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Alevilik çalışmalarında iki ana düşünsel akım belirginleşir. İlki onu politikleşmiş 
Senkretik bir kültür-kimlik hareketi olarak değerlendirir ve ayrı, özgün bir din sistemi 
olabileceği görüşünü, örneğin bir kozmolojisi olabileceğini kabul etmez. Biraz da 
buna tepki temelinde, ikinci hâkim eğilim Aleviliği bir dinsel inanma biçimi olarak 
kabul eder ve çoğunlukla yeniden inşa etmeye çalışır. 

leviler, Türkiye’nin en kalabalık etno-dinsel toplu-
luğudur. Kamusal ve siyasal alanda Aleviliğin gö-
rünürlük kazanması ise yakın siyasal-toplumsal 
tarihimizin dikkat çekici ve en çok tartışıla gelen 
olaylarından birisidir. Birçok boyutuyla 20. yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren ivmesi artan mo-
dernleşme süreçlerinden (ve böylelikle ortaya 
çıkan iç ve dış göç hareketleri ile kentleşme dina-
miklerinden) istim alan Alevilik, bir diğer yandan, 
1990’lar sonrasında küresel ve bölgesel konjonk-
türel gelişmelerin tetiklediği (etno-politik) kim-
lik hareketi görünümü de kazanmıştır. Böylelikle, 
2000’li yıllarla birlikte Aleviliğin Türkiye’nin top-
lumsal ve siyasal gündeminde kendisine özgü sü-
reklileşmiş bir gündem haline geldiği söylenebilir. 
Fakat ciddi bir yayın patlamasının yaşandığı ko-
nu hakkındaki en belirgin özelliğin ise hâlihazırda 
farklı toplumsal kesimler (politik görüşler) tara-
fından temsil edildiği iddia olunan “Alevilik al-
gılarının ve pratikleri”nin ortaya çıkardığı bitim-
siz polemikler toplamı olduğu da öne sürülebilir. 
Nitekim gelinen aşamada, Alevilik üzerine birbi-
rinden önemli farklar barındıran eserler toplamı, 
halen karmaşık ve belirsiz görünümler sunmakta-
dır. Söz konusu ihtilafların önde gelen başlıkları, 
“Alevi uyanışı” gibi hemen tüm tartışmaları örten 
yakın tarihsel süreçle ilişkili olarak, “Alevilik ta-
rihi”, “Alevi toplulukların etno-kültürel farklılık-

ları”, “Alevi diasporası” ile ibadet ve sosyo-kültü-
rel faaliyet mekânları olarak beliren “Cemevleri” 
mekânlarıdır diyebiliriz. 

Batı Asya’da (Ortadoğu’yu içerecek şekilde Bal-
kanlardan Kafkaslara uzanan) oldukça geniş bir a-
landa yaşayan Alevi topluluklar farklı dillere ve u-
lusal aidiyetlere bölünmüş olarak günümüzde hayli 
çeşitlilikler gösterir. Tarih boyunca, bu farklı kül-
türleri kapsayacak merkezi bir siyasal toplumsal 
örgütlenme (örn. devletleşme gibi) kurumsal ola-
rak ortaya çıkamadığından, yerel kültürel aidiyet-
lerin belirgin olduğu, kültürün kurumsal meka-
nizmalarının daha ziyade sözlü kültüre dayandığı 
birçok özgün kültürel modeller kurarak yaşamış-
lardır. Sadece, bugünkü Türkiye’de yaşayan Alevi 
topluluklar düşünüldüğünde bile, bölgesel olarak 
birbirlerinden önemli farklar sundukları görülür. 
20. yüzyılın ve küreselleşme süreçlerinin belirledi-
ği çeşitli ölçekteki akademik ve politik tartışmalar 
(uluslaşma, çok kültürlülük, kimliğin yeniden ü-
retimi, yeni toplumsal hareketler vb.) elbette farklı 
“ulus” aidiyetlerine temel olabilecek dil, yaşam bi-
çimi vb. özelliklerle ayrılan Alevi toplulukları hak-
kındaki görüşleri de çeşitlendirmiştir. 

Bu yazıda, sayfa sınırına da riayet ederek, 
Türkiye’de Alevi topluluklar hakkında ortaya çı-
kan yazında dikkati çeken genel bazı yaklaşımlara 
ve kavramlara dair eleştirel bakışlara değineceğim. 

A

Alevilik yazınına eleştirel bakışlar

Bitmeyen polemik: Aleviler kimdir?
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‘Geleneksel Alevilik’ - 
‘modern Alevilik’ 
Ele alınabilecek ilk hâkim yaklaşı-

mın, “gelenek” ve “modernlik” iki-
lemiyle inşa edildiğini söyleyebiliriz. 
Güncel çoğu araştırmada “geleneksel 
(otantik) Alevilik - modern(leşen)/
kentli Alevilik” kavramlarıyla ifade 
bulan ve “sosyal değişme içerisin-
de farklılaşmış/farklılaşan” Alevilik-
leri karşılaştırmaya dayanan yönte-
min tercih edildiği anlaşılmaktadır. 
Burada gelenek ve modernlik ikiliği 
kapsamında bir nevi “mühürlenen” 
(daha uygun ifade edecek olursak 
“kavramsallaştırılan”) tarihsel sürek-
lilik ilişkilerinin, dinsel inanma bi-
çimi olan Aleviliğin (tarihsel boyu-
tuyla) içerdiği özgün kopuşları ve 
(özellikle) yeniden kurulan bağlan-
tıları, bazı tercih edilmiş tarihsel kı-
rılmalarla yeniden kurguladığı gö-
rülebilir. Köylerden şehirlere göç, 
gündelik hayatın çeşitli modernleş-
me araçlarıyla (elektrik, radyo, te-
levizyon, uydu yayınları, akıllı tele-
fonlar, internet vd.) tanışması, Alevi 
toplulukların sosyalizm gibi modern 
ideolojilerle tahkim edilmiş politik 
kimlik hareketleri içerisinde yer al-
maları gibi argümanlar, tarihin bir 
anına kadar sanki hiç bozulmadan 
yaşatılan ve birden dönüşüme uğ-
rayarak, söz konusu ettiğimiz genel 
tartışmalı tabloyu ortaya çıkaran ya-
şam ve düşün biçimlerinin nedenleri 
olarak değerlendirilmektedir. 

Esas olarak Türkiye’nin yakın si-
yasal ve toplumsal tarihine odakla-
narak kurgulanan bu gibi araştırma 
kuramlarının, yöntem olarak, kül-
türün gündelik hayatın akışı içeri-
sinde (elbette tarihsel tecrübelerine 
ve kolektif aklına yaslanarak) be-
lirlediği ekonomik, sosyal, siyasal, 
dinsel vd. varlık stratejilerini anla-
mamızı önemli ölçüde engelledi-
ğini düşünüyorum. Örneğin siya-
sal boyutuyla (Kerbela çilesinin ya 
da Sivas Katliamı’nın, Suriye sava-
şıyla beliren siyasallaşmış mezhep-
çi bölgesel politik gerilimlerle yeni 
anlamlar kazanan ya da Alevilerin 
kolektif belleğine yerleşen Haziran 
Ayaklanmasının ve “şehitlerinin” et-
kileri gibi) kimi yeni Alevi sembolle-
rinin veya dinsel boyutuyla yeniden 
kurgulanan kimi ritüellerin (örne-
ğin “Dergâhta Birlik kararları”nın1), 

güncel bağlamda, toplumsal örgüt-
lenmede nasıl karşılık bulduğu ve 
neleri kapsadığı gibi soruları, böyle-
si bir epistemolojik kurguyla değer-
lendirmek eksik kalacaktır kanaa-
tindeyim. İdealize edilen “geleneksel 
Alevilik” ve modern, dönüşmüş, de-
ğişmiş yeni bir (kültürel) kimlik ola-
rak Alevilik, gündelik hayatın olağan 
akışındaki dinsel, toplumsal ilişkileri 
ne ölçüde açıklayabilir? 

Çoğunlukla “geleneksel Alevilik” 
ve “modern Alevilik” ikilemi üzeri-
ne örülen bu tartışmalarda, hedefle-
nen öncelikli amaçlardan birisinin 
Aleviliğin tanımlanması olduğu gö-
rülmektedir. Elbette ki Alevilikle il-
gili her çalışmanın önceliği, kimli-
ğin tanımlanması sorunsalıdır. Zira 
her araştırma süreci (geri kalan fark-
lı görüşler ve iddialar arasında) ken-
di pozisyonunu ve argümanlarını 
tutarlı biçimde savunabilmelidir. Bu-
nun içinse olgunun içeriği ve kap-
samı hakkında bir tanım aralığına 
sahip olmak durumundadır. Belirtil-
melidir ki gerek Alevi toplulukların 
(yaşam ve geçim biçimleriyle yakın-
dan ilişkili) etno-kültürel farklılıkla-
rı sebebiyle, gerekse (siyasallaşmış, 
etno-politik kimlik olarak Aleviliğin 
yaşadığı siyasal-tarihsel süreci de-
ğerlendirme amacındaki) kültürün 
yeniden inşasına odaklı yaklaşımlar 
sebebiyle bugün çeşitli “Alevilikler” 
vardır. Dolayısıyla kimliğin tanım-
lanması hayli meşakkatli olduğu ka-
dar, sadece Alevileri değil toplumun 
genelini ilgilendiren bazı sorunların 

da (örneğin Kürt ulusal meselesi gi-
bi) sağlıklı değerlendirmeleri için ö-
nem arz etmektedir.

Alevilik tanımlarını, “geleneksel” 
ve “modern” kurguyla olan teorik i-
lişkisi bağlamında, iki ana kategori-
de değerlendirmeyi uygun buluyo-
rum. İlki, inanç odaklı tanımlardır 
diyebiliriz. Aleviliği “bir dinsel inan-
ma biçimi” olarak ele alan bu yak-
laşımlarda, Sünni-İslam’dan ayrışan 
kültür öğelerine yönelik vurgu belir-
gindir. Fakat yine aynı kategoride, A-
leviliği Sünni İslam’a benzer biçimde 
kurumsallaştırma fikrinde olan, do-
layısıyla kitabi-dinsel retoriği daha 
kuvvetli görüşler de vardır. Denebi-
lir ki birbirine karşıt söylemlere sa-
hip olsalar da ortaklaştıkları konu, 
bir dinsel inanma biçimi olarak Ale-
viliğin modern kentli yaşam içerisin-
de nasıl yeniden kurumsallaştırıla-
bileceği sorunsalıdır. Dolayısıyla bu 
gruptaki eylemlerin kimliğin sürekli-
liğini sağlayabilmek için ürettiği kimi 
yeni kültürel aktörler ve ilişki biçim-
leri, mevcut yaklaşımla bakıldığın-
da, yeterince analiz edilememektedir. 
Örneğin dernek veya vakıf statüsün-
de kurulan cemevlerinin, (kurucula-
rının politik performanslarına göre) 
yönetim kurulları ve üyeleri ile din-
sel bir sistem olan Alevlikteki dinsel 
otoriteler ve müritler/mensuplar a-
rasındaki ilişkileri nasıl yeniden dü-
zenlediği, bu süreçte ne tür süreklilik 
ilişkilerinin üretildiği, bunda ne gibi 
dinamiklerin belirleyici olduğu, yeni 
aktörlerin kimler olduğu vb. gibi.

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki sahillere yakın dağlık bölgelerde Tahtacılar Alevidirler 
ve geleneklerine çok bağlıdırlar.
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Öte yandan, Aleviliği “kültür o-
daklı” tanımlama eğilimindeki ikin-
ci yaklaşımda ise (siyasal ve kamu-
sal düzlemde) kimliği etno-politik 
bir toplumsal hareket olarak değer-
lendirme tutumu baskındır. Alevili-
ği “tarihsel bir kesinti” bağlamında, 
küreselleşme süreci etkisiyle ken-
disini yeniden tanımlayan bir kim-
lik hareketi olarak değerlendiren bu 
görüşlerde, “kentleşme” olgusu be-
lirleyicidir. İnanç boyutundan ziya-
de yaşama tarzına (kültürüne, sos-
yo-politik kimliğe) yapılan vurgu, 
sözlü aktarımın yerini yazılı ve gör-
sel iletişim araçlarıyla yeniden şekil-
lenen iletişim ve ilişkisellik biçim-
lerine bırakması gibi dönüşümler 
öne çıkarılan argümanlardır. Kuşku-
suz olgular somut tarihsel, sosyal ve 
mekânsal süreçlere yaslanmaktadır. 
Ancak bu araştırmaların metodolo-
jik olarak Aleviliğin değişen tarihsel 
ve toplumsal şartlardaki dinamizmi, 
süreklilik biçimleri ve varolma stra-
tejileri bağlamında kimliğin dinsel 
öğelerinin rolünü önemsizleştiren 
yaklaşımlar barındırdığı söylenebilir. 

Bu epistemik kurgudan hareketle, 
“sosyal-kültürel değişme”, yani “ge-
lenekselden moderne” kurgulanmış 
“dönüşmüş ya da dönüşen Alevilik” 
örnekleri, karşılaştırmacı yöntem-
le yeniden inşaya tabi tutulmakta-
dır. Örneğin bugün “yaşlı kuşak” ve 
“genç kuşak” gibi klişeleşmiş analo-
jik kavramsallaştırmalarla basite in-
dirgenen ikilemlerle örülen Alevi-

lik yazınında, “geleneksel Aleviliğin” 
hem akıl hem uygulama boyutuyla 
dramatik biçimlerde tarih sahnesin-
den çekilişine tanıklık ederiz. Kar-
şımızda ise “modern” hayata “daha 
yatkın olan” ve elbette “genç kuşak” 
Alevilerin temsil ettiği dinsel-sosyal 
davranış alanı olarak yeni bir tür Ale-
vilik, sosyal değişmenin gözlem labo-
ratuvarı olarak belirivermiştir. Araş-
tırmalar bu alandaki yeni semboller, 
değerler, davranışlar ile çoğunlukla 
tümünün (piyasa ekonomisi ve tü-
ketim kültürü bağlamlı olarak değer-
lendirilen) maddi kültürel ürünler-
deki tezahürleri üzerinde yoğunlaşır. 
Ne ki aslında tam da bu alanda fark-
lı içsel dinamikleriyle ortaya çıkan 
dinsel semboller, kurgular ve aktör-
lerle birlikte, tümüyle yeni olmayan 
ancak dönüşen tarihsel, toplumsal, 
mekânsal boyutlarıyla farklı dinsel 
düşünce ve davranış örnekleri belir-
mektedir. Asıl soruların, “kültürün 
içsel dinamiklerinin” nasıl çalıştığı ve 
gözlemlenebilir davranışın inşasında 
ve sürdürülmesinde nasıl işledikleri 
üzerine odaklanması gerektiğini dü-
şünmek faydalı olabilir.

Örneğin Alevilik Türkiye’de dev-
let tarafından dini bir kimlik ola-
rak tanınmamaktadır. 2000’li yıllar-
la birlikte gündeme gelen “Alevilik 
açılımı” gibi girişimlerin, kimliğin 
kamusal temsilinde Alevi topluluk-
lara nispeten alan açtığı iddia edile-
bilirse bile, bunun konjonktüre göre 
değişken ayrışmalar, arayışlar içeri-

sinde yeni siyasal tutumlara yol ver-
diği de pekâlâ söylenebilir. Genç 
kuşak Aleviler, siyasal-kamusal a-
landa uğradıkları baskılara ve ay-
rımcılığa karşı özellikle son on beş 
yılda siyasallaşmış güçlü bir kim-
lik alanı üreterek tepki veren “Ale-
vi Hareketi”nin önde gelen aktörle-
rindendir. Dolayısıyla, günümüzde 
“geleneği” sürdüren ve hatta “son 
temsilcileri” olarak kodlanan yaş-
lı kuşakların gündelik yaşam kültü-
rünün biçimlenişinde uyarladıkla-
rı davranışlarında, genç kuşakların 
taşıdığı yeni kültürel standartlarla 
etkileşimlerinde geleneğin sürdü-
rülebilmesine katkıda bulunmakta-
dırlar. Keskin bir gelenek-modern-
lik ikileminden ziyade, çatışma ve 
gerilimler yerine ilgi çekici bir uyar-
lanma stratejisinin yeniden üretimi 
söz konusudur. Bu süreci çözümle-
yebilecek farklı kuramsal, kavram-
sal ve yöntemsel yaklaşımlara ihti-
yaç vardır. 

Öte yandan kuşakların Aleviliği 
algılama ve sürdürme pratiklerin-
de, sosyo-ekonomik değişme gibi 
boyutlar da davranışların biçimlen-
mesinde belirleyicidir. Kırsal ya-
şamdan kent yaşamına geçiş ve yeni 
üretim süreçlerine dâhil olan Ale-
vi toplulukların önceki yaşam tarz-
larına uyarlı dinsel pratiklerinin ve 
düşüncelerinin yeni kültürlenme(2) 
süreçlerine uğraması da kabul edil-
mesi gereken olgulardır. Örneğin, 
günümüzde kentlerde olduğu kadar 
kırsal yerleşimlerde de inşa edilen 
cemevlerinin, Alevi topluluklar nez-
dinde içerdiği dinsel, sosyo-politik 
ve kültürel farklılıklar ile benzeşim-
ler ele alınabilir. Dolayısıyla “gele-
neksel” olarak addedilen dinsel-sos-
yal semboller, kurumlar, davranışlar 
yahut ilişkiler günümüzde de var-
dır. Yok olmak yerine çok yönlü ve 
yeni ilişki süreçleriyle birlikte yaşa-
maktadır yahut yaşamaya çalışmak-
tadır.( )

Burada kanımca dikkat çekilme-
si gereken bir konu da vardır. Gele-
neksel-modern ikilemi üzerine inşa 
edilen Alevilik araştırmaları ve tar-
tışmaları, bu toplulukların günde-
lik yaşam kültüründe yaşayan sem-
boller ve davranışlar dünyasının 
karmaşık iklimini anlamayı sakat-
layacak ölçüde genel geçer bir söy-

Aleviliği “bir dinsel inanma biçimi” olarak ele alan yaklaşımlarda, Sünni-İslam’dan ayrışan 
kültür öğelerine yönelik vurgu belirgindir.
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lem de oluşturmaktadır. Alevilik ya-
zınında sıklıkla karşılaşılan bazı ön 
kabuller gibi… Örneğin, Alevilerin 
tarih sahnesinde (varoldukları ilk 
günden itibaren) “baskılara uğra-
dıkları, katledildikleri ve fakat buna 
karşın inanç biçimlerini ve dünya 
görüşlerini inatçı bir şekilde koru-
dukları” düşüncesi en belirginlerin-
dendir. Bu yaklaşım tarihsel ve top-
lumsal olgu olan kültürel kimliğin, 
statik bir yapıymışçasına değerlen-
dirilmesine önayak olmaktadır -ki 
son derece eksik ve hatalıdır. 

Örnekler çoğaltılabilir: “Alevi-
lerin tüm baskılara karşı sürekli o-
larak muhalif ve isyancı bir siyasal 
tutum aldıkları savunusu”, ele alın-
ması gereken bir başka sabit fikirdir. 
Kuşkusuz ki Aleviliğin toplumsal ta-
rihinde baskı ve direniş boyutuyla 
belirgin bir iz bulunmaktadır. Öyle 
ki Alevi toplulukların siyasal pratik-
lerinin birçoğunda bu tarihsel hafı-
za önemli bir etken olarak karşımı-
za çıkar. Ne ki bu popüler görüşler 
Alevi toplulukların yerel yahut mer-
kezi otoritelerle tarih boyunca kur-
dukları ilişkilerin çeşitliliğini yan-
sıtmaktan da uzaktır. Daha ziyade, 
aktüel muhalif siyasal beklentile-
ri tahkim etmek maksadıyla değer-
lendirilmesine vesile olmaktadır. 
Ek olarak, Alevilik araştırmalarını 
ve değerlendirmelerini etkileyen bir 
başka ön kabul de Alevilerin “Ke-
malist Devrimle” kurdukları “doğal 
ittifak” savıdır. Alevileri, Osman-
lıyla olan tarihsel karşıtlığı üzerin-
den ele alan bu düşünce, (her ne 
kadar kendi içerisinde çelişkili olsa 
da) onları öncelikle her daim dev-
letle mücadele içerisinde olan bir 
kimlik alanı olarak kurgular. Alevi-
likle ilgili bu tip çalışmaların gene-
line bakıldığında, tarihten güncele, 
Türkiye’de Aleviliğin “mağdur bir 
azınlığın” dini yahut sosyo-kültü-
rel bir gerçekliği olarak anlaşıldığı 
ve izah edildiği görülür. Değerlen-
dirmeler ve tartışmalar, bu maddi 
zemin üzerine kurulur. Ne ki “dev-
let karşıtlığı”, Cumhuriyetin ilanıyla 
birlikte çelişkili bir birlikteliğe dö-
nüşür. Bu haliyle de günümüz Alevi 
topluluklarının ve siyasal-dinsel ak-
törlerinin eğilimlerini ve eylemleri-
ni bütünlüklü biçimde anlaşılmasını 
da kanımca engellemektedir. 

Köylü-şehirli ayrımı
Alevilik bahsinde çoğunlukla a-

kademi dışındaki yazında karşıla-
şılan bu genel yaklaşımın haricin-
de, çoğunluğu geçtiğimiz yüzyıldaki 
“kentleşme”, “göç”, “kırsal dönü-
şüm”, “kalkınma” alanlarındaki Batı 
eksenli akademik (çoğunlukla sos-
yoloji ve antropoloji) yazınından 
kuramsal ve kavramsal yaklaşımları-
nı devşiren ve yine genel geçer şab-
lonlara dönüşen kimi akademik tar-
tışmalar da dikkati çekmektedir.

“Büyük Gelenek” ve “Küçük Ge-
lenek” kavramları, bu bahiste ilk 
göze çarpanlardır diyebiliriz. Kav-
ramlar, antropolog Robert Redfield’e 
(Peasant Society and Culture, 1956) 
aittir. Redfield, antropolojide “kül-
türleşme” kuramının öncüsü kabul 
edilir. Bu haliyle kırsal (küçük, i-
zole) toplulukların, farklı kültürel 
öğelerle temas ederek yeni kültü-
rel örüntüler üretmesi ve böylelikle 
zamanla farklılaşması süreçlerini a-
naliz etmiştir. “Kültürel dönüşüm” 
bahsinde, kültürel öğelerde sürekli-
lik teorisiyle önemli bir katkısı var-
dır. Kavramlar büyük ölçüde (“ulu-
sal” standartlarda) kültürün “köylü” 
ve “şehirli” boyutlarına vurgu ya-
par ve yine onları daha üst kültürel 
standartlarda içe içe geçen ve birbi-
rini tamamlayan öğeler olarak gö-
rür. Buna göre köylülerin informel 
sosyal kuralları vardır fakat şehir-
de yaşayanlar 
yazılı yasalara 
daha fazla tabi-
dir. Her iki ge-
lenek de birbi-
rinin öğelerini 
alıp uyarlayabi-
lir. Redfield’in 
kuramı, sınıf-
sal farklılaş-
maya uğramış 
toplumlardaki 
farklı kültürel 
katmanları ka-
tegorize etmede 
kullanılagelmiş 
bir çerçeveye 
sahiptir.   

Alevilik ça-
lışmalarında da 
sıklıkla “köylü” 
ve “şehirli” ay-
rımının gözetil-

diği ve bu kavramların kullanıldığı 
görülebilir. İnformel sosyal (hukuki, 
iktisadi, dinsel, vd.) sistemleri, sözlü 
gelenekleri, kırsal yaşam örüntüleri 
vb. öğelerin tümü Alevilik kimliğinin 
genel tanımlanma sınırlarını çizen 
argümanlar olagelmiştir. Bu haliy-
le Aleviler, sanki tarihi hep geriden 
takip eden köylü topluluklar gibi-
dirler. Modern zamanlar içerisinde, 
kırlarda değişime adapte olmaya ça-
lışan (egzotik) toplumsallık biçim-
leri yahut nostaljik öğelerle yüklü 
kültürel durumlar olarak değerlendi-
rilirler. Bu yaklaşım sadece Alevilere 
özgü de değildir, genel olarak kırsal 
yaşama dair romantik bir genel çer-
çeve metin olarak da kabul edilebilir. 
Hatta Alevilik ve Bektaşilik kavram-
ları altında dahi bu köylü ve şehir-
li kategorik inşaları görmek müm-
kündür. Hâlbuki Alevi toplulukların 
hem tarihsel hem güncel olarak cid-
di bir kentli tarihi ve kültürü vardır. 
Sosyo-dinsel örgütlenmeleri devletler 
tarafından tanınmasa dahi yüzyıllara 
yaslanan kurumsal ilişkiler üretmeyi, 
sürdürmeyi ve aktarmayı başarabil-
mişlerdir ve çok değerli yazılı ürün-
ler söz konusudur.

Ortodoksi-Heterodoksi
“Büyük Gelenek” ve “Küçük 

Gelenek” kavramlarının uzantı-
sında, özellikle belirli bir dinsel i-
nanma biçimi bağlamında, bu kav-



74

ramlarla yakından ilişkili bir diğer 
ikili kavram seti de “Ortodoksi” ve 
“Heterodoksi”dir. Türkiye’de özel-
likle 1990’lı yıllar Alevilik yazınında 
da sıklıkla karşılaşılan kavramlardır. 
Günümüzde çeşitli eleştiriler ve tar-
tışmalar bağlamında tercih edilmese 
de özellikle ilahiyat eksenli Alevilik 
çalışmalarında halen başvurulan ka-
tegorilerdir diyebiliriz.

Ortodoksi, dinsel olana dair, 
“resmi” yahut “kültürel-kurumsal” 
makamlarca/otoritelerce belirlenmiş 
doktrindir. Kuşkusuz burada belir-
li bir dinsel inanma biçimi vardır ve 
her kültürel bağlama göre durum-
sal nitelik taşır. Örneğin Türkiye’de 
İslam inancı için, çeşitli Sünni yo-
rumlar gibi. Burada çok açık olarak 
“içerme” ve “dışlama” mekanizma-
ları çalışmaktadır. Bu haliyle bir di-
nin Ortodoks yorumu dışında kalan 
her şey çeşitli Heterodoksi derecele-
rini tanımlar. Kurumsallaşmış (da-
ha doğru deyişle devletleşmiş), sis-
tematikleşmiş, yönetici sınıfların 
devlet erkinde ideolojik ve kurum-
sal rol oynayan, yazılı, kitabi dinsel-
lik Otorodoksidir. Bir diğer yönüyle 
de “Büyük Gelenek”tir. Bu kabulün 
dışındaki dinsel inanma biçimleri i-
se farklı dereceleriyle Heterodoksiyi 
tanımlar. 

Elbette bu ta-
nımlar durum-
saldır. Belirli bir 
dinsel söylem ve 
pratik, özgün ta-
rihsel ve toplumsal 
koşullar içerisinde 
Otorodoksiye denk 
düşebilir ve yine 
aynı dinsel söylem 
ve pratik farklı ta-
rihsel, toplumsal 
koşullarda Hetero-
doksi olarak da de-
ğerlendirilebilir. Şiiliğin Türkiye’de 
Heterodoks bir yorum olarak kabul 
edilmesi ve fakat İran’da devletin 
resmi dini olması gibi.

Türkiye’de Alevilik çalışmalarında 
sıklıkla başvurulan formül, İslam’ın 
Sünni yorumlarının Otorodoksiye, 
Alevilik gibi inanma biçimlerinin ise 
Heterodoksiye denk geldiğidir. Fakat 
hemen belirtelim ki bu çerçevedeki 
gibi, Aleviliği kitabi İslam’ın çeperle-
rinde tanımlayan görüşler hem resmi 

devlet söylemine yakın ilahiyat çev-
relerinde hem “sol” yazında azınlık-
tadır. Hâkim dinsel yaklaşım Alevili-
ği kozmoloji, söylem ve pratik olarak 
İslam dışında kabul eder. Bu haliy-
le kavramların genel akademik içe-
riğinden de uzaklaşılmaktadır. Zira 
Ortodoksi ve Heterodoksi belirli bir 
dinsel inanma biçimindeki “merke-
zi”, “resmi” kabul ve buna göre “yine 
aynı inanma biçimi dâhilinde” fakat 
“farklı yorumlar” olarak kabul görür. 
Yani inancın en temel kozmolojik ö-
ğelerinde yine de belirli ortaklıklar 
söz konusu edilir. Alevilik ise gerek 
Selçuklu-Osmanlı döneminde gerek-
se Cumhuriyet Türkiye’sinde farklı 
ölçeklerde olsa da kamusal yaşamdan 
uzaklaştırılmış bir görünüm sunar. 
Bu haliyle Alevilik, Heterodoks bir i-
nanma biçiminden ziyade “Herezi”ye 
daha yakın kabul edilegelmiştir. Ya-
ni belirli bir dinsel inanma biçiminin 
temel söylem ve pratiklerinden bütü-
nüyle ayrılmış “sapkın”, “zındık” gi-
bi kategorilerle tanımlanmıştır. 

Senkretizm
Buraya kadar ele aldığımız iki-

li kavram setleriyle doğrudan i-
lişkili bir başka dinsel kavram da 
“Senkretizm”dir. Kavramın köke-
ni geç antikite yazınına kadar uzan-

sa da dinsel süreçlerle ilgili bağlamı, 
Rönesans’la birlikte “güncellenen” 
Hıristiyan teolojisine dair tartışma-
lar içerisinde karşımıza çıkar. Bu iti-
barla, Katolik ve Protestan yorumlar 
arasındaki tartışmalar dışında üçün-
cü bir yol olarak “uzlaştırma” çaba-
ları Senkretik olmakla itham edilmiş-
tir. Buradaki anlamı ise “karışarak 
bozulma”dır ve bir yanıyla günü-
müzde de bu olumsuzlamayı açık-
ça ima eder. Kavram, güncel içeriği-
ni 19. yüzyılda kazanır. Senkretizm, 
farklı dinsel söylemler, ritüeller, 
kültler arasında kültürel alışverişler, 
sentezler ve ortaya çıkan yeni formla-
rı işaret etmek için kullanılır.

Çok kısa da olsa önemli bir nok-
taya değinmek gereklidir. Senk-
retizm, her ne kadar Ortodoks 
inançların bozulması anlamında o-
lumsuzlansa da gerek Hıristiyanlığın 
yayılmasında gerekse İslam’ın yayıl-
masında misyonerler yahut bizatihi 
devletler tarafından bilinçli şekilde 
kullanılmış asimilasyon taktiğidir. 
Tıpkı antikitede (ve hatta Neolitik-
te dahi olduğu üzere) fethedenler, 
üzerinde ekonomik, sosyal, aske-
ri hâkimiyet kurdukları kültürlerin 
pagan-dinsel öğelerini kendi din-
sel formlarında hep “içermişlerdir.” 
Helenizm, bunun en güzel örnekle-
rinden birisidir. Doğu (ve Mısır) ve 
Batı tanrıları yeni bir panteon oluş-
turmuştur. Kendi tarihimizden en 
güzel örnek ise Anadolu’nun mis-
yoner dervişlerinden Hacı Bektaşi 
Veli’nin, Aziz Charalambos kültüne 
yerleşmesi ve onu içermesidir. 

Çağdaş sosyal bilimlerde ve ant-

Alevilik çalışmalarında sıklıkla “köylü” 
ve “şehirli” ayrımının gözetildiği ve bu 
kavramların kullanıldığı görülür.
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ropolojide, özellikle din antropolo-
jisinde, Senkretizm kültürleşme ve 
kültürlenme gibi önemli kültür sü-
reçlerinin dinsel boyuttaki karşılı-
ğı olarak değerlendirilir. Kültür ta-
rihinde toplumlar savaş, ticaret vd. 
ilişki biçimleriyle karşılıklı pek çok 
kültürel öğeyi içerirler ve zamanla 
bunlar dönüşerek bir zamanlar ya-
bancısı olduğu kültürün asli parça-
larından birisi haline gelirler. 

Kavramın, Alevilikle ilgili yazın-
da tartışmalı hale geldiği yer, “Büyük 
Gelenekten” yahut “Ortodoksi”den 
ayrışan kategorileri tanımlarken, söz 
konusu “bozulmuş formların” na-
sıl meydana geldiğini açıklamada o-
na yüklenen anlamlardır diyebili-
riz. Alevilik, sıklıkla, İslamiyet’ten, 
Maniheizm’den, Şamanizm’den, 
Budizm’den, Mazdeizm’den vs. da-
ha birçok yerel yahut bölgesel farklı 
inançların bileşkesi olarak kurgulana 
gelir. Bu itibarla, hakkındaki en po-
püler tartışmalardan birisi de onun 
bir “inanç biçimi mi yahut din mi” 
olduğudur. Sadece Aleviler için değil, 
2000’li yıllarla birlikte Türkiye sosyal 
bilimler yazınında popülerleşen diğer 
(Nusayriler, Ezidiler vb.) etno-dinsel 
topluluklar için de benzer kuramsal 
çerçeveler oluşturulduğu görülür.

Bu yaklaşımlar, kültür kuramı-
na bütünüyle yabancıdır diyebiliriz. 
Çünkü insanın kültür yaratıcısı bir 
canlı haline geldiği ve devamla kül-
türün biyolojik evrimin önüne geç-
tiği ve insan yaşamını belirlediği 
günden itibaren, kültür ancak kar-
şılıklı etkileşimlerle ve iç dinamik-
leriyle sürekli değişip dönüşerek i-
lerlemiştir. Günümüz Aleviliği ne 
kadar farklı tarihsel durakların ve 
farklı inanışların bileşkesi ve kendi-
ne özgü yeni bir formuysa, elbette ki 

kitabi İslam da 
dâhil tüm din 
sistemleri aynı 
şekilde tarih-
sel-kültürel bi-
rikimin ürün-
leridir. Hiçbir 
kitap gökler-
den inmemiş-
tir. Tek tanrıcı 
Ortadoğu din-
lerinin tümü, 
Sümer uygar-
lığıyla birlikte 

başlayan sınıflı toplumlar tarihinin 
hemen tüm izlerini, birikimini ta-
şırlar. Dünyanın geri kalanında gö-
rülen pagan, çoktanrıcı yahut felse-
fi din sistemleri de aynı şekilde on 
binlerce yılın mirası üzerinde dur-
maktadır. 

Bu ikilemleri aşmak…
Alevilik yazınında, yukarıda de-

ğindiğimiz kavram setlerinin teorik 
çerçevesinde sıklıkla kullanılan bir-
kaç yerel kavram daha vardır. “Yük-
sek İslam” ve “Halk İslam’ı” da 
benzer ikiliği tanımlar. Türkiye’de-
ki devletli, kentli, sistematik, yazılı, 
kurumsallaşmış, Yüksek Kültürü ve 
Ortodoksiyi temsil eden Yüksek İs-
lam ile çoğunlukla göçebe ve yarı-
göçer topluluklara ait, yazısız, sözlü 
kültüre dayanan, geleneksel, dev-
letsiz, Senkretik, Heterodoks Halk 
İslam’ı. Elbette Alevilik, Halk İslam’ı 
kategorisinde yer alır ancak yine bir 
ayrıma ihtiyaç vardır. Kırsal Sünni 
topluluklar ile Alevi topluluklar ara-
sındaki ayrımı belirtmek gereklidir. 
Bunun için de “Sünni Halk İslam’ı” 
ve Aleviler için “Heterodoks Halk 
İslam’ı” kavramları kullanılır.

Aleviler nezdinde (Küçük Gele-
nek, Heterodoksi, Senkretizm ya da 
“Halk İslam’ı” vb. kategoriler bağ-
lamında), tüm devletsiz dinsel-kül-
türel örüntüler için ortaya eksik bi-
limsel yaklaşım çıkar. Bu kültürel 
bütünlere ait özgünlüğün, biricikli-
ğin, içsel dinamiklerinin, kolektif a-
kıllarının, tarihsel ve toplumsal biri-
kimlerinin ve değerlerinin çok açık 
olarak ihlal edilmesidir. Özellikle A-
levi topluluklar bağlamında baktığı-
mızda, durum tam olarak böyledir.

Dolayısıyla da günümüzde Ale-
vilik çalışmalarında sıklıkla iki ana 

düşünsel akım belirginleşmiştir. İl-
ki onu politikleşmiş Senkretik bir 
kültür-kimlik hareketi olarak değer-
lendirir ve ayrı, özgün bir din siste-
mi olabileceği görüşünü, örneğin bir 
kozmolojisi olabileceğini kabul et-
mez. Biraz da buna tepki temelinde, 
ikinci hâkim eğilim Aleviliği bir din-
sel inanma biçimi olarak kabul eder 
ve çoğunlukla yeniden inşa etmeye 
çalışır -ki bu da Aleviliğin kökenle-
rinden günümüze ulaşması gereken 
bir tarih inşası gerektirdiğinden, bi-
timsiz teolojik iddialarla örülü bir a-
lana açılır. Her iki yaklaşımın siya-
setin sağ ve sol marjlarında pek çok 
örneği vardır. Nihayetinde, Alevilerle 
ilgili çalışmalar, Alevi toplulukların 
Türkiye’de yaşadıkları ciddi sorun-
lara ve Alevilerle birlikte geri kalan 
nüfusun da yaşadığı dinsel baskılara 
karşı ortaklaşarak kamusal barışı ye-
niden kurabileceği bilimsel, demok-
ratik, laik önerilere ulaşmak yerine 
genellikle dinsel etnisizm ve inkâr-
asimilasyon sarmalında salınır.  

Kültür, onu yaratan insanlığın bi-
yolojik ve antropolojik serüvenin-
de, maddi hayatın içerisinde ortaya 
çıkan ve insanlar arası ilişkilerin di-
namiklerince sürekli yeniden üreti-
len bir gerçeklik alanı olarak kabul 
edilmediği sürece, anti-bilimsel yak-
laşımların gölgesindeki dinsel araş-
tırmalar ancak insanlığın çocukluk 
döneminde biriken büyüsel-dinsel-
milliyetçi kategorileri şu veya bu 
düzeyde yeniden üreterek ayrışmayı 
körükleyebilir. Alevilik bahsinde ol-
duğu üzere, kamucu, toplumcu, la-
ik toplumsal sistemleri öngören ve 
dinsel-büyüsel inanışları bu temel-
de kültürel çıktılar olarak kavrayan 
çalışmalara, kuramsal ve kavramsal 
çerçevelere ihtiyaç vardır. 

DİPNOTLAR
1) Hünkâr Hacı Bektaş-i Veli Vakfı tarafından 2014 yılında 
yayımlanan kimi eserlerde, Alevi din bilginleri tarafından 
gerçekleştirilen çalışmaları müteakip, bazı uygulamalardan 
(ölüm ve evlilik hizmetleri gibi) hareketle Alevi ritüellerini 
birörnekleştirme girişimleri başlatıldığı anlaşılmaktadır.
2)  Kültürlenme, genellikle ulusal kültürel standartlar altında 
yaşayan farklı yerel kültürel sembollerin, davranışların 
yahut kodların geleneksel yaşam alanlarından ayrılıp yeni 
yerleşmelerde farklı kültürel bağlamlarla karşılaştıklarında, 
uyarlanma süreçleri bağlamında ortaya çıkardıkları yeni 
kültürel formlardır. Örneğin Türkiye için kırdan yaşanan 
göçler neticesinde büyük kentlerde görülen “gecekondu” 
yapılaşması ve arabesk müzik kültürü örnek verilebilir.


