
 

 

 

 

 

 

 

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu 

AABF 

VE ALEVİLİĞİN AYRI BİR DİN 

OLARAK TANIMLAMA SÜRECİ 

 

 

 

 

 

  



 

 

KISA BİLGİ: 
6 Şubat 1998 tarihinde kurulan „Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu“ Derneği 
Avusturya’da faliyet gösteren 15 Alevi Derneğinin üst çatı örgütü olarak hizmet 
sunmaktadır.  

Adres: Simmeringer Hauptstraße 181/1, A-1110 Wien 

Dernek Kayıt No.: 081181190 

 

AABF ALEVİLİK İNANÇ TÜZÜĞÜ 
DEĞİŞİKLİK SÜRECİ 
 

ALEVİLİK 
TANIMLAMASI 

09.04.2009 
TARİHLİ TANINMA 
BAŞVURU 
TÜZÜĞÜ 
İÇERİĞİNDEN 

AABF derneği tarafından, 9 Nisan 2009 tarihinde 
“Avusturya Alevi Din Toplumu” olarak tanınma başvuru 
yapılmıştır. 

“Alevi” tanımı peygamber Hz. Muhammet’in amcasının 
oğlu ve damadı Hz. Ali’den kaynaklanır ve buna göre 
Ali’nin taraftarları anlamına gelir. 

Alevilik, İslamla özel bağları olan, kendine özgü, senkretik 
bir inanç olup; İslamiyetin içinde bağımsız bir büyüklüğü 
olan bir inanç olarakta tanımlanır. 

  
AABF derneği, 7 Mayıs 2015 tarihinde “Avusturya Alevi 
Din Toplumu” inanç tüzüğünde değişiklik yapmıştır. 

Alevilik, Hak-Muhammed-Ali birliğine dayanan bağımsız 
bir Evrensel inançtır.  

"Alevi" tanımı, Hz. Ali'nin adından kaynaklanır. 

ALEVİLİK 
TANIMLAMASI 

07.05.2015  
TARİHLİ TANINMA 
BAŞVURU TÜZÜĞÜ 
İÇERİĞİNDEN 

  
ALEVİLİK 
TANIMLAMASI 

15.09.2020  
TARİHLİ TANINMA 
BAŞVURU 
TÜZÜĞÜ 
İÇERİĞİNDEN 

Dini topluluk “Özgür/ serbest/ Başı boş Alevi İnanç 
Toplumu Avusturya” (kısaca: “Alevi Avusturya”) adını 
taşır. 

Alevilik, tek tanrılı dinlerin doğuşundan çok öncesine 
dayanan ve bağımsız bir Dindir.  

Alevilik, Ön Asya, Mezopotamya ve Orta Doğu'da tek tanrılı 
dinlerin ortaya çıkmasına rağmen, günümüze kadar 
özgünlüğünü korumuştur 

 



 

 



 

 

DATUM BESCHREIBUNG 

09.04.2009 

Tanınma 
başvurusu 

AABF derneği, 9 Nisan 2009 tarihinde temsilcisi başkan Mehmet Ali ÇANKAYA tarafından, içerisinde tüzüğü ve özellikle inanç 
öğretisinin açıklandığı sunumla birlikte “Avusturya Alevi Din Toplumu” statüsünü kazanmak için İnançlar Dairesi’ne (Kultusamt) 
başvuruda bulundu.  

İnanç öğretisinin tanımında “Alevilik, islamla özel bağları olan senkretik bir inanç ve aynı zamanda İslam içerisinde bir 
büyüklük” olarak belirtildi. Bu tanımlama, dilekçe sahipleri tarafından eklerde sunulan Marburg Üniversitesi, din bilimleri enstitü 
müdürü Prof. Dr. Ursula Spuler-Stegemann ‘ın 2003 yılındaki bilirkişi raporundan harfi harfine aynen alındı. 

20.05.2009 

1. Tüzük 
değişikliği 

20 Mayıs 2009 tarihinde AABF, Alevilik tanınma başvuru Tüzüğünde yaptığı değişiklikte “Alevilik, İslam’la özel bağları olan, kendine 
özgü, senkretik bir inanç olup; İslamiyet’in içinde bağımsız bir büyüklüğü olan bir inanç olarak da tanımlanır” tanımlamasına 
“Alevilik, Muhammet ve Ali tarafından kurulan ilk islamın temsil eder” kelimesini ekledi. Yapılan diğer bir değişiklik ise Tüzük 
içerisinde ön görülen ve yasallaşma sonrası kurulacak olan Eyalet inanç kurumlarının gerekirse “Eyalet İnanç Toplulukları Alevi 
geleneğine uygun olarak, örneğin Viyana Alevi İslam Din Topluluğu vb. isimleri kullanabilirler” maddesini ekledi. 

04.09.2009 

2. Tüzük 
değişikliği 

AABF, 4 Eylül 2009 tarihinde Alevilik tanınma başvuru Tüzüğünde tekrardan değişiklik yaparak İnançlar Dairesi’ne (Kultusamt) sundu. 
Yapılan değişiklikte İnanç öğretisinin tanımında Alevilik senkretik bir inanç olarak tanımlanarak ve kaynağının “Muhammet ve Ali 
tarafından kurulan ilk islama dayandığı” cümlesi aynen yerini korudu. Diğer değişiklik ise yasallaşma sonrası kurulacak olan Eyalet 
kurumlarına (1. değişiklik içerisinde sunulan) “Alevi İslam Din Toplumu” gibi adlandırma hakkı kaldırıldı. 

07.10.2009 

Tanınma 
başvurusu 
askıya alındı 

İnançlar Dairesi (Kultusamt), Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun yasal inanç toplumu statüsünü kazanması için yaptığı 
başvuruyu, Viyana Alevi Kültür Birliği tarafından BMUKK-13.500/002-KA/2009 nolu bildirime yaptığı (Anayasa Mahkemesine) itiraz 
hakkında bir karara varılıncaya kadar “işlemi askıya aldı (dondurdu)”. (Dosya No.: BMUKK12.056/003-KA/a/2009) 

 

KARARIN GEREKÇESİ: AABF’nin en son 4 Eylül 2009 tarihli değiştirilmiş Tüzük versiyonu Avusturya'daki diğer inanç toplumununkiyle 
(Avusturya Alevi İnanç Toplumununkiyle) sadece büyük ölçüde değil, aynı zamanda kelimesi kelimesine aynıdır.  
Tek temel fark: “Alevilik, İslamla özel bağları olan, kendine özgü, senkretik bir inançdır. Bu anlamda Aleviliğin kökeni, Muhammed ve 
Ali tarafından kurulan ilk İslam'a dayanır” tanımlamasıdır. 



 

DATUM BESCHREIBUNG 

Buna karşılık, diğer inanç toplumu (Avusturya Alevi İnanç Toplumu) Alevilik tanımlamasını “Alevilik, Hakk-Muhammed-Ali yolunun 
Kırklar Meclisi’nde olgunlaştığı, Ehli Beytin Kuran anlayışı ve Oniki İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber 
olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le, diğer Anadolu erenleriyle ve ulu ozanlarımızın 
nefesleriyle hayat bulan, kadın ve erkeğin bir arada dede huzurunda saz ve müzik eşliğinde, semahlarla icra edilen İslam inancının 
adı” olarak belirtmektedir. 

(AABF ve ALEVI Tüzüğü bir biri ile kıyaslandığında) Alevi inancının yazılı kaynaklarında, Tanrı anlayışında, Alevilerin özelliklerinde, inanç 
ve itikatta, ibadet (Cem) hizmetinde, İnanç önderlerinin sahip olması gereken özellikleri ve inanç günlerinde (Dini bayramlar), anma ve 
kutlama günlerinde hiçbir farklılık yoktur. Özellikle İnanç önderlerinin temsiliyeti, Hacı Bektaş Veli'nin ve Postnişinin manevi lider olarak 
kabul edilmesi, onun özdeş bir öğreti olduğunu göstermektedir. 

 25.11.2009: AABF, İnançlar Dairesi (Kultusamt) tarafından başvurusuna yönelik verilen BMUKK12.056/003-KA/a/2009 nolu “işlemi 
askıya alma (dondurma)” kararını Yüksek İdare Mahkemesi’ne (Verwaltungsgerichtshof) taşıyarak itirazda bulundu. 

 24.02.2011: Yüksek İdare Mahkemesi (Verwaltungsgerichtshof) AABF’nin itiraz başvurusu geçersiz hale geldiğinden işlem 
durdurma (iptal) kararı verdi.  
(Dosya No.: 2009/10/0249  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2009100249_20110224X00/JWT_2009100249_20110224X00.pdf)  

16.12.2010 

Tanınma 
başvurusu red 
kararı 

İnançlar Dairesi (Kultusamt), Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yasal inanç toplumu statüsünü kazanması için yaptığı 
“Avusturya Alevi Din Toplumu” başvurusunu reddetti. (Dosya No.: BMUKK-12.056/0006-KA/2010) 

KARARIN GEREKÇESİ: AABF tarafından yapılan başvuruda sunulan inanç Tüzüğü, son versiyonunda, Avusturya'daki diğer inanç 
toplumununkiyle (Avusturya Alevi İnanç Toplumununkiyle) sadece bir noktada, İslam Dini ile olan bağlantısı konumu bakımından 
farklıdır. AABF, diğer inanç toplulumunun (Avusturya Alevi İnanç Toplumu) aksine, kendilerini İslam'ın içerisinde bir inanç olarak değil, 
senkretik bir inanç olarak gördüklerini iddia etmektedir. 

AABF İnanç Tüzüğü içerisinde yapılan değişiklikler, Eyalet kurumları isimlerine çeşitli eklemeler yapma, örneğin, Alevi İslam Din 
Toplumu gibi, hakların verilmiş olması ve AABF Yöneticilerinin İslam Konferanslarında bir İslam Alevi temsilcisi olarak yer almaları. 
Tüzükte gösterilmek istenen farklılığın esasında dış hayatta (uygulamada) çelişmekte olduğu ve de gerçeği yansıtmadığının bir 
kanıtıdır. Dolayısıyla AABF tarafından belirtilen farklılıklar Yasanın (İnanç toplumu Yasası) Bölüm 4, Paragraf 1, Madde 2'nin gerektirdiği 
şekilde aranan (mevcut bir inanç topluluğununkinden) farklar değildir. Bu nedenle red kararı verilmiştir. 



 

DATUM BESCHREIBUNG 

02.02.2011 

Anayasa 
Mahkemesine 
itiraz 

AABF, İnançlar Dairesinin (Kultusamt) red kararına (Dosya No.: BMUKK-12.056/0006-KA/2010) Anayasa Mahkemesi 
(Verfassungsgerichtshof) nezlinde itirazda bulundu. 

 28.11.2011: Anayasa Mahkemesi (Verfassungsgerichtshof) 28 Kasım 2011 (Dosya No.: B194/11) tarihinde Kultusamt’ın kararının 
Anayasaya uygun olduğunu belirterek AABF’nin itirazını reddetti. Ama Kultusamt’ın red kararında idari yönden bir eksik olup 
olmadığı kararı için davayı (AABF’nin itiraz başvurusunu) Yüksek İdare Mahkemesine (Verwaltungsgerichtshof) havale etti. 

 16.07.2012: Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyarak itirazda bulundu. 

 26.12.2013: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaptığı ön değerlendirmesinde Avusturya’daki iç hukuk süreci tamamlanmadığından 
ötürü AABF’nin başvurusunu reddetti. (Dosya No.: 45576/12) 

 05.11.2014: Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi (Verwaltungsgerichtshof), AABF’nin Kultusamt'ın 16 Aralık 2010 tarihli kararına 
(BMUKK-12.056/0006-KA/2010) karşı yaptığı şikayeti haklı buldu. itiraz edilen (Kultusamt’ın) karar, idari açıdan hukuka aykırılığı 
nedeniyle bozuldu. (Dosya No.: 2012/10/0005  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2012100005_20141105X00/JWT_2012100005_20141105X00.pdf) 

 

KARARIN GEREKÇESİ: …Bu nedenle, bir inanç toplumu başvurusunun değerlendirilmesi, bu noktada münhasıran tüzükler 
karşılaştırılarak yapılmalıdır. 

07.05.2015 

3. Tüzük 
değişikliği 

AABF, 7 Mayıs 2009 tarihinde İnanç Tüzüğünde yeniden bir değişiklik yaparak İnançlar Dairesine (Kultusamt) sundu. Yapılan yeni 
İnanç öğretisi tanımında “Alevilik Hak-Muhammed-Ali birliğine dayanan bağımsız bir Evrensel inanç olarak tanımlanır ve “Alevi” 
sözcüğü Hz. Ali adından kaynaklanır” olarak belirtildi. 

Tüzüğün inanç maddeleri içerisinde ayrıca “Alevilik’te dini ayinler ve ibadetler, mensupların ana dilinde (Arapça, Almanca, Kürtçe, 
Türkçe,) yapılır” şeklinde düzeltildi. 

Göze çarpan önemli bir diğer değişiklik ise önceki Tüzük değişiklikleri içerisinde “Alevi öğretisinin yazılı kaynakları” (Kutsal Kitaplar) 
başlığı altında yer alan Kuran’ın 7 Mayıs 2015 tarihinde yapılan değişiklikte silinerek tümden kaldırılmış olmasıdır.  



 

DATUM BESCHREIBUNG 

11.05.2015 

Tanınma 
başvurusu red 
kararı 

Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi (Verwaltungsgerichtshof) tarafından red kararı bozulan İnançlar Dairesi (Kultusamt), Avusturya 
Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından yapılan “Avusturya Alevi Din Toplumu” başvurusunu tekrardan değerlendirmesinin 
ardından başvuruyu ikinci kez reddetti.  
(Dosya No.: GZ. BKA-KA 12.056/0006-Kultusamt/2015  Link: www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/kultusamt/bekanntmachungen-kultusamt.html) 

 19.08.2015: AABF, başvurusuna yönelik İnançlar Dairesi (Kultusamt) tarafından verilen ikinci red kararına (Dosya No.: BKA-KA 
12.056/0006-Kultusamt/2015) Federal İdari Mahkeme (Bundesverwaltungsgericht) nezlinde itirazda bulundu. 

 11.03.2016: Federal İdari Mahkeme (Bundesverwaltungsgericht), AABF’nin itiraz başvurusunu asılsız olarak reddetti.  
(Dosya No.: W213 2113447-1/4E  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20160311_W213_2113447_1_00/BVWGT_20160311_W213_2113447_1_00.pdf) 

 22.11.2017: AABF, Federal İdari Mahkemesinin (Bundesverwaltungsgericht) kararını İdari Mahkemeye (Verwaltungsgerichtshof) 
taşıyarak itirazda bulundu. İdari Mahkeme AABF’yi haklı bulurak Federal İdari Mahkemesinin AABF’nin itiraz başvurusunu 
değerlendirmesi gerektiğini belirterek dosyayı tekrardan geri gönderdi.  
(Dosya No.: Ra 2016/10/0038  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2016100038_20171122L00/JWT_2016100038_20171122L00.pdf) 

15.12.2017 

İtiraz 
başvurusuna 
red kararı 

Federal İdare Mahkemesi (Bundesverwaltungsgericht), İnançlar Dairesinin (Kultusamt) 11.05.2015 (BKA-KA 12.056 / 0006-Kultusamt / 
2015) kararına karşı AABF'nin yapmış olduğu 07.08.2015 tarihli itiraz başvurusuna (GZ.BKA- KA 12.056 / 0007-Kultusamt / 2015 ) 
görevsizlik kararı vererek reddetti.  
(Dosya No.: W213 2113447-1 Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20171215_W213_2113447_1_00/BVWGT_20171215_W213_2113447_1_00.pdf) 

 09.01.2018: AABF'nin önceki statüsündeki göreve iade başvurusuna cevaben, Kultusamt'ın 11 Mayıs 2015 tarihli kararına (GZ.BKA-
KA 12.056 / 0006-Kultusamt / 2015), yönelik yaptığı itiraz başvurusu Federal İdare Mahkemesi'nin görevsizlik nedeniyle reddedildi. 
(Dosya No.: W213 2113447-2  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20180109_W213_2113447_2_00/BVWGT_20180109_W213_2113447_2_00.pdf) 

19.01.2019 

4. Tüzük 
değişikliği 

AABF, 19 Ocak 2019 tarihinde Viyana İdari Mahkemesinde gerçekleşen sözlü savunma süreci esnasında, dördüncü kez tanınma 
başvuru tüzüğü içeriğini değiştirerek Mahkeme Başkanlığına sundu. AABF, bu kez içeriğinde bir kez dahi Ehl-i Beyt, 12 İmamlar, Allah 
adı geçmeyen, Aleviliği çok tanrılı bir din olarak gören yeni bir Alevilik Dini icat ettiği tüzüğünü Viyana İdari Mahkeme Başkanlığına 
sundu. 



 

DATUM BESCHREIBUNG 

Yapılan değişiklik öncelikle kurum adı üzerine oldu. 9 Nisan 2009 tarihinde Avusturya’da Aleviliğin yasal statüde inanç olarak kabulü 
için “Avusturya Alevi Din Toplumu” adı altında Kultusamt’a (İnançlar Dairesi) başvuruda bulunan AABF, 19 Ocak 2019 tarihinde 
sunduğu yeni Tüzük içeriğinde kurumun adını “Avrupayi Alevi İnanç Toplumu Avusturya” olarak değiştirdi. 

Uygulanan diğer bir değişiklik ise AABF’nin bir türlü ne olduğu ve de neye inandığına karar veremediği “İnanç öğretisinin tanımı” 
maddesi oldu. Buna göre “Avrupayi Alevi İnanç Toplumu Avusturya” adı altında yapılan inanç tüzüğü içerisinde İnanç öğretisinin 
tanımı “Alevilik, tek tanrılı dinlerin doğuşundan çok öncesine dayanan ve bağımsız bir Dindir. Alevilik, Ön Asya, Mezopotamya ve 
Orta Doğu'da tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasına rağmen, günümüze kadar özgünlüğünü korumuştur” diye belirtildi. 

Yapılan diğer bir değişiklik ise Tüzüğün İnanç Günleri (Dini Bayramlar) maddesi içeriğinde uygulandı. Yapılan değişiklikte önceden yer 
alan “21 Mart’ı Aleviler Hz. Ali’nin doğum günü olarak kabul eder” ifadesi tümden kaldırıldı. Ayrıca İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri 
adına ve de 12 İmamlar’a atıfen tutulan Muharrem ayı – matem orucu açıklaması içerisinde İmam Hüseyin adı yapılan değişiklikte yer 
verilmeyerek kaldırıldı. 

29.01.2019 

Viyana İdare 
Mahkemesi 
kararı 

Viyana İdare Mahkemesi (Verwaltungsgericht Wien), Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) Kultusamt'ın 11 Mayıs 2015 
tarihli kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu reddetti (BKA-KA12.056/0004-KULTUSAMT/2016).  
(Dosya No.: VGW-101/073/17170/2017-60  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2019100049_20190528L00/JWT_2019100049_20190528L00.pdf) 

 

KARARIN GEREKÇESİ: Mahkeme Heyeti, AABF'nin tüzük içeriğinin arakasında durmadığı (gerçeği yansıtmadığı) aksine tüzük 
içeriğinde yapılan değişikliklerin sırf yasal inanç toplumu olarak tanınma amacına yönelik bir girişim olduğu izlenimini edindi. 

...22 Ocak 2019 tarihinde Mahkeme heyetine sunulan Tüzükten yola çıkıldığında AABF'nin hem Kultusamt (04.09.2009 tarihli Tüzük) 
hem de Viyana İdare Mahkemesi'ne (07.05.2015 tarihli Tüzük) olmak üzere (farklı Tüzük içerikleri sunmasından ötürü) gerçek inanç 
tüzüğünü sunmadığı ve böylece sırf yasal tanınma elde etmek için (devlet kurumlarını) aldattığı anlamına gelmektedir. Böylelikle yasal 
gereklilikleri karşılayan gerçeğe uygun hiçbir inanç Tüzüğü olmadığından inanç toplumu başvurusuda söz konusu olmayacaktır. 



 

DATUM BESCHREIBUNG 

 28.05.2019: AABF’nin, Viyana İdare Mahkemesi'nin 29 Ocak 2019 tarihli kararına (VGW-101/073/17170/2017-60) karşı Yüksek İdare 
Mahkemesi (Verwaltungsgerichtshof) nezlinde yaptığı itiraz başvurusu Mahkeme heyeti tarafından reddedildi  
(Dosya No.: Ra 2019/10/0049  Link: www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2019100049_20190528L00/JWT_2019100049_20190528L00.pdf). 

KARARIN GEREKÇESİ: Yüksek İdari Mahkemesi, AABF ile Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVİ) Tüzükleri arasında yaptığı 
kıyaslama (karşılaştırma) sonucunda iki tüzüğün (büyük ölçüde “neredeyse kelimesi kelimesine”) örtüştüğü görüşüne varmıştır. 

AABF’nin dava sürecinde (4 Ocak 2019 tarihli duruşmada Avusturya Alevi İnanç Toplumu’nun (ALEVİ) mevcut tüzüğünü mahkeme 
heyetinden aldıktan sonra) kendi Tüzüğünde değişiklik yapması ve yeni Tüzüğünü 22 Ocak 2019'da Mahkeme Heyetine sunması 
İdari Mahkemenin aldığı karara etkisi olmamıştır çünkü – İdari Mahkeme heyeti görüşüne göre – bu girişim sadece yasal tanınma 
elde etmek için (ALEVİ ile mevcut tüzüklerinin farklı olduğu hissi yaratmak amacıyla) sunulmuştur. 

10.12.2019 

Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi 

 

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu‘nu (AABF), Aleviliğin yasal statüde inanç olarak kabulü için “Avusturya Alevi Din Toplumu” adı 
altında 9 Nisan 2009 Perşembe günü sunduğu başvuru üzerinden geçen 10 sene zarfında 5 kez Tüzük değişikliği uyguladı. Bunun 
sonucunda da AABF Hukuksal mücadelede hep kaybetti ve başvurusuna “Ret” kararı verildi. Avusturya’daki iç hukuk sürecinin 
tamamlanmasının ardından 10 Aralık 2019 tarihinde AABF, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyarak itirazda 
bulundu. 

30.04.2020 

Yeni bir. 
Alevilik 
tanınma 
başvurusu 

30 Nisan 2020 Perşembe günü AABF, Avusturya’da Aleviliğin yasal statüde inanç olarak kabulü için “Avrupayi-Alevi Inanç Toplumu 
Avusturya” adı altında yeni bir tanınma başvuru dosyasını Kultusamt’a (İnançlar Dairesi) sundu. 

Kultusamt’a sunulan “Avrupayi-Alevi Inanç Toplumu Avusturya” başvurusunun Tüzüğü, 19 Ocak 2019 tarihinde Viyana İdari Mahkeme 
Başkanlığına sunulan Tüzük ile aynı kaldı. Yani Tüzük içirisinde Ehl-i Beyt, 12 İmamlar, Allah adı geçmeyen, Aleviliği çok tanrılı bir din 
olarak gören yeni bir Alevilik Din başvurusu yapıldı. 

Link: www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/kultusamt/bekanntmachungen-kultusamt.html  



 

DATUM BESCHREIBUNG 

15.09.2020 

2. Alevilik 
tanınma 
başvurusunda 
değişiklik 

AABF, Avusturya’da Aleviliğin yasal statüde inanç olarak kabulü için yaptığı ikinci bir başvuru dosyasını Kultusamt’a (İnançlar Dairesi) 
sunmasının ardından 15 Eylül 2020 tarihinde başvuruda bahsi geçen kurum ismini “Avrupayi Alevi İnanç Toplumu Avusturya” 
(Europäisch-Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich) yerine “Özgür/serbest/Başı boş Alevi İnanç Toplumu Avusturya” 
(Freie-Alevitische Bekenntnisgemeinschaft in Österreich) olarak değiştirdi.  

AABF, bu değişikliliği Avukatları yoluyla 15 Eylül 2020 tarihinde Kultusamt’a bildirdi. 

 

RIS  Federal Anayasa ve Mahkeme Kararları bilgi edinme sistemi www.ris.bka.gv.at  

Kultusamt İnançlar Dairesi www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/kultusamt.html  

  



 

 
AABF ALEVİLİK İNANÇ TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLERİ KIYASLAMA 

09.04.2009 tarihli Tüzük 15.09.2020 tarihli Tüzük 
 

Kurulmak istenen 
İnanç Toplumunun adı 

Avusturya Alevi Din Toplumu Özgür/ serbest/ Başı boş Alevi İnanç Toplumu Avusturya 

Alevilik tanımlaması “Alevi” tanımı peygamber Hz. Muhammet’in amcasının oğlu ve 
damadı Hz. Ali’den kaynaklanır ve buna göre Ali’nin taraftarları 
anlamına gelir. 

Alevilik, İslamla özel bağları olan, kendine özgü, senkretik bir 
inanç olup; İslamiyetin içinde bağımsız bir büyüklüğü olan bir 
inanç olarakta tanımlanır. 

İnanç sistemimiz, tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasından önceki 
zamanın çok ötesine uzanıyor. 

Alevilik, Ön Asya, Mezopotamya ve Orta Doğu'da tek tanrılı 
dinlerin ortaya çıkmasına rağmen, günümüze kadar 
özgünlüğünü koruyan bağımsız bir inançtır. 

Yazılı İnanç Kaynakları  
(Kutsal Kitapları) 

 Kuran 
 Nech’ül Belaga 
 Buyruk 
 Velayetname 
 Makalat 
 7 Ulu Ozanların Deyişleri/Şiirleri 

 Kuran 
 Nech’ül Belaga 
 Buyruk 
 Velayetname 
 Makalat 
 7 Ulu Ozanların Deyişleri/Şiirleri 

Alevi İnancının 
temelleri 

KELİME-İ ŞAHADET 

„Allah’tan başka bir Yaradan (Hak) yoktur, Hz. Muhammed 
onun Peygamberi ve Hz. Ali velisidir“. 

Buna ilişkin kısa formül şudur: „Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali.“ 

Üye öncelikle İkrar vererek katılır. Kişinin kendi ve toplum ile 
Rızalık içerisinde yaşamı bunun için önemli ön şartlardır. Talip 
Cem ibadeti esnasında Toplumun önünde yemin (ikrar) eder ve 
böylece toplum içerisine dahil olur. Bunu yaparken kendisini 
değer sistemine yönlendirir. Mistik Yol'a bilinçli olarak girerek 
Aleviliğe bağlanır ve bu nedenle topluluğun bir üyesi olunur. 

İnanç Önderleri  Babagan (Yol evladı) 
 Çelebiler 
 Dedegan (Evladı Resul/Peygamber Muhammetin çocukları) 

Alevilik ikrarla katılabilinen bir topluluktur ve bu nedenle soya 
bağlı inanç değildir. Böylece, Talip olan ve herhangi bir Ocak 
ailesine mensup olmayan bilge kişiler (öğretme yetkisine sahip 
olanlar) bile, en az bir ocakzaden Icazet (Yetkinlik belgesi) 
almak şartıyla inanç topluluğunun Dini ritüellerini 
gerçekleştirebilirler.  

Bu hizmeti Icazet belgesi iptal edilene kadar sürdürür. 



 

 
AABF ALEVİLİK İNANÇ TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLERİ KIYASLAMA 

09.04.2009 tarihli Tüzük 15.09.2020 tarihli Tüzük 
 

İnanç Günleri  
(Dini Bayramlar) 

 Hazreti Ali’nin doğum günü 
 Hazreti Hüseyin`in Şahadeti 
 Muharrem Ayı Matem Orucu 
 Aşure  
 Kurban Bayramı 
 Hızır Orucu 
 Hıdırellez 
 Abdal Musa Anma Etkinlikleri 
 Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri 

 Hazreti Ali’nin doğum günü 
 Hazreti Hüseyin`in Şahadeti 
 Muharrem Ayı Matem Orucu 
 Aşure 
 Kurban Bayramı 
 Hz. Hızır'ın (Koruyucu ve Tanrı, Allah, Hakk) onuruna oruç 

günleri 
 Newroz / Hewtemal 
 Hıdırellez 
 Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri 
 Gağand; Üç Kutsal Yetim bayramı 

 

 



 

 

 

AABF’nin İnanç Tüzüğü Avusturya'daki diğer inanç 
toplumununkiyle (Avusturya Alevi İnanç Toplumu) 
sadece büyük ölçüde değil, aynı zamanda kelimesi 

kelimesine aynıdır. 
 

Dolayısıyla AABF tarafından belirtilen farklılıklar 
Anayasanın (İnanç toplumu Yasası) Bölüm 4,  

Paragraf 1, Madde 2'nin gerektirdiği şekilde aranan 
(mevcut bir inanç topluluğununkinden) farklar 

değildir. Bu nedenle red kararı verilmiştir. 

 

 

İnançlar Dairesinin (Kultusamt), 16 Aralık 2010 tarihli Red kararı 

 
  



 

 

 

Mahkeme Heyeti, AABF'nin tüzük içeriğinin 
arakasında durmadığı (gerçeği yansıtmadığı) aksine 

tüzük içeriğinde yapılan değişikliklerin sırf yasal inanç 
toplumu olarak tanınma amacına yönelik bir girişim 

olduğu izlenimini edindi. 
 

Bu izlenim, AABF‘nin önceki Tüzüklerinin içeriğinde 
açıkça belirtilen Dini bayram (resmi tatillerin)  

en son 22.01.2019 tarihinde yapılan Tüzükde yer 
almamasından ötürü de oluşmuştur.  

Ayrıyaten AABF'nin 2009 ve 2015 yıllarında kendi 
tüzüğünde belirttiği „Alevi“ isminin kaynağınından 

son Tüzük içerisinde birden bire uzaklaşması  
(mesafe koyması) sonradan eklenmiş olduğunu 

göstermektedir. 
 

AABF’nin tanınma başvurusunda belirtilen İnanç 
Toplumu ismininde birkaç hafta içinde yaptığı iki 

değişiklik de farklılık yaratma çabasından 
kaynaklanıyor gibi görünüyor. 

 

 

Viyana İdare Mahkemesi (Verwaltungsgericht Wien),  
29 Ocak 2019 tarihli Red kararı  



 

 

 

Yüksek İdari Mahkemesi, AABF ile Avusturya Alevi 
İnanç Toplumu (ALEVİ) Tüzükleri arasında yaptığı 
kıyaslama (karşılaştırma) sonucunda iki tüzüğün 
(büyük ölçüde “neredeyse kelimesi kelimesine”) 

örtüştüğü görüşüne varmıştır. 
 

AABF’nin dava sürecinde (4 Ocak 2019 tarihli 
duruşmada Avusturya Alevi İnanç Toplumu’nun 

(ALEVİ) mevcut tüzüğünü mahkeme heyetinden 
aldıktan sonra) kendi Tüzüğünde değişiklik yapması 

ve yeni Tüzüğünü 22 Ocak 2019'da Mahkeme 
Heyetine sunması İdari Mahkemenin aldığı karara 

etkisi olmamıştır çünkü – İdari Mahkeme heyeti 
görüşüne göre – bu girişim sadece yasal tanınma 

elde etmek için (ALEVİ ile mevcut tüzüklerinin farklı 
olduğu hissi yaratmak amacıyla) sunulmuştur 

 

 

Yüksek İdari Mahkemesi, 28 Mayıs 2019 tarihli Red kararı 
 


