Ramazan 2022 - gün 15

bölge:

Aleviler

(TR'de ve balkanlarda)

Aleviler 'standart' müslümanlardan çok farklıdır. Türkiye’deki müslümanların 25% Alevidir,
geri kalanlar Sunnidir. Alevilerin gene 80% Türktür, 20% Kürttür. Sunni müslümanların
toplantıları ve tapınmaları, bilindiği gibi, hepsi arap dilinde oluyor; ama Aleviler Türkçe
olarak toplantı yaparlar.
Aleviler, müslümanlığın ‘Şiiler’ kolunun bir parçasıdır (Sunni – Şii ayrımı konusunda daha
fazla bilgi edinmek için, bu serinin 3. günündeki dosyayı indir). Aleviler de Şiilerin en
aşırı gruplarındandırlar. Ali’yi neredeyse Allah olarak taparlar. Alevilerin arasında ‘ocak’
ve ‘talip’ denilen bir ayrım var: ocaklar, Ali’nin soyundan geldiğini söyleyenlerdir ve daha
üstün bir yer tutarlar. Öbür, sıradan olan ‘talipler’le evlenmezler.
Sunni müslümanlar Alevileri hor görürler, müslüman olarak kabul etmezler. Onları murdar
sayıp haklarında her türlü kötü laf söylerler. Türkiye'de o Sunni-Alevi düşmanlığı o kadar
büyük oldu ki, Sunniler tarih boyunca binlerce Alevi öldürdüler.

1978 - Maraş katliamı
bir cenazede yüzlerce
Alevi öldürdüler.

1993 - Sivas katliamı - bir hotelde toplanan
Alevi yazarları diri diri yaktılar: 37 ölü.

Türkiye aslında birçok halkların ve kültürlerin yanyana yaşadığı bir devlettir. Buna karşın,
70 seneden beri sanki tek bir halk varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Şimdi ise, hükümet
bu politikadan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Büyük kasabalarda Aleviler merkezler açtı.
Okumuş Aleviler kendi kültürü, tarihi ve adetleri hakkında açıkça konuşmaya başladı.
Aleviler için din bir yürek meselesidir. Sadece dıştan birtakım ritual yapmak onlara ters
geliyor. Toplantılarında şarap içerler, namaz kılmazlar. Kuran’ı okurlar, ama onun ayetlerine bambaşka, sembolik bir anlam verirler, düz anlamını red ediyorlar. Kuran’ın dışında ‘buyruk’ dedikleri başka kutsal kitaplara da saygı duyarlar. Alevi kadınlar başörtü takmazlar, toplantıda erkeklerin yanında yer alırlar, onlarla birlikte çalgı eşliğinde ilahi
söyleyip dua ederler. Toplantı yerlerine cami değil, ama 'Cem Evi' denilir.
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Aleviliğin öğretişine göre, tanrıya tapınmanın en yüksek derecesi, Allahla birleşmek
demektir; kaldı ki, ancak çok az Aleviler bu dereceye eriyorlar. Sevgi ve af etmeye çok
önem veriliyor. Aleviler, hırsızlık, yalan ve zinaya çok karşıdırlar. İyi bir Alevi, ‘eline,
diline ve beline’ hakimdir derler.

Türkiye'de en çok Alevilerin yaşadığı bölgeler
Alevilerin en yoğun olduğu yerler, orta ve doğu Anadolu’dur. Oradaki köyler hala epey
geri kalmış sayılıyor. Ama birçok Alevi artık Türkiye’nin büyük kasabalarına ve Avrupa
devletlerine taşınmıştır.
Türkiye’deki Mesihçilerin birçoğu, Alevi ailerlerden gelmiştir, çünkü öğretiş ve adetler
bakımından Alevilik Hristiyanlığa daha yakındır, ne kadar Sunniliğe.

Aleviler Türkiye'de dışlanıyor - Almanya'da daha fazla haklara sahip
Eskiden Osmanlıların yönetimi altında kalan Balkan devletlerinde de bazı Aleviler yaşıyor.
Bugünlerde kendilerini Sunni müslümanlardan ayrı tutuyorlar, köylerine yollanılan hocaları kovuyorlar v.s., fakat onun dışında pek aktif değiller.
Bulgaristan'ın birçok yerinde eski kutsal adamların türbelerini rastlamak mümkündür. Bu
türbeler ('yatırlar' da deniliyor), halk için önemli ziyaret yerleridir. Her yıl belirlenen
günlerde etraftaki bütün bölgelerden gelenler, türbenin içine girip gelecek yıl için
kısmet, uğur diliyorlar. Orada yatan ve baba denilen kutsal adamdan sağlık ve her türlü
yardım bekliyorlar. Bütün gece o yerlerde kalıp büyük piknikler de yapıyorlar.
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Osman Baba (Haskovo/BG) - Demir Baba (Razgrad/BG) - Ali Koç Baba (Nikopol/BG)
Dua edelim:
•

Hem Türkiye’de, hem de Avrupa devletlerinde giderek daha fazla Aleviler imana
gelsinler ve İsa Mesih’in iyi haberini yaysınlar.

•

Alevilikten gelen imanlılar zamanla Alevi kültürüne uygun tapınma yolları
bulsunlar. Aynı zaman, kendi kimliğini Alevilikte değil, ama İsa Mesih'te bulsunlar.

•

Bulgaristan'ın Haskovo (Hasköy) kasabasında, hem de ona yakın olan Teketo
köyünde (Osman Baba'nın türbesi olduğu yerde) bir avuç Alevilikten gelen
imanlılar var. Bir zaman aralarında toplantı yapardılar, şimdi toplantıları bulgarca
oluyor. Dua edelim ki, Haskovo'daki Alevilere güçlü bir tanıklık olsunlar.

•

Bulgaristan'dan Avrupa'nın daha zengin devletlerine göç eden mesihçiler, her yerde
topluluk kurdular (şu anda: yaklaşık 60 tane). Onlar da bütün Avrupa'da alevilere
tanıklık etsinler. Fransa'nın Bordo şehrinde bir topluluk onu zaten şu anda yapıyor.
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