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Abstract 

The purpose of this study  that  investigate historically formations of   
Alevism insights and  identities. Therefore  ,it have been attempted to  deal 
with how Alevism  formed in the face of  Sunnism as ‘eternal’ other with a 
general historical perspective.Accordingly ,first of all it is mentioned that 
debates of identities,following the main cultural features of Alevism are 
summarized. In the next section , it is touched on the general panoramic 
qualities of the formation of the Alevi identity before and after the republic. 
Thinking about the boundaries of Alevi identity, its continuities, negotiations, 
and which factors are influencing identity formation that are the goals of the 
study. 
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Kimliği. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Alevilik kavrayışlarının ve kimliklerinin, oluşumunun 
tarihsel olarak incelemektir. Bu yüzden, Aleviliğin,  ‘ezeli’ öteki olarak 
kurulan Sünnilik karşısında nasıl oluştuğu genel bir tarihsel bakışla ele 
alınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, önce kimlik tartışmalarından 
bahsedilmektedir,  sonrasında, Aleviliğin temel kültürel özellikleri 
özetlenmektedir. Bir sonraki bölümde,  cumhuriyet öncesinde ve sonrasında 
Alevi kimliğinin oluşumunun, genel panoramik niteliklerinden 
değinilmektedir. Alevi kimliğinin sınırları, süreklilikleri, müzakereleri ve 
kimlik oluşurken hangi faktörlerden etkilendiği üzerine düşünmek 
çalışmanın hedeflerindendir. 
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1. Kimlik Tanımlamaları ve Tartışmaları 

Kimlik kavramı, genel anlamda; insanların kim oldukları ve neyin onlar için 
anlamlı olduğunu belirleyen, benimsenen anlayışlarla, ilişkili olarak düşünülebilir. 
Toplumsal kimlik çağdaş sosyolojinin önemli figürlerinden biri olan Giddens’ın 
açıklamasıyla (2010:29), bir bireye başkaları tarafından atfedilen özelliklere 
göndermede bulunmaktadır. Bu özellikler o kişinin en temel anlamda “kim 
olduğunu” gösteren belirteçlerdir. Bununla birlikte kişiyi, aynı özellikleri paylaşan 
öteki insanlarla ilişki içerisine yerleştirir. Buna göre “öğrenci, anne, avukat, Katolik, 
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evsiz, Asyalı, okuma engelli, evli v.s. toplumsal kimlik örneklerindendir.” Toplumsal 
kimlik günümüzdeki kolektif temsil ve küreselleşme döneminde kimliksel var 
oluşu anlayabilmemiz açısından önemlidir. Bu çerçevede Giddens şunları belirtir 
(2010:30): 

Toplumsal kimlikler bireylerin ötekilerle “aynı” olma biçimlerini 
belirtirler. Paylaşılan kimlikler-bir ortak hedefler, değerler veya 
deneyimler kümesine dayanan yüklemler – toplumsal hareket için 
önemli dayanak oluşturabilir. 

Marshall’ın Sosyoloji sözlüğünde konuya değinen sosyologlardan ikisinin Erving 
Goffman ve Peter Berger’in, kimliğin; “toplumsal olarak verilmiş, toplumsal olarak 
sürdürülmüş ve toplumsal olarak dönüştürülmüş” bir şey olduğunu ifade ettikleri 
belirtilir (Marshall1999:405). Goffman’ın (2014), tanımını vurgularsak o kimliği; 
kendimizi başkalarına karmaşık biçimlerde sunuluş, dolayısıyla bir süreç olarak 
ele almaktadır. Konuyla ilgili önemli değerlendirmeler yapan bir başka isim olarak, 
Foucault (2005) ise, kimliğin temelinin, söylemler içerisinde oluştuğunu, daha 
sonra bireyler tarafından benimsenip içselleştirilmesi ve süreç içerisinde kimlik 
duygusunu ve dolayısıyla “Özne inşasını” meydana geliyor, şekilleniyordu. Kimlik 
kavramını psikolojik açıdan bir duygu olarak ele alan ve çözümlemesini bu 
doğrultuda sürdüren Bilgin (1994:55)’e göre: 

Kimlik duygusu, belirli bir etnik grubun, kendi farklılığını inşa 
etmek üzere kendisi için bir referans kaynağı olacak kolektif bir 
geçmiş yaratma çabalarıyla ilgilidir. Dolayısıyla bu geçmiş, bir 
miras olarak çok çeşitli şeylerle(biyolojik, kültürel v.b.) 
doldurulabilir ve geçmişin öğelerinin algılanması ve temsili, 
kimlik taleplerinin yönüne göre şekillendirilebilir. 

Kimlik kavramının özellikle etnik ve dini kimlik kavramlarını düşündüğümüzde 
“kendiliğinden” bir toplumsal katılım ve tanımlama aracı olmaktan çıkıp siyasal bir 
araç haline gelme sürecinin hemen hemen ulus-devletlerin belirmesiyle başladığını 
söyleyebiliriz (Aydın 2003:475). Çünkü ulus-devletleşme sürecinde ulusal 
kültürlerin oluştuğunu görebiliriz. Bu ulusal kültürlerin, çerçevesi çizilen sınırlar 
içerisinde, benzer duygu, düşünüş, edim ve tavırları kazanmış olan bireylerden 
oluşturduğu ve bu bireylerin “ulus”la bütünleşmiş olarak varsayılırlar. Kimlikler, 
bu konjektürde, sınırları belirlenmiş ulusallıklar halindedir. Günümüzde ise 
19.yüzyılda hayal edilmiş ulus-devlet yapılarından ve ulus fikrinden farklı olarak 
tek, homojen, türdeş kültürel yapıların ve dolayısıyla kimliklerin mevcudiyetinden 
çıkmakta küreselleşmenin sonuçları bağlamında, cemaatlere, farklı halklara, çeşitli 
dil gruplarına, tarihi hatıra ortaklıklarına (Aydın 2003:476); cinsel gruplaşmalara, 
kurgusal, somut küçük boyutlara doğru boyutlarını hem genişletmekte bunun yanı 
sıra küçülmekte, parçalanmakta yani çoğullaşmakta, göreceleşmekte  “yeni 
kabileler” ( Baumann 1998:173-177) halini almaktadır. 

Eleştirel kültür alandaki çağdaş teorisyenden biri olan Stuart Hall’un 
değerlendirmesinde kimliği, 80’lerin sonundan itibaren dünyadaki alt üst oluşlar, 
küresel ve yerel tartışmalar çerçevesinde şu şekilde tanımlamaktadır: 

Kimlik,  daima, olumluluğunu olumsuzluğun dar penceresinden 
yakalayan, yapılanmış bir temsildir. Kendini oluşturmadan evvel, 
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ötekinin dolayımından geçmek durumundadır. Bu, bir dizi ikici 
karşıtlık üretir(akt: Seufert: Hall:2005:222). 

Alevilik bir kimlik olarak tartışıldığında karşımıza, kaçınılmaz olarak millet, etnik 
grup, etno-dinsel grup gibi nosyonlar öne çıkmaktadır. Kimlik kavramını, etnik 
grup veya etno-dinsel grup çerçevesinde düşündüğümüzde, günümüzdeki çok 
kültürlülük ve küresel –yerel tartışmalarını anlamlandırabilmemiz mümkün 
olabilir. Bu zeminde yer alan başlıca yaklaşımları ele alırsak, Bunlardan biri olan 
“ilkselci/primordiyalist” yaklaşımlar oluşturur. Bu yaklaşımda, etnik kavramının, 
vurguları soyun, kültürün ve dilin ezeli olarak o topluluğun özellikleri olarak 
nitelendirilen özcü açıklamalar niteliğindedir. Bu bakış açısının en önemli 
teorisyenlerinden olan Smith (1994a:15;1994b),ideal bir etnik toplulukta 
bulunması gereken nitelikleri şöyle sıralar. Bunlar; “kolektif bir özel bir ad, ortak 
bir soy miti, paylaşılan tarihi anılar, ortak kültürü farklı kılan bir ya da birden fazla 
unsur, özel bir “yurtla” bağ ve nüfusun önemli kesimleri arasındaki dayanışma 
duygusu”dur. 

İlkselci yaklaşımlara karşıt olarak etnik gruplara modern çerçevede, araçsalcı bir 
açıdan, yaklaşan kuramcılar, tarihsel süreç içerisinde bağımsız ve otonom 
niteliklere sahip olan ya da bu özelliklere sahip olmak isteyen etnik grupları 
“millet” olarak tanımlamaktadırlar. Anderson (1995)’un deyimiyle sözü geçen 
etnik gruplar “hayal edilmiş cemaatler” dir. Etnik gruplar ulus-devlet haline 
geldikleri zaman dahi, “hayal edilmişler” olarak kalırlar; çünkü mensuplarının 
çoğu, derin bir yoldaşlık duygusuna sahip olmakla birlikte, birbirleriyle hiç 
karşılaşmayacaklardır. Aynı birime katıldıklarını sadece hayal edebilirler 
(Anderson 1995:6-10). Bu bağlamda, etnik grup; kendi üyeleri arasında paylaşılan 
kültürel özeliklerle yani inanç, değer, gelenek, kültürel anlamlar ile ortak dil, din, 
tarih, mekân duygusu, akrabalık ve “ırk”la diğerlerinden ayrılan insan 
topluluklarıdır. Etnik grupların üyeleri kendilerini toplumda yer alan diğer 
insanlardan farklı addederler. Buna karşılık diğer gruplar tarafından da farklı 
görülürler. 

Antropolojideki etnisite çalışmaları alanının, en önemli figürlerden biri olan, 
Frederick Barth, kendi etnik kimlik kavrayışını kendisinden önceki çalışmaların 
belirttikleri, varsaydıkları üzere sabit, verili, özcü niteliklerden ziyade değişken, 
akışkan ve müzakereye açık olduğu, süreç içerisinde farklılaşabileceğini belirtmeye 
çalışmıştır. Frederik Barth’ın etnik grup tanımı sosyal aktörlerin, eyleyenlerin 
içinde yaşamış oldukları gruplara ilişkin yapmış olduklar tanımlamalar sonucunda 
oluşan toplumsal kategoriler olarak değerlendirmektedir (Barth 2001:13).Aynı 
zamanda Barth’ın yaklaşımı içerisinde Özbudun’un belirttiği gibi; toplumsal 
eyleme, kimlik müzarekesine, toplumsal değerlerin karşılıklılık ve karar alma 
yoluyla yeniden üretime dayanan bir bakış açısı bulunmaktadır (Özbudun 
2005:168).Barth’a göre Etnik kimlikler:  “Etnik gruba aidiyetini belirleyen unsurlar 
“objektif”olarak nitelenen farklılıklar değil, toplumsal süreçte oluşan farklılıklardır, 
insanlar sergiledikleri davranışlar açısından ne denli farklı olurlarsa olsunlar eğer 
kendilerini akraba bir topluluk plan B grubuna değil de A grubuna ait 
hissediyorlarsa bu tanımlamayı kimse engelleyemez. Burada objektif farklılıklardan 
ziyade, toplumsal etkileşimin belirlediği farklılıklar önemlidir. İşte bizim üzerinde 
durmamız gereken konu gruplar arasındaki objektif farklılıklar değil, bireylerin 
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kendi kimliklerini tanımlarken kullandıkları unsurların neler olduğudur”(Barth 
2001:18).  

Antropolog Bruinessen (2004)  etnisite konusunda, Barthçı transakiyonel2  
yaklaşıma benzer bir yaklaşımla, etnisitenin ‘akışkanlığından’ bahsetmektedir. Bir 
dereceye kadar kişisel tercihe bağlı olarak oluşabilir, doğuştan edinilmiş, değişmez 
bir kimlik niteliğinde değildir. Buna göre; “Bir kimsenin tek bir etnik gruba mensup 
olması şart değildir. Herkesin kısmen örtüşen farklı kimlikleri vardır ve kişinin hangi 
kimliklerini öne çıkaracağı hangilerini geri plana iteceği duruma bağlıdır. Zazaca 
konuşan bir Sünni Zazadır, Kürttür, Sünni Müslümandır ve Türkiye vatandaşıdır. Bu 
kişi aynı zamanda belirli sosyal sınıfa ve muhtemelen de bir aşirete mensuptur, belirli 
bir köyden ya da kasabadandır ve belki de aynı anda bir şeyhin müridi veya politik 
bir örgütün aktif üyesidir. Bu kimliklerin her birinin kullanılacağı anlar vardır.”  

Aleviliğin, de yukarıdaki yaklaşımlara benzeri bir şekilde sosyal ve kültürel olarak 
inşa edildiği iddia edilebilir. Şunu vurgulamak gerekir ki; Alevilik sadece dinsel 
kavramlarla, anlaşılamayacak bir konu niteliğindedir. Bu nedenle, Alevilik 
kavramı; kimi zaman dinsel, kimi zaman geleneksel, kimi zaman kültürel, kimi 
zaman siyasal,  kimi zamansa hepsini birden içeren kavrayışlarla tanımlanmakta 
ve tartışılmaktadır. Her kavrayış, her tanımlama beraberinde getirdiği 
sınırlandırma, hem iktidarı hem de iktidar güdümlü homojenleştirmeyi gündeme 
getirmektedir. Aleviliğin sıklıkla birlikte düşünülen din boyutuna biraz daha 
bakarsak sanırım bir kimlik olarak oluşumunu daha net olarak görebiliriz. Bu 
çerçevede “ortodoksi”, “heterodoksi” , “halk dini” ve “senkritizm” kavramları 
bizlere yardımcı olur. Yönetenlerin dinsel örgütlenmeleri “resmi din”, “devlet dini”, 
“yüksek din” olarak tabir edilir, “ortodoksi” olarak kavramsallaştırılır. Ortodoksi; 
Yunanca orthos (doğru, hak) ve doxa (düşünce, inanç, kanı) sözcüklerinin 
birleşmelerinden oluşmuştur (Aydın-Emiroğlu 2003:646). Kurumsallaşarak, ‘ 
büyük gelenek’ haline gelen ve bir iktidar odağına, yani devlet aygıtına dayalı 
meşruiyet zemininde, egemen bir söyleme dönüşmüş öğreti veya öğretiler 
“ortodoksi” kavramını karşılamaktadır. İkincisi, yönetilenlerin, tabi olanların 
dinsel yapıları” halk dini” ya da  “heterodoksi” olarak tanımlanmıştır. Alevilik, bazı 
dinsel örgütlenmelerde örneklerini gördüğümüz gibi, toplumsal farklılaşma ve 
uzmanlaşmayı gerçekleştirememiş, merkezi bir örgütlenme tarafından 
yapılandırılmamıştır. Bu durumu “halk dini” başlığı çerçevesinde 
değerlendirebiliriz  “Halk dini” olarak nitelenen dinselliğin bünyesine giren, inanç 
motiflerini ve pratiklerini ‘hurafe’, ‘boş inanç’, veya  ‘batıl (uydurma ) itikad’ 
şeklinde olumsuzlayan ‘yüksek din’(büyük gelenek), aslolanın kutsal metin ve 
peygamberin pratiği olduğu savıyla hareket ederek dinsel davranış ve eylemi 
bununla sınırlar. Halk dini bağdaştırmacı(syncretic) ve uyarlamacı 
(accommodationist) iken , ‘yüksek din’, püriten ve özcüdür.”(Atay 2004:107)      
İslam tarihinde heretik düşünceye sahip kişiler Ortodoks Sünni inanca sahip kişiler 
tarafından ‘zındık’, ‘mülhi’ ve ‘ehl-i sünnet dışı’ olarak tanımlanmışlardır. Bu 

                                                         

2 Bireyler ile bireylerin toplumsal davranışlarda verdiği kararlar arasındaki ilişkilere vurgu yapan 
transaksiyonalizm doğrudan norm ve beklentilerinden türetilemeyen, ancak bir şey elde etme 
arzusuyla güdülenen, stratejik, hesap edilmiş eylemler tanımlanabilir (Eriksen 2004:68) . Bu 
yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biri de, antropolog Frederik Barth’dır. 
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kelimeler Arapçadan gelmiş dinsiz, sapık, sapkın anlamlarını taşımaktadır. 
Ortodoks Müslümanlığa aykırılığı veya inançsızlığı ifade için kullanılmaktadır 
(Ocak 2007a).Görüldüğü üzere, halk dinini tanımlayanların, onun bir aşağılama, 
dışlama, çemberin dışına çıkarma ile tabir edebileceğimiz çabaları olmuştur. Bu 
doğrultuda, heterodoksi; herhangi bir dinin temel inanç dairesinden ‘sapmış’ olan 
akımı veya akımları tanımlamak üzere kullanılan kavramdır. Belli bir dinsel söylem 
tarafından heterodoksi olarak adlandırılan bir inanç geleneği, başka bir iktidar 
aygıtı, odağı tarafından ortodoksi haline getirilebilmektedir. Bu duruma bir örnek 
vermek gerekirse; Şiilik, Osmanlının Sünnilik tarafından oluşturulan dinsel 
söyleminde heterodoksi olarak kabul edilirken Safevi devletinin kurulması ile 
devletin resmi yorumu haline gelmektedir (Aydın- Emiroğlu 2003:646). 

Dinler ve inançlar arasında yaşanan kültürlenmeye “senkretizm” veya 
“bağdaştırmacılık” denilmektedir. Dinler ve inançlar arasında meydana gelen 
temaslarla, etkileşimlerle birlikte bunların sonucunda birbirlerinden kimi inanç ve 
ibadet öğelerini alarak kendi inanç sistemleri içinde özümseyebilirler. Başka inanç 
sistemlerine ait simgeleri kendi yapılarına katarak bu simgelere yeni ve farklı 
anlamlar yüklerler (Aydın 2007:212).İslam içerisinde yer alan Aleviliğin, senkretik 
bir yapı olarak değerlendirenler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Sünni halk İslamı 
içerisinde senkretik motiflerin varlığına yoğun bir biçimde rastlanmaktadır. 
Anadolu coğrafyası içerisinde İslamlaşma süreci öncesinde yaygın ve köklü 
inanışlar ve ritüeller tamamen yok olmamış tam tersine İslam içerisine katılarak 
kendi renklerini sürdürmüşlerdir (Atay 2004:11). 

Alevilik kimliğinin sosyal ve kültürel inşasında önemli nokta diğer etnisitelerde 
olduğu gibi; kendini ve sınırlarını belirleyen “yabancının” ,bir dış grubun varlığıdır. 
Yabancı, ‘Alevi olmayan’dır. Dolayısıyla her etnik grupta gözlenebileceği gibi, 
kimlik duvarlarının yükseltildiği anlardır yabancı ile karşılaşma anlarıdır. 
İncelendiğinde görüleceği üzere yabancının varlığı Aleviliği Aleviliğe daha da sıkı 
bağlar. Ortodoks Sünni İslam nasıl kendi kimliğini oluştururken Aleviliği öteki, 
diğeri olarak tasarlıyorsa; Alevilik de kendi içerisinde öteki kılma etkinlikleri 
yürütmektedir. Sınırlar yeniden ve yeniden, mevcut siyasallık koşullarında yeniden 
ve yeniden çizilmektedir. Bu doğrultuda Alevi kavramı, Okan’ın savunduğu üzere, 
ilkselci yaklaşımlarda olduğu gibi, bütünsel bir anlam ifade edemeyen tam tersine, 
sınırları açık, geçirgen içinde coğrafi, kültürel, sınıfsal, siyasal, yöresel olarak çok 
farklı bireylerin içine dâhil olduğu, heterojen, aynı zamanda günümüzde de 
yaşayan bir “çokluğu”(Okan 2004:18) ifade etmektedir. Bu doğrultuda Alevilik 
tarihin bir döneminde oluşmuş,”donmuş”(Okan 2004:18) bir yapı olmaktan ziyade, 
geçmişten geleceğe sürekli oluş halinde olan bir kültürel kategori olarak 
değerlendirilmelidir. Her zaman mevcut sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkilerle bu 
sosyal ve kültürel inşa oluş hali sürmektedir. 

2. Alevilik Tanımlamaları, Kavrayışları, Algılamaları  

Alevilik, genel bir tanımla Ali yanlılığını, bağlılığını, sevgisini oluşturduğu inancın 
temelinde temel olarak alan İslamiyet içerisinde bir yol alarak tanımlanmaktadır. 
Alevi sözcüğü kimilerince, Ali’nin evi anlamına gelmekte iken büyük çoğunluk 
tarafından  “Ali ile ilgili” anlamına geldiği kabul edilmektedir. Bu inanç 
çerçevesinde, Kutsal olanın sevgiye dayalı olan yanına vurgu söz konusudur. Ali, 
Ehl-i Beyt, on iki imamlar, Hacı Bektaşi Veli Aleviliğin durakları olarak tasarlanır. 
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Aleviliğin kökeni konusunda çeşitli tartışmalar ve tanımlama çabalarının söz 
konusu olduğunu görmekteyiz: Aleviler etnik, siyasal ve inançsal olarak 
farklılaşmaktadır. Etnik farklılaşmayı gündeme getirirsek;   

Anadolu’da Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Kürt Aleviler’in içinde 
Zazalar, Akdeniz ve Ege ‘nin bir kısmında Tahtacılar, Karadeniz’de 
Çepniler, İç Anadolu’da Abdallar olmak üzere farklı Alevi 
toplulukları yaşamaktadır (Ördek ve Yılmaz 2006:297).     

Alevilik bu alıntının da hatırlattığı üzere, etnikliği içeren bir tasarım olarak da 
düşünülebilir. Bu bağlamda, Anadolu Aleviliği tanımı Türklüğe vurgu ile 
şekillenmektedir. Oysaki etnik olarak farklı Aleviliklerin söz konusu olduğunu göz 
önünde bulundurulması gereken unsurlardandır. Kürt Aleviliği, Arap Aleviliği 
bahsettiğimiz durumun örneklerindendir. Anadolu Aleviliği sanki çoğunlukla Türk 
kimliğiyle bütünleştirilir. Oysaki Anadolu denilen coğrafya’da Kürt, Arap 
kimliklerinin de Alevilik inancı çerçevesinde yer aldıklarını görebilmekteyiz. 
Aralarında ortak, temel inanç ve simgelerin, anlamların bulunması ile birlikte 
farklılaşmalar, has özellikler ve dolayısıyla sınırlar belirmektedir. Bu duruma bir 
örnek vermek gerekirse Türk ve Kürt Aleviliğinde ‘cem evi’ geleneği söz konusu 
iken Arap Aleviliğinde ise cem evlerinin varlığından pek söz edilememektedir. 
Bunun yerine türbeler ziyaretler gelenek içerisinde geniş yer tutmaktadırlar. 

Massicard’ın belirttiğine göre (2007:18-19) ; Alevilik toplum dışına itilmiş bir 
aidiyet olarak her türlü ayrımcılığa uğramamak için gizil, takiyye biçiminde --
günümüzde nispeten farklılaşarak- varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Bunun 
yanı sıra Aleviler siyasal bir örgütlülük içerisinde yer alsalar dahi bu faaliyetleri 
yine de Alevilik kimliklerini gölgede bırakacak bir durumu ihtiva 
etmektedir.1980’li yılların sonundan itibaren Kürt milliyetçiliğinin ulusal sınırları 
aşıp uluslar arası boyutta yankı bulması bir kimlik hareketi olarak Alevilik hem 
Türkiye’de hem de Batı Avrupa’daki göçmen nüfus içerisinde kimliği yeniden 
keşfetmenin yolunu açmıştır. Bütün bunlardan hareketle, Massicard (2007:199) 
Aleviliği;  kırsal toplulukları kapsayan hem din, hem kültür, hem kendine ait 
kuralları olan topluluğa aidiyet anlamına gelen yaşam tarzı olarak 
tanımlamaktadır. 

Alevilik konusu ile ilgili günümüze gelinceye değin, farklı açıklamalar ve anlayışlar 
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Aleviliği değerlendirme farklı çerçevelerde 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, Aleviliği tanımlayan kişilerin veya 
toplulukların tanımları çerçevesinde inanç sistemi sosyal, ekonomik, siyasal 
bağlamlarda kendisini tanımlayanların ellerinde Alevilik çatısı altında yer alan tüm 
kişileri “ Alevilik Kimliği” doğrultusunda ele alınmaya çalışılmıştır.  

3. Aleviliğin Temel Kültürel Özellikleri. 

Anadolu kırsalında deneyimlenen Aleviliği içindeki, inanç temel olarak Alevi 
doğulduğu sonradan Alevi olunmadığıdır. Bu durumda Alevi anne-babadan 
doğmuş olmanın gerektiği gibi aynı biçimde Alevi ortamına, Alevi kültürünün ve 
toplumsallığının hâkim olduğu koşullarda yer alındığı için Alevilik kendiliğinden 
edinilen yaşam ve inanç pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır(Yalçınkaya1996:6). 
Arap Aleviliğinin inanç ve kültürlerinin özü olarak nitelendirilebilecek “Nusayri 
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akidesi”ne göre bir kişi Nusayriliği doğumla elde etmektedir. Sonradan Nusayri 
olmak mümkün değildir.(Aslan 2005:29;Sertel 2005;Keser 2005) 

Alevilik içerisinde yer alan Dede, Şeyh, Şıh, İmamlar soylarını Muhammed ve Ali’ye 
dayandıran ve sırları, bilgileri saklayan ve topluluğa aktaran otoritelerdir. Dedeler, 
Alevi cemaatini anlayabilmek için kilit taşlardan en önemlisi olarak kabul 
edilmektedir(Shankland 2003:27). Dedeler, Alevi cemaatinin temel odağı, 
öğretmeni, dünyevi yargıçları, cemaatin din inanç sürekliliğini sağlayan 
kimselerdir. Dedeler, kısaca, Weber’ci anlamda karizmatik kişilerdir Cem ayinlerini 
sadece dedeler idare edebilirler, duaları sadece dedeler okuyabilmektedir. İslam’ın 
bütünü hakkında dedeler bilgilidirler. Alevili dedeleri, Kürt coğrafyasında “Seyit” 
veya “Sayid” olarak tanımlanmakta, sır ve gelenek taşıyıcılarıdır. Muhammed ve 
Ali’ye dayanan soyları vardır. Alevi dedeliğinin Arap Aleviliğinde karşılığı “Şeyh” 
veya “Şıh” olmaktadır. Saydığımız özellikleri bünyelerinde barındırırlar. Bunun bir 
adım ötesinde sadece Nusayrilik inancında olan kişiler için, sırların kuşaktan, 
kuşağa taşıyıcılarıdırlar. 

Dedenin otoritesini kabul eden topluluğun, kültürel özelliklerini, anlam dünyasını, 
paylaşan her bir üyeye “talip” denilmektedir. Alevilik, tarihsel süreç içerisinde 
karşılaşılan baskı ve zorlama sebebiyle kendisini gizli bir biçimde sürdürmek 
zorunda kalmış, yabancının yani Sünni olanın varlığını sürekli olarak dikkate 
almak zorunda kalmıştır. 

Alevi olmak;”Eline, diline, beline sahip ol!” şiarında özetlenmektedir. Bu sözü 
tasavvuf felsefesi temelinde “edep” kavramı ile değerlendiren görüşler mevcuttur. 
Aleviler bu sözü dini inançlarının merkezine yerleştirmişlerdir (Shankland 
2003:27). Alevilik varlığını sözlü kültür biçiminde sürdürmüşlerdir. Kent koşulları 
altında, sözlü aktarım, artık eskisi kadar mümkün olmamaktadır. 

Alevilerin en önemli dinsel törenlerini erkek ve kadınların birlikte ibadet 
içerisinde yer aldıkları “Cem” ayinidir. Cem kelime anlamı olarak toplanma, bir 
araya gelme anlamını taşımaktadır. Ayinleri tanımlamamız gerekirse antropolojik 
değerlendirmeler içerisinde biçimsel, diğer bir değişle stilize, tekrar edici ve 
klişeleşmiş nitelikler sahiptir. İnsanlar ayinler özel veya kutsal mekânlarda ve 
belirli zamanlarda uygulanmaktadır. Ayinler, litürjik düzenleri; yani içinde 
geçtikleri ayinlerden önce bulunmuş sözcük ve eylem dizinlerini kapsar. Ayinin 
katılımcıları içtendir. Ayinler katılımcılar ve gelenekler hakkında bilgiler verir. 
Kuşaklar boyunca tekrarlana gelen ayinler bilgileri, değerleri ve duyguları eyleme 
çevirebilme özelliğine sahiptir. Ayinler toplumsal eylemlerdir (Rappaport’dan 
akt:Kottak 2002:472). 

Alevilikte gerçekleştirilen farklı cem törenleri söz konusu olmaktadır. Bunlardan 
bazıları isim olarak, Görgü cemi, Musahiplik töreni, Abdal Musa Cemi, Nevruz cemi, 
Koldan kopan erkânı, dağdan indirme erkânı v.b.( Fığlalı 1996:330–333). Bu Cem 
adlandırılmaları bölgeden bölgeye de farklılık gösterebilir. Orta Anadolu’da farklı 
adlandırma ve uygulama, Doğu Anadolu’da farklı adlandırma ve uygulama farklılık 
arz edebilir. Cem ayininin ana ritüelini Hüseyin’in Kerbela’da şehit düşmesini 
simgeleyen ifadeler oluşturmaktadır. Ayin içerisinde, Alevi felsefesine dayanan 
sohbetler ve müzik gerçekleştirilmektedir. Ayine katılan herkesin birbiriyle iyi 
geçinen aralarında sorunu olmayan kişilerden oluşması gerekmektedir. 
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Birbirleriyle sorunu olanların sorunu toplu halde halledilmeye çalışılır veya o 
kişiler toplantıya katılmazlar. Ayine katılan herkes birbirini tanımaktadır. Aleviler 
inançlarının sevgiye dayalı olduğunu, insancı bir yapı arz ettiğini belirtirler. 
İnançlarının zorlama ve Tanrı korkusu yüzünden meydana gelmediğini tersine 
içten gelen bir şey olduğunu belirterek, Sünniler ile farklarını bu doğrultuda da 
ortaya koymaktadırlar. Kendi kolektif kimliklerini oluşturan tarihsellikleri 
anmakta belirli yıldönümü ve özel günlerde bu tarihe, olmuş ve olduğuna inanılan 
olumsuz olaylar, felaketler törenlerde yeniden ve yeniden hatırlanmaktadır. Bu 
törenlerde belirli şahıslarla: Ali, Hasan, Hüseyin, Şah İsmail, Pir Sultan, Hacı Bektaş, 
Sivas, Gazi Şehitleri, olayları simgeleyen yerlere; Kerbela, Çorum, Sivas, Gazi, Maraş 
keskin vurgularda bulunulmaktadır Alevilik inancında İslam’ın dört kapı inancının 
mevcut olduğunu görmekteyiz. Bunlar: Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat. 
Shankland bu aşamalarla ilgili şunları belirtir(Shankland 2003:28): 

Bir insan, Allah’a kendi kişisel çabasıyla yaklaşarak bir aşamadan 
bir sonraki aşamaya geçebilir, yani Şeriat’tan Tarikat aşamasına 
(birçok Alevinin bu aşamada olduğu belirtilmektedir),oradan 
Marifet aşamasına geçebilir. Bu son aşamada bu dünyanın fiziksel 
özellikleri artık bir engel olmaktan çıkar. Dede soylarının, ideal 
olarak, bu aşamada olduğu kabul edilir.  

Alevilerin kültürleri içerisinde,  söylenen “nefes”lerin de yeri vardır. Nefesler, 
Türkçe söyleyen yöreler olduğu gibi bazı yörelerde Türkçe nefeslerle birlikte 
Kürtçe duaların okunduğu yerler vardır. Giritli göçmenlerin bir zamanlar cem 
ayinlerinde Rumca nefeslerin de söylenmiş olduğu tarihsel bir gerçekliktir (Küçük 
2003:909) 

Alevilik içerisinde belirtilmesi gereken bir yapı olan “düşkünlük” kurumudur. Bu 
durum topluluk için hoş karşılanmayan davranışlarda, eylemlerde bulunanların 
topluluktan soyutlanmasını ifade etmektedir. Alevilik içerisinde yer alan 
“Musahiplik” toplumsal bağı, bir tür dayanışma kurumu niteliğindedir. Türkçede 
“ahret kardeşliği”şeklinde kullanılmakta olan kurum esasında “yol kardeşliği” 
anlamına gelmektedir (Okan 2004:75-76).Bu kurumun temel özelliği Alevi anne 
babanın çocukları olması sebebiyle Alevi sayılan yetişkin ve evli iki erkek arasında 
kurulan özel ilişki biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Topluluğun onayı ile bu bağ 
kabul edilir ve ömür boyu süren bir ilişki oluşur. 

Anadolu’da diğer bir Alevi grup olan, Nusayriler için, Sünni Kesim tarafından 
Arapça çiftçi anlamına gelen küçümseyici, aşağılayıcı bir biçimde “Fellah” deyimi 
kullanılmaktadır. Nusayrilik inancına sahip olan kimselerin kendilerini “Sır” sahibi 
kimseler olarak değerlendirdiklerini görmekteyiz. Şeyhler, şıhlar dinin ve kitabı 
sırlarının kendileri tarafından bilindiğini ve soy olarak Muhammed ve Ali’den 
geldikleri hususunda topluluğu ikna etmiş karizma sahibi kişiler olarak 
değerlendirilebilir. Nusayrilik inancına sahip kişiler ‘gerçek Müslüman’ olanların 
kendileri olduğunu belirtmektedir. Sünnilik inancının zor ve baskıyla meydana 
geldiğini oysa kendi inançlarının sevgiye, hoş görüye, içtenliğe dayandığını ifade 
etmektedirler. Kadın-erkek eşitliğinin kültürlerinde var olduğunu 
belirtmektedirler. Buna karşın, inanç ile ilgili bilgiler, törenler, uygulamalar 
kadınlara kapalıdır. Bununla beraber sırlar ve inançla ilgili her şey ezeli, tarihsel 
ötekiye yani Sünnilere kapalıdır. İnancın ve sırların genç kuşak erkeklerden 
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“Amca”  olarak tabir edilen kimseler tarafından aktarılmaktadır. Nusayriliği 
dualarından biri olan “Arınma duası”nda Sünnilere, kendilerine yapılanlardan 
dolayı olumsuz ifadeler kullanılmaktadır. Evlilik Anadolu Aleviliğinde ve Kürt 
Aleviliğinde olduğu gibi iç evlilik, grup içi evlilik şeklinde gerçekleşmektedir. Dış 
evlilik grup tarafından hoş karşılanmamakta fakat Hatay bölgesinde Sünni 
kesiminden ziyade Sünni olmayan kişilerle mesela Hıristiyanlarla evlilik hoş 
görülebilir (İşoğlu 2006:461). 

4. Tarihsel Süreç İçerisinde Aleviliğin Durumu ve Kimlik İnşası 

Alevilik kavramının, tarihsel süreç içerisinde bakıldığında; 19. yüzyıldan itibaren 
kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Bu tarihten önce topluluğu nitelemek için 
“Kızılbaşlık” deyiminin kullanıldığını görmekteyiz. Bu deyimin kökenine 
bakıldığında, Safevi sultanı Şah İsmail’in babası olan Haydar’ın başına takmış 
olduğu serpuştan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu dönem 16.yy olarak 
tarihlenmiştir. Osmanlı belgelerinde Kızılbaşlardan Zındık, Rafızî, Şii ve Mülhid 
olarak nitelendirilmektedir (Mélikoff 2012:8). Bu dönemde Kızılbaşlar Osmanlı-
Safeviler arasındaki mücadelede sınır yerlerde, ücra, dağlık, kırsal alanlarda 
varlıklarını, yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Bu mücadele çerçevesinde 
bazı Kızılbaşlar Safevi devletine geçmeyi, göç etmeyi başarırlarken, büyük bir 
çoğunluk Osmanlı Devleti içerisinde merkezden uzak çevrenin ücra, dağlık ve 
kırsal alanlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu doğrultuda merkezi iktidarın 
inancı Sünnilik mezhebi çerçevesinde oluşurken çevre merkezden yabancılaşmış 
kitlelerin inanç sistemi olarak Şiilik-Alevilik çerçevesi içerisinde merkezden 
bağımsız çevrenin inancı olarak değerlendirilmiştir Şiiler, İslam içerisinde, ilk 
belirli muhalif topluluklardan en belirli olanını teşkil etmektedirler. Şiiliğin 
karizmatik önderliğini Osmanlı-Safevi ilişkileri çerçevesinde Şah İsmail 
taşımaktadır.  Bu dönemde Şiilik inancı içerisinde yer alanlar toplumsal konumları 
aşağı katmanlardan oluşan bir yapı görünümündedir. Osmanlılar ile Safeviler 
arasında o dönemlerde yer alan Ortadoğu’daki üstünlük mücadelesi doğrultusunda 
Şiiler Osmanlı nazarında “düşmanla işbirliği” yapan kitle konumunda yer 
almaktadırlar.  Bu tarihsel süreç Şii-Alevi inancı içerisinde yer alan insanları 
ötekileştiren durumlardan birini oluşturmaktadır(Mélikoff 2012). 

Kanuni döneminde, ulemanın varlığı, kendisini daha da yoğun bir biçimde 
hissettirmektedir. Bu durumu bazı araştırmacılar “Müslüman Kilisesi” olarak ifade 
edilmektedir (Mélikoff 2012:3-12) . Bu durum halk inanışı olarak Alevilik inancını 
baskı altına almak demekti. Ordunun düzenli bir ordu haline gelmesi Yeniçeri ocağı 
ile meydana gelmektedir. Aynı dönemde medreseler kurulmakta böylelikle 
Sünnilik İslam devletinin temel ideolojik formasyonu haline gelmektedir. Bu andan 
itibaren Alevilik Türkmen unsurların yalnız kendi inanç sistemleri olarak 
kalmaktadır. Devletin merkezileşmesi Türkmen unsurlara, babalara, dervişlere, 
abdallara olumsuz etkilerde bulunurken, Sünni ulemanın güçlendiği ve kendini 
tesis ettiği dönemlerdir (Yıldırım 2010:96–98). Bu durum 19.yy II. Abdülhamit 
döneminin ideolojik formasyonu olan İslamcılık politikaları ile daha da baskıcı bir 
durum haline gelmektedir. Bu dönemde kırsal alanlara, taşraya din görevlileri 
gönderilmekte aynı zamanda köyler camiler inşa edilmekte, tereddütsüz İslam 
birliği, ümmet birliği Sünnilik inancı çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Böylelikle halk inançları yoğun bir biçimde heteredoks niteliğinden saptırılıp 
ortodoksiye yönlendirilmiştir. 

Sultan II. Mahmut zamanında yapılan reformlara muhalefet eden Yeniçeri ocağı 
kapatılmıştır. Yeniçeri ocağının II. Mahmut tarafından kaldırılması ocağın inancı 
Alevilik inancı olarak kabul edilen, Bektaşiliğin de yasaklanmasına vesile olmuştur. 
Bu dönemde Nakşibendî tarikatı devlet tarafından desteklenmiştir. Bu tarihten 
itibaren Bektaşi ocakları, dergâhları varlıklarını gizli bir biçimde sürdürmeye 
çalışmışlardır. Dönemin koşulları doğrultusunda varlıklarını devam ettirmeye 
çalışmışlardır. 

Jön Türkler Abdülhamit’in tersine daha hoşgörülü bir dini tavır içerisine 
girmişlerdir. Bu dönem aynı zamanda Aleviliğe karşı siyasal önlemlerin ve 
asimilasyon politikalarının gerçekleştirildiğini görmekteyiz (Massicard 2007:40). 
Abdülhamit döneminden sonra İttihat ve Terakki döneminde Alevilik inancı 
üzerinde çeşitli araştırmalar yaptırılmakta, dergâhlarla, tarikatlarla iletişim 
içerisinde yer almaktadır. Bir kısım ittihatçının Bektaşi tarikatına bağlı olan 
üyelerin mevcudiyeti sebebiyle odaklanan esas tarikatın Bektaşilik olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. Bektaşi Dedeler ve dervişler ile görüşen ve politikalarına 
destek arayan parti ileri gelenleri bulunmaktadır (Küçük 2003:902) 

İttihat ve Terakki’nin çalışmaları çerçevesinde, Aleviler Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç etmiş topluluklar içerisinde Türklüklerini muhafaza etmiş kimseler olarak 
ifadelendirilecekti. Turan ülküsü doğrultusunda konumlandırılacaklardı. Alevilik 
ile Turan ülküsü üzerine bağ oluşturulmasının dayanağını Cem ayinleri ile 
Şamanizm ile ilintilendirmeleri ve ibadet dili olarak nefes ve dualarını Türkçe 
söylemeleridir. Bu durum da dönemin Türkçülük akımı ve bunun getirdiği toplum 
ve kültür projesi için önemli bir fırsattı(Küçük 2003:902). 

Bektaşi ve Aleviler İttihat Terakki döneminde ve Mustafa Kemal Atatürk 
döneminde desteklenmişlerdir. Bektaşilerden dönemin hareketleri için destek 
sağlanmaya çalışılmıştır. Mustafa Kemal döneminde harekete destek sağlanmıştır. 
Bu desteğin arkasında Alevilerin Osmanlı yönetimine ve onun temel kaynağı olan 
Sünni inancına olan olumsuz değerlendirmeler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hareketinin yeni bir devlet kuracağı ve bu yeni devlette kendi inançlarını rahat bir 
biçimde sürmeye çalışacaklarına dair inançları, umutları etkili olmuştur. Alevilerin 
bazısı tarafından Mustafa Kemal Atatürk gelmesi beklenen “İmam-ı Mehdi” olarak 
algılanmaktadır ve türlü sıkıntıları yaşadıkları bir inanç alanı olan Sünniliğe bir 
alternatif olarak görülmüştür. Bu çerçevede savaş sonrası cumhuriyet yönetim 
biçimi Aleviler arasında olumlu karşılanmıştır. Anadolu’daki ulusal hareketin 
oluştuğu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk,23 Aralık 1919 tarihinde Hacı Bektaş 
kasabasına gitmiştir. Mücadelesine Anadolu’da farklı toplumsal katmanların ve 
inanç önderlerinin rızasını kazanmak için ziyaretlerde bulunmuştur. Burada 
Mustafa Kemal Atatürk Salih Niyazi ve Cemalettin Çelebi ile milli mücadeleye 
destek konusunda görüşmüştür (Yıldırım 2010:154). Hacı Bektaş dergâhından bul 
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yeni harekete önemli miktarda erzak ve yine önemli miktarda para yardımlarında 
bulunulmuştur3. 

Mustafa Kemal harekete destek sağlamak için sadece Alevi ve Bektaşi 
tarikatlarından destek aramanın yanı sıra Sünni tarikatlarla da diyalog halinde 
olmuştur Mustafa Kemal, 1919–1922 arasında sürekli İslam Birliği temasını 
Osmanlı hükümetine karşı Anadolu Müslüman eşrafını harekete geçirmek için 
kullanmıştır(Mardin 1995:63). Cumhuriyet kurulduktan sonra Laiklik 
uygulamaları derinleşmiştir. Alevilerin laiklik politikalarını desteklemesinin 
ardında yatan nedenlerden biri olarak yapılan düzenlemelerin kimliklerinin ötekisi 
olan Sünnileri hedef alması gösterilebilir. Aralarında Nakşibendî şeyhlerinin de 
bulunduğu dinsel liderlerden destek aramıştır. Onlara açılan Mecliste temsilci 
olarak yer vermiştir. 

Türkiye’de yaşayan diğer Alevi topluluklarına gelirsek, Kürtler’in büyük bir 
kısmının Sünni inancına sahip olmakla birlikte özellikle Sivas, Erzincan, Dersim, 
Tunceli, Bingöl bölgelerinde Aleviliği kabul etmiş geniş bir kitlenin varlığı söz 
konusudur. 1920’lerde büyük bir isyan, çoğunluğu Alevi kökenlilerin oluşturduğu 
Dersim’in doğusunda çıkmıştır. Devlet cumhuriyet dönemi boyunca Kürt ve Zaza 
Alevileri çeşitli tarihsel dönemlerde baskıya maruz bırakmıştır. Kürt Alevileri 
arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün hareketine destek olan kişilerin yanı sıra 
harekete muhalif kişilerin varlığından söz edilmektedir. Önce Koçgiri da sonra 
Dersim İsyanları (1936–1938) Alevi muhalefetinin varlığına işaret etmektedir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkan Koçgiri ve Dersim isyanları kimilerine göre 
Aleviliğin yaşatılması için gerçekleştirilmiş, kimine göre ise Kürt ulusallığını ifade 
eden isyanlar niteliğindedir. Ermenilerin başına gelenlerin bölge halkı içerisinde 
tedirginlik yaratması yine isyanların nedenleri olarak gösterilmektedir. Bununla 
birlikte isyanı gerçekleştirenler Alevilerden oluşmaktadır. İsyana Sünni kesimin 
destek vermediği belirtilmektedir. Buna paralel olarak Şeyh Sait isyanı bu sefer 
Sünni çoğunluğun yer alması sebebiyle Kürt Alevilerden destek bulamamıştır 
(Aslan 2011).  

Din, cumhuriyet döneminde, batılılaşmaya uygun olarak seküler bir düzende 
değerlendirilmiş ve bu doğrultuda vicdanda yer alması gereken bir olgu haline 
gelmiştir. Aynı durum Aleviliği, siyasallaşmasının önüne geçilmesi çerçevesinde 
vicdana hapsedilmesi ve kültürel bir özellik olarak görülmesi konularında da 
gözlemlenir. Cumhuriyetin kurucu kadroları din kurumunu toptan ortadan 
kaldırmak gibi bir amacın tam tersine, dini yeni bir gözle görmek, onu yeniden 
tanımlamayı amaçlanmıştır (Mert 1994;Atay 1996;Mardin 1996)Mevcut olan 
durum meydana getirilmiş ulus-devlet politikaları çerçevesinde “ulusal din” 
geliştirmeye çalışmaktır. Bir imparatorluk yapısında hâkim olan İslami kurum ve 
unsurlar,  ulus-devlet sürecine girildiğinde ulusallığı sağlamanın ve bu ulusçu 
politikaların gerçekleştirilmesinin önünde engel oluşturma ihtimali bulunabilirdi. 

                                                         

3    Bütün bunlara karşın Alevi topluluğu Mustafa Kemal’e koşulsuz destek sağlamamışlardır. Bu 
konuda bir örnek olarak, 1921 yılında Çorum sancağı vekili Cemal Bardakçı o sıralar Milli 
hükümetin Alevi kırımı yapacağına dair söylentiler çıkmış olduğunu belirtmesi 
verilebilir.(Bardakçı1945’dan akt. Yıldırım 2010:3-6) 
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Ulusal dinin gerçekleşmesi Arap İslamı’nın yerine Türk ve Türkiye İslam’ını tesis 
etmek çabalarının söz konusu olduğunu belirtebiliriz. Böyle bir ulusal din 
düşüncesi, Hıristiyan yeniçağında Avrupa’da Reformasyon süreci ile Protestanlığın 
etkinliğinin artması neticesinde oluşan ulusal kiliselerden ilham almış olabildiğini 
düşünen sosyal bilimciler vardır. İlk başlarda Alevi- Bektaşi inancı temelinde bir 
Türk İslamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna karşın savaş sürecince Ankara 
hükümeti ile Aleviler arasındaki ilişki bir mit haline gelmiş olduğunu belirten 
Çamuroğlu’na göre (1998:114) Anadolu Aleviler için hiç de masal ülkesi olmadığını 
belirtmektedir. Cumhuriyeti kuran kadrolar Aleviliği bir inanç, bir kültür, İslam 
içerisinde bir mezhep olarak kabul etmekten ziyade bir folklorik yapı, bir kültürel 
“zenginlik mozaiğinin” parçalarından biri olarak değerlendirilmiş, tanımanın sınırı 
folklorik özellikler olarak Aleviliğin nitelendirilmesiyle mümkün olmuştur. 
Cumhuriyet Alevilerin “asri Türkler” olarak yeni kurulan toplumda yerlerini 
almalarını bekliyordu. Hurafelerle örülü dünya, seyit ocakları, tekkelerin yerel 
ağırlıkları, geleneksel dede-talip bağlarının belirleyici özelliği, heterodoks, Bâtıni 
inanç özellikleri rejim için onaylanmayan özellikler arasında yer almaktadır. 
Cumhuriyet rejimi Aleviliği bir kimlik olarak tanımazken; İttihat ve Terakki 
çizgisinin devamı olan bir gelenekte Bektaşiliğe bir ilgi yöneltilmiştir. Bu kültürün 
araştırılmasına dönük çalışmalar başlamıştır. Devletin o dönemki resmi ideolojisi 
doğrultusunda, Türk unsuru çerçevesinde şekillenecek “öz Türk” inanışı olarak 
görülen Bektaşilik yararlanılmak istenen bir alan görünümündedir. Alevilik 
Türklük Şamanlık doğrultusunda değerlendirilmektedir. Güneş Dil teorisine 
benzer bir şekilde Bektaşi-Türk kültürü yaratılmak istenmesi temel 
yaklaşımlardan birini oluşturmaktadır. Aleviliğin farlı biçimleri de “Türklük” ile 
tanımlanmaktaydı. Örneğin;  Nusayriler “Eti Türkleri” olarak 
değerlendirilmekteydiler(Kineşçi 2017). 

Aynı dönemde, 1924 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması, Şii-Aleviler 
kendi dini kimliklerine bir tehdit olarak düşünmüşlerdir. Bütün reformlara karşın 
tarikatların faaliyetlerinin cumhuriyet yönetimi altında homojen, yekpare bir 
milletin oluşturulmuş olduğu gibi cumhuriyet kadroları inanç konusunda da tek ve 
yekpare bir görünüm sergileyen bir yapının gerektiğini düşünmüşlerdir. 
Cumhuriyet politikaları çerçevesinde, dini grupların ibadet ve ayin yerleri 
kapatılarak Alevilik örneğinde görüldüğü gibi Heterodoks İslam’ın çeşitli biçimleri 
görünmez kılınarak “devlet İslamı” öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapatmalarla 
birlikte hurafelerle örülmüş dünya anlayışlarından uzaklaştırılarak yeni, “pozitivist 
bir İslam anlayışı” öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu süreç içerisinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı kurularak “devlet İslam’ının” toplum genelinde hâkim kılınmasına 
çalışılmış memurlar ordusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu dinsel yapı ise Kemalist 
pozitivizm ve rasyonalite çerçevesinde baskı altında tutulan ve sürekli kontrol 
edilen Sünni İslam’dı. Dolayısıyla devletin inanç alanında ikinci bir var oluşa 
gereksinimi yoktu (Küçük 2003: 903) 

Aleviler arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve toplumun 
laiklik çerçevesinde yapılan düzenlemeler olumlu gelişmeler olarak destek 
bulmuştur. Alevilik kendisini laik cumhuriyet ilkelerini uyum ve kabul temelinde 
kurmuştur. Kemalist ilkeler Aleviliğin kendi kimliği Sünnilik karşısında kurması 
için bir zemin oluşturmuştur. Böylece Alevilik kimliği çağdaş, laik, Kemalist 
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ideallerin taşıyıcısı olarak anlam kazanmaktadır. Mustafa Kemal’in gerçekleştirmiş 
olduğu düzenlemeler Alevililerin de başkalarıyla eşit bir biçimde 
yaşayabileceklerine dair bir kanı oluşturmuştur. Ne ki, aynı dönemde, tekke ve 
zaviyelerin, dergâhların Mevlevilik dışında kapanması Aleviliğin kültürel anlamda 
belleksizleşmesine katkıda bulunan gelişmeler olarak ifade edilebilir. Bu durumda 
Alevilik kırsal alandaki yaşamına hapsedilmekte bireylerin evleri ibadet yerleri, 
cem evleri olarak kullanılmakta köy dernekleri Alevi inanç ve kültür 
örgütlenmelerinin temelini oluşturmuştur. 

1950’li yıllar köyden kente göçün yoğun olarak yaşanmaya başladığı bir dönem 
olarak tabir edilmesi gerekmektedir. Alevilerin kente göç etmeleri ile birlikte 
eğitim ve kamu alanında istihdamları sebebiyle topluma ve hâkim kültüre daha 
yoğun bir şekilde entegre olmaları sosyal anlamda ayrı yaşadıkları Sünnilerle 
yoğun temasa hatta rekabete girmelerine neden olmuştur. Bu durum özellikle 
etnik ve dini grupların temasının yoğun olarak gerçekleştiği büyük şehirlerde iki 
grup arasında gerilimin artmasına neden olmuştur. Kırsal alanlardan kente göç 
edenler hemşerileri ile aynı yerlerde yaşamaya özen göstermişlerdir. Böylece ayrı 
ayrı Alevi ve Sünni mahalleleri meydana gelmiştir (Bruinessen 2004:12). Alevi 
nüfus yeni geldiği kentte genelde gecekondu semtlerinde ve bir arada yaşamlarını 
kurmaya çalışmışlardır. Aleviler açısından durum farklılaşmıştır. Kentleşme 
içerisinde ise Alevilik izole bir unsur haline gelmiştir. Bu durum genç nesil 
tarafından olumsuz bir nitelik taşımaktadır. Bir anlamda bu durum inanç 
sisteminin inandırıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Kent ortamının dağıtıcı, 
çözücü, yalnızlaştırıcı, homojenleştiriciliği gibi etkileri sebebiyle Aleviler, kent 
içerisinde örgütlenmeye kültürlerini korumaya çalışmışlardır. Bir başka deyişle 
Alevilik kentleşmektedir. 

1950’ li yıllarda Demokrat partinin çeşitli Sünni gruplarla ittifak içerisinde olması, 
Alevi topluluklar içerisinde Osmanlı yönetimi altındaki baskı dönemlerini 
hatırlatan bir dönem görünümünü vermiştir (Mardin 1995:125). 1960 darbesinin 
sonuçlarından biri de, Alevilerin kendi kimliklerinin yeniden farkında olmaları ve 
öne çıkarma, su yüzüne çıkarma çabalarıdır.4 Bu eğilim, siyasallaşmış bir biçimde 
bu dönemde Birlik Partisinin kuruluşuna kadar varmıştır. Aynı yıllar içerisinde 
Türkiye Solu içerisinde azınlık grupların desteklendiği ki bu gruplardan biri olarak 
Aleviler de bulunmaktadır. Marksistler içerisinde, bazı Alevi temaları isyan ve 
devrim kavramları içerisinde Mardin’in tabiriyle(1995:125) ‘samimi olmayan’ 
kullanımları mevcuttur. Böylelikle, Alevilik, dini muhalefet, sol radikalizm ve 
azınlık grubu özellikleri ile oluşan belirsiz bir toplam niteliğini kazanmıştır. 

                                                         

4 1963’te Diyanet İşleri Başkanlığı bir yasa tasarısını gündeme getirmektedir. Tasarı bir mezhepler 
şubesi olarak Alevilerin diyanet içerisinde temsilinin sağlanmasıdır. Tasarı Sünni kesim tarafından 
tepkiyle karşılanmış Sünnilik ile Aleviliğin birbirine eşit olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. 
Bu dönem içerisinde Aleviler laikliğin temininin kendilerinin sayesinde mümkün olabildiğini ve 
gerçek vatanseverlerin kendileri olduğunu belirten bir bildiri yayınlamışlardır. Alevi hareketi ve 
siyasallaşması bağlamında ilk örgüt deneyiminin 1964 yılında kurulan Hacı Bektaşi Veli 
Derneklerinin kurulmasıyla başlamaktadır. Dernekler turizm ve tanıtma doğrultusunda 
değerlendirebilir. Devletin müsaade ettiği çerçeve bununla sınırlıdır. Aynı dönemde halka açık Cem 
töreni düzenlenmiştir. 
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Aleviler 1960 darbesinden sonra DP ‘nin devamı AP (Adalet Partisine) yakınlık 
göstermemişler, aksine, CHP ve Türkiye İşçi Partisi içerisinde kendilerini ifade 
etmektedirler. 60’lı yılların görece hoşgörü ortamına paralel olarak bir Alevi siyasi 
partisi olan Türkiye Birlik Partisi kurulmuştur. Alevi kesimin sesi olmaya çalışan 
bir siyasi oluşumdur. Partinin simgesi Ali’yi simgeleyen bir aslan ve onu çevreleyen 
on iki yıldızdan oluşmaktadır Bazı araştırmacılara göre Alevi gençliğinin sosyalist 
solla ilişkilerinin yoğun olması sebebiyle geleneği hatırlatmak ve kaybolmasını 
önlemek için bu parti kurulmuştur. Pek etkili bir siyasal oluşum olamamıştır. 
Türkiye siyasetinde ilk Alevi parti niteliğindeki Türkiye Birlik Partisi gereken oyu, 
desteği milletvekilleri adaylarının seçim bölgelerinde bile sağlayamamışlar, bazı 
yerlerde kısmi ve geçici destek bulmuştur. Bir süre sonra partinin siyasal yaşamı 
sona ermiştir. 

Alevi gençlerinin kente göçle birlikte Dedelerin kutsal görülen otoriteleri gittikçe 
azalmıştır.  Alevi dedelerinin geçim kaynaklarının topluluğun üyeleri tarafından 
toplanan bağışlar, bazı yörelerde, Dedeler, kapı gezip para toplayan kimseler 
olarak değerlendirilmektedirler. Cem törenlerinde de para toplayan kimselerin 
varlığından bahsedilir. Bu durum özellikle 1960’lı yıllardan itibaren Marksist solla 
tanışmış olan gençlerin gözünde onların konumlarının yoğun bir biçimde 
sorgulanmasına neden olmuştur. Marksist solla tanışanların gözünde Dedelerin 
konumu sömürücü, fırsatçı olarak algılanmıştır. Bunun yanı sıra Alevi Dedelerinin 
taliplerine kime oy vermeleri gerektiğini dayatması solla tanışan gençler için 
eleştiri konusu olmuştur.1970’li yıllarda Marksist solun etkinlik kazanması ile 
dedelik, şeyhlik, imamlık müesseseleri itibar kaybetmeye başlamışlardır. 
Karizmatik dini önderlerden boşalan yer ‘Alevi aydınları’ tarafından 
doldurulmuştur (Çakır 2003:82) . Alevi siyasetine yönelenler arasında birbirinden 
farklı tanımlarla harekete geçen eğilimler söz edebilmemiz mümkün 
gözükmektedir.  Aleviliği bir halk hareketi ve ezilmişlerin yanında yer alan bir 
ideoloji mevcuttur. Bunun temelinde ilkin Güney Amerika ‘da 70’li ve 80’li yıllarda 
görülen “Özgürlük Teolojisi” akımına referansla bir açıdan Marksist Alevi teolojisi 
üreten bir eğilim yer alır. Bu eğilim, Kürt problemini de bünyesine almaktadır. Bu 
hareket Engels’in Almanya Köylü Savaşı‘nda belirttiği “Her çağda dinsel savaşlar 
aynı anda yürümekte olan sınıf savaşlarının yansımasından başka bir şey değildir” 
tezine uygun bir teoloji tertiplemişlerdir (Bilici 2003:68) “Pir Sultan Abdal kültür 
dernekleri”, “Pir Sultan Abdal dergisi”, “Kervan dergisi” etrafında yer alan gruplar 
ile Almanya’da kurulmuş olan “Kürdistan Aleviler Birliği” ve birliğin yayın organı 
olan  “ Zülfikar” dergisi kendilerini bu teoloji içerisinde konumlandırmaktadırlar. 
Siyasi bakımdan ve özellikle Kürt milliyetçiliği hususunda aralarında önemli 
kuramsal farkları olmakla beraber grupların birleştiği ortak nokta Alevi 
Teolojisinin bir sentez, bir mozaik oluşturma fikridir.  Önemli sayıda Kürt Alevisi 
Kürt hareketini desteklemişlerdir. Alevilik kimliğinin, Kürt kimliğinden sonra 
geldiğini düşünenler Pir Sultan Abdal’ı kendilerine rehber olarak 
belirlemektedirler. 

1970’li yılların sonlarına doğru mezhepler arası ilişkiler çok gergin bir hal 
almaktadır. Bu dönemde geniş çaplı şiddet olayları vuku bulmuştur. Devletin resmi 
ideolojisi ve Sünni kesimin düşüncesinde Soğuk Savaş döneminde 3 K belirlenmiş 
ve onlarla mücadele etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır: “Kürt”, “Kızılbaş”, 
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“Komünist” (Dumont 1997). Soğuk Savaş döneminde Sünni dindar kesim anti-
komünist milliyetçilikle bütünleşen taşra muhafazakârlığı siyasette ağırlığını 
hissettirmektedir. Sünni Türkler Alevilerle yan yana yaşadıkları bölgelerde 
güçlenebilmek için Kızılbaşların dinsizliği, komünistliği bazı yerlerde (Malatya, 
Elazığ, Erzincan gibi) buna Kürtlüğün de ilave edilmesi ile birlikte Alevi-Sünni 
ayrılığı daha da radikal bir noktaya doğru evrilmeye başlamıştır. Köyden kente göç 
ile Aleviler ile Sünniler kent ortamında karşılaşmışlar. Ticari ve ekonomik ilişkiler 
insanları bir araya getirmektedir. Hoşnutsuzluklar Sünni kesim tarafından daha da 
belirgin bir hal almıştır. Yeni ortakları kabullenememe ve Sünni kesimin konum 
kaybı paniği yaşanan olayların zemininde önemli etkilere sahip görünmektedir. Bu 
dönemde, mezhepsel bölünme (Alevi-Sünni) ve ayrılık dilsel ayrılıktan  (Türkçe-
Kürtçe) daha etkili olmaktadır. 

70’li yıllarda Alevilik kimliği Marksist ve sosyalist yani sol oluşumlarla bütünleşmiş 
Alevilik bir din ve inanç sistemi olmasından öte siyasi bir muhalefet, sol muhalefet 
çerçevesinde biçimlenmekte Aleviliğin özünü oluşturan bir takım temalar, özler 
solla bütünleşmeye başlamaktadır. 60’lı yıllardan gelen oluşumlar, tartışmalar 70’li 
yıllarda da yoğun bir biçimde sürmüş bu dönemde sol Alevilik kimliği ile 
bütünleşirken Sünnilik sağ ideolojiler taşıyıcılığı çerçevesinde 
değerlendirilmektedir.1974’lerde başlayan Alevi –Sünni çatışmaları sokağa 
yansımıştır. 

Bu dönemde Marksist ve sol oluşumların karşısında Milliyetçi Hareket Partisi 
milliyetçi ve anti-komünist bir duruşla sağ siyasette yerini almıştır Aleviler MHP 
tarafından ekonomik sorunlar için günah keçisi ve siyasal malzeme olarak 
kullanılmışlardır (Werle-Kreile 1987:92).  Aynı dönemde İslami düzen ve toplum 
tasarımıyla Milli Selamet Partisi sahneye çıkmıştır. Her iki parti de Sünni yönelimli 
değerlerin taşıyıcısı olarak siyaset yürütmüşlerdir. Sol örgütlenmeler de Alevileri 
temsil etmeye çalışmışlardır 

Toplumsal farklılaşma ile birlikte Aleviler göç ettikleri, süreye kadar Sünnilerin 
elindeki mevkileri zanaat, ticaret, esnaflık, serbest meslek, memurluk gibi elde 
etmeye başlamışlardır. Ekonomik krizin ve bozulmanın söz konusu olduğu dönem 
içerisinde rekabet artmış ve derinleşmiştir. Bazı Sünniler bu değişimi ve 
hiyerarşinin parçalanmasını kabul edememişlerdir Aleviler kentte ekonomik 
faaliyetlere dâhil olmaya başlayarak Sünnilerin egemenliği altında olan pazarın ve 
ilişkilerinin değişmesine vesile olmuşlardır. Bu durumda daha önce oluşmuş olan 
tabakalaşmayı ve hiyerarşiyi değiştirmiş oluşumlar meydana gelmiştir. Bu rekabet 
temellinde gelişen Sivas (Eylül 1978),Kahramanmaraş (Aralık 1978) ve Çorum 
(Temmuz 1979) olayları sağ-sol çatışması temelinde meydana gelen olaylar 
görünümündedir. Burda Alevi ve Sünni kimliklerinin sağ ve sol siyaseti 
çerçevesinde ayrıldığı belirtilmektedir. Olaylar sağcı gruplar tarafından 
başlatılmıştır. Alevi mahallerine yönelik her şiddet dalgası öncesi “Camiye bomba 
atıldı” tahrikiyle Sünni dindarlığın kolayca milliyetçi komandoların sevk ve 
idaresine alınabilmesinin açıklaması bu geleneksel yabancılaşmada yatmaktadır. 
Olaylar arasında muhtemel örgütsel bağ MHP’nin gerilim stratejisidir (Massicard 
2007:64-65).Bu yöntemin uygulanmasındaki amacın iç savaşın koşullarını 
yaratmak ve umduğu askeri müdahalenin şartlarını hazırlamak olduğunu belirten 
yorumlar bulunmaktadır. Bu olayların gelişiminde ve sonuçlanmasında yetkili 
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kurumların rollerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Olaylardan sonra 
CHP’nin sessiz tutumu Aleviler ile partinin arasının açılmasına, uzaklaşmaya neden 
olmuştur. 

1980 darbesinden sonra kolektif kimliğin yeniden kurulmasında, milliyetçi-dinci 
değerlerin yayılmasında tarih, coğrafya, edebiyat ve din kitapları yeniden 
yazıldı(Seufert 1997:66) Buna göre Türk milletinin kuruluş mitosu Müslüman 
Türklüğünü ön plana çıkarmış olan “Malazgirt Zaferi” temelinde 
kurgulanmaktaydı. Böylece Selçuklu ve Osmanlılardan 12 Eylül Türkiye’sine değin 
tarihsel Müslüman Türklüğü tasarlanmakta idi. 

1982 anayasası ile birlikte tüm okullarda din dersi zorunlu hale getirilmiştir. Din 
öğretmenleri imam-hatip lisesi mezunları sınıflarında dini baskı olarak 
kullanmaktadırlar. Din dersi Milli Eğitim müfredat programına göre derslerin 
amacı tüm dinleri ve gerçek İslam’ı öğretmek olarak belirtilmektedir. Oysa 
uygulamada durum farklılaşmakta dersler Sünni öğretinin başatlığı derslerde 
belirgin bir biçiminde farklı inanışa sahip öğrenciler asimilasyona maruz 
kalmaktadırlar. 

Bu dönemdeki önemli bir gelişme olarak, Seksenli yıllarda etnik kimliklerin öne 
çıkmasına paralel olarak, Kürt etnik kimliğinin de yükselmesi ile birlikte Maraş, 
Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Muş yöresinde yaşayan Alevileri de 
etkilemektedir. Kürtlükle Aleviliğin kesişme noktasında Kürt Milliyetçiliğine karşı 
devlet hem Alevi köylerine cami yaptırarak -Türk-İslam sentezinin şiarına uygun 
bir şekilde gerçekleştirilmiş politikalar olarak değerlendirilebilir-ve Aleviliğin 
Türklüğün özü olduğu resmi söylemi bu doğrultuda değerlendirilecek 
politikalardır.  

Dönemin bir diğer karakteristiğini Siyasal İslam’ın gelişmesi oluşturur. Sünni İslam 
‘ın temel amacının İslam’ı tek bir yoruma indirgemek ve kendilerini İslam 
içerisinde gören Alevileri belirlenen yorum içine çekmektir. Bu nedenle 12 Eylül 
rejiminin Alevi köylere cami inşa etmesiyle nitelenen Aleviliği silme ve 
Sünnileştirme politikaları Sünni İslamcılardan geniş destek bulmuştur.80’li 
yıllardaki radikal ve siyasal İslam’ın bu yükselişi Aleviliğin uyanışını sağlayan 
etkenlerdendir. İslamcılık karşısında Alevilik politik olarak laikliğe yönelmişlerdir. 
Kürt milliyetçiliği karşısında ise birlik ve aidiyet olarak Alevilik kimliği içerisinde 
bütünleşmişlerdir. Alevi aydınlarının 80’li yıllarda sol düşünce yerine din ve inanç 
vurguları öne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde, Türkiye’deki kırdan kente göçün 
yoğun olarak yaşanması ile oluşan hızlı kentleşme Aleviliğin sosyal yapısında köklü 
değişikliklere de neden olmuştur. Böylelikle Alevilik yeni ve kentsel ifadeleri 
oluşturmak durumunda kalmıştır. Kent ortamı içerisinde eğitim görmüş Alevilerin 
sayılarının artması ile birlikte Alevi burjuvazisinin oluşmaya başladığı ve yeni bir 
toplumsal tabalaşmanın oluşmasına neden olması oluşturmaktadır (Çamuroğlu 
2003:97). 

Alevilik, devletin bu dönemki söylemi düzeyinde anti-laik, İslami çevrelere karşı 
kullanılabilecek bir mevzi olarak algılanmaktadır. Bir başka şekilde devlet söylemi 
çerçevesinde Kürt milliyetçiliğine karşı bölgede kendisini hem Kürt hem Alevi 
olarak nitelendiren kitlenin varlığını göz önünde bulundurarak Aleviliğin ibadet 
dilinin yoğun olarak Türkçe kullanılması sebebiyle bu kitle Türk milliyetçiliğine 
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bağlanmaya çalışılmaktadır. Resmi söylem içerisinde Alevilik Anadolu’yu 
Türleştiren öncü fatihler olarak değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, Hacı Bektaşi Veli 
şenliklerinde yeniden ve yeniden üretilmeye ve ehlileştirilmeye çalışılmıştır. Bu 
durumun yanında Hacı Bektaşi Veli törenleri üç gün süren Alevileri bir araya 
getirme ve folklorik gösterileri temelinde ilerlemektedir (Dumont 1997:149).Diğer 
yandan,1970’li yıllardan itibaren törenler daha da siyasi, dolayısıyla sol eğilimli 
hareketlerin toplandığı yer görünümünü almıştır. 

1970’li yılların sonundan itibaren, başta Almanya olmak üzere Alevilerin Batı 
Avrupa’ya büyük bir oranda göç dalgası gerçekleşmiştir. Göç eden Alevilerin 
çoğunluğunu sol görüşlü kimseler oluşturmaktadır. Bu göçler, darbe sonrasında da 
yoğun bir biçimde sürmüştür. Önceleri Alevi kimliğine pek vurgu yokken 80’li 
yılların sonu 90’lı yılların başında dünyadaki politik alt üst oluşlar ve kimliklerin 
yükselişi, Alevilik Rönesanssını başlatmıştır .90’lı yıllarda meydana gelen iki olay 
sınırları daha da keskinleştirmiştir.1993’de Pir Sultan Abdal şenliklerinde 
çoğunluğu Alevi aydınların oluşturduğu Madımak Oteli yangını ve devletin ve yerel 
yönetimlerin duruma müdahale etmemeleri ile 1995 bir kahvenin kimliği belirsiz 
kişilerce Alevi kesimden kimseleri öldürmesi daha sonra olaylara, çatışmalara 
polislerin dahil olması ile ilerleyen Gazi olayları devlete karşı tavır alma ve Alevilik 
kimliğinin sınırlarını daha da keskinleştiren gelişmeler olmaktadır.1980 darbesi ve 
devletin söyleminde yaygınlık kazanan “Türk-İslam sentezi” Müslüman kesimin 
İslami kimliklerine yeniden sarılmaları Dünya Politikası İçerisinde Siyasal İslam’ın 
ve fundemental hareketlerin çoğalmasına koşut olarak, 1993 Sivas olaylarında ve 
1995 tarihinde Gazi olayları ile yaşanan kırılmalar, küresel dünyanın çok 
kültürlülüğüne paralel Aleviliğin yeniden keşfedildiğini ve sahiplenildiğini 
görmekteyiz. Bu durum Hall (2000:68 -82) ’a göre: 

Yeni özneler, yeni bölgeler, yeni etniklikler, yeni cemaatler, yeni 
cinsiyetler kendi adlarına konuşmaya başlamışlardır. Kültür ve 
tarih dolayısıyla etniklik yeniden keşfedilmiş, böylelikle yerelin 
yükselişini görmekteyiz”.  

Alevilerin büyük bir kısmı reel sosyalizmin çöküş sürecine kadar Aleviliğin dinsel 
özelliklerini parantez içerisine almışken bu tarihten sonra Alevilik din olarak 
yeniden keşf edilmiştir. 70’li yıllarda, Alevilik geride kalıp sosyalizm öne çıkarken 
yeni dönemde Alevilik ön plana çıkmıştır. İhmal edilen Alevilik bu dönemde 
sosyalizmden bile daha adil, eşitlikçi ve özgürlükçü olarak görülmeye 
başlanmıştır.80’li yılların sonlarından itibaren Alevilik yeniden keşfetme sürecinin 
nesnesi haline gelmiştir. Alevilik kimliğinin yeniden uyanışının görünen ilk 
işaretleri olarak Alevi dergileri ve gazeteleri ile Alevi yazarların Alevilik hakkında 
yazdıkları pek çok yayının ortaya çıkması ile Türkiye’nin her yerinde ve Avrupa’da 
Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerde derneklerin kurulmasıdır. Alevilik 
kamusal alana dâhil olabilmek için bağımsız radyolar, Televizyon kanalları, 
yayınevi ve dergilerle kendisini ifade etmeye çalışmaktadır. Doksanlı yılların 
sonlarına doğru Aleviler milliyetçi söylemin pozitivist ucunda yer almakta Aleviler 
“laik”,Sünniler “şeriatçı” zırhlarına bürünmüşlerdi. Aleviler Türkçe ibadet, sekiz 
yıllık eğitim tartışmalarında” laik ve çağdaş değerlerin taşıyıcısı “ olarak olumlu 
yaklaşmışlardır. Aleviler, bu dönemde çağdaş değerlerle kendi inançları arasındaki 
ortaklığa vurgu yapmaktadır, modern, çağdaş olduklarının altını sürekli 
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çizmektedirler ve toplumsal adalet, eşitlik, özgürlük, eşitlik gibi değerlerin 
kendilerinden çıkmış olduğunu düşünmektedirler (Dumont 1997:159)  

Devlet, 1995’den sonra Alevilere sahip çıkmaya çalışmıştır. Bu çabanın iki 
dayanağı söz konusu olmaktadır. İlki yükselen Sünni İslam’ın siyasal olarak 
yükselmesini engellemek için Alevilere destek olunmuştur. Bunun neticesinde 
Alevilik içerisinde Kemalizm ve laiklik derinleşmiştir. Diğer neden ise mevcut Kürt 
muhalefetin Alevilerle kurabilecek olduğu etnik-duygusal bağı önlemek ve 
zayıflatmak amacını taşımaktaydı. Devlet, sol örgütlere karşı Gazi Mahallesi ve 
Okmeydanı gibi “kurtarılmış “ bölgelerde Alevileri kendi yanına çekmek için 
onların taleplerini kısmen göz önünde bulundurmuşlar. Aleviliği Bektaşilik yorumu 
içerisinde evcilleştirmeye çalışmıştır. Mahallelerde bu düsturla Cem evleri 
açılmıştır. Sol örgütlenmeler devletin Alevilere karşı ayrımcılığı, baskısı, 
asimilasyonuna paralel olarak Alevileri kendi politikalarına çekmeye 
çalışmaktadırlar. 

5. Sonuç 

Temellerini Osmanlı Modernleşmesinden, alan ancak esas olarak Cumhuriyet ile 
birlikte kurgulanan Türk Kimliğinin en çetrefil alanlarından, bileşenlerinden birini 
“din” oluşturmaktadır. Cumhuriyeti oluşturan kadroların dine, İslam’a bakışı son 
derece bulanık ve ikircikli olmuştur. Din, inanç özgürlüğü temelinde 
gerçekleştirilmesi beklenen –en azından tanım olarak laiklik buna denk düşer gibi 
görünmektedir-laikleşme süreci önceleri katı ve radikal bir biçimde dinin kamusal 
alandan uzaklaştırılması fikri ve uygulamaları şeklinde gerçekleşirken daha 
sonraki politikalar dinin tamamen devlet aygıtı tarafından denetlenmesi, baskı 
altında tutulması biçiminde gerçekleşmiştir.  

Alevilik Osmanlı’da devletin resmi politikasının dışında yer alan bir yapı olmuştur. 
Aynı durum cumhuriyet politikaları çerçevesinde Aleviliğe yaklaşımda da kendini 
göstermiştir. Cumhuriyetin din ve laiklik politikaları çerçevesinde Aleviliğe devlet 
eliyle birtakım müdahalelerde bulunulmuştur. Bu motivasyonda,  hegemonik 
kontrol temeldir. Bu durum  “heterodoks” niteliğe sahip olan bir inanç sisteminin 
“ortodoksiye” döndürülmek isteğini gösterir. Aleviliğin ve Alevilerin 
asimilasyonuna yönelik yoğun çabalar bu politikaların ışığında, gözlemlenebilir. 
Bütün bu asimilasyon uygulamalarına karşın, Alevilik etnik ve inançsal bir çeşitlilik 
arz etmektedir. Bütün toplulukları kapsayacak etnik, siyasal, inançsal kısaca 
kültürel, total bir Alevilik tanımının yapılması ve herkesin bu çember içine 
alınması dikkat çekici bir durumu ifade etmektedir. Kitaba bağlı, her şeyin kanonik 
bir biçimde belirlendiği hâkim mezhep ya da inanış olarak kurulan Sünnilik İslamı 
için bile yerel, etnik, siyasal,  inançsal farklılıkları göz önünde bulundurmamız 
gerekirken, ağırlıklı olarak sözlü bir kültür ve bir “ halk dini”  olan Alevilik de bu 
konu daha da müphem bir hal almaktadır. Aleviliği tanımlayan iktidar, kendisini 
bütün Alevileri temsil ettiğini temsil ettiği iddiasıyla ifadelendirir. Bütün bunlara 
karşın süreç içerisinde Alevilik kendini Sünniliğe karşı bir kimlik olarak 
kurmuştur. Bu bağlamda kendi kimliğini korumak ve sürdürmek doğrultusunda 
politikalar üretmiş ve üretmektedir. Aleviliğin tarihini incelemek cumhuriyet ve 
sonrasındaki devlet politikalarının ve bu politikaların şekillendirdiği tarihin 
incelenmesi konusunda önemli olanaklar ve kavrayışlar sağlamaktadır.  
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