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Değerli Canlar, 
 
ULUSLARARASI ALEVİ ARAŞTIRMA, DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI 
Eşbaşkanları olarak sizleri muhabbet ve saygı ile selamlıyoruz.  
 
Sizlere Vakfımız hakkında -bize gelen sorular karşısında- hem bazı  
bilinmeyen konuları açıklamak hem de değişik konularda bilgi aktarmak 
istiyoruz.  
 

Hz. Ali Efendimiz der ki: 
 

“İnsan bilmediğine düşmandır.” 
 

Bu tanıtım broşüründe, toplam 12 soruda Vakfımızın konumu, ulularımızın 
mekânlarına yaptığımız ziyaretler ve bugüne dek yaptığımız diğer 
çalışmalar hakkında çıkartılan uydurma haberleri ele aldık ve bunlara 
cevap vermeye çalıştık. Vakfımızın tanıtımı olarak tamamlayıcı bir çalışma 
olması niyetiyle sizlere sunuyoruz.  
 
Sabır ve samimiyetle okumanızı, değerlendirmenizi, olumlu ve olumsuz  
görüşlerinizi, hatta başka sorularınızı da yöneltmenizi arzu ederiz. 
Samimiyet ve gönülden cevap vereceğimizi de bilmenizi isteriz. 
 
 
Sağlık ve esenlik diler, saygılar sunarız. 
 
Neriman Ҁatuk   Cemalettin Özer             
Eşbaşkan    Eşbaşkan  
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SORULAR ve CEVAPLAR 
 
 
1.) Vakfınızı kısaca tanıtır mısınız? 

Vakfımızın resmî adı “Uluslararası Alevi Araştırma, Dayanışma ve Eğitim Vakfı”, kısa adı 
ise “Uluslararası Alevi Vakfı”dır. Kurumumuzun merkezi, Almanya’nın Bielefeld 
kentindedir.  20 kurucu üyemiz ile yola çıktık. Hedefimiz, bu sayıyı “Kırklar” adına 40 
üyeye çıkarmak. İnancımız gereği kadın-erkek eşitliği anlamında iki eşit başkanlık ile 
temsil ediliyoruz. AABF’nin 1998 programında  yer alan “Alevilik Tanımı”nın kabulü, 
Vakfımızın birliği adına önemsediğimiz bir değerdir ve bu nedenle özellikle Vakıf 
Senedimizin giriş bölümünde bulunmaktadır; yönümüze yön veren bir tanımlamadır.  

(Alevilik Tanımının tam metnini sanal sitemizde bulabilirsiniz: https://www.alevi-
vakfi.com/bakis-acimiz/ )  

Vakfımız, siyasi amacı olmayan partiler üstü bir kurumdur. Uluslararası faaliyet 
gösterdiği için, sadece Türkiye ve Almanya’da değil, Alevilerin yaşadığı diğer tüm 
ülkelerde de Alevilik eğitimi, araştırması ve Alevi canlarla dayanışma çalışmaları yapan 
ve yapmayı hedefleyen  çok dilli bir kurumdur.  

 

2.) Vakıf kurmadaki amacınız nedir? 
 

 Yaşanılır ve bilinçli bir Alevilik. 
 Birçok insan “Aleviyim” diyor ancak, inanç anlamında kim olduğunu, nereden 

geldiğini, bağlı ocaklarını, pirini, mürşidini tanımıyor. Müsahiplikten, görgüden 
habersiz. Bu alanda taban çalışması yapmak ve yayınlamak istiyoruz. 

 Ciddi ve kapsamlı olarak Alevilik ile ilgili görsel, yazılı-sözlü nakledilen bilgileri 
toplama, arşivleme çalışmaları ve bu tür çalışmaları desteklemek istiyoruz. 

 Alevi kurumlarının  eğitim ve inanç aktivitelerini teşvik etmek istiyoruz. 
 Çocuk ve gençler için Alevi inancına ilişkin öğretim materyallerini hazırlatmak, 

temin etmek ve sunmak istiyoruz. 
 Alevi inancından olan yaşlı insanların bakımı için var olan veya oluşacak 

kuruluşları teşvik etmek ve desteklemek istiyoruz. 
 Bilhassa muhtaç ve yetenekli Alevi gençlerin eğitimlerini tamamlamasına yardım 

etmek istiyoruz. 
 İnançsal araştırma alanında inanç önderlerini ve akademisyenleri teşvik etmek 

istiyoruz. 
 Tüm Alevi kurumlarına maddi kaynak ve personel temininde destek sunmak 

istiyoruz. 

Burada örnekler halinde sıraladığımız hedeflerimiz, Vakfımızın kuruluş senedinde de 
yer almaktadır.  
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3.)      Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar nelerdir?  

Altta, kısaca sıraladığımız ve sonuçlandırdığımız çalışmalarımızın detaylarını, 
hazırladığımız broşürde ve internet sayfamızda (www.alevi-vakfi.com) bulabilirsiniz.  

 13 üniversitesi öğrencisine burs verilmesi (Vakfımızın son genel kurulu, 
Odenwald Cemevinde yapıldı. Genel kurula katılan vakıf üyelerinin ve 
misafirlerinin  yemek için yaptıkları katkılar karşılığı 3 öğrenci bursu Odenwald 
Cemevi adına imkân buldu.) 

 “Her eve bir BUYRUK” kampanyası; 
 Ali Yenialtun Dedenin  “İkrar Erkânı”  ve “Hakk´a Yürüme Erkânı” kitaplarına 

baskı desteği; 
 Profesör Dr. Ali Yaman Dedenin  “Şah-ı Merdan’a talip olanlar: Kızılbaşlar, 

Aleviler, Bektaşiler” adlı  son kitabının dağıtımı için 500 adetlik bir kampanya; 
 “Alevi Kitap” adlı kitap sitesinin (https://alevi-kitap.net) kurulması: Geleneksel 

Alevilik üzerine yazılmış kitapların tanıtımı, satışı, dağıtımı ve tavsiyeler;  
 Alevilerin aradıkları bilgileri bulabilmesi için bize ait olan “Alevi Portal” isimli bir 

sitenin (https://de.alevi-portal.net/) kurulması;  
 Fikir atölyesi çalışmaları;  
 Sempozyumlar; 
 9 günlük İran gezisi: Alevi ulularının mekânlarını ziyaret (Tebriz, Erdebil, Alamut 

kalesi,  Tahran, Nişabur  ve Meşhet); 
 7 günlük Irak gezisi: Alevi ulularının mekânlarını ziyaret (Bağdat, Necef ve 

Kerbela); 
 “Hak Viranede Gizlidir” adlı yardım kampanyası: Tunceli’nin Hozat ilçesinde 

yaşayan bir engelli canımızın olumsuz koşullardaki evinin yıkılarak yeniden 
yapılması. Bu  talep Necati Şahin tarafından geldi. 

 Bazı nedenlerden dolayı zor günler geçiren ve icra riskiyle karşılaşan St. Pölten 
Cemevi’ne Avrupa çapında yardım kampanyası; 

 “Kara Kışta Umut Ol” adlı yardım kampanyası: İstanbul, Nevşehir-Hacıbektaş ve 
Erzincan olmak üzere toplam 617 aileye  yiyecek desteği; 

 İzmir’in Kınık ilçesinde yaşayan N.K. isimli genç bir kadının dört yaşındaki kas 
hastası kızı D.K. için hizmetini görecek özel yatak ve elektrikli ve tekerlekli 
sandalyenin alınması;  

 Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde; gelen insanların soğuk, sıcak ve yağışlı 
ortamlarda dışarıda kalmaması için, bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı 
yapılan, içinde mutfağı da olan 300 kişilik bir mihman evinin (Stuttgart Alevi 
Vakfı ile ortaklaşa) yapımı;  

 “Susuzluğa Umut Ol” adlı yardım kampanyası: Tunceli ilinin Mazgirt ilçesine bağlı 
Darıkent adlı köyün su sorununun çözümü için projenin gerçekleştirilmesi;  

 “Herdif’te Bir Ağacım Olsun” adlı doğayı koruma kampanyası;  
 M.U. isimli SMA hastası bir kişi için kişisel yardım kampanyası. 



 

12 Soruda Tarih Sayfa 
Vakfımız 18.11.2022 5 / 8  

Aralık 2020’de kurulan bir vakıf sadece bir yıl içinde (2021’de) yaklaşık 64.000 EUR  
bedelinde insanlara yardım ulaştırdı. Bu çalışma ve hizmet küçümsenmemeli. 

 

Yapmayı planladığımız çalışmalar: 

Yukarıda sıraladığımız bazı çalışmalara ek olarak gelecekte … 

 inançsal ve kültürel anlamda ulu ozanlarımızı müzikal olarak anmak, 
eserlerindeki felsefeyi anlatmak;  

 Dünyanın her yerinde Alevi ulularının mekânlarına ziyaretlerin devamının 
yapılmasını, çok arzulayıp kendi başlarına gidemeyen canları bu mekânlara 
ulaştırmak için vesile olmak; 

 Hz. Ali´nin bâtın doğumu için  kapsamlı anma etkinliği yapmak 

… gibi projeler üzerinde çalıştığımızı söyleyebiliriz. 

 
 

4.) O halde Uluslararası Alevi Vakfı bir inanç kurumu mudur? 

Vakfımız; bir inanç kurumu değil, inançsal çalışmaları teşvik eden, destekleyen, eksik 
bırakılan alanları tamamlayan bütünleyici bir kurumdur. İnanç kurumu olabilmesi için, 
içinde anaların ve dedelerin, onların da birlikte oluşturduğu analar/dedeler kurulu veya 
divanı olması lazım. Vakfımızın böyle bir kurulu yok. Bizim; eğitim, araştırma, 
dayanışma ve halkla ilişkiler kollarımız/gruplarımız var. 

 
 

5.) İnanç konusunda farklı ne söyleyebilirsiniz ? 

Köylerde geleneksel Alevilik, ikrar ve rızalık ile yaşıyordu. Mürşit, pir, rehber ve talip 
ilişkisi ve de ocakların işlevi etkindi. Avrupa’da örgütlenme, dernekler aracılığı ile  
oluşturuldu. Geldiğimiz noktada her dernek bir köy konumunda oldu, bina sahibi 
olundu. Bütün enerji ve paralar binaların inşasına ve tamiratına harcandı. Ne var ki 
inancımızı yaşatmak, dernek modeli ile olmadı, olmuyor da. 2012 yılında sorunlar ve 
çözümler konusunda tarafımızdan her cemevine kapsamlı bir dosya sunuldu. Geldiğimiz 
noktada, her 10 cemevinin bağlı olduğu bir dergâh oluşturulacak bir sistem öneriyoruz. 

Cemevlerinde maalesef her çalışma yapılamıyor, katılım sağlanamıyor, ekonomik güç 
oluşturulamıyor. 

Bunlara karşın bir dergâh içinde anaların ve dedelerin eğitimi, kapsamlı bir kütüphane, 
Alevi mimarisinin yansıması, sempozyumların düzenlenebilmesi gibi geniş kapsamlı ve 
bilhassa inançsal düzeyde faaliyetlerin yürütülebilmesi gibi hedefler var.  
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6.) Avrupa’da  federasyonlar (ör. AABF)  ve başka Alevi kurumları varken, bir de 
vakıf kurmak ihtiyaç mıydı ve neden? 

Evet, Vakfımızı kurmak bir ihtiyacın sonucuydu. Çünkü, herkes her şeyi yapamaz. Görev 
paylaşımı gerekir ki, bu amaçla hedefe daha kapsamlı ve hızlı olarak varılır. Örneğin  
AABF’miz Avrupa’nın önemli merkezlerinde örgütlenmeyi tamamladı, herkesin 
ulaşabileceği  Alevi kurumlarını var etti. Bunun yanı sıra resmî anlamda hak 
antlaşmalarını gerçekleştirdi. Almanya’da okullarda Alevilik dersi verme hakkını da aldı.  
Ancak, alsa da “dernekçilik” olgusu sonucu öğrenci-öğretmen sayıları itibarıyla istenilen 
noktaya gelmiş değil.  Bu noktadan itibaren vakfımız buradaki ihtiyaca cevap vermek 
için  destek sunacak. 

 

7.)    Var olan federasyonların  karşıtı mısınız? Aleviler bölünüyor mu ? 

Kesinlikle hayır. Yukarıda belirtildiği gibi, AABF 30 yılını geride bırakmış, 
örgütlenmesini tamamlamış, resmî anlamda yasal haklarını elde etmiş bir kurumdur. Ve 
bizler bu 30 yıllık süreç içerisinde AABF’nin bu noktaya gelmesindeki özverili bireyleri, 
Cemevlerimizin de uzun soluklu üyeleriyiz. Vakfımız ise bu büyük yapının 
tamamlayıcısıdır. Ulu ozanımız Pir Sultan Abdal’ın “Gelin canlar bir olalım” deyiminden 
yola çıkacak olursak, federasyon ve vakıf olarak hepimiz zaten biriz ve bir bütünüz.  

 
8.) “Uluslararası”  derken, herhangi bir ülkenin güdümünde misiniz?  

Dış destek kaynaklarınız var mı? 

Hayır. Kimsenin güdümünde değiliz. Dış kaynaklarımız olarak, bizi destekleyen Dünya 
ülkelerinin tümündeki  bilim kadınlarını ve bilim adamlarını, kütüphaneleri ve müzeleri 
sayabiliriz.  Takdir edersiniz; Alevilik, Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile başlayan ve bugüne 
gelen bir süreçtir. Ve Alevilik, bugün Dünyanın her köşesinde bulunan Aleviler ve tarih 
içinde Alevi ulularının ebedî mekânlarının olması nedeni ile uluslararasıdır. 

 
9.) Birtakım iddialar var…  

 
a) Çeşitli devletler ile birlikte çalıştığınız iddia ediliyor. Ne söylersiniz?  

Ne münasebet! Sorunuza sondan başlayalım. Bizde iki eşit başkanlık var. Kadın ve erkek 
eşitliliğini savunduğumuzu ve de yaşadığımızı yukarıda belirttik. Bu yalanı iddia edenin 
eşit başkanlıktan haberi olmadığı, dolayısıyla bizi tanımadığı ortada. Üstelik, eş 
başkanımızın biri evlad-ı resuldür. Biz işimize bakıyoruz, dedikodu ile kaybedecek 
zamanımız yok. Dedikodu bizim ilkemiz değil, yapanlar da Alevi olamaz.  Zaten Alevi 
toplumu çok zaman kaybetti. İddiaya sadece gülüp geçelim.  
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b) İnançsal ve örgütsel yapıya zarar verdiğiniz, yol ve erkânı yozlaştırdığınız 
iddia ediliyor. Cevabınız nedir ? 

Alevilik, erkânları ve kuralları ile vardır. Bizim inançsal temelimiz “4 Kapı - 40 Makam” 
üzerinde kuruludur. Bu kadar yalanı üretenlere marifetlerini 3. kapı olan Marifet 
kapısında verelim. Bu kapıda  inancımız edepli olmayı, kinden uzak olmayı, yalandan 
arınmayı,  utanmayı  ve hoş görülü olmayı öğütler.  Kısaca; eline, beline, diline sahip 
olmayı öğütler. Tavsiyemiz dört kapı ve kırk makamı öğrenmeleridir. 

 
c) Bir de “AABF’den uzaklaşanlar” diye nitelendiriliyorsunuz. Bu söylem 

hakkında ne dersiniz ? 

Bu iddia doğru değildir. AABF 30 yaşını aştı. Genel merkez, bölgeler ve merkezlerde 
toplamda binlerce yönetici geldi geçti. Her döneme ait yönetimlerin çalışmalarını tasvip 
etmeyen yüzlerce insan oldu. İddia edilen mantıkla hareket edilse; onlarca oluşumun, 
yüzlerce yöneticinin ve binlerce üyenin cemevlerinden ayrılması gerekirdi. Ama 
görüyoruz ki Cemevlerinin ve de üyelerinin sayıları artmakta. Vakfımızın yöneticileri ve 
çoğu kurucu üyeleri de aynı zamanda, aktif veya artık pasif, AABF’nin çatısı altındadırlar.  

 

10.) Halkla iletişim aracınız var mı?  
Kendinizi insanlara hangi kanaldan anlatıyorsunuz ? 

Sosyal medya kanallarımız ve sanal sitelerimiz var:  

 https://www.alevi-vakfi.com/ 
 https://www.alevibilgileri.com/  
 https://www.alevihafiza.com/  
 https://alevi-portal.net/  

Üçüncü şahıslarla birlikte çalıştığımız internet siteleri: 

 https://www.alevitakvimi.com/ 
 https://www.alevitischer-kalender.de/ 

Bunların haricinde bazı tarafsız ve bağımsız televizyon kanalları bizlere imkânlar 
sunuyor. 

 

11.) Vakfın ekonomik kaynakları  var mıdır, nelerdir ? 

Şu an gönüllü 20 kurucu üyemiz var. Her üye 2.500,- Euro ödeme yaptı. Üyelik bedeli ile 
50.000,- Euro miktarında Alman Devleti nazarında teminat karşılığı bulunmaktadır. 
Bugün için üye canlar, yapılan organizasyonlar ve sosyal medya sayfaları için gönüllü 
olarak ek dayanışmada bulunmaktalar. Ancak, süreç içinde proje desteği, bağışlar, 
sponsorlar ve etkinlik dayanışma katkı payları da olacak. 
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12.) Son söz ne olur ? 

 
Muhammed Ali´dir kırkların başı 

Uralım Yezid´e laneti, taşı 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli´dir eşi 

Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. 
 

Son söz olarak; AABF’nin 1998’de kabul ettiği ve hâlâ geçerli olan ve bizim de Vakıf 
olarak kendi programımıza temel kaynak olarak dâhil ettiğimiz “Alevilik tanımını” dile 
getirmeyi uygun görmekteyiz: 

 

Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz. Ali’nin adaletinden 
ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve 
hoşgörüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma 
ilkelerini şart koşan ve bunu musahiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı 
insanları çatısı altına alarak manevi  ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda 
kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı 
düşünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden, İslam 
dinini kendine göre -Sünni ve Şii inancının dışında- yorumlayan; aslı doğruluk, kemali 
dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla 
yoğrulmuş, insan-ı kâmil, yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkuyu asıp sevgiyle 
Tanrı’ya yönelen, En-el Hakk ile insanın özünde tartıyı gören, yaradan ile yaradılan 
ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan, edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline 
koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, 
kişinin ahlak ve karakterli yasam ilkelerini belirleyen, dini biçim ve şekil olarak değil, inanç 
olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve Batın-i özelliğiyle evrimleştiren, akıl ve 
iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten 
canların inanç sistemidir. 


