
ILrxvnr roxerull ARA$T RMAcr LAR| N ALEV|L| K ve eemngl ilr
uzenl NE 9AL|$MALARI N DA bZ-Du$UruU nAS r U_l r

Aykan EROEMIR"

TiirkiyeUe dzellikle son onbeg yl i<prisinde Alevilik ve Bektaglik tizerine gok saylda
aragtrma yayrnlandl Bu esederden baalan daha ktifttirel gdrecelive empatik bir tutum iqinde
konuya 

oanlama" amaoyla yaklag*en, gerek Alevi ve Bekhgi k$fttirlerinin itjnden gerekse de
dprndan gelen baa aragtrmaolar "yargdama" ve 'taraf olma" aaulannln "anlama" g2basnln
onrine gegti$i galqmalar 0rettiler.

Orrnlin, Alevilik'iveAhviler'i kendi S0nni bakrg agsrndan yargrlama amacnt gtiden Tank
M0mtaz Sozengil, 1991 yltnda yayrmlanan Tanh Boyuna Aleuilkadhkitabrnda 9u ihdelere yer
vermigtil:

Y0rytllardrAleviler, Allah ile arialannda baz insanlan arao olarak kabulettikfednden
dolay, bir tiirl0 safsatrayr ve hurdeyi onlara dh adrna telkine kalkan geyhlerin
ktilel(iinden kurtulamamrglardrr... Qiink0 Kur'an'dan uzaklagmlg geri insah,-hangi
yagta olursa obun, gocuktur ve ancak uydurmalarla yagayacaktrr. ( 1 991 :7)

D$eryandan, Ali HaydarCilasun adfi birAlevi dedesiise 1995 yhnda yaymlanan Aleuirk
Bir Sr hgildiradh kitabnda Aleviler ile ilgiti olarak $l sert yargrlara yer vermektedir:
' Bry0n Dedelik kdge dcinnrecllir, il<baldir. Dergah mafiacrhgr ve kitleye tepeden

bakmacrlktr. Dedelk m0essesesi kifienin gerlsinde, azokrryan. at g6/tjg0'takan
eyyannt ve sefldir. (1995:30)

TtirkiyeUe Alevilik ve Bektagilik iizerine yaprlan aragtrmalarda ve yaymlanan kiap ve
makalelerde ilahlyat k<ikenli aragtrmacdann hatn sayrlrr bir payr vardrr. Alevilik ve Bektagilik gibi
inanca iligkin olgulara ilahiyatgrlann yo$un ilgisi elbette garipsenemeyecek bir durumdur. Benim
bu qalqmamda sorgulamak istedi$im, Alevilik ve Bekbgilik iizerine galqmalann genellikle 6vgii
ve sdvg0 kutuplan araslnda sahnageld6iT0rkiyeUe, ilahiyat ktikenli arcsttrmaslann kendilerine
dzgil ne gekilde bir anlama pnatigi ve stifemsel tislup geligirdikleridir. Bu genig soruyu
daraltmak igin de, d'zellikle titekilegtirilmigleri anlama gabasr sfirecinde antropololii< agrdan
mod<ezi bir 6nem az eden cizdtigtinrimsellik(self-reflexivitfi kavramr iizerinde yojunlagmar
lstiyorum. Dolaysryla bu bildiride tizerinde duracalrm temei sonrlar gunfardr: irafriyat k<ikenli
arag0rmacdann Alevilik ve Behagilik tizerine galrynalannda ne derece dz-dtigiingmsellik
msvcttttur? BilinEli bir s<iylemsel stmtejinin parqa$ olsun olmasln, dzdiiqiintimsel olanak
nitol€ndirilebilecek metinler hangisriylemset rirtinhileri tagrmaldadn? Ozdiigilnrimsellik konusu
ilahiyat kokenli aragtrmacdann gahgmalany,la ilgili hangi etik ve politik hassasiyetleri gtin6me
gotirmektedir?

Tti*iye'de inang konusunda yaprkng gahgmafar iqinde ozdtigiiniimsellik kavramna
gorok kuramsal gergevesi gerekse de s6ylemsel sbatejisi iginde en genig yer veren
araq0rmafardan birisi Tayfun Atay'rn Bat'da Bi, Nakgi @maati: geyh N6am nOnsi Omegiaa1l
kitabdlr. Atay, kitabrnur "Kqisel Bir Deneyirnden Hatrda Kalanlaf baghkll 38 sayhlk b<ittimiinde
dzd0gontimsellik konusunu irdelemektedk (1996a:327-3641. Atay, dncelikte anrropotoji
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biliminde. yaprsafcrhk<itesi ve(ya) postmodem olarak adfandrnlan ddnemle birlihe onemli bir
de$igimin yaganmakta oldugunu vurgulamahadrn

Yakm zamanlarda sosyal antopolojirle kuramsal ve yontemsel aglardan sdz konusu
olan yeni yonelimler, hararetli taftgmalara yol agmakbdrr. Bu tarbgmalann hareket noktasr,
antropolojik etkinli$in ilgi oda$rnda, "otekf kilhiiderin tanfimrnr gergeklegtirmekten,
aragtncy'antropologun alandaki pozbyonu ve aralanna kabldr$l toplulugun tiyeleri ile itigki ve
etkilegimlerinisorunsallagtlrmaya dogru bir kaymanrn sciz konusu oldu$udur. (1g96a;327)

Daha sonra ise, Atay, cizdtigtintimselli$in bilimselolarak neden hayati bironem tagrd1grnl
belirtmektedil:

Bd!,leT anbopolciik gah$ma artk antopolog ile gahgrlan topluluk arasrnda
s{regelen, kargltkk etkilegimin bllmledigi"diyakfiK bir-et<intik otalat antagrtrinau
gelmig ve antropologun biligseUepristemolojik, dug0nsel ve duygrcal .,ir"gr"in. 

"[ngalEmastntn etkileri dikkate allnarak, bilgi edinimi ile aniJm yara1mrnrn nasltgergeklegtigi Uzerilde d0gtiniilmeye baglanmrgtrr. Araghncrnrn alanOafi
polsyonunun ve varl$tntn efrografk etkinl(li ve onun akrgrnr hem etkiledigini hem
de oncan,ekilendi$ini yagayarak c[renmig biri olarak, geg6di bir etnogn"nnin ort"u"
gtkmaslnda antopobjik 6zdiig0n0msettgin lsettieflexivity) trayaii Oii 0.il,i
otduguna inanryorum. (1 996a :328)

Tayfun Atayin arag0rmasrndaki cizdtig0ntimselligi cirneklendirmek rgin "Sosyal
Antropo@iae Ycintem ve Etik Sorunu: Klasik Etnografr den Dtlatojik Etnognfiye oba" bagtrkh
makalesindeki "Yegil BayraK albaghkh boli,imden krsa bir ahnh sunmak istiyorum:

Doktora tez gahgnnml... Klbnslt Nakgibendi geyhi Nazrm Krbnstnin lngiltere'deki
gevresi (2erine yaptrm... Ben, dine yagaminda belirleyid bir yer 

"!*", Oi"iyagar{tsna a'erni dnem ve dikkat gdsteren, ksaca, dindar bir sosyat geweOen
gelmiyorum..- $eyh Nazrm ve eev.r_esf ire irk bnrgmanr 1g90'rn n"r'"*i-"v,no"
cemaatin Gtiney Londra'da kendilerine ait blr camUe gergeklegthdkleri'zikir
seremonisine katrlarak oldu... Ancak.g^qqn. o anda dalgalanin "yegil"'bayt"t, U"""
Urpertici bi$mde,,Menernen olayrn.(1930). r,e "6$rdmenfuzbagr"'rcrOifayrn iesii
bagtnt anmsattr. lGrankk bakrgh ve kara sakalll l6naz'lann e$nde yilksele'n Oirvesit
bayrak ve ucunda kanlan szan bir kesik kafa!... bin adrna herkesi'd;fi;y;'h;;;,
kana susamq yandeli fanatikled... Sonna ne oHu? Boytesi bir ighuzursuifrf u.
srkrnt ile faplava1 aran garrgmasrnda gunrer, haftarar r,e ayrar d"ct. v" bi;;u;
Londna sokakfannda bagrrnda milrfdlerin giydigiturden'y"gi'f r"rifii.Li.;;L";;
rah atsr/r k ve kayg r duymadan doragtr gr m r fark etirn. (1gg6b:222-2231

Tayfun Atay gibia$rrfrkk olarak Stinnitopluluklar tizerine aragtrma yrinitmrig olan yael
NavareYashin ve Jenny B. \Mriteln strasryla Faes of the State; seanlarism and public Ltfe inTu*ey QO02]. ve lslambt Mobrlizafuon in Tukey: A Study tit Vemaantar politie (2002) adtr
kitaplannda da kapsamfr d'ad0gtiniimsel brjlfimler yer almaktadrr. Bu noktada, "Stinni topluluklar
iizerine y0niftiikleri saha aragurmatannda rizdtigrinrimsel bir tiaur takrnan bu aragtrrmacrlann
benzerleri, Alevi toplutuklar tjzerine saha aragtrrmalan ytiriiten aragtrmacdar arasrnda ne derece
mevcuttur?' sorusunu ydneltmek istiyorum.

Ome$in, trdne Metikoff, Ttirkge pvirisiCumhuriyet Kitaptanhca iggg yrlrnda, Haa Bekbg:
Efsaneden Gerrfieadryla yayrmlanan eserinin 17.ve26.*yid"n arasndaki kltrimrjnde Alevilik
aragtlrmalanna ilk bagladrSr gtinden bu yana yagadrklannr ve hissettiklerini paylaynaktadrr:

Alevilerle ilk karyrlagrnamda, hemen dikkafm9 garpan gey, Ali'nin kutsalt4trrrlmasr
oldu. T0tt<iye'nin siinni bir Ulke oldu$unu trep iSitfuiirimoi,r. Hatt6 h.r, orao" u'run ,u*
katqtanmda.gophe duymldrgrm birgergekti V9 iEe OlrUen, l#miyy";dffi;
afttnda olsa da, agtn bir gii inanrg oqmi iie karyr kargrya aoim. venio# n"ienr"imJ
(reincarnation) inanrglanna daha az gagrrdrm. $uptreiil uu, inanrgrn, ussal olmaktan
9ok iggriduset bigimde ve sakh bir durumda kerdi derin uenfiginrue oa t;;,y";
otmasrndandr. (1 998: 1 7)
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Bu agamada, ara$trmamrn ana cJak noktiasr olan ilahiyat kdkenliaragtrmaolann Alevilk
ve Bektagilk 0zerine yaptrklan yaynlardaki soylemsel sFateller ve 6nintiiler konusu tizerinde
durmak isterim. Tiirkie'deki ilahiyat kdkenfi aragtrmaolar ve onlann eserleri bii'yrik bir geEiUilk

az etnektedir. Ozellikte Atevilik ve Bektagilik sriz konusu oldulunda, farldr epistemolojik,
yontembilimsel, politik ve etik duruglardan s6z etnek olasrdrr. Bu sebeple de Alevilik ve
Bektagilik konusuna klasik bir ilahiyatg bakrg olamk nitelendirilebifecek bir genellemeye gitmek
olau degildir. Yine de paylagtlan ortak akademik formasyon ve bilimsel gelenegin krsmen
uzant$ ya da yansma$ olarak dtigtiniilebilecek baz drfinhilerin tespiti sriz konusu olabilir.
Dolaysryla bu bildiride ilahiyat kokenli aragtrrmaolann, Alevilik ve Bekta$lik iizerine eserlerinin
dzdtigiintimsellikagsrndan sistematik bemerlklergcisterip gostermed(ji 0zerinde durulacaktr.

Oncelikle belirtnek istedigim nokb ilahiyat k6kenli araqtrrmaolann Alevitik'i anlama
gabalannn genellikle din antropolojisinden gok din sosyolojisi gergevesinde gekillend(ildir.
Krsrnen bu nedenle, antopolojinin srada 0zerinde durdufru ktilttirel gdrecelilik ve empati
anlayglan bu eserlerde fazha yer bulabilmig degiHir. Uygulamaft sosyalbilimlerin normatif tonu
oldukga srkftkla kaqrmza gkmaktadrr. Omelin Vlmaz Soyyer, 1996 yrhnda yayrmlanan

tusyololk Agdan Alevi Bektagi Gelenejiadh galrymasnda Alevi ve Bektaqi elitlerle ilgili olarak

9u de{erlendirme, elegtiri ve uyanlarda bu lu nmakbdtr:

Aevf-Bekbqi gdene$inin aydnhn korfurq bir kavrant kargagasnrn iginde
bulunmaktadrrlar. B0yilk golunlu$u ne lsEmr, ne hsawufu ne de bah felsefesini
bilmektedir. Once kendi aralannda bir takm kawarnlarda anlagmalan
gerekmektedir. Ne oHugu belli oknayan, tarihi yazh kaynaklara dalBnmayan,
kaypak zenrindeki bir din? sistem, ancak Durkheimin inceledi$i 'ilkellefde vardrr.
(1996:156)

ibrahim Canan ise Alevitik iizerine son zamanlarda rlzellikle Aleviler tarafrndan
yapilmakta olan yaynlan gu normatif tonla elegtkir:

Bu regriyatlar, btly0k go$unluguyla A|evi-Sfinni aynh$rnr biry0tneye, kapanmaz bir
ugrrinn h6line getirmeye, aynr vahnr, aym tadhi, ayrr ortak delerled paylagan, dili
bile aynr olan insanlan ttirbirine karg kugkr.rlu, so$uk ve hattA d0Enan yapma)€
galqrnaktadrr. Kulaktan dolma, yalan yanftg ve eksk, efsane, uydurma ve iftira
kangQr mal0mat krnntlan, salhldr bh bilgi, aydnlatct, kaynaqtno bir irfan, asnmza
yahgan giivenilir fiir atf kaynalt ohmayacagt halde yeni negriyat maalesef
bunlardan beslennekted n. QOA2:17 -18)

ilyas Uz0m ise, iSAM tarafindan 2000 ylurda yaymlanan GtintimtbAleviftiiadheserinde
do$rudan gok net bir normatif tutum bknmasa da, verilerin nesnel gekilde sunusu olarak
formrile ettili ve cemevlerinin ter6r rirgtiUeriyle iliskilerini vurgulamay ama$adr$r krsmmda,

anlamay de$il de asayigi sallayo bir proje peginde kogar gddntimti gizrnektedir:

Cern Evi'nde yaprlan aramada 18 adet DHKC y0z maskesi, 130 adetyasakyayrn, 3
adet DHKC pankart gihi bir ibadet nekintndan gok Hr lCeolojik drgtrt evinde
olabilecek rnalzeneler bulunmugtur. (2000:38)

Baa aragtrrmacdar ise, galgmalannda kendileri aEk bir tutum talqnmasalar ve amgrma
s[irecindeki deneyimleriyle ilgili ciz-d0gtin0nsel paylagmda bulunmasalar da, Alevilik ve
Bektagilik tizerine yazlmq mevcut eserleri elegtirirken, zaman zaman gayri-ihtiyad de olsa, satr
aralannda kendi d0nya gortiglerine dair ipugtan vermektedirler. Ome$in, Yahya Mustafa Keskin,
itaniyat Yaynlan'nca 20Ot yr[nda yayrmlanan Degigin Siirrcinde Ktsal Kest'm Atevilifii: Elazg
StinktiyOmefiiadh kitabrnda kendiyaktaymnm nesnelli$ini9u gekrlde kurmaya galqmaktadn

Her ne gekilde algrlanrrsa algrlansn, Alevilik Bektagilk olgusu, g0nlrnude
TUrkiye'nin g0ndemini belirleyen en Onemli hususlardan bfuisi olrnakla birlikte, opu
hakknda iled s0rtrlen fikir ve deledendirmelain pek go$u dayn tadhi, dini, siyasi ve
k0lt0rel boyutlanyla pek de uyuErnayan teodk aEklamalardan deye
gkJememektedir. Bu ytlzden, bu sahadakiyar{rg anlamalann 6n0re gegebilmek ve
mervcr.rt re€liteyr her ttirl0 ideolofk ve siasi kaygrhrdan ve s0bjektif
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degedendirmelerden uzak kalarak objektif kriterlerle old:gu gibi ortaya koyabilmek
i$n, pntikte yaganan Afevillgin, bizzat kendi dolal alanrnda aragtnlmasrnin 6nemi
ortadadrr. (2004:18)

Burada ideolojik ve siyasi kaygrlardan uzak bir nesnellilin garantisi olanak sunulan
?levili$in, bizat, kendi do$al alantnda araglnlmas" formtifasyonu ashnda Alevilik,in oztjntin
krsalllkla ve izolasyonla dzdeglegirildi$i bir dogallrk anlayqlnm dlgavurumudur. gtiphesiz ki
Alevilik'in farkft kurgulanrglanndan birisi olan bu yaklagrm da ideolojik ve siyasit]ir. Keslin, kendi
billmsel konumunun ofasr ideotojik ve siyasi agrhmlanyla ilgili herhangi bir sorgularnaya
g irigmemeyi tercih etrnigir.

Yahya Mustrafa Keskin, aynl eserinde rilkemizde inang konusunda aragtrma ytiniten
sosyal bilimcilerle ilgiligu elegtirilere de yer vermgtir:

Bath sosyologlar, glgmalanntn tlnemli bir ksmrru dini igerlkli sosyal olay ve
olgulara aynrken, iitkemizdeki sosyal bilimcilerin btiyiik pgunlugunun, pol-tivist
felsefeden kaynaklanan ve din? dOgiinceyi toplumsal evrimin en Seri ve en ilkel
dUg0nce bi$migeklirde aprlayanlardan olugmug olmasr diigunUlebitir. (20M:18)

Burada, her ne kadar elegtirilen galgmalara iligkin hi'gbir kaynak verilmese de,
tilkemizdeki sosyal bilimcilerin .br.iyrik go$unlufu" din algrlayrglarnda var oldugu irjdia edilen
smtrltltklar sebeblyle elegtirilmektedir. Bu elegtiri, aynr zamanda, ilahiyat kcikenli anaqtrmaolan,
"dini dtigtlnceyi toplumsal evrimin en geri ve en ilkel dtigtince bi$mi geklinde" algrladrklan iddia
edilen sosyal bilimcilere kryasla Alevilik konusunda daha yetkin ve tarafsz bilimciler olarak da
inga etmektedir. Keskin her ne kadar kitabrnda Alevi inanq ile ilgili kendi goniglerini ve
pozbyonunu agk etmekten kagrnsa da, bagka bilim insanlanna yoneltifi ehgtiriler vastasryla
gayri-ihtiyari de olsa dzdiigtintimsel anlarnlar grkanlabilecek ffadeler sunmaktadrr.

Yahya Mustafr Keskin'in yakfagrmrna benzer bir yaklaglma, Mehmet Saffet Sankaya'nm
Ottiken Yayntan'nca 2003 yllnda yaymlanan Anadolu Ateuitfiinin Tarihi Artcaplant: (X/-Xl/1.
Astrfar)adh galqmasnda nasflanmaktadrr. Sankaya mevcut aragtrrmao ve aragtrmalarla ilgili gu
eleqtiriferde bulunmaktadlr

Fakat madesel aragtlnnaolann, Anadolu'nun dini tarihlni incelemek ve trotiin
boyuflanyla ortaya koymak konusunda yeterli gayreti g6sterdiklerini sOyteme[
g09t0r. Giin0m0zde Anadolu'nun din? tarihile ilgili hela pek gok karanhk nokta
vardtr. Bu konu tDerindeki akademik aragtrmalann yetensizligi nedeniyle meydanr
bog bulan baa art niyedi kimseler, ihtimaller Uzerire kurulu bil tarih yazma gabasr
iginde olaylan gergelde ilgisi olmayan mecralara surtjkleyebilmekte ve 

'sahip
oHuldan rnedyatik gii$e bunlan tarihi hakikatlermg gibi sunabilmektedirtei.
(Sankaya 2003:11-12)

Sankaya, bu elegtiriferden sonra goztim onerisi olarak da gunu dnerir: "Bunun igin
konunun uzmanlan tanafindan bilirnsel rnetotlarla ve tarihi hakikaUere uygun olarak ortaya
konulmasmda zannetvardf (2003:12). Sankaya, her ne kadar kitabrnOa kenOi konumu ile ilgili
agklaytct bilgi sunmaktian kaEnmrgsa da, bu elegtiri ve qtiztim dnerilerivasdasryla kendisini en
azndan afi niyetsiz, ihlimaller 0zerine kurulu bir tarih yazma gabasr iginde olaylan gergekle ilgisi
olmayan mecralara stiniklemeyecek, ve medyatik g0aiyle brihi hakikatler uydurmayacak bir
aragtrrmao olarak sunmaktiadrr.

Kendikonumu ile ilgiliolariak ipr.rqlannr eleglirilerinin satnarafanndan dedeyebilece{imiz trir
baqka aragtrmao da Atrmet Yagar Ocaktrr. 1996 yrhnda, itetigm Yayrnlan trarafrndan yafrmbnan
Ttirk Suflaihre Bakrylaradhkitabnda Alevifik aragtrmalan ile ilgilf gu etegtirilerde bulunrnaktadrr:

Ermeni Meselesi, Btrlgar Meselesi, K0ft Meselesi, lgam libsdeslnde oldugu gbi,
Alevilik Meseled de... gergek gehresiyte, tarihin iglnden geldigi bigimile ve Uigiipkg
yaptuyla Se$ekte oldu$u gbi tanrnmak, bilinmek ve furenitnrek isteniriyo.
Yalnzca gOd0len maksaflara uyabilecek kullanrlabileoek yanlan aragtrnlryor viyi
kutlanrlmak amacr g0diten yapay tezterte oyalanrlryor. (ocak 1 gg6:250)
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Ahmet Yagar Ocak, bu elegtirisiyle Alevilik gahgmalannr tarihset hakkafler ve maksadl
yapay tezler kutuplan araslnda bir drizlemde smflandrrmaktra ve de$erlendirmektedir. Bu
degerlendirmede ise giinrim0zdekiAlevile/in ve Aleviliktelin gegiUiliklerini anlamlandrrma gabas
gergevesinde tarihselkuram ve yontemlerin, fattfi anfama yrintem ve yaklaglmlanndan yalnzca
birbi oldu$una degin bir uyan ise yer almamaktadrr. ilahiyat kokenfi bir tarihginin Alevilikle/i
anlamlandrrma gabasru tarihselhakikatlef gergevesine otrftma$ her ne kadar gayet dofralsa
da, epistemolojik ve ydntembilimseltercihlerimizin, bilimsd merailerimtzdeki akademik ygrnak
ve yatnmlanmztn dayattgt bir sonug olabileegine dair ozdfigtiniimsel bir ipucu sunma(
okuyttctrya laffir disiptinlerin bilmkilerden farkfi da olsa, kendi megru yaklagmlannr
kurg ulayabilecelderini anlmsatmasl agsmdan yaradr olu r gdnigiindeyim.

llahiyat kcikenti aragtrmacrlann hepsi <izdiig0niimsellik srlz konusu oldu$unda, satr
aralannda ipucu avcrh$tyapmamazayolagacak derecede ketum de$ildirier. Eserlerinin bayna
hem Alevilik'e iligkin hem de kendi konumtanla ilgili bilgiler sunan ar:aqtrmaolar mevqrftur.
Ornegin, Ethem Ruhl Fr$latr, ilk kez 1990 yrlrnda yaymlanan ve d<idtlncU basksr Selgrk
Yaynfan'nca 1996 ylnda gergektegtirilen Ttirkie'de Aleuilik Bektdgilikadft kitabrnda okuylor ile
gu mahrem bilgileri paylagr:

1937 ylt sonunda, Burdu/da sOnni bir ailenin goar$u obrak d0nyaya geldikten
sonr4 1950'lere kadar goatklu$um, nnrhum babamrn manngoz olugu sebebiyle
Tahtacl T0rkmenlerle Uge gegli. Evimizin bahgesinde rahmeti babamrn mcbfira
yaptmtnda kullanaca$t gam, ceviz, kavak tornruklannr karkoca, her br$<r gek$te
gtrdaklanndan gelen 'H&Allah" sesloiyle ahenkl tir tempoda bt]gen, hatjnmda
kald$t kadanyla, bana "Ewel Allah diyelln. $ah H0seyin'e giddinr' gibive daha
nice deyigler sdyleyen tahtactlar, goarkfuk gDnlerinden ilibaren hep yakrn ilgimi
gekmblerdh. Gerek Burdu/da gerek Tooshrdaki ailernizjn bagft oldugu kOyt*Oe
diima gok temiz ve yaktn dosdtd< iginde oldu$umuz dOrOsl galrgkan ve prnl plnl
ytizlU ht insanlara, dlganda baz gevrelerin ileriaeri viz viylenrded, beni gocqd<
halirnde bile timriig ve tedirgin ehbq 90nk0 onlar iddia edildigi gitri rt<titti"

olmalanna; hele 'igte' bile zjkjr ederek gaftgan bu sd g6n0ll0 insanlann,
mibltirnanhgrn dlgrnda ve'andrK otmalanna imkan yoktu. (1996:vii)

Abdillkadir Sezgin de, T0rkr'ye Cumhuriyeti Kiiltiir Bakanlgr'nrn Gengik ve Halk Kitaplan
serisinden 1990 ylmda yayrmlanan ve iginde "Otantik K0ltfir Urilnleri" adrnr verdQi Bektagi bilgi
ve dawantgfannt saptamayr amagladl$rnr bildlrdi$i(1990:v-vi) Haa Bekbg Vetive Eektagilikadh
kitabrnda kendisinden ksaca gu gekilde s6z etnektedin

Kendimi vg gevrernifarketneye ba$adr$rm yrllardan itbaren, srlnnl-alevf, bekta$
tabiderini duyrnugtum; karalantp kcjililenen alevflerin bagka bir isimle "Bektagi"
ohrah keskin ve ktwak zekAnrn bmsifcisi oldu$unu bilmiyor, bunu bir fr(ra
kahramanr zannediyordum. (Sezgin 1 990:3)

Zekeriya Beyaz ise 2003 yr[nda Sancak Yayrnlan'nca yayrmlanan Abvi Dosyasr: Aleui-
Slinni Sorunu ve Qcizim Yollan adh kitabrnrn bagnda kendisiyle ilgiti otarak gu bilgiyi
sunmaktadn

Bu sattrlann y^7 n 1975 yrlrnda Elazl',da AfevFts0nni lGrde$igi konulu br'r
konferans vererek konu ile yakndan ilgilenmeye b4lanrgtrr. Sonnaki yrllarda da
konu etnafrnda birgok konugma ve yaztlan olmugur. (Beyaz 2003:7)

Beyaz, kibbrnda daha sonra aynca gu yorumda bulunmugtr.rn

OncetilCe ortada tir Alevi-siinni sonnunun var otdu$un* bunda hepimizin kusuru
oHufunu beyan ediyonz. Ozellikle ben Silnni kdkenli bh bilim adamr olarak adalet
ve hakkaniyet dulEusuyh, insaf ve v'r:dan 6Q0sUyle g0numuzdeki ve ldam
tarihindeki gergekleri s6ylemek ve ifinf *nek'stiyonrm.(Beyaz 2003:2W2051

Bu ksa ozdiigiiniimsel anlatrlarda goze garpan &tint0leri klsaca yiyle dzedeyebiliriz:
Aragtrmaolar, belki de ilahlyat kokenli olmalannn Abvi ve Bekbgi okurbrda yaratabileceli
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onyargilara kargr sawnmacl bir tavnn dqavurumu olarak, bir yanda itiraf ve dzni bir yanda da
srcak bir sempatiyi banndran bir soylemset sfateji izlemlglerdir, Stinni olduklannrn kabuti.intln
ardtndan, aragtrmacrlar Stinniler arasndaki onyargrlardan haberdar olup da o rinyargrlann
kurbant olmadrklannrn allrnt giznigterdir. Aynca 6tekini anlama gabasnn olmazsa olmaz
onkogullanndan biri olan empatiduygusu, anagtrmaolann kendiniAbvi okurlara sunma fualiyeti
iginde yerini sempatiye btrakmq, aragttrmaa ile aragtrrma oznesi arasrndaki mesafenin
kayboldu$u ve yer yer i$enlifinden gtipheye dtigtilebitecek derecede derin bir scak yakrnhk
ihdesine d<iniigmiigttir. Buradaki di$er bir ilging nokta da, bu aragtrmactlann kendilerini
sunuglannt, kendi konumtannr bilimsel elegtiriterinin satrr aralanna giztenmig bvrrlarrnrn gayri-
ihtiari yanstmasl sonucu belli eden aragtrrmaofar kadar olmasa da, endirekt yoldan yapmq
olrnalandrr. itt< stiaintl etti$im aragtlrmaolar bilim drinyasna konugur bir hatdeyken Aleviler,e
kendilerini gayri-ihtipri sunarken, ikinci gruptaki aragtrmaolar daha gok Srinni bir okur kitlesine
yazlmq izlenimi veren kitaplannda mesajlannr endirekt olarak Aleviler'e sunmaktadrrlar.
Antropologlann 6zdtigtin0mselliklerinin bir ifadesi olan aragfirma ozneleri ile dolayh da olsa
itirafuari bir sdylernset gergeve iginde iletigime gegme gabasr, ilahiyat k6kenli aragtrmacrlarda
aragbrma oznelerine utangag ve mahcup bir bvrrla bir bagka kith tizerinden farkrnda olmadan
ulagvermig olmann halet-i ruhiyesinin perfonnansrhalini almrgtrr. Anlablardakimu$lakhk zaman
zaman tizdtig0n0msel metnin aragtrma dzneleri olan Aleviler ve Bektagiler ife olan iligkiye
degin degil de, sanki bu faaliyeti kenardan izleyip de yargllayan S6nni cemaatten dilenilen bir
oznin ihdesine yonelik oldu$u izlenimi uyandrrmaktadrr.

Abd0lkadir Sezgin'in 1996 yrftnda Burak Yayrnevi tar:afrndan yayrmlana n Ateuilk Deyine
baghklt kitablnda bu tavnn ilging bir 6rne$i mevcutulr. Sezgin, kitabrnrn "stinni Bir Aiteye
Mensllbum" an baghkft ksrmda kendi dinsel kimli$ini ve bunu agklamasnrn sebeplerini gu
gekilde sunmakadn

Bektagilikle ilgifenmemin dtesinde, Bektagilere duydugum muhabbet ve yakrnlk
sebebiyle, kerdisini SUnni ve @r,o€tir ota yerinde tapu sahibi zanneden bazr
klnsderce kimfgirn cirJdi anlamda merak editmektedir. Bu bakrmdan da ailemle ilgr'li
bilgilerr vermek ihtiyag otmugtur... Bundan sonra, g0rl0nt)z arzJ eOiyorsa S-Onii,
yahut gonlun0z 6yle gdniyorsa alevi, bektagi veya bagka ulr terim d;
sdyteyebilirsiniz. (Sezgin I 996: 6, 7)

Sezgin, Alevilik tizerine yazdr}r ilk kitap beg baskr yaptrktan ve aradan ahr yl stire
ge9tikten sonra kendi dinsel kimllfri ile ilgili olarak aynntrft agrklamalarda bulunma g"*Lrinl*i
duymugtur- Bgrada ilgi gekici olan, bu gereksinimiduymasrna yol aganrn arcgtfrma rjzneleriolan
Alevi ya da Bektagihr olmamast, aksine gevresindeki Stinniler 

-olmasrdli. 
Bu noktada, oz-

dtigtlniimsel formdaki anlabnrn Alevi ve Bektagilecle diyalojik il$ki ve ed<itegimin ifadesi
olmaktan gok Stinnile/e karg savunmacr ve rnahanp bir tavnn drga vurumu olmas ilgi AekiciOir.

ilahiyat kokenti aragtnmacrlann eserlerinden, fazla aynntya girmeden drneklendirmeye
qahgu$tm gayri-ihtiyari ya da endireh ozd0gtiniimselsunuglar giipnesL ki pek pk antropolog
i$n.tatmin edici igeriken, niyetten ve biligten yoksundur. Ama beh yine debu jayri-intiyari ve
endirekt ozdtigtinfinse[ik ifadeferfni, ilahiyat krikenli aragtlrmaolann giiniimrri itirtiyi"i'nO"
Alevilik ve Belctaqillk konulannda aragttrma yaparken karylagtlktan akadJmik, sosyal, ktllttirel ve
fif:, skmtlann, endigelerin ve kaygtlann yansmalan otarak okumayl anAmfr bufuyon1r.
otekini anlamlandrrma gabasr iginde ilahiyat kokenli aragtnmacrhnmrz rizdtigtinrimsel
gekingenlikler, utangaqlrklar ve sessizlklere sevk eden ylprsal etkenler rizerlnoe fikiryurtitmenin, Trirkiyedeki inang alanndaki aragtrrmalardaki empati w kgtttireJ jOlefifix
eksiklf ini gidermede anahtar rol0 oynayabileceQini dtigtiniiyoru m.

Artk gtintimiizde, Tayfun Atay'ur deyigiyle, aragrrmaclnrn "ortaya gkardr$r bilgi kiimesi,yani bir ktiltir{in kendisi tarafindan yaprlan takdim ya h tarutmr, tartgmasa kabul g6ren
doSrufar olarak degerlendirilmeyip, ondan 'ne buHuSu'kadar, belkideond"n fU" .ne yapgfnrn
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bilgisiniaktarmast istenmektedif (199n:229). Bu agamada. ilahiyat krikenliaragtrmaolanmztn,
iizdtigiintimsellik agrsndan ketumluklannrn 0stesinden gelmelerini sa$lamalannda faydasr
olaca$tnr umdulum George Marcus'un Ethnognphy trrough \hd< and Thinadh kitabrndan bir
almtrya yer vermek istiorum:

Pasaklt metinler pasakfidrr; Etinkii kendi agrk-u$uluklannda, bitmemigliklerinde ve bir
metniya da analizi nasd sonlandrracaklan konusunda emin olamama durumunda snarudrlar.
Bu taz bir agkqluluk diyalog eti$i ve ksmi/taraflr bilgiye go$erilen hassaslyetin igaretidir.
(Marcus 1998:189)

Pasaklt metinlerin agrk-ugluluklan ve bitmemigtlkleri dmeginden yola gkarak,
galrgmalanmzda pasakh dzd0giiniimsel anlatrlar vastiasryla kendimil, aragtrmamm, ve
aragtrma ozneleriyle diyalojik eU<ilegimimizi b*I kitlelerle igten bir gekilde pay'lagmanrn onemini
vurgulamak isterim. Paylagmanrn araq olarak tasarladr$mz soylemsel stratejilerin gergin,
savunmact, oziir dileyen, utangag ve ksrtltanlatrlar yerine nihaiolmayanln, anhk durumlann ve
mahremin dogrudan ve komplekssiz bir sunulugu tizerine inga edilmesinin, gerek bilimsel, gerek
sfasi, gerekse de etk olarak daha yaprcl sonuglar doguracagr drigtincesindeyim. Aleviler
arasmda 18 ay etnognafik saha aragtrmas yiirtitntig Alevi kokenli olmayan bir aragtrmao
olarak gunu beliftmeliyim: Empati kurma ve anlama etkinlifi, furkhllklan mahremlerden
saktnmann ve savunrnao ve oztir dileyen refleksler taknmann agrlabildigi ortamlarda
banndrabilecek bir hukukun olugturulabilmesi neticesinde tatmin edici sonuqlar dolurabilmekte.
Umuyorum ki on0miizdeki dcinemde ilahiyat ktikenli aragrrmaolar da dzdtigtintinsel anlattlar
araol$ty'la Alevilik ve BektaEilik konulannt daha empatik yollardan anlamlandrrma ve sunma
yolunu tercih eder ofacaklardrr.
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