatlarına göre tek bir sebebi var: alevi olmak! 

21 Haziran, Alevilerin kutsal mekanı için yıkım kararı. Tunceli’de Munzur ve Pülümür 

çaylarının birleştiği noktada yer alan ve Aleviler için kutsal kabul edilen, içerisinde yüzlerce 

ağaç, yeşil alan bulunan 16 bin 500 metrekarelik Gola Çetu Parkı için, baraj gölü sahasında 

kaldığı gerekçesiyle mahkeme yıkım kararı verdi. Tunceli Belediyesi de 2 milyon 200 bin lira 

para cezasına çarptırıldı. 

23 Haziran, AKP yanlısı Medya kuruluşları görüşlerine ve yaratmak istedikleri Alevi algısına 

hizmet amaçlı eşitli Alevi kimselere gazete ve TV lerinde sıkça yer vermeye başladılar.           

( Alevi önder uyardı: Oyuna gelmeyin: Alevi kanaat önderlerinden Derviş Tur, "İçimize 

girmiş başka milletlerden birileri Alevi – Sünni çatışması çıkarmak istiyor olabilir" dedi. )  



24 Haziran, Pendik Cemevine gelip 'siz dinsizsiniz, sizi kesmek lazım' diyen POLİS, 

HAKİM kararıyla berat etti. 

24 Haziran, İllerin dini hayat kriterleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de 

yaşayan halkın dini hayat kriterlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma yaptı. Ankette 

“Hangi mezhebe göre amel edersiniz? Misafirlikte kadınlar ve erkekler ayrı mı oturursunuz? 

Hangi namazlara hangi sıklıkla gidersiniz?” gibi soruların bulundu.  Konu TBMM gündemine 

taşındı ve Diyanet’in inançsal ayrımcılık yaptığı iddia edildi. 

26 Haziran,  Afyon Milli Eğitim Şube Müdürü'nden din dersi öğretmenlerine garip talimat.. 

Din derslerini seçtirelim: Sizin yeriniz, bizim başımızın üzeri. Din derslerinin tamamını 

(Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı) seçtirelim, bu işin takipçisi olalım. İmamlar da 

hutbelerinde bunu işlesinler. Ne kadar çok alanda bu dersleri seçtirirsek, okul müdürü ve 

öğretmenler buna karşı çıkarsa bunu bilelim. Bu büyük bir suçtur, bunu bilelim. Yeter ki 

veliler dik dursun. Veliler seçtikten sonra mutlaka o dersi koymak zorundalar. Seçmeli dersler 

hakkında bir komisyon kurulması ve içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmasını 

önerelim.” 

26 Haziran, Afyon Milli Eğitim Şube Müdürü; Okul müdürlerinin din dersi öğretmenlerine 

danışarak okulu yönetmesi gerektiğini söyledi. “Daha önce İmam Hatip Lisesi müdürlerine 

söylemiştim; Sizler Milli Eğitim Müdürlerinin başdanışmanısınız. Sizler de okul müdürlerinin 

başdanışmanısınız. İdari yetki olsun ya da olmasın. Okul müdürü bir adım atacak, size 

soracak. Müdürler kusura bakmasın. Müdürler de var burada, bundan sonra işler ve işlemler, 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin kontrolünde gerçekleşiyor ve gerçekleşecek. 

Bunu Ankara da böyle istiyor. Valilik İstanbul boğazında yapımı devam eden Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü Alevilerden gelen yoğun tepkiye; valilikte böyle istiyor, milli eğitim Müdürü 

de böyle istiyor, biz de böyle istiyoruz. Allah da böyle istiyor.” dedi.  

01 Temmuz,  TBMM Genel Kurulunda, CHP’nin, Maraş, Çorum, Sivas katliamına ilişkin 

dosyaların yeniden açılmasına yönelik grup önerisi kabul edilmedi. 

06 Temmuz,  Başbağlar katliamı sonrasında Jandarma’nın Alevi köylerine yönelik saldırı 

provokasyonu yaptığı itiraf edildi. Jandarma silah verdi, Alevi köyleri hedef gösterildi 

Başbağlar Köyü Derneği eski Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, o dönem yaşananları şu sözlerle 

özetliyor: “Katliamda karıştığı iddiasıyla tutuklanan sanıkların hepsi, evlerimizde misafir 

ettiğimiz insanlardı. Jandarmanın neye dayanarak bu insanları tutukladığını bilmiyoruz. Bu 

köylüler, mahkemedeki ifadelerinde işkence altında ifade verdiklerini söyleyerek berat etti. 

Ortaya çıkan yeni bilgilere bakıldığında Alevi köylülerin, bize karşı yem olarak kullanıldığı 

ortada. Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istedikleri anlaşılıyor. Bize, Alevi köylülerine 

saldırmaya, onlara zarar vermeye yönelik ne kadar teklif gelmişse de sağduyulu yaklaştık ve 

bu oyuna gelmedik.” 

10 Temmuz,  AKP'den Alevilere: 'Katliam olmamış gibi yapın!  TRT Alevi dizisinin 

reklamını bu yüzden yayınlamamış. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazeteci Nedim 

Şener’in, “Aleviler Ne İstiyor?” başlıklı yazı dizisiyle ilgili reklam filminin TRT’de 

yayınlanmama gerekçesini açıkladı.  KİN VE DÜŞMANLIK EKEBİLİR Bahsedilen reklam 



filmi içerisinde geçen ‘katliam’ kelimesinin; ‘Kırım, savunmasız insanların veya tutsakların 

toplu olarak öldürülmesi’ anlamında kullanıldığı görülmektedir. Böyle bir ifadenin 

vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık tohumları ekebileceği, reklam filmindeki spotlar/sözler 

bağlamında muhatap olacak çocuk izleyicilerin üzerinde olumsuz etki ve muhtemel nefret 

algısı oluşturacağı değerlendirilmiştir. Kanun hükümleri uyarınca söz konusu reklam 

yayınlanmamıştır.” 

12 Temmuz, Alevi müzisyen Cihan Çelik: 'İnsan haktır hak insandır' sansürü. TRT’nin 

Alevilere yönelik yasakçı tutumu yeni örneklerle sürüyor. Kürt- Alevi müzisyen Cihan Çelik, 

TRT Müzik’te yayınlanan ‘Beşinci Mevsim’ programında Alevi felsefesine ait sözler 

söylediği için programın yayınlanmadığını söyledi. 

13 Temmuz, Antakya'da alevi yurttaşların telefonlarına gelen mesaj "adam olun doğru durun 

yeterince özgürsünüz, Osmanlı tokadını yersiniz" 

14 Temmuz, İstanbul boğazında yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsüne 

Alevilerden gelen yoğun tepkiye, Bakan Binalı Yıldırım: ‘Alevi katliamı bir efsane’ 

Köprünün adı değişmeyecek. Yavuz Sultan Selim Alevi kırımına dair iddialar soyut 

iddialardır. Bunu İstanbul Üniversitesi Feridun Emecen yıllar süren çalışmalarıyla ortaya 

çıkarmıştır. 'Alevi katliamı bir efsanedir, gerçeklikle alakası yoktur' diye ortaya koymuştur. 

Bu iki Türk sultanının kaprisidir, 'sen üstünsün ben üstünüm' savaşıdır. 

14 Temmuz Sabah Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı Alevilerin 15 Ağustos’ta bir 

ayaklanma başlatıp ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini konusunda yazılı ve görsel medya da 

beyanlar da bulundu. 

17 Temmuz,  Başbakan Erdoğan: Ben dört dörtlük Aleviyim. Türkiye’nin Alevi Sünni 

kutuplaşmasına sürüklenmek istediği uyarısında bulunan Başbakan Erdoğan, "Alevi-Sünni 

diye ayırmaya çalışıyorlar. Ne demek bu ayrımcılık. Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse ben dört 

dörtlük bir Alevi'yim" dedi. 

18 Temmuz Alevi İnancına Ağır Hakaret. Adana Asri Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışan 

Alevi vatandaşlarına hakaretler yağdıran Kamil Yiğenoğlu, çalışan Alevi personellere, 

“Alevilerin hiçbir inancı yoktur, Aleviler hiçbir dine, inanca mensup değil, Aleviler oruç 

tutmaz, sen niye oruç tutuyorsun?” diye hakaretler yağdırdı.  

19 Temmuz Cemevi isteğine TOKİ’den yanıt: 100 metre git, cemevine göreceksin. 

TBMM’ye dilekçeyle başvurup İstanbul Avrupa Konutları’na Cemevi isteyen İbrahim 

Sönmez’in dilekçesine TOKİ, yakınlardaki bir Cemevinin adresini tarif ederek yanıt verdi. 

24 Temmuz Alevi evlerini işaretlemeler yine Alevilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. Başbakan 

Tayyip Erdoğan tarafından da dillendirilen Mamak’ta “Alevilere ölüm” yazıları yazanların 

Alevi ve Halkevi üyesi olduklarına ilişkin yalan haberlere PSAKD’den yanıt geldi. 

alevi_yazilamaYandaş basın yayın organlarında Mamak’ta Alevilerin evlerine “Alevilere 

ölüm” yazanların Alevi ve Halkevleri üyesi olduklarına ilişkin yalan haberler ile ilgili olarak 

Halkevlerinden sonra Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden de bir açıklama geldi. Dernek 



başkanı Kemal Bülbül imzalı açıklamada Başbakan Tayyip Erdoğan’ın söylemleri “kuyruklu 

ramazan tevatürü” olarak nitelendirildi. 

11 Ağustos MEB’de skandal! Müfettiş ve öğretmene “Alevi” sorgusu Ankara Mamak’ta 

Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi’nde hakkında soruşturma açılan okulun müdür 

yardımcısı ‘Şikâyetçilerim Alevi’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin, 

Mamak’taki bir lisede öğrenci dövdüğü, öğretmenlere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma 

geçiren ve ceza alan müdür yardımcısının şikayeti üzerine il müfettişi ve iddiaları gündeme 

getiren öğretmenin “Alevi olduğunu” söyledi. Bakanlık da okula iki müfettiş gönderdi. 

Müfettişler okuldaki diğer öğretmenlere, öğretmeni Özcan’ın Alevi olup olmadığını, bu 

durumun ilk soruşturmayı etkileyip etkilemediğini sordu. 

14 Ağustos,  'Bu mekanda Alevi'ye servis açılmaz'. İngiltere'den bayram tatilinde Malatya'ya 

gelen Kemal Ateşoğulları ve akrabalarına, Malatya’nın Darande ilçesinde girdikleri bir 

restoranda Alevi olduğu için servis yapılmadı. Jandarma "Mekan sahibi isterse servis açmaz" 

dedi. 

14 Ağustos, Erzincan, Refahiye-Alevi Kürelik köyünde yıllar önce yapılan ve kullanılmayan 

camide Cem yaptıkları için kaymakam tarafından Kürelik köylülerine baskı uygulandığı 

köylülerce belirtildi. 

15 Ağustos,  “Alevi“ öğretmeni şikayet etti ve ödül aldı. Ankara’da Yunus Büyükkuşoğlu 

Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Tuncer Küllücek’in, kendisi hakkında soruşturma 

açılmasına neden olan öğretmeni ve müfettişini Alevi oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim 

Bakanlığı’na (MEB) şikâyet etmesi, bakanlık müfettişlerinin de okulda “Alevi sorgusu” 

yapması skandalında ödül gibi ceza geldi. İlk soruşturmada başka bir okulda görevlendirilme 

cezası almasına karşın 1 yıl boyunca okulu ile ilişiği kesilmeyen Küllücek, skandalın ortaya 

çıkmasının ardından başka bir okula “sürüldü”. Ceza gibi görünen işlemde Küllücek, evinin 

çok yakınında yeni açılan Ayvalı İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak görevlendirildi.  

17 Ağustos,  Alevi sanatçı Pınar Aydınlar: TRT boynumdaki Zülfikar'ı çıkarmamı istedi. Ben 

yıllarca TRT’de yasaklı kaldım ve neden yasaklı olduğum da açıklanmadı. Yıllar sonra 

Melike Öcalan’ın programına çağrıldım, boynumdaki Zülfikar’ın çıkarılması istendi(Zülfikar, 

HZ.Ali’nin iki ağızlı kılıcı ve Alevi inanç semboludur). 

23 Ağustos,  Kocaeli 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde kalan Sevcan Dönmez isimli adli bir 

hükümlünün kaldığı koğuşta "Alevi ve Kürt olduğu için" çeşitli bahanelerle gardiyanlar ve 

mahkumlar tarafından baskı gördüğü ve darp edildiği iddia edildi. Maruz kaldığı baskı ve 

işkencelere daha fazla dayanamayan Dönmez'in, 11 gündür açlık grevine başladığı öğrenildi.  

24 Ağustos,  CHP nin Kırıklar Buca Cezaevi Raporu: Gezi Tutuklusu her iki kişiden biri 

Alevi. Yarısı Alevi ,üçte biri Dersim’li... CHP Cezaevi Komisyonu’nun, Gezi olayları 

tutukluları ile görüştükten sonra hazırladığı raporda ilginç veriler yer aldı. Milletvekilleri Veli 

Ağbaba, Özgür Özel ve Nurettin Demir’in raporunda “Tutuklu ailelerinin ağırlıklı olarak 

Dersim (Tunceli) kökenli oldukları görülmüştür. Her 3 Gezi tutuklusundan birinin Dersim 



doğumlu ya da kökenli olduğu tespit edilmiştir. Her iki kişiden birinin ise Alevi olduğu 

kaydedilmiştir” denildi. 

25 Ağustos,  Din dersine girmeyen Nazlı Şirin'e takdirname verilmedi. Eskişehir Süleyman 

Havva Kamışlı İlkokulu 7'nci sınıf öğrenicisi Nazlı Şirin El, inancı nedeniyle Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi derslerine girmedi. Tüm dersleri pekiyi olan Nazlı Şirin El, girmediği Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile 5 üzerinden 2 verilerek 

bir üst sınıfa geçirildi. Nazlı, "Girmediğim derse bir verilmiş ardından da kurul bu notu iki 

yapmış. Benim takdirname almamam gerekir" dedi. 

28 Ağustos,  TSK'da Alevi eziyeti;  Çorlu'da görev yapan 20 yıllık asker Cengiz Erarslan, 

komutanı Orçun Gültakan tarafından mobing uygulamasına tabi tutuldu. Çorlu 105. Topçu 

Alayı 1. Topçu Taburu 1. Batarya'da görevli Uzman Çavuş Cengiz Erarslan'ın eşi Solmaz 

Erarslan, 28 Nisan'daki eğitim toplantısında Komutanı Yüzbaşı Orçun Gültakan'a 'sesini 

yükselttiği' gerekçisiyle, Cengiz Eraslan’ın savunması alınarak 5 gün hapis cezasına 

çarptırıldığını dile getirdi. Cezaya itiraz eden eşinin "Sizi bu kadar hiddetlendirecek ne gibi 

bir hatam oldu?" diye sorduğunu aktaran Solmaz Erarslan, komutanının "Arkadaş senin tipin, 

şeklin, duruşun ve mezhebin (Alevi) beni rahatsız ediyor, ben seni görünce kıl oluyorum" 

şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.  

29 Ağustos,   Maraş Katliamı’nın belgelerine ulaşmanın bedeli 40 bin TL.  CHP Tunceli 

Milletvekili Hüseyin Aygün Maraş Katliamı'nın belgeleri talep etti. Adana Sıkıyönetim K.lığı 

1. Nu.lı Askeri Mahkemesinin 1980/92 Esas 1980/520 Karar sayılı (K. Maraş Olayları)” 165 

klasör, 46.577 sayfadan oluşan dava dosyası ve 1330 sayfalık mahkemenin gerekçeli kararına 

erişim “bedelini” 40.512 TL. 40 Kuruş olarak hesaplanıp Hüseyin Aygün’den talep edildi. 

31 Ağustos,  Suriyeli Sünni mülteciler sınırdaki kamplara yerleştirilirken, El Nusra 

saldırılarından kaçan Alevi Türkmenler İstanbul’daki parklarda kaldığı tespit edildi. 

Cemevleri, sokaklarda barınan Alevi savaş magdurlarına geçici sığınma olanağı sağladılar. 

Devlet tarafından mağduriyetleri hala giderilmiş değildir. 

31 Ağustos,  Alevi ailelere Gezi baskını.  Çocukları veya kardeşleri direnişe katıldıkları için 

tutuklanan dört aile, yaşadıkları hukuksuzlukları anlattı. Polisin mezhepçilik yaptığı ileri 

süren aileler, evlerdeki aramalar sırasında duvardaki Hz. Ali resimlerinin fotoğrafının 

çekildiğini söylediler. 

05 Eylül,  Alevi subaylar yargının hedefinde; İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 

TSK'daki "mezhepçi yapı" (Alevi) araştırılmadığı için 28 Şubat soruşturmasının devamı 

yönünde karar verdiği belirlendi. 

07 Eylül,  Sultangazi Pir Sultan Cemevi'ne silahlı saldırı. Suriyeli Alevilerin kaldığı 

Sultangazi Pir Sultan Cemevine silahlı saldırı düzenlendi. 

09 Eylül,   CHP, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Cansu Çelik adlı öğrencinin Alevi olduğu 

için yurt kaydının yapılmadığını öne sürdü. Öğüt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 

Cansu Çelik'in iki yıl önce Muğla Milli Piyango Kız Yurdu'na girdiğini, bu yıl ise ailesinin 



durumu iyi olmadığı için borç alarak Muğla'ya gittiğinde para ödenmediği için kaydının 

silindiğini öğrendiğini aktardı. 

10 Eylül,  Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz  "Alevilerin 

kestikleri yenmez ve kız alınıp..verilmez” sözleri Türkiye medyasında yer buldu. 

11 Eylül, Alevi gençlerin oluşturduğu düşünülen “Genç Aleviler Hareketi”  isimli internet 

sitesinin Suriye’deki Mihraç Ural ile ilişkiye geçip yazıştığı ve Genç Aleviler Hareketi isimli 

Terör örgütünün Türkiye’ye savaş açtığı haberleri yapıldı.  İktidar yanlısı Muhafazakar 

Timetürk sitesi de bu haberi yaygınlaştırdı.  

13 Eylül,   Ambulans çağırsak Alevi'yiz diye gelmez. Hükümetin mezhepçi politikalarından 

en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Hatay,Armutlu, Abdullah Cömert'in ardından Ahmet 

Atakan'ı da polis şiddetine kurban vermenin acısını ve öfkesini yaşıyor. Gezi direnişinden bu 

yana polis ablukası altındaki mahallede her gün çatışmalar yaşanıyor. Hatay’lı Aleviler 

yaşadıkları mağduriyet ve ayrımcı tutumu şu cümlelerle özetlediler; “Ambulans çağırsak 

Alevi'yiz diye gelmez.” 

13 Eylül,  Suriye üzerinden yaşanan sürecin ülkenin iç gündemini de sarstığını kaydeden 

Zaman Gazetesi yazarı İhsan Dağı "Çöpe atıldığını sandığımız ‘iç düşman’ söylemi geri 

döndü. Köşe bucak ‘Esedçi’ arıyoruz. En önemlisi, Suriye krizi Türkiye’de mezhepsel fay 

hatlarında depremler yaratıyor." derken Alevilik kimliğinin yeni bir çatışma noktası haline 

geldiğini, Türkiye'nin bir noktadan daha esaslı bir yırtılma yaşadığını yazdı. 

16 Eylül,  Konya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde 'namaz kılmayan' ve 'oruç tutmayan' 

memurlar sürgüne gönderiliyor. Bunlardan biri Mustafa Tevfik Koç. 10 yılda 6 kez başka il 

ve ilçelerde görevlendirildi. 

16 Eylül,  Malatya'nın Sürgü Beldesi'nde yaşanan Alevi aileye linç girişimi ile ilgili davanın 

duruşmasında, ailenin hiçbir isteği kabul edilmedi. 

20 Eylül,  AKP Çankaya Meclis üyesi Yalçın Özdemir, 'Cemevi Ergenekon projesi' dedi. 

Yalçın Özdemir'e göre; cemevlerinin ibadethane sayılması için yürütülen kampanyaların 

temelinde de farklı niyetler var. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar cemevlerinin 

ibadethane olmasına ilişkin bir talep olmadığını belirten Özdemir, “Cemevi yeni bir bayrak 

edinme ve bu bayrağı iktidarı yıkma adına kullanma için ortaya atılmış ve üç beş senede akıl 

almaz bir şekilde serpiştirilmiş, büyütülmüş bir adlandırma, daha doğrusu bir örgütlenme” 

ifadelerini kullanıyor. Yine Özdemir'e göre; bunun amacı da Alevi-Sünni çatışmasına zemir 

hazırlamak. Haber Türkiye Gazetesinde sür manşetten ve içeride tam sayfa verildi. 

22 Eylül,   Seçmeli derslerden Alevi çocuklarına zorla Dini dersleri seçtirenlere herhangi bir 

işlem yapılmazken, Din dersini seçtirmeyen müdüre kısa sürede sürgün kararı çıktı. 

Sancaktepe Yenidoğan Çok Programlı Lisesi’nin müdürlüğünü yapan Makbule Çiçek 

hakkında, 22 Nisan 2013 tarihli Yeni Akit gazetesinde bir haber çıktı. Haberde, gazetenin pek 

çok haberinde olduğu gibi, sansasyon amaçlı ifadeler yer aldı. “28 Şubat Sancaktepe’de” 

başlığıyla sunulan haberde, okul müdürünün öğrencilere Hz Muhammed’in Hayatı ve Kuran 



dersini seçtirmediği, bu derslerin yerine Astronomi, Bilgi Kuramı derslerini seçtirdiği iddia 

ediliyordu. 

22 Eylül,  Alevi mezarlarına çirkin saldırı.  İzmir’in Bornova İlçesi'nde, kimliği 

belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Aleviler'e ait 20’ye yakın mezarın taşlarını kırıp zarar 

verdiler. 

23 Eylül,  Alevilik fitnesinde İngiliz parmağı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm 

Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Hasan Onat’ın fakülte dergisinde 

kaleme aldığı makalede “Aleviler İslam dışıdır” iddiasını ilk kez ortaya atan kişinin, 1900’lü 

yılların başlarında Anadolu’da “arkeolog” kisvesi altında İngiliz istihbaratı adına çalışan 

Frederick William Hasluck olduğunu belirtiyor. Tespitin kendisi doğru olsa bile ele alış şekli 

Aleviliği bağımsız bir inanç, din olarak görenlere karşı dış güçlerin bölücüleri, fitnecileri 

şeklinde sunulmuştur.  

23 Eylül,  Ankara Tuzluçayır’da CEM Vakfı ve Gülen Cemaatince yürürlüğe sokulan Cami-

Cemevi projesi ile ilgili, Avrupa İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şerafeddin Kalay, Akit 

gazetesinde yayınlanan röportajında “Dua ile Beddua yan yana gelmez” diyerek Alevilerin 

ibadetinin bedduadan ibaret olduğunu söyledi. 

24 Eylül, Kırıkkale F tip Cezaevi Alevi inanç önderi olan Pir Sultan Abdal logolu kart postalı 

“terör simgesi” gerekçesiyle el koydu ve mahkuma verilmedi.  

26 Eylül,  Kripto Aleviler yazısı.  Abdülkadir Sağlam, “Kripto Aleviler” üzerine yazdığı 

yazısında çeşitli iddialarda bulunuyor. Yusuf Halaçoğlu’nun Kürt kökenli Alevilerin Ermeni 

dönmesi olduğu iddiasından hareket eden Sağlam; “Özellikle Türkiye' de ortaya çıkan her kriz 

niteliğindeki toplumsal olaylarda, ön saflarda yer alanların çoğu bu kripto Alevilerden ve 

bunların sahaya sürdüğü militanlardan oluşmaktadır. Bu grubun, DHKP-C ve PKK gibi terör 

örgütlerinin çekirdek kadrolarında da ağırlığı bir hayli fazladır. Ülkemizin güvenliğine ve 

huzuruna kast eden bu tür grupların durdurulması şart… Toplumu terörize etmekte ve ülke 

menfaatlerine zarar vermekte bir beis görmeyen Kripto Alevilere dair bir kaç örneği 

paylaşıyorum, varın işin vahametini siz düşünün; Abdullah Öcalan' ın eşi Kesire, Fransa' da 

öldürülen terörist Sakine Cansız da dönme bir ermeni, PKK elebaşılarından Cemil BAYIK da 

ermeni dönmesi bir Alevi” diyerek Ermenileri ve Alevileri tehdit unsuru olarak göstermekte, 

düşman konumuna yerleştirmektedir.” Diye devam eden ve Alevilere yönelik kin ve nefret 

dolu yazısını internet ortamında bir çok site yayınladı.  

26 Eylül, Hükumet yanlısı basın, Alevilerin Mersin ve İstanbul’da miting yapma kararını 

‘Türkiye'yi karıştıracak planı devreye sokacaklar’ diye sundular. Gezi olaylarını bahane 

ederek Türkiye'yi karıştıran aşırı sol örgütler, ODTÜ üzerinden de emellerine ulaşamayınca 

bu sefer gözünü Alevi gençlere dikti. Hainlerin asıl amacı mezhep gerilimi...  Bu çerçevede 

Alevi örgütleri kullanılacak, diyerek Aleviler üzerinden olumsuz algı oluşmasına zemin 

hazırlamaya calıştılar.. 

28 Eylül Hatay Samandağ kaymakamı MİT'e 2010 yılında  “Samandağ ilçesi alevi, halkı 

dinsizdir” şeklinde bir rapor düzenlediği ortaya çıktı. 



30 Eylül, Alevilerin yoğunlukta yaşadığı İstanbul Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesinde 

mahallenin kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan Alevi gençlerden Hasan Ferit Gedik, 

mahallede faaliyet yürütmelerine göz yumulan uyuşturucu çetelerince öldürüldü. 

03 Ekim, Bugün Gazetesi Ahmet Taşgetiren; DHKP-C Alevi örgütü mü? DHKP-C silahlı bir 

terör örgütü ve genellikle Alevi gençleri kullanıyor. Diyerek yazı yazdı.   

04 Ekim, Taraf Gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan gezi direnişi üzerinden Alevilerin hedefte 

olduğunu yazdı. ;  “Muhalefetin elinde Gezi’den başka bir şey yok. Dolayısıyla Gezi’yi bir 

‘projeye’ dönüştürme ihtiyacı duyuluyor. Artık Gezi, üretilen, dizayn edilen stratejik bir 

hamle. ‘Toplumsal’ hassasiyeti taşıyan ilk halinden uzakta, artık ‘toplumda’ hassasiyet 

oluşturmanın aracı. Esas hedefi ise Alevi kesim.” “Toplumsal zeminin genelini elinden 

kaçırmakta olan muhalefet bir psikoloji içinde bir toplumsal kırılma arıyor.”  

06 Ekim, Ak Parti Çankaya Belediyesi Meclis üyesi Yalçın Özdemir; İstanbul Gülsuyu’nda, 

uyuşturucu çeteleri ile DHKP-C terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada ölen Hasan 

Ferit Gedik’in cenazesi üzerinden yaşanan cemevi gerginliği, gözleri Gezi olaylarındaki Alevi 

gençlerin ölümüyle zirve yapan mezhep gerginliğine çevirdi. Olayların çetelerin rant 

savaşından bir anda Alevi sorununa doğru dönüştüğünü anlatan Su TV Genel Yayın 

Yönetmeni Yalçın Özdemir, Cemevleri’nin Alevi-Sünni çatışmasının mekanı haline 

getirilmeye çalışıldığını, bu planın arkasında da Ergenekon’un olduğunu ifade etti ve uyardı: 

“Daha çok kez Gülsuyu planlıyorlar.” 

08 Ekim, AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner katıldığı bir TV. Programında 

“Cemevleri Terör örgütlerinin merkezidir” dedi. 

10 Ekim, Yeni Akit yazarı Hasan Karakaya Aleviler üzerine ayrımcı ve ötekileştiren bir yazı 

kaleme aldı. “Aleviler iki gruptur. Biri Allah’a, Kur’an’a, Peygamberlere inanan, Müslüman 

inançlı grup; diğerleri ise 1980 öncesi Marksist ve feminist ve marjinal grupların Alevileri 

örgütlemek için kurdukları gruplardır. Kim Alevi... Ne kadar Alevi... Kime göre paket?/ 

Hasan Karakaya / Yeni Akit 

14 Ekim,  Alevi yurttaşların yoğun yaşadığı İzmir Narlıdere’deki bir okulda imam hatip sınıfı 

yenilenirken, normal sınıfların döküldüğü bildirildi..  

19 Ekim, Prof.Dr.Namık Açıkgöz; Tarihî dönemlerde zikirlerini ve Semahlarını tekke ve 

Dergahlar da icra eden bu gelenek, hiçbir zaman yeni moda bir adlandırma olan “Cem evi” 

kurmamıştır.  “Cem evi” 1990’ların ortasında yoğun bir şekilde dillendirilmeye başlanmış; 

bazı Cem evleri, Marksist-Leninist DHKP-C örgütü tarafından bir “örgüt evi” gibi görülmeye 

başlanınca, bunun yaygınlaştırılması için kamuoyu oluşturulma yoluna gidilmiştir. 

20 Ekim, TBMM’den görüşülen 2014 yılı bütçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı yine en fazla 

ödenek alan kurumların başında geliyor. DİB, 5 milyar 442 milyon 784 bin 190 TL bütçe ile 

en fazla pay alan 13. kurum oldu. Alevilere ise yine bütçe yok. 

 



23 Ekim, Pir Sultan ve Ali İsmail Korkmaz fotoğrafları sakıncalı. CHP’li Aygün’e mektup 

gönderen Kırıkkale F Tipi’nden bir mahkûm, “Pir Sultan Abdal ve Ali İsmail Korkmaz 

fotoğraflarının cezaevine alınmadığını, ve mektuplarına iliştirilmiş kurutulmuş çiçeklerin de 

verilmediğini” yazdı... 

26 Ekim Halkı Alevi inancına mensup olan Dersim ili Hozat İlçesinde yaşayanların polis ve 

jandarma tarafından fişlendiği ortaya çıktı.  

30 Ekim, Kangal’ın Alevi köylerinin yolları asfalt yapılmadığından dolayı Kangal Dernekler 

Federasyonu (KDF) Sivas Kangal'daki köy yollarının asfalt yapılmasıyla ilgili bölgedeki 

mülki amirliklerinden köylerine yol yapılması talebinde bulundu. 

09 Kasım, Kürt ve Aleviysen Sorbonne’dan mezunu olsan da kadro yok! Eğitim Sen Dersim 

Şubesi, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’un üniversitenin sorunlarını 

çözmek yerine kadrolaşmaya hız kazandırdığını dile getirdi. Şube binasında düzenlenen basın 

toplantısında konuşan Şube Başkanı Hasan Ölgün, üniversitede yapılan usulsüz atamaların 

basının gündeminden düşmediğini söyledi. Ölgün yaşananlarla ilgili şu bilgileri verdi: “En 

son Tunceli Üniversitesi kadrosuna yapılan atama tam bir skandaldır. Türk dili ve edebiyatı 

bölümüne Gürcistan’da doktorasını yapmış bir kişiyi, üç jüri üyesinin reddetmesine rağmen 

bireysel inisiyatif kullanarak atamıştır. Dünyanın sayılı üniversitelerinden Sorbonne’den 

mezun olan bir kişinin başvurusu ise Alevi ve Kürt olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. 

12 Kasım, Başbakan Erdoğan yine yaptığı bir konuşmada: Alevi ve Sünni kardeşlerimin 

arasında farklılıklar çok ama çok cüzi seviyededir. 11 yıllık süreçte Alevi kardeşlerimizin 

sorunlarını ele aldık. Sorunları çözmede tam bir kararlılık içinde olduk. Çözüm yollarını 

belirledik. Uzlaşılan konularda çözümleri uygulamaya koyduk. En son Nevşehir’deki 

üniversitemizin adını Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi yaptık.  Güç devşirme peşindeki odakları 

aramıza almayalım. İstismarcıları aramıza almayalım. Terör örgütlerini, Alevileri sadece oy 

deposu olarak gören siyasetçileri aramıza almayalım. 

13 Kasım, 'Alevi olmasına rağmen evlendim!' Manken ve sunucu eşi Simge Tertemiz ile 

boşanma aşamasında olan Murat Kadıoğlu, evliliklerinin neden bittiğini telefonla katıldığı bir 

televizyon programında olay yaratacak sözlerle ifade etti. “Onun koyu bir Alevi, bizimkilerin 

de koyu  Sünni olmalarına rağmen yine de aileme set koyup onunla evlendim. Ne kadar 

fedakârlık yaptığımı oradan anlayın.” 

14 Kasım, Akit Gazetesi ; Kendi sınırları içinde cami yapılmasına engeller çıkaran CHP’li 

Çankaya Belediyesi, cemevleri konusunda ise sınır tanımıyor.  

20 Kasım, Bolu Göynük’te Alevi işçilere linç girişimi. Aksa Enerji'nin Göynük'teki termik 

santral inşaatını işini alan taşeron Okul-San limited şirketinde çalışan 6 Alevi işçi, aynı 

inşaatta çalışan diğer işçilerce linç girişiminde bulunuldu. Çalıştıkları süre boyunca tecrit 

altında tutulan Alevi işçilere şantiyedeki 30’a yakın işçi ve firma yetkilileri “Vurun kızılbaş 

komünistlere” diyerek demirlerle borularla darp ederek ağır yaralanmalara neden oldular. 

Valilik soruşturma açmadı ve işçilere ilçeyi terk etmeleri salık verildi. 



25 Kasım, Gezi olaylarına ilişkin İstanbul emniyet müdürlüğünden Alevi fişlemesi. 

Emniyetin hazırladığı rapora göre;  Gezi olayları şüphelilerinin yüzde 78’si ‘Alevi kökenli’ 

olup, bazı sendikalar/ sivil toplum örgütleri, taraftar grupları içinde yer alanlar, ulusalcı, laik 

kesimler. 

25 Kasım, Gazi Üniversitesi'nde 'Alevi işçi kıyımı'. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 'kantinlerin 

kapandığı' gerekçesiyle 12 işçinin işine son verdi. Ancak üniversitenin kantinlerinde 100 

çalışan arasından sadece Alevi, 12 işçi işten çıkartıldı. 

29 Kasım, CNN Türk'te yayınlanan 'Dört Bir Taraf' programında Nagehan Alçı'nın Gezi 

eylemleriyle ilgili "Gezi bir Alevi ayaklanmasıdır" dedi. 

29 Kasım, 'Polis, okullarda tedbir için Alevi ve Kürt öğrencilerin ismini istedi' . İzmir 

Limontepe’de görev yapan okul polisleri, bölgedeki okulların yönetimlerinden, düzenlenecek 

bir yemek organizasyonu için Alevi ve Kürt kökenli 5’er öğrencisinin ismini istedikleri iddia 

edildi 

29 Kasım,  Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarındaki din bilgisi soruları, din derslerinden 

muaf olan öğrencilere de soruları soruldu, dolasıyla sınav sonuçlarına ve diploma notlarına da 

yansıyacak. Ayrıca, Orta öğretime geçiş sınav sorularında din bilgisi sorularının sadece sünni 

inancının içtihatlarını kapsamasını eleştirdi. 

30 Kasım, Diyanet İşleri Başkanlığından Alevi anketi… Diyanet’in Türkiye İstatistik 

Kurumu’na (TÜİK) yaptırdığı, “Hangi dine mensupsunuz?, “Alevi misiniz, Sünni misiniz?”, 

“Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah mıdır?”, “Sizce köpek giren eve melek girer mi?” 

gibi sorulardan oluşan anketle ilgili DİB başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez ; Diyanet’in 

topumu din konusunda aydınlatmakla yükümlü bir kurum olduğunu hatırlatarak, “Toplumun 

içerisinde dini hayatla ilgili ne tür sorunlar yaşanıyor! Diyanet bunları bilmeli ve vaazları, 

hutbeleri ona göre tanzim etmelidir” dedi. 

30 Kasım, Adıyaman, merkez’e bağlı Yeni Mahallede yaşayan Alevi yurttaşların evleri 

işaretlendi. 

04 Aralık, 'Hukuk tekniği açısından' sorgu! Alevi misin? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 

Ankara'da bir Anadolu lisesinde soruşturma yürüten MEB denetçilerinin, kendilerinden önce 

okulda soruşturma yapan müfettişler ve iki öğretmenin Aleviliği ile ilişkili sorgulama 

yapmasını "hukuk tekniği" ifadesi ile savundu. 

04 Aralık, Radikal Gazetesi yazarı Ezgi Başaran MGK raporlarında Başbakanlığın 8 Ağustos 

2006 tarihli BUTTK konulu yazısı Ek -1 de Alevilik Akımlarının Terör Örgütlerince 

Kullanılmasını Önlenmesine yönelik tedbirler adı altında Alevilere yönelik bir takım 

tedbirlerin alındığını açıkladı. 

08 Aralık, Yönetmen Osman Sınav'ın TRT için çekimlerini yaptığı ve Milli İstihbarat 

Teşkilatını (MİT) konu alan 'Kızılelma' dizisine İngiltere Alevileri tepki gösterdi.. İngiltere 

Alevi Kültür Merkezi Cemevi Başkanı İsrafil Erbil yaptığı açıklamada; Dizinin Alevı Bektaşi 

değerlerinin yozlaştırarak, ırkçılıkla tahrif ettiğini belirtti.. 



09 Aralık, Aleviler tehdit altında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) raporu, Suriye’deki 

çatışma nedeniyle Hatay’da yaşanan kaygıların Alevilik boyutunu gözler önüne serdi. 

Raporda Arap Alevisi bir kadın, “Savaş, Alevileri ve Alevi kültürünü hedef alıyor” derken, 

bazı Alevi yurttaşların, “Dinci muhalifleri tehdit olarak görüyoruz. Muhalifler kıymetli, 

insanımız değersiz” diyerek isyan etmesi dikkat çekti. Bir yurttaş ise “Çarşıya çıktığımız 

zaman Suriye’de gördüğümüz görüntüler gibi her an karşımıza bir katil çıkıp, bizi bir kenara 

çekecek mi, bir organımızı kesecek mi diye kaygıyla dolaşıyoruz” diye konuştu. 

14 Aralık, Telekom'daki işine Alevi olduğu için son verilen Erol Temurçi Kadıköy boğada 

elleri ve ayakları zincirliyerek mağduriyetini haykırdı. 

14 Aralık, 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı davasının zamanaşımı gerekçe göstererek  

düşürülmesine karşı pankart açan öğrencilere yapılan saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. 

Ağırlıklı olarak, demir çubuklarla saldırıya uğrayan öğrencilerin suçlandığı iddianamede 

“yaktık, yine yakarız”, “yaşasın şeriat”  sözleri ve demir çubuklarla saldırı suç sayılmadı. 

20 Aralık, 35. Yılında Maraş katliamında katledilen bazı Alevilerin mezarlarının kayıp 

olduğu açıklandı. 

21 Aralık, 35.Yılında Maraş Katliamı anmasına Maraş valiliği yine engelledi. 

29 Aralık, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Nazilli şube başkanı Ali 

Haydar Yetim’e Nazilli şube açılışında yaptıkları konuşmalar nedeni ile soruşturma açıldı. 

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013/9904 soruşturma numarası ile muktedirlerin 

zatlarına yönelik hakaret edildiği ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili yasaya 

muhalefet bahsi ile soruşturma açılması talebinde bulundu. 

 

Sonuç olarak;  

Sorunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Demokratik ve Laik bir ülke olmamasından 

kaynaklı sorunlardır. Tekçi, yasakçı ve yok saymacı anlayış yasalarca korunmaktadır. Bir 

taraftan Devletin Anayasasında Laiklik ilkesi bulunurken diğer taraftan da Devlet, Dini 

tanımlama, tarif etme ve kontrol etme mekanizmasını da elinde tutacağı ve adına “Türk 

Laikliği” dediği bir sistem geliştirmiştir.  

Bu sistem vatandaşına güvenmeyen Devlet anlayışının vatandaşını neye inanıp, neye 

inanmayacağına ve ne usulde nerelerde ibadet edeceğini belirleme kontrol etme isteğinin 

formüle edildiği bir sistemdir.  

Bu “Türk Laikliği” ve bu laikliğin Dini kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı Aleviliği bir tarikat 

bir alt yorum olarak görmekte ve bundan kaynaklı olarak da ibadethanesinin tüm İslam 

aleminde olduğu gibi “Cami” olduğunu ibadetinin “Namaz” orucunun da “Ramazan” 

olduğunu kabul etmekte ve inkara devam etmektedir. Cem evleri ibadethane değil, tekke 

zaviye statüsünde bir tarikat hane olarak görülmekte ve cem evlerinde yapılan ibadetlerde 

zikir, folklorik gelenek vb olarak tanımlanmakta ve tüm topluma dikte edilmektedir. Devletin  



Dini kurumu olan Diyanet’in verdiği görüşler tüm mülki ve idari kurumlar ile mahkemelerde 

belirleyici olmaktadır. 

Nefret söylemlerinin yasa kapsamında suç sayılmaması, Egemen inancın dışında kalan tüm 

inançlara yönelik her türlü hakaretin cezasız kalması, atılan iftiraların ve bir algı yaratmaya 

yönelik düzmece haberlerin aslının soruşturulmadan itibar görmesi Alevi toplumuna yönelik 

ayrımcı tutum, hakaret ve nefret söylemlerini meşrulaştırmaktadır.  

Yapılması zorunlu olan yeni Anayasa’nın tüm halkları, inançları kapsayan “Demokratik, 

eşitlikçi, özgürlükçü ve Laik” bir Anaysa olması gerekmektedir.  Kendi kendimizi 

kandırdığımız uydurma “İleri Demokrasi ve Türk Laikliği” gibi içi boşaltılmış uluslar arası 

kavramların başına “Türk” kelimesini ekleyerek oluşturmaya çalıştığımız sahte Demokrasi ve 

Sahte Laikliğin terk edilmesiyle bu sorunlardan kurtulmak mümkün olacaktır.  

Yapılacak yeni bir Anayasada; 

-  Devlet tüm dinlere – inançlara eşit mesafede durmalı ve mevcut durumda olduğu gibi 

egemen bir Devlet Dini oluşturmamalıdır.  

-  Devletin bir Dini kurumu olmamalı, hiçbir dini – inancı finanse etmemelidir. 

-  Din – inanç sivil hayata terk edilmeli, Devlet hiçbir dini organizasyonda yer almamalı  

destekçisi ve/veya engelleyicisi olmamalıdır.  

-  Din – İnanç eğitimi, öğretimi okullarda değil, ilgili inancın ibadethanelerinde o inancın 

mensuplarınca verilmelidir.  

-  Her türlü inançlara ve kimliklere yönelik ayrımcı uygulamalar, sözler, hakaretler nefret 

söylemi kapsamında cezai yaptırımlara tabi tutulmalı ve yıllardır mağduriyete uğramış 

topluluklar için pozitif ayrımcılık Anayasal güvenceye alınmalıdır. 

-  Toplumda derin yaralar bırakan Katliamlar için “Yüzleşme ve Hakikatleri araştırma 

komisyonları”  kurulmalı ve bu katliamların halen dahi devam eden sonuçları ortadan 

kaldırılmalıdır. Böylelikle toplumsal barış ve bir arada yaşam kültürü sağlam bir zeminde inşa 

edilecektir.  

 

31.01.2014 

Saygılarımızla 

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği 

Yönetim Kurulu 

 

 


