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GİRİŞ 

Sistemi Meşrulaştırma Teorisi (SMT) bireylerin kurbanı oldukları ya da dezavantajlı 

konumda bulundukları sistemleri mazur görmeye, haklı çıkarmaya, hatta desteklemeye 

neden yatkın olduklarını açıklayan bir sosyal-psikolojik teoridir. Teorinin amacı, kişisel ya 

da grupsal çıkarlarına karşı olsa dahi ısrarla sistemi savunan ve destekleyen kitlenin içinde 

bulunduğu psikolojiyi birey düzeyinde açıklamaktır. Teorinin öncü isimleri Mahzarin Banaji 

ve John Jost’tur.  

Bireylerin içinde bulundukları bilişsel uyumsuzluğa1 açıklama getirmek için çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. İnsanların yaşadıkları uyumsuzluk derecesi, belirli bir inanca ne 

kadar değer verdikleri ve inançlarının tutarsızlığı da dahil olmak üzere birkaç farklı faktöre 

bağlı olabilir. Uyumsuzluğun genel gücü de birkaç faktörden etkilenebilir (Festinger, 

1957): 

• Öz-inançlar gibi daha kişisel olan bilişler daha fazla uyumsuzlukla sonuçlanma 

eğilimindedir. 

• Önemli bilişler, değeri yüksek inançları içeren durumlar daha güçlü uyumsuzluğa 

neden olur. 

• Ahenksiz (çatışan) düşünceler ile ahenkli (uyumlu) düşünceler arasındaki oran 

• Uyumsuzluk arttıkça, rahatsızlık hissini atmak için o kadar fazla baskı 

                                                           
1 Bilişsel uyumsuzluk, çelişkili tutum, inanç veya davranış içeren bir durumu ifade eder. Festinger'ın (1957) 

bilişsel uyumsuzluk teorisi, tüm tutum ve davranışlarımızı uyum içinde tutmak ve uyumsuzluğu önlemek için 

içsel bir dürtü dürtü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bilişsel tutarlılık ilkesi olarak bilinmektedir. 
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SMT’nin bilişsel uyumsuzluk teorisi üzerinden yorumu, bireylerin dezavantajlı grup 

kimliğine bağlılıkları ile uyumsuzluğun korele olduğunu öne sürmektedir. İlerleyen 

bölümde açıklanacağı üzere, bireylerin grup aidiyeti arttığında kendilerini daha 

dezavantajlı hissedecekler, bunu aşmak için ise sosyal realiteden daha fazla 

uzaklaşacaklardır. Kendini iyi hissetme güdüsünden kaynaklı olarak, birey gerçeklik 

algısı ‘var olanı reddetme’ seviyesine kadar ulaşabilir. Örneğin, Alevilerin bazı 

kesimlerinin Dersim Katliamı konusundaki fikirleri de bu olgu çerçevesinde 

şekillenmiştir. Yaşadıkları dönemde, dezavantajlı, hatta kurban konumunda oldukları 

halde, bu mağduriyetlerini reddetmişlerdir. 

Sistemi meşrulaştıran dezavantajlı grup üyelerinin gerçeklik algısı zedelenmiştir. Bu 

yüzden, kendilerini mağdur eden sistemi bir yana, faillerin kendilerini bile haklı 

çıkarabilmektedirler. Örneğin, Dersim Katliamı esnasında, bölgede bir isyan olup 

olmadığı uzunca süre tartışılmıştır. Böylece, katliamın isyana karşılık bir askeri 

müdahale gibi  lanse edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bölgede isyan olduğunu öne 

süren ve tartışmalar esnasında bunu gündeme getiren Aleviler içlerinde bulundukları 

olumsuz durum karşısında kendilerini daha iyi hissetmek amacıyla, ironik bir biçimde, 

faili haklı çıkarma çabasına girmişlerdir. Bu da yer yer zımni bir dış-grup olumlamasına 

ve faille iç içe geçme haline evrilmiştir.  

 Makalenin ilk bölümünde SMT’nin tanımına ve bireylerin hangi şartlar altında 

dezavantajlı bulundukları sistemi meşrulaştırma eğiliminde olduklarına değinilecektir. 

Daha sonra SMT’nin dış-grup olumlaması ve bilişsel uyumsuzluk teorisiyle bağlantısı 

kurulacaktır. İkinci bölümde, Alevilerin erken cumhuriyet ve M. Kemal tasavvuru, SMT 
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teorisiyle bağlantılı olarak açıklanmaya çalışılacak, böylece bir sosyal grup olarak 

Alevilerin sosyal realite algıları ve sistemi meşrulaştırma eğilimleri tartışılacaktır. Son 

olarak, Alevilerin tarih yazımındaki sorunlar ve bunun sistemi meşrulaştırma arzusu ile 

ilgisi ele alınacaktır.  

 

1. SİSTEMİ MEŞRULAŞTIRMA TEORİSİ 

1.1. Sistemi Meşrulaştırma Teorisinin Tanımı 

Bireylerin bazı inanç ve ideolojileri, kişilik farklılıklarından kaynaklı psikolojik 

ihtiyaçlara hizmet etmek için desteklediklerine dair hipotezler bulunmaktadır (Hennes, 

Nam, Stern, & Jost, 2012; Duckitt & Sibley, 2009). Bireyler bir ideolojiyi, kısmen de olsa 

kendi psikolojik ihtiyaçlarına hizmet ettiği için benimsedikleri gibi, ideolojiyi sosyal yaşamı 

anlamlandırmak ve yönetmek için de kullanabilirler. Bunu yanı sıra, güncel toplumsal 

düzeni (ve alternatif düzenleri) anlamak, öngörmek ve hatta belki de rasyonalize etmek 

için de ideolojik inanç sistemlerini kullanabilirler. Birçok araştırmacı, zengin ve fakirler 

dahil olmak üzere, insanların ezici çoğunluğunun toplum içindeki ve toplumlar arasındaki 

zenginlik, statü ve güç arasındaki temel hatta keskin farklara dair memnuniyetsizliklerini 

belirtme konusunda isteksiz olduklarını gözlemlemiştir (Jackman, 1994; Jost, Blount, 

Pfeffer, & Hunyady, 2003). Elitlerin memnuniyeti şaşırtıcı değildir, zira toplumsal düzen 

onların çıkarına uygun olarak işlemektedir. Fakat ayrıcalıklı olmayan bireyler için aynısı 

söylenememektedir. Sosyal hakları kısıtlanmış bireyler sisteme yalnızca tahammül 

etmekle kalmazlar, aynı zamanda sistemi savunur ve haklı çıkarmaya çalışırlar. Sistemi 

meşrulaştırma teorisi (SMT) hafifletici işlevinden ötürü bireylerin içinde bulundukları 
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sistemi meşrulaştırmaya meyilli olduklarını öne sürmektedir (Jost & Banaji, 1994; Jost & 

Hunyady, 2002, 2005). Başka bir deyişle, bireyler psikolojik olarak bağımlı oldukları sosyal 

ve siyasi sistemi savunma, meşrulaştırma ve desteklemye yönelik genel bir eğilim 

içindedirler (Thorisdottir, Jost, & Kay, 2009). Üstelik, bireyler kişisel ve grup çıkarları 

uğruna var olan toplumsal düzeni olumlayan psikolojik bir süreç içerisindedirler (Jost & 

Banaji, 1994). 

Meşrulaştırma kavramı, belli bir tutumu ya da fikri meşrulaştırma ya da destekleme 

anlamında, sosyal psikoloji teorisinde önemli bir rol oynamıştır. Ampirik araştırmalar 

bireylerin hangi durumlarda açıklama ya da meşrulaştırmaya ihtiyaç duyduğunu 

açıklamaya çalışmıştır:  

Meşrulaştırma kavramı, başka bir fikre ya da bir davranış biçimine meşruiyet ya da 

destek sağlamak için kullanılan bir fikir anlamında, sosyal-psikoloji kuramında önemli bir 

rol oynamıştır. Ampirik araştırmalara göre, bireylerin açıklama ya da meşrulaştırma arzusu 

içinde oldukları konular arasında şunlar bulunmaktadır (Jost & Banaji, 1994): 

• Toplumsal olaylar 

• Kendi düşünce, duygu ve davranışları 

• Saldırgan ve ayrımcı tutumlar 

• Kendi statü ve pozisyonları 

• Kendi gruplarındaki diğer bireylere karşı saldırgan ve ayrımcı tutum 

• Hakim sosyal şartlar (sistem meşrulaştırmada basmakalıpların rolü ve yanlış bilincin 

üretimi) 
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Bu tartışmanın merkezindeki yanlış bilinç (falsches Bewußtsein), burada bireyin ya da 

bireyin dahil olduğu grubun çıkarlarıyla çelişen inançlara sahip olma, dolayısıyla, bireyin 

ya da grubun dezavantajlı konumunu muhafaza etme olarak tanımlanmıştır. Bu inançlara 

örnek olarak; 

• Maddi güvensizlik ve yoksunlukla bağdaşma, (kabullenme) (Parkin, 1971), 

• Ağır işler, saldırganlık, sefalet ve adaletsizliği sürdürme ihtiyacı (Marcuse, 2007), 

• Bireyin çektiği acıların kaçınılmaz olduğu veya hak edildiğine dair bir çeşit teselli 

geliştirme (Wood, 1998), 

• Toplumda bireyin sahip olduğu mevkiin sosyal düzende aslında bir değeri olduğu 

düşüncesi (McMurty, 2015). 

 

1.2. Dış Grup Taraftarlığı 

Dış grup olumlaması, ekstrem adaletsizlik ve yoksunluğa maruz kalmış kurbanların 

açık bir biçimde, iç-gruplarını reddederken ve dış grubu tercih ettikleri durumdur (Jost, 

2001). Soykırımdan kurtulan genç bir Çingene çocuğun ilk kez bir Nazi subayıyla 

karşılaşmasının anlatıldığı Jerzy Kosinski tarafından yazılan soykırım romanı Boyalı Kuş, 

bu konuda edebi bir örnek teşkil etmiştir (Kosinski, 2011): 

Sopasıyla, ütülü pantolonunun dikiş yerine vurarak ağır ağır bana döndü subay. 

Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Kişiliğinden doğa üstü bir parıltılı yayılıyordu sanki. 

Aydınlanan çevreye şanlı, şerefli kara gölgesi vuruyordu. Her an rastladığım şiş yüzlü, 

şiş gözlü, kırık kollu ve bacaklı, yaralı, kanlı, kokmuş ve sakat gövdeli insanların 

dünyasında kusursuzluğun örneği gibi geliyordu bana. Gergin, sinekkaydı tıraş edilmiş 

yanakları, şapkasının altından çıkan sapsarı saçları, katışıksız madeni gözleriyle 

gövdesinin her hareketi, yüksek bir gücün eseri gibiydi. Sesindeki katılık, iğrenç 

yaratıkların öldürülüşüne kumanda etmek için, özel olarak yaratılmıştı sanki. O güne 
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kadar duymadığım kıskançlık dalgası, heryanıma dağıldı. Şapkasındaki kuru kafa ile 

gözlerimi kamaştırmıştı. Bu çingene yüzünün ortasında parlayan bir kuru kafaya sahip 

olmayı, bütün Hıristiyanların nefretiyle korkusunu kazanmayı ne kadar isterdim. 

 

Erken yaştaki deneyimlerin yetişkin hayat üzerindeki etkileri psikolojik teorinin 

sorunsallarından biridir. Geçmiş deneyimlerin, siyasi sosyalizasyonda, özellikle de ırksal 

önyargılar, milli kimlikler ve diğer ülkelerdeki çocuklara düşmanlık gibi konularda uzun 

süren etkileri olduğuna dair, teoriler bulunmaktadır (Sears, Huddy, & Jervis, 2003). 

Irk/etnik kimlik ve sonuçları ABD’li siyahi çocukların beyaz oyuncak bebekleri siyahi 

bebeklere tercih ettiğinin saptanmasıyla gündeme gelmiş (Clark & Clark, 1939) ilgili 

çalışma, düşük statülü bir etnik gruba ait olmanın özgüven düşüklüğüne neden 

olabileceğini ileri sürmüş, benzer çalışmalar Amerika Yerlileri’yle (Corenblum & Annis, 

1987) ve Güney Amerika’daki Bantularla (Gregor & McPherson, 1966) teyit edilmiştir. 

Mullen, Brown ve Smith 

(1992), deney gruplarıyla 

yaptığı çalışmalarda iç-grup ve 

dış-grup taraftarlığını 

gözlemlemişlerdir. Sonuçlar 

göstermektedir ki, yüksek 

statülü ve eşit statülü 

bireylerde iç-grup taraftarlığı çok yüksektir (sırasıyla, %100 ve %73). Aksine, düşük 

statülü bireyler %85 oranında dış-grup taraftarlığı göstermektedir. 
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Her ne kadar dış-grup taraftarlığı ve aşağılık hissinin içselleştirilmesi, tutum ve 

davranışların kişisel ya da grupsal çıkarlar doğrultusunda oluştuğu ya da kişisel veya 

kolektif özgüven ihtiyacından kaynaklandığı kanısında olan sosyal, siyaset ve psikoloji 

teorisyenleri için karmaşık olsa da, yanlış bilinç problemi hakkında Marksist ve feminist 

teoride zengin bir gelenek bulunmaktadır. Bu külliyat özellikle Marx ve Engels’in “Maddi 

üretim araçlarına sahip olan sınıf, aynı zamanda zihinsel üretim araçları üzerinde de 

kontrol sahibidir.” gözlemleri üzerine kurulu olan sistemin muhafaza edilmesinin ve 

baskının bilişsel boyutlarına vurgu yapmaktadır (Jost, 2001). Öyleyse, SMT, eşitsizliğin ve 

sömürünün gerekçelendirilmesine odaklanan, özünü Marksist ideolojik geleneklerden alan 

bir sosyal biliş teorisidir (Jost & Banaji, 1994). Bu perspektifin temel teorik 

varsayımlarından biri, insanların, gruplar ve bireyler hakkındaki fikirlerini düzeni haklı 

çıkarmak için kullanma eğiliminde olmalarıdır, böylece mevcut sosyal düzen adil, meşru, 

belki de doğal ve hatta kaçınılmaz olarak algılanabilmektedir. Genel SMT için en az 7 

sosyal-psikolojik olgu bulunmaktadır (Jost, 2001): 

1. Sosyal statüsü düşük olan grup üyeleri, kendi gruplarının olumsuz basmakalıplarını 

içselleştirerek ve başarılı dış grupların olumlu basmakalıplarını kabul ederek dış-

grup taraftarlığı sergilemektedirler. 

2. Bireyler, eşitsiz rol dağılımlarını özcü, biyolojik kategorilere referansla ‘rasyonalize’ 

ederek basmakalıplar oluştururlar. 

3. Dezavantajlı grubun üyeleri, diğer gruplar arası karşılaştırmalar yerine, kişiler arası 

ya da grup içi sosyal karşılaştırmalara yönelirler. Örneğin; bir kadın kendi gelirinin 
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meşruiyetini kanıtlamak için erkeklerin geliri yerine, ya diğer kadınların gelirleriyle 

ya da kendisinin önceki gelirleriyle kıyas içine girer. 

4. İnsanlar halihazırdaki kurum, prosedür ve sonuçları, öyle olmadıklarına dair 

sebepler olmasına karşın adil ve meşru olarak görürler. 

5. İnsanlar ‘statükocu’ kararlar alma ve değişim öngören seçeneklerden kaçınma 

eğilimindedirler. 

6. İnsanlar, geçmiş davranışsal pratiklerine orantısızca tutunurlar, çünkü 

alışılageldikleri bu davranışlara aşinadırlar ve yenilikçi alternatifler 

düşünememektedirler. 

7. İnsanlar, grupları ve bireyleri değerlendirirlerken ‘sonuç önyargıları’ geliştirirler.  

‘Kazananların’ başarılarını sağlamak için bazı özelliklere sahip oldukları kabul 

edilirken ‘kaybedenlerin’ bu özelliklerden yoksun olduğu düşünülür. 

 

1.3. Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi ve Sistemi Meşrulaştırma Teorisi 

Daha önce belirtildiği üzere, SMT’ye göre, bireyler, kaybedeni ya da kurbanı oldukları 

sistemleri dahi olumlama ve meşru gösterme eğilimindedirler. Kişisel çıkarları ve grup 

çıkarlarına ters düşecek şekilde düşünce ve tutum benimsemeleri bilişsel uyumsuzluk 

teorisiyle açıklanabilmektedir.  Bilişsel uyumsuzluk teorisi, insanların tutum tercihleri ile 

bariz bir biçimde karşıt olan toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi çözmek için 

kullanabilecekleri bir dizi stratejiyi ortaya koymaktadır. İnsanlar tutum tercihlerini 

gerçeklik ve statüko ile uyumlu olacak şekilde ayarlamaktadırlar. Fakat bunun yerine, 

gerçekliği kişisel ya da kolektif çıkarları doğrultusunda değiştirebilirler. SMT, bireylerin 
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sistemin stabil ve değiştirilemez olduğunu hissettiklerinde sosyal sistemi destekleyerek 

bilişsel uyumsuzluk geliştirdiklerini söylemektedir (Jost, et al., 2012). Owuamalam ve 

arkadaşlarına (Owuamalam, Rubin, & Spears, 2016) göre, dezavantajlı grup bireylerinin 

kişisel ve kolektif çıkarları kuvvetli olduğunda bilişsel uyumsuzlukları da yüksek 

olmaktadır, diğer bir deyişle, sadece dezavantajlı gruba karşı güçlü tutum tercihleri olan 

(ya da bağlılık duyan) bireyler, kendi gruplarını dezavantajlı hale getiren sosyal realiteyle  

güçlü bilişsel çatışma yaşamaktadırlar. Eğer bireyler dezavantajlı grup kimliğine yüksek 

bir aidiyet hissetmezlerse, o zaman bu zayıf tutumsal tercihlerinin dezavantajlı sosyal 

realiteyle ciddi bir çatışmaya sebep olma olasılığı oldukça düşüktür, dolayısıyla sistemi 

meşrulaştırma arzusu da düşük olacaktır.  

 

2. SİSTEMİ MEŞRULAŞTIRMA TEORİSİ VE ERKEN CUMHURİYETTE 

ALEVİLER 

2.1. Osmanlı Son Dönem ve Erken Cumhuriyette Aleviler 

Aleviliğin doğuşu tek bir kökene indirgenemese de 16. yüzyılın başlangıcında, belirli 

koşullar çerçevesine yerleştirilebilmektedir. Başlıklarının renginden ötürü kendilerine 

Kızılbaş denilen Türkmen savaşçılarıdan oluşan Safeviyye müritlerini ifaden tarikatin 

önderi İsmail, 1501’de İran Şahı olurken soyları büyük ölçüde bu Türkmenlere 

dayanmaktadır. Bu dönemde, Türkmenlerin önemli bir bölümü de İç ve Güney 

Anadolu’da, yani İran’a rakip olan Osmanlı Devleti’nde yaşamaktadır. Bu durum, Osmanlı 

İmparatorluğu içindeki büyük bir istikrarsızlık dönemiyle çakışmaktadır.  Bu dönemde 

Türkmenler ve savaşçılarla olan eski ittifaklarını bozan Osmanlılar, özellikle kentlerde 
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yerleşik başka toplumsal katmanlarla yeni ittifaklar kurmuşlardır. Kızılbaş hareketi bu 

hoşnutsuzlar arasında katalizör işlevi görmüştür; 16. yüzyılın ilk yansında Anadolu’da, 

aşağı yukan aynı bölgelerde -özellikle Iç Anadolu’da patlak veren ve aynı çevreleri -esas 

olarak Türkmenleri- harekete geçiren bir dizi kanlı isyanla kendini göstermiştir (Massicard, 

2007, 31). Bu da Sultan II. Bayezid’in oğulları arasındaki that kavgalarıyla da anı döneme 

denk gelince Osmanlı tarihinin en ağır krizlerinden biri olmuştur. O zamandan beri 

Kızılbaşlar pek güvenilmez, İran’ın “beşinci kolu” olan bir iç tehdit olarak görülmüştür.  

İsmail’in 1501’de, o zamana dek Sünnilerin ağırlıkta olduğu İran’da, On iki İmamcı Şiiliği 

devlet dini ilan etmesi Osmanlı İmparatorluğu ile olan dinî cepheleşmenin sertleşmesine 

yol açmıştır. O andan itibaren, devletin istikrarını bozabilecek uyrukların önemli bir 

bölümünün heterodoksluğuna ve Safevilerin Şiiliğine karşı, Sünnilik Osmanlı sarayının 

ideolojisinin merkezî unsuru olarak öne çıkmıştır (Massicard, 2007, 32). Osmanlı yönetimi, 

birden işin ciddiyetini anlayınca hemen harekete geçme mecburiyetinde kalmıştır. Sıtkı 

Uluerler’e (2013, 35) göre: 

Osmanlı Devleti, Safevîleri, sadece doğusunda bulunan bir düşman devlet olma 

özelliği dolayısıyla değil, aynı zamanda kendi toprakları içerisindeki Türk boylarına 

dayalı olarak kurulmuş ve bunu da dini bir misyon kullanarak yapmış bir tehdit olarak 

görmüştür. Osmanlı yönetimi bu tehdidi bertaraf etmek için de bir yandan siyasi 

manevralar oluştururken, bir yandan da Safevîlere bağlı kesimleri ifade eden Kızılbaş 

tanımlamasına yönelik olarak, bunların İslam dışı zümreler olduğunu ve onlarla 

mücadele edilmesinin dinen de bir zorunluluk olduğunu vurgulamaya başlamıştır. 

16.yy.’da Safevi Devleti’nin Çaldıran’da yenilgiye uğratılmasıyla birlikte, inanç 

olarak onlara yakın olan kesimlere karşı büyük bir katliam ve kıyım yürütülmüştür. Osmanlı 

kayıtlarına göre, 40 bin Alevi kılıçtan geçirilmiştir (Solgun, 2011). 
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Aleviler, Osmalı İmparatorluğu içerisinde içine kapanık ve yalıtık bir bir yaşam 

benimsemişlerdir. Osmanlı’nın kıyımları ve baskılarından kaçınmak amacıyla Kızılbaş 

örgütlenmeleri kapalı köy cemaatleri şeklinde olmuştur (Solgun, 2008, 34). Kızılbaşlar 

Anadolu’nun ücra yerlerine yerleşmişler ve Sünni Müslümanlarla mümkün olduğunca ilişki 

kurmamaya çalışarak kapalı bir toplum düzeni kurmuşlardır. Alevi olmayanlarla evlenmek, 

ekonomik işbirliği yapmak ve aynı masayı paylaşmanın yanında, yargı kurumlarına 

başvurmak da yasaktır (Subaşı, 2010, 107). Bu kurallar çerçevesinde bir yandan cemaat 

endogamisiyle kapalı cemaat yapısı sürdürülmekte, öte yandan Sünnilerle ilişki 

yasaklanarak dış dünyadan gelebilecek her türlü etkiye karşı cemaat kapıları 

kapatılmaktadır. 

Kemalist ulus inşası sürecinde, dinin toplumsal ve siyasal yaşamdaki nüfuzunu 

kontrol altına alan politikalar üretilmiştir. Fakat din tasfiye edilmemiş, pozitivizm ve 

milliyetçilikle uyum içinde olacak şekilde güncellenmiştir, dolayısıyla Sünni İslam kurucu 

iktidarın ulus tahayyülünün bir parçasıdır. Kemalistlerin tektip ulus tahayyülü ile 

uyuşmayan etnik, dilsel ya da dinsel bir azınlığa tahammül göstermeleri kendilerini inkar 

etmeleri anlamına gelir. Bu bağlamda Kemalistlerin, Alevilerden beklentisi, Alevilerin 

inançlarını Kemalistlerce yükseltilen laik-Türklük lehine feda etmeleri olmuştur. 

Hayri İnce’ye göre (2011, 62), Kemalistlerin Alevilere bakışını belirleyen iki temel 

etmenden söz edilebilir. Birincisi Kemalistlerin dine bakışının genel doğrultusu 

çerçevesinde, “halk İslamı”nın sınırlarında dolaşan yer yer de İslam’ın dışında yer alan 

Alevilik basitçe “hurafe”den ibarettir. Aleviler bir çeşit falcılık ve üfürükçülük yapan bir 

takım “bedavacılar” olan dedelere, seyitlere inanan ve onlar tarafından sömürülen cahil 
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köylülerdir. Böyle bir inancın üyelerini de medeni olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Elise Massicard (2013) Kemalist modernleşme politikaları çerçevesinde yer alan “Tekke ve 

Zaviyeler Kanunu”ndan en büyük darbeyi Alevilerin aldığını söylemektedir. Zira kanun 

bütün tekke, zaviye ve türbeleri kapatırken türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, 

dedelik, seyitlik, çelebilik gibi unvanları da kaldırmıştır. Dolayısıyla Alevi inancının 

merkezinde olan dedelik ve seyitlik de yasaklanmış, Alevilik de dolaylı yoldan 

yasaklanmıştır. Cumhuriyet döneminde Alevilerin cem ayinleri basılmış, dedeler 

tutuklanmış ve ceme katılanlar sıra dayağından geçirilmiştir (Solgun, 2011, 63).  

Kemalist modernleştirme pratikleri yasal değişikliklerden ibaret değildir. 1930’larda 

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gizli bir genelge gönderilmiştir. Bu genelge Alevilerin de 

Türkleştirilmesini kapsadığı için önemlidir (Bayrak, 2004, 236): 

Kıyafetlerin, şarkıların, oyunların, düğün ve toplum gelenek ve göreneklerinin de 

milliyet ve ırk duygularını daima uyanık tutan ve toplumları geçmişleriyle bağlayan 

bağlar olduğu unutulmamalı. Bu nedenle bu gibi aykırı gelenekleri de fena ve zararlı 

görmek ve özellikle kötü göstermek… özetle dillerini, adetlerini ve dileklerini Türk 

yapmak, Türkün tarihine ve bahtına bağlamak her Türk’e düşen milli ve önemli bir 

görevdir. 

 Alevilerin ‘Türkleştirilmesi’ politikaları bununla sınırlı da değildir. Sünni ve milliyetçi 

bir ayaklanma olan Şeyh Sait (1925) isyanını takiben oluşturulan Şark Islahat Planı 

özellikle Kürtleri hedef alsa da Alevi Kürtleri üzerinden Aleviliği de dikine kesmiştir. Doğu 

vilayetlerindeki yerli halkın sürgün edilerek yerlerine Kafkas, Balkan ve İran göçmenlerinin 

yerleştirilmesini öngörmüştür 1934 yılında yürürlüğe konan “Mecburi İskân Kanunu” ve 

sonrasındaki “Tunceli Kanunları” da bu sürgünlerin süreklilik kazanmasını sağlamıştır. Bu 

nüfus mühendisliğinin sonucunda Kürt kültürü kadar Alevi kültürü de büyük zarar 

görmüştür. 
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Asimilasyon bununla da sınırlı kalmamış, yatılı okullar da öğrencilerin repolitizasyonunda 

kullanılmıştır: 

“Türk Ocakları ve mektepler açılması ve bilhassa her türlü fedakârlık iktiham olunarak 

[gösterilerek] mükemmel kız mektepleri tesis ve kızları mekteplere rağbetlerinin 

suveri adide ile [fazla miktarda] temini lazımdır. Hassaten Dersim, tercihan ve 

müstacelen [acil olarak] leyli iptidailer [yatılı ilkokullar] açılmak suretiyle Kürtlüğe 

karışmaktan bir an evvel kurtarılmalıdır” deniyor ve bu noktada Dersim’e özel bir 

vurgu yapılıyordu. 

 

2.2. Dersim Katliamı 

Alevilerin kurucu iktidarla, kurucu iktidarın ise Alevilerle imtihanında önemli bir 

nokta Dersim’dir. Dersim, 1930'ların ortasına kadar, Türkiye'nin merkezi hükümet 

kontrolüne etkili bir şekilde getirilemeyen son kısmıdır. Dersim'in aşiretleri daha önce 

hiçbir yönetim tarafından baskı altına alınmamıştır ve tanıdıkları tek kanun geleneksel 

aşiret kurallarıdır. Aşiret reisleri ve dini liderler, genellikle ekonomik olarak sömürdükleri 

ortaklar üzerinde büyük bir otorite kullanmışlar, işlerine çok fazla müdahale etmediği 

sürece hükümete karşı bir tutum benimsememişlerdir (van-Bruinessen, 1994). Bu 

dönemde, Dersim’de aşiretlerin kendi aralarında çatışmalar vardır ve asker de zaman 

zaman bu çatışmalara müdahil olmuştur. 1936'da, "pasifleştirmek” ve “medenileştirmek" 

amacıyla Dersim askeri yönetim altına alınmıştır. Aşiretler, devletin getirdiği, yollardan, 

köprülerden ve karakollardan oluşan modernleşmeye farklı tutumlar benimlemişlerdir. 

Bazı şefler askeri makamlarla sulh olurken, diğerleri bu müdahaleyi alıştıkları 

bağımsızlıklarına bir saldırı olarak görmüşlerdir. 1937’nin başlarında, yetkililer, 

milliyetçilerin başlattığı pasifikasyon programına karşı bir direniş gösterisinin büyük bir 
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isyanın el altında olduğuna inanmış ya da inandırılmıştır. Baş komplocu olduğu söylenen 

kişi, dini lider, Seyyit Riza’dır. Dersim’deki askeri harekat, o kadar küçük bir hadiseye 

cevaben başlatılmıştır ki, sanki asker aşiretlere haddini bildirmek için bahane beklemiştir. 

Mart 1937’de, stratejik bir köprü olan Pah köprüsü yakılmış ve telefon hatları kesilmiştir. 

Durumun müsebbibi olarak Seyit Rıza aşiretinden şüphelenilmiştir. Ordu, bunun beklenen 

isyanın başlangıcı olduğuna inanmış ya da inandırılmıştır (van-Bruinessen, 1994). Cafer 

Solgun’a (2011) göre de, Dersim’de bir isyan olmamıştır. Zira siyasi bir isyan olabilmesi 

için gerekli zemin bulunmamaktadır. Dersimde aşiretsel yapıdan dolayı birlik ve 

beraberliğin sağlanamaması tertipli bir isyan başlatmaya engeldir.  

Mart 1937’de başlayan saldırı 1938 Eylül’üne kadar devam etmiş, binlerce sivil 

öldürülmüştür. Havadan da müdahalenin de olduğu katliamın failleri, Türkiye’nin ilk kadın 

savaş pilotu Sabiha Gökçen de bulunmaktadır. Sabiha Gökçen’in kaçan ‘isyancılar’ın 

üzerine 50 kilogram bomba attığı ve isyancıların bu yüzden büyük zaiyat verdiği öne 

sürülmüştür (Hallı, 1972). Sadece 1938 saldırısının ilk on yedi gününde, 7,954 kişinin 

hayatını kaybettiği veya canlı ele geçirildiği bildirilmiştir; şüphesiz ki, canlı yakalananlar 

azınlıktadır. Resmi raporlara göre, Tunceli nüfusunun neredeyse yüzde 10'u öldürülmüştür 

(van-Bruinessen, 1994). 
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2.3. Alevilerin Erken Cumhuriyet Meşrulaştırması 

 SMT üzerinden açıklamaya çalışacağım Alevilerin erken cumhuriyet ve onun 

kurucusu M. Kemal algısının patolojisi Kemalist endoktrinasyonun olduğu kadar yanlış 

bilincin de sonucudur. Başka bir deyişle, Alevilerin kolektif hafızası ile sosyolojik ya da 

endoktrinasyon üzerinden siyasi açıklamasının yanı sıra bireysel düzeyde de analizi 

yapılmalıdır. İnce’ye göre (2011, 88): 

Alevi modernleşmesi çerçevesinde hem Kemalist modernleşme pratiklerinin etkisi 

hem de modernleşmenin başka özgün bağlamlarının etkisi altında, geleneksel 

Aleviliğin tasfiyesiyle ortaya çıkan kurum ve değer boşluğu, modern değer ve 

kavramlarla doldurulmuştur. Bu modern kurum ve kavramlar arasında ise en geniş 

yer tutanı Kemalizm’dir … Bu bağlamda modern Alevi kimliğinin büyük ölçüde 

Kemalizm’i adeta Aleviliğin senkretik bir bileşeni olarak içselleştirmesiyle, modern 

Alevilik içinde kurulan Alevi özneler de Kemalizm’i kimliklerinin kurucu bir bileşeni 

olarak benimsemişlerdir. 

M. Kemal’in, geleneksel yapısı tahrip edilmiş Aleviliğin hamiliğini üstlendiğine dair 

inanç, her zaman Sünnilerin üstünlüğü altında ezilmiş ve ikinci sınıf olarak görülmüş 

Aleviler için bir umut olmuştur. Massicard’a (2013, 143) göre, Mustafa Kemal’in 1919 

sonunda Hacıbektaş yöneticilerine yaptığı (daha sonra efsaneleştirilen) ziyaretten 

hareketle, Cumhuriyet’in kurucusu – ve Kemalizm – ile Bektaşiler veya Aleviler arasında 

koşulsuz bir ittifak kurulduğu sonucuna varmak – ki bu sık sık yapılan bir şeydir – somut 

hiçbir belgeye dayanmayan, abartılı bir yaklaşımdır. O dönemde, M. Kemal, işgalcilere 

karşı gayrimüslim olmayan bütün grupların liderleriyle görüşerek yandaş toplamaktadır ve 

Alevilerin bu ittifak grubunda ayrıcalıklı bir yerleri yoktur. Alevilerin milli mücadeleye 

koşulsuz destek verdikleri de bir mitten ibarettir. Örneğin, Çukurova’da Nusayriler Fransız 

işgalcilere yakın davranmış ve M. Kemal’e karşı çıkmış gözükmektedirler (Massicard, 2013, 

143). İstanbul’daki bazı Alevi tekkeleri ise sultanı desteklemiştir (Küçük, 2003). 
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Görüldüğü üzere, Alevi gruplar, Milli Mücadele sırasında, kendilerini dezavantajlı 

konuma düşüren iki senaryoda da (Pro-Sünni Sultan, Emperyalist Fransızlar karşısında) 

nasıl bir tutum alacaklarını bilememişler, içlerinde bulundukları sistemi haklı çıkaracak ve 

kendi dezavantajlı konumlarını muhafaza edecek şekilde hareket etmişlerdir. Bu tavır 

SMT’nin sistemi olduğu gibi kabul edip devam ettirme arzusu ve statükocu kararlar alma 

eğiliminin sonucudur, farklı Alevi grupların farklı statüko algılarından kaynaklı olan farklı 

aktörlerin yanında yer almaları SMT’yi yanlışlayan değil, tam aksine doğrulayan bir 

durumdur. Aleviler, M. Kemal konusunda da aynı tutumu göstermişler, kurban 

konumunda olduklarında dahi M. Kemal’i olumlamışlardır. 

Daha önce vurgulandığı gibi, sistemi meşrulaştırma eğilimi içinde olan bireylerin 

sosyal realite algısı aşındığından bu bireyler realiteyi reddetme eğilimi gösterebilirler. 

Alevilerin erken cumhuriyete dair en büyük reddi M. Kemal’in Dersim Katliamıyla olan 

ilişkisidir. Örneğin; Cem Haber ‘Dersim Operasyonu’ ve ‘Dersim Katliamı’ şeklinde farklı iki 

olaydan bahsetmektedir. M. Kemal’in Dersim’in sorunlarına çare bulmak için bir plan 

(operasyon) başlattığını, fakat kendi kontrolü dışında bunun katliama evrildiğini iddia 

etmektedir. İlgili iddia, erken cumhuriyet sürgün ve asimilasyon politikalarını haklı 

çıkarmak için ‘faille empati kurma’ yoluna da başvurmuştur:2 “Atatürk Dersim’in 

sorunlarını çözmek için kalkınma hamlesi başlatıyor. Ayrıca dersim aşiretlerine çağrıda 

bulunarak Türkiye’nin istediğiniz bölgesinde yerleşme imkanı sunuyor. Dersim’in kendine 

buyruk bazı aşiretleri ve beyleri Atatürk’ün bu projesine karşı geliyorlar.” 

                                                           
2 “Dersim Katliamını Yapanları Açıklıyoruz.”  

https://www.cemhaber.com/dersim-katliamini-yapanlari-acikliyoruz.html 
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Bu iddiada diğer bir nokta da M. Kemal’e duyulan irrasyonel güvendir. Dezavantajlı 

Aleviler bir kez hamileri ilan ettikleri ve güvendikleri M. Kemal’in ihanetinden doğacak 

buhranın psikolojik yükünü taşımayı reddettiklerinden ötürü M. Kemal’in katliamda rolü 

olmadığı fikrini benimsemeyi tercih etmişlerdir:  

 Atatürk projesini Dersim milletvekillerine Dersimlilerin burnu dahi kanamayacak 

sözü ile başlatıyor. Ayrıca devlet görevlilerine kesinlikle Dersim’halkına zulüm 

yapılmayacak diye emir veriyor … Fakat Atatürk’ün hastalığının arttığı dönemde 

Dersim’de eşi benzeri görülmemiş ve isyana iştirak etmemiş bilerce insan katlediliyor. 

Hayri İnce’nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesiyle yaptığı mülakat, Alevilerin 

M. Kemal’in  Dersim Katliamı’nın failleri arasında olmadığına dair inançlarına bağlı 

olduğunu göstermektedir. Mülakatta, dernek üyesi Dersim Katliamını M. Kemal’in değil, 

İsmet İnönü’nün yürüttüğünü öne sürmüştür (İnce, 2011, 91). İnce’nin bir Cem Vakfı 

üyesiyle yaptığı görüşmede, üye, M. Kemal’in de Alevi olduğunu iddia etmiştir (İnce, 2011, 

91). 

 Alevilerin M. Kemal olumlaması konusunda iki nokta hatırlatmak istiyorum. Birincisi, 

erken cumhuriyetteki yanlışların (M. Kemal tarafından yapılan yanlışların dahi) İsmet 

İnönü’ye yıkılması Türk tarih yazımında ve siyasetinde, yazarlara ve siyasilere konfor 

sağlayan bir durumdur ve Alevilere özgü değildir.  Atatürk tabusuna zarar getirmeden 

erken cumhuriyet eleştirisi yapmanın en güvenli yolu M. Kemal’in çevresindeki insanları 

muhatap almaktır. İkincisi ise kahraman yaratma arzusudur. Toplumdaki kahramanlara 

duyulan arzu ve sadakat ile yeni bir hami edinme istemi, M. Kemal’in neredeyse Mesyanik 

bir  kurtarıcı olarak görülmesine sebep olmuştur. M. Kemal, Hacı Bektaş Veli ve Hz. Ali ile 

özdeşleştirilmiş, bu da onun rasyonel bir değerlendirmesinin yapılmasını olanaksız 

kılmıştır. Alevi Bektaşi Derneği Federasyonu Başkanı Ali Balkız, Alevilerin M. Kemal 
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Atatürk’ü büyük kurtarıcı olarak gördüklerini, Alevilik inancında reenkarnasyon olduğunu, 

Alevilerin Hz. Ali’nin Mustafa Kemal Atatürk olarak zuhur ettiğine inandıklarını dile 

getirmiştir.3 Mustafa Kemal’in bu denli dini atıflarla mitleştirilmesi, Alevi ibadethaneleri 

olan cemevlerine dini liderleri Hz. Ali ile birlikte M. Kemal’in portresinin asılması bir çeşit 

anestezi görevi görmüştür. Dezavantajlı Alevilerin kendilerini dışlamaya çalışan sistemin 

en başat aktörüyle yaptıkları tek taraflı barış ve onu kendi dini liderleriyle benzeştirme 

sayesinde kendilerini sistemden dışlanmış hissetmemişlerdir. Bu psödo-psikolojik durum 

yüzünden Aleviler asıl sorun olan sistemi sorgulama zahmetinden de kurtulmuşlardır. 

2.4. Yanlış Bilinç ve Mazlumiyet 

Daha önce belirtildiği gibi, dezavantajlı gruplar sistem içerisindeki dezavantajlı konumlarını 

çeşitli gerekçelerle kabullenme ve sistemi haklı çıkarma eğilimindedir. Bu bağlamda, 

Alevilerin en büyük açmazı toplum içindeki mazlumiyet içselleştirmeleri ve bunu sürekli 

yeniden üretmeleridir. Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı ve Alevi dedesi Erdoğan 

Ünverdi’nin “Alevi inancı bir mazlum inancı, bir yoksul inancıdır, Amel ve eylemlerinde 

hegemonik, dikdatöryel ögeler bulundurmayan, tavır ve davranışlarında despotik, 

zalimane davranışlara izin vermeyen, barış amaçlı bir inançtır.”4 sözleri Alevilerin ‘doğal 

öteki’ ve ezilen kesim olmayı içselleştirdiğinin göstergesi niteliğindedir. “Bin kere mazlum 

olsan da bir kere zalim olma.”, “Av olsan da avcı olma.”, “İncinsen de incitme.” gibi yaygın 

olarak bilinen mottolar, bu kabullenilmişliğin yeniden üretimini ve aşağılanmanın 

                                                           
3 “İNANILMAZ İDDİA: Hz. Ali Atatürk Olarak Döndü!” http://www.turktime.com/haber/inanilmaz-iddia-

/30364 
4 “Alevilik Bir Mazlum İnancıdır.” https://www.malatyasoz.com/yazar-alevilik-bir-mazlum-inancidir-

1634.html 
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içselleştirilmesini sağlamakta, onları sürekli kurban olacakları bir sisteme alıştırma görevi 

görmekte ve sistemi değiştirme konusunda onları pasif bir tutum almaya sevk eden bir 

yanlış bilinç yaratmaktadır. Alevilerin her daim ‘ezilmiş, ötekileştirilmiş’ ve asla periferiden 

merkeze erişememiş bir halk olduğunun ve olacağının kabulü, sistemin eleştirisini de 

zorlaştırmaktadır. Zira bireyler kendi gruplarına dair basmakalıpları içselleştirmekte ve 

bunun değiştirilemez bir şey olduğuna inanmaktadırlar. Diğer bir deyişle, eşitsiz rol 

dağılımlarını özcü kategorilere referansla ‘rasyonalize’ etmektedirler. 

 SMT’nin bir argümanı da dezavantajlı grup bireylerinin kendilerini avantajlı 

gruplarla karşılaştırmak yerine yine kendi gruplarının önceki durumlarıyla (dönemsel) 

karşılaştırmalarıdır. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde, Sünnilerin ‘doğal ötekisi ve 

ezileni’ olan Alevilerin statüsü erken cumhuriyette de çok fazla değişmemiştir. Tekke ve 

Zaviye Kanunu ile Alevi dergah ve tekkeleri de kapatılmış, dedelik kurumu lağvedilmiştir. 

Aleviler, bu evrede kendilerini Sünnilerle değil, Osmanlı Devleti’ndeki statüleriyle 

karşılaştırmış ve durumu “ehven-i şer” olarak değerlendirerek Sünniler karşısındaki 

süreğen dezavantajlı konumlarını sorgulama yükünden kurtulmuşlardır. 

3. ALEVİ TARİHYAZIMI VE DEĞERLENDİRME 

Massicard’a (Massicard, 2013, 140) göre, Aleviler resmi tarihyazımı içinde 

neredeyse hiç yoktur. Türkiye’nin insani çeşitliliğini, ulus-inşa sürecinde ünitarist ideolojisi 

altında gizlemesi Alevi olgusunun yeterince bilinmemesine neden olmuştur. 1980’lerden 

itibaren Aleviler kendi tarihlerini yazmaya girişmişseler de kimlik amaçlarına yönelik 

geliştirilen bu tarihyazımları, sık sık pek titiz sayılamayacak genellemelere yönelmekte ve 
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çoğunlukla ideolojik önyargılara dayanmaktadır ve bilimsel unsurlara ve özgün 

araştırmalara sahip değildir.  

Bu Alevi tarihyazımı, aynı motifin sonu gelmez bir biçimde tekrarlanması olarak 

karşımıza çıkar. Katliam motifi, kurban, hatta şehit figürüyle birlikte, yinelenir durur. 

Travmatik olayların hatırlatılmasının uyandırdığı heyecanın, topluluk içinde 

tutkunluğu sürdürmesi ve kimlik seferberliğine yardımcı olması beklenir. Alevilerinin 

ellerinin altında bu tarz trajedilerden oluşan geniş bir yelpaze bulunmaktadır …  

Anma günleri, Alevi derneklerinin temel etkinliklerinden birini oluşturur. Bu bilinçli 

bellek siyaseti, resmi hatırlama işaretleri bulunmadığı için de ayrı bir önem kazanır. 

(Massicard, 2013, 141). 

Alevi tarihyazımında bahsi geçen sorunlar erken cumhuriyet hakkında epistemik 

eksikliklere, dolayısıyla erken cumhuriyetin yanlış yorumlanmasına yol açtığı gibi Alevilerin 

sistemi sorgulamasını zorlaştıran şehit, katliam, mazlumiyet gibi ögelere de vesile 

olmaktadır. Bu sorunlu tarihyazımının hala sorgusuz sualsiz devam etmesi, SMT’yi başka 

bir noktadan doğrulamaktadır. Aleviler erken cumhuriyetle kurdukları ilişkiyi değiştirmede 

isteksizdirler. Geçmiş davranışsal pratiklere orantısızca tutunmuşlardır ve alışılagelmiş 

davranışlara alternatif üretmek istememektedirler.  
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