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ARDAHAN ÎLÎ ALEVÎLERÎNDE K E N D Í N Í

TANIMLAMA, ÍBADET VE OTEKÍ ALGISI
Zeki Uyanik*

Arif Kala**

Özet
Bu makale Aleviligin niteligine ve ne olduguna dair farkh normatif

söylemlerden herhangi birine yaslanmadan objektif bir Alevilik fotografi
ortaya koyma çabasinin ürünüdür. Bu çaliçmada özcü Alevilik anlatilanndan
bagimsiz olarak, ortalama/siradan bir Alevinin Aleviligi nasil anladigi, nasil
yommladigi, dinsel pratikleri uygulama sikliklan ve Alevi olmayanlan nasil
algiladigi somnlan ile ilgileniyoruz. Çaliçmayi benzerlerinden farkli kilan
temel hususlann baçinda Damai çenlikleriyle ilgili boyutudur. Alan
araçtirmamizin temelini oluçturan anketleri, Ardahan'in en yogun Alevi
nüfiisunu banndiran Damal ilçesinde ve son 15 yildir yapila gelen "Atatürk'ün
izinde ve Gölgesinde Damal §enlikleri" adindaki festival esnasinda
uygulanmiçtir. Atatürk'e benzetilen bir dag siluetinin merkezinde yer aldigi bu
çenliklerin her yii binlerce Alevi'yi bir araya getirebilmesi ve bu siluetin
Alevilerce algilanma biçimi Aleviler ile Atatürk ve Cumhuriyet arasmdaki
iliçkiyi anlamak için bize kayda deger ipuçlari vermektedir. Son yiüarda
gündemde olan "Alevi açihmmin" Alevilerce nasil algilandigi konusu
makalenin diger önemli boyutunu oluçturmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Damal Çenlikleri, Kimlik, Otekilik ve Dini
Ritueller

SELF-DEFINITION, WORSHIP AND PERCEPTION OF
OTHER IN ARDAHAN ALEVIS

Abstract
This article is a product of the efforts for presenting an objective picture

of Alevism without relying on any of the different normative discourses about
the nature of Alevism and what it is. In this study, we are interested in the
questions of how an ordinary Alevi understands Alevism, how he/she
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interprets it, their religious practices, how often these practices ara applied and
how he/she perceives the people who are not Alevis, in a way independent of
essentialist expressions of Alevism, The basic point which makes this study
different from the other similar studies is its dimension about Damal Festivals,
The questionnaires which are the basis of our study were applied in theDamal
district, where most of the Alevi population of Ardahan live and that were
applied during the festival called "Damal Festivals in the way of Atatürk and
under His Shade" which have taken place for 15 years. The fact that these
festivals in the center of which there is a reflection on a mountain, similar to
Atatuk's face, bring together thousands of Alevis each year and the way how
this reflection is perceived by Alevis present us some tips for understanding
the relationship between Alevis and Atatürk and the Republic, The issue of
how the "Alevi Initiative" which is on the agenda in recent years is perceived
by Alevis is another important dimension of the article.

Key Words: Alevism, Damal Festivals, Identity, Otherization and Religious
Rituals

GiRÎÇ

Alevilik ve Aleviler son yirmi yilda Türkiye gündemini meçgui eden
bachea tartiçma konulan arasinda yer almiçtir, 198O'li yillarda Türkiye'de
yaçanan ekonomik ve siyasi liberalleçmeye paralel olarak birçok etnik ve dini
gmp, o zamana kadar görülmemic bir açiklikla, kendi kimliklerini kamusal
alanda ifade etmeye baçladi. Bu gmplardan birisi de Türkiye nüftisunun önemli
bir kismini oluçturan Alevilerdi,' 199O'li yillann baçindan itibaren
örgütlenmeye baçlayan Aleviler, ibadet özgürlügü, hukuki eçitsizliklerin
giderilmesi, din egitimi müfredatinda yer aima, diger islami inanç topluluklan
gibi Diyanet içleri Baçkanligi bünyesinde temsil edilme ve kamu butçesinden
pay alma gibi konularda demokratik hak taleplerini yüksek bir sesle dile
getirmeye baçladilar, Toplumsal ve siyasal düzlemde ortaya çikan bu

' Alevilerin Türkiye'deki nüfusu hakkmda elimizde güvenilir ve istatistikî bir bilgi henüz yoktur.
Cemal Çener , Riza Zelyut gibi bazi Alevi yazarlar Alevilerin Türkiye nüfiisunun uçte birini
oluçturduklarini, dolayisi ile 20-25 milyon civarinda bir Alevi varligindan söz edilebilecegini
iddia ederler. Ote yandan Alevilerin nüftisunun daha az oldugu yönünde tahminler de vardir,
ömegin ílyas Üzüm'e göre bu sayi 6-7 milyon iken Martin van Bruinessen'e göre 5 milyon
civanndadir, Türkiye de yapilan nüfus sayimlarmda etnik koken ve dini inaniç sorgulanmadigi
için tüm bu rakamlann tahminden öte bir anlaminin olmadigi bilinmelidir. Alevilerin
Türkiye'deki nüftisu hakkmda bilgi için bknz: Çener, Cemal, Aleviler Ne Yapmali: Alevilerin
Güncel-Tarihsel Görevi, Ant Yayinlari, Istanbul, 1998; Zelyut, Riza, Aleviler Ne Yapmalt:
Alevilerin: Çehirlerdeki Alevilerin Sorunlart-Cözümleri, Yön Yayinlari, istanbul, 1993;
Bruinnessen, Martin van, "Kürtlük, Türklük, Alevilik: Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadelesi",
iletiçim, istanbul, 2001; Üzüm, ilyas, Günümüz Aleviligi, ISAM Yayinlari, Istanbul, 2000.
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hareketlilige paralel olarak, Aleviligi konu edinen sayisiz eser (kitap, makale,
tez, vb.) yayimlandi. Aleviligin ne oldugu, islam dairesi içinde olup olmadigi,
tarihi geliçimi, prensipleri ve inanç esaslan gibi birçok konuda sayisiz fikirler
ortaya atildi. Alevilik "tartiçilmasi mahzuriu bir konu" olmaktan çikti ve
sadece Aleviler degil toplumun ideolojik haritasinin hemen her bölgesinden
farkli kiçilerce tartiçilmaya baçlandi.

Aleviligin mahiyetine iliçkin tartiçmalar ayni zamanda söylemsel bir
mücadele alanina da tekabül etmektedir. Diger bir deyiçle herkes kendi
ideolojik konumundan hareketle ve o konumun parametreleriyle Aleviligi
kodlamaya çaliçmakta, bu durumda da birbiriyle rekabet içinde olan çok sayida
Alevilik tanimi ve söylemi karçimiza çikmaktadir. Aleviligin anlamini ve
mahiyetini sabitlemeye giriçen bu söylemlerin hemen hepsini malul kilan bir
diger husus ise Aleviligin senkretik yapisini dikkate almayip tek boyutlu bir
Alevilik tasavvur etmeleri ve bununla yakindan iliçkili olarak Alevileri
heterojen bir topluluk olarak degil de ömek bir grup olarak algilamalaridir.

Alevilik konusunda rekabet eden söylemlerin kaynaklandiklari sosyal
çevrelere göre farklilaçtigi bilinmektedir. Alevi toplumunun içinden veya
Alevi örgütlerince ileri sürülen Alevilik söylemleri, Alevi hareketi içindeki
parçalanmiçligi da bariz bir çekilde görünür kilar ve Alevi gelenegine ait ayni
sembollerin farkli çekilde yorumlanmalanndan kaynaklanir. Bu söylemlerden
en bilinenine göre islam ici bir inanç sistemi olan Alevilik islam'in Türklerce
yorumlanmiç çeklidir ve islam'in özüdür.^ Aleviligi bir baçkaldiri ve isyan
hareketi olarak kurgulayan baçka bir söyleme göre Alevilik özgüriük,
demokrasi ve eçitlik degerleriyle dolu sol bir ögretiler sistemidir.^ Diger bir
söylem ise Aleviligi daha çok islam'in Çii yorumuyla yakindan iliçkili bir
çekilde konumlandirir."* Bunun haricinde; Çiilikten dogan Aleviligin
Anadolu'ya özgü islami bir mezhep oldugu görücü de mevcuttur.^ Aleviligi
Kürt milliyetçiligi etkisi altinda yorumlayan baçka bir yaklaçima göre ise
Alevilige asil rengini veren çey onun "Kürt" içerigidir.^ Aleviligi islam içinde
görmeyenler ise onu kendine özgü bir inanç sistemi olarak tanimlamaktadir.^

^ Bu görüc daha çok, Türkiye deki en etkili ve yaygin Alevi örgütlenmelerinden birisi olan ve
Prof. Dr. izzettin Do|an'm baçkanligmi yapti|i Cem Vakfi çevrelerince dile getirilir.
' Bu söylem daha çok Pir Sultan Abdal Kültür Demegi çevrelerince dillendirilmektedir.
•* Fermani Altun ve baçkanligmi yürüttüp Dünya Ehli-Beyt Vakfi bu konumlandirmanm en onde
gelen aktörleri olarak karçimiza çikmaktadir.
' Kehl-Bodragi, Kristina, "Alevilik Üzerine", Cem, 6.Sayi. s.21-24, 1991. Avcioglu, Dogan,
Türklerin Tarihi, Tekin Yayinevi, istanbul, 1981. Selçuk, l.,ve ark., "Günümüzde Alevilik",
Türkiyede Alevilik ve Bektaçilik, Hasat Yaymlan, Istanbul, 1991. Fi|lali, Ethem Ruhi, Çagimizda
itikadi Islam Mezhepleri, Selçuk Yaymlan; Ankara, 1980.
' Bu yakla;imin ilk akla gelen temsilcisi Cemçid Bender'dir.
' Birdo|an, Nejat, Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik, Berfm Yaymlan, istanbul, 1995. Bulut,
Faik, Ali'siz Alevilik, Berfm Yaymlan, istanbul, 2011.
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Aleviligi bilimsel olarak inceleyenler genel olarak Aleviligin senkretik yapisini
göz önünde tutarak araçtirmalanni çekillendirmektedirler,*

Bizim bu makaledèki amacimiz Aleviligin niteligine yönelik farkli
söylemlerin bir analizini yapmak degildir, Biz burada özcü Alevilik
anlatilanndan bagimsiz olarak, ortalama/siradan bir Alevinin (Ardahan
yerelinde) Aleviligi nasil anladigi, nasil yommladigi ve Alevi olmayanlan
nasil algiladigi soninlan ile ilgileniyoniz, Bunu yaparken de Aleviligin
mahiyetine ve sinirlanna dair herhangi bir söylemsel pozisyonu baçtan
benimsemiç degiliz.

Bu çaliçma, Alevilerin kendini tanimlama, ibadet ve öteki algisi üzerine
yapilan daha önceki çaliçmalara' Ardahan özelinde bir katki mahiyetindedir,
Sosyolojik olarak farkli etnik/kültürel ve dinsel gruplan banndiran Ardahan,
Dogu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydogusunda bulunur, Ardahan Alevileri
özellikle Damal ve Hanak ilçelerinde yogunlaçmiçlardir. Bunun diçinda
Ardahan Merkez ve Göle ilçesindeki bazi köylerde de Aleviler bulunmaktadir.
Bu çaliçmayi önemli kilan önemli bir husus çaliçmanin Damal çenlikleriyle
ilgili boyutudur. Alan araçtirmamizin temelini oluçturan anketierin bir kismini,
Ardahan'in en yogun Alevi nüfusunu (yaklaçik %98) banndiran Damal
ilçesinde ve son 15 yildir yapila gelen "Atatürk'ün izinde ve Gölgesinde
Damal Çenlikleri" adindaki festival esnásinda uyguladik, Ardahan'm Damal
ilçesinin Yukan Gündec köyündeki Karadag sirtlanna her yil Temmuz ayinin
baçindan itibaren günec îçinlan belli bir açiyla gelmekte ve bunun sonucunda
bir tepenin gölgesi bir insan baçi silueti çeklinde karçi yamaca dücmektedir. Bu
siluet yöre sakinleri tarafindan Atatürk'e benzetilmiçtir, Aslinda bu durum
1954 yilinda Yukan Gündec Köyü'nde çobanlik yapan Adigüzel Kirmizigül
tarafindan fark edilmiç, 1995 yilindan itibarense Damal ilçesinde her yil
Temmuz ayi baçlannda "Atatürk'ün izinde ve Gölgesinde Damal Çenlikleri"
tertip edilmeye baçlanmiçtir, Damal Belediyesi tarafindan gerçekleçtirilen bu
çenlikler, her yil ilin mülki ve idari erkâninin, milletvekillerinin, sanatçilann,
ulusal ve yerel basin organlannin ve yogun olarak da Alevi vatandaçlann
katilimi ile tekrarlanmaktadir.

' Çener, Cemal, §aha Do|ru giderken, Alevilik Nedir?, Ant Yay., Istanbul 1997. Ocak, Ahmet
Yaçar, "Alevilik Bekta;ilik Hakkindaki Son Yayinlar Üzerinde Genel Bir Baki; ve Bazi
Gerçekler", Tarih ve Toplum, C. XVI, Sayi 91, s.20-25, 1990. Melikoff Irene Uyur Idik Uyardilar
Alevilik-Bekta$ilik Ara;tirmalan, Cem Yaymevi, Istanbul, 1994.
' Türkdo|an, Orfian, Alevi Bekta$i Kimligi, Tima? Yaymlan, Istanbul, 1995. Mustafa Keskin,
Kirsal kesim Aleviligi, Elazig Sünköy Örnegi, Ankara, ílahiyat Yay., 2002. Cengiz, Recep, Çamiçi
Beldesinde Dini Hayat; Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir Ara$tinna, Doktora Tezi, Firat
Üniversitesi, Elazig, 2000. Arif Kala, Sorgulama, Tepki, Uzlaf í; Elazig Alevileri Üzerine Alan
Ara^tumasi, Dumlupinar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
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Ulusal basinda da her yil etraflica yer alan ve "dogal bir mucize" olarak
lanse edilen bu dummun, ülkenin degiçik yerlerinden (ve hatta yurt diçindan)
bu çenlik için gelen Alevilerce nasil algilanip kavramsallaçtinldigini tespit
etmeye çaliçmak bu araçtirmanin önemli amaçlanndan birini oluçturmaktadir.
Açagida da üzerinde dumlacagi gibi, Atatürk'e benzetilen bu siluetin
merkezinde yer aldigi bu çenliklerin her yil binlerce Alevi'yi bir araya
getirebilmesi ve bu siluetin Alevilerce algilanma biçimi Aleviler ile Atatürk ve
Cumhuriyet arasindaki iliçkiyi anlamak için bize kayda deger ipuçlan
vermektedir.

1. Anketin Degerlendirilmesi

Çahçmada kuUanilan veriler 2010 yili Temmuz ve Eylül dönemleri
arasinda yapilan anket uygulamalan sonucunda elde edilmiçtir. Araçtirmanin
anketi, Ardahan'da Alevilerin yogun olarak yaçadigi bölgelerde 202 kiçiye
(Merkez 30, Hanak 47, Göle 50, Damai 75) uygulanmiçtir. Ardahan'da
yaçayan Alevilerin sayisini belirten resmi veri olmadigindan, ömeklem
sayisinin evreni ne oranda temsil ettigi bilinmemektedir. Bununla biriikte 202
kiçilik ömeklem gmbunun mevcut araçtirma için yeterii olacagi varsayilmiçtir.
Araçtirmanin sonuçlan sadece Ardahan'da yaçayan Alevi nüfusa
genellenebilecek olmakla biriikte; Turkiye'âe yaçayan Alevilerle ilgili olarak
bazi ipuçlan vermesi de mümkündür. Çahçmada, anket sonucu elde edilen
nicel veriler degerlendirilmiçtir. Nitel veri toplama teknigi olarak mülakattan
yararianilmadigindan, katilimcilann anlam dünyalannin tüm boyutlanyla
ortaya konmadigi söylenebilir.

Alevi yaçam pratiklerinin siklik derecesinin belirienmesine yönelik bir
anketi kapsayan bu çaliçma, genel olarak tanlmlaylcl^etimleyici {descriptive)
bir niteliktedir. Bununla birlikte bazi olaylar tanimlanirken, tespit edilen
olaylann nitelikleri ve sikliklanndan hareketle; degiçkenler arasindaki
nedenselliklere de yer verilmiçtir. Bu baglamda cinsiyet, yaç ve ögrenim
düzeyi gibi bagimsiz degiçkenler, araçtirmanin bagimh degiçkenleri ile
iliçkilendirilerek, açiklamaiar yapilmiçtir.

1.1. Ankete Katilanlann Genel ÖzeiUkleri

Damai ve Hanak ilçelerindeki Alevilerin, kendilerini Turkmen olarak
tanimladiklan ve Maraç-Altin'dan bu bölgeye geldikleri önceki çaliçmalarda
ortaya konmuçtur. "* Göle'deki Aleviler hakkinda ise saglikli bilgi mevcut

'" Kirzioglu, M. Fahrettin, Agustos, Turk Folklor Ara^ttrmalan Dergisi, C.9, S. 181, s. 3494-3497,
Istanbul, 1964. Ercilasun, Ahmet B., Kars tli Aétzlari, Turk Dil Kurumu Yaymian, Ankara, 2002.
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degildir. Bu çaliçmada Damal ve Hanak Alevilerinin Maraç-Altindan gelen
Türkmenler oldugu; Göle Alevilerinin ise Tunceli ve Muç-Varto'dan geldikleri
tespit edilmiçtir.

Geleneksel dönemde her Alevi, 'oeaga' baghdir. Ancak bu ocak
sayesindedir ki Alevi kiçi, dini ilerlemesini ve toplumsal ibadetini mürcidin-
dedenin öncülügünde saglardi. Modem dönemde sekülerlecmenin de etkisiyle
geleneksel degerierin açinmasina bagli olarak, 'ocak' kummunun
fonksiyonunu yitirmesiyle 'ocak'a aidiyet dummu önemini genel olarak
kaybetmiçtir. Katilimcilann %65 gibi büyük çogunlugu hangi ocaga bagli
oldugunu bilmemektedir. En fazla %21 ile Abdal Musa Ocagi ve sonrasinda
%12 ile Gözü Kizil Ocagí bulunmaktadir. Katilimcilardan 3 kiçi Kureyçan
Ocagi, birer kiçide Baba Mansur ve Pir Sultan Ocaklanna bagli oldugunu
soylemiçtir.

Cinsiyet, yac, ögrenim ve meslek gibi demografik degiçkenler
Alevilerin, gmp ici farklilaçmalannda ve gmp diçi algilamalannda önemli
belideyicilerdir. Bu nedenle araçtirmanin verilerinin analizinde, öncelikle
katilimcilann cinsiyet, yac, ögrenim ve meslek gibi demografik özellikleri
verilmiçtir.

Cinsiyet Durumu; cinsiyet, bireylerin üyesi oldugu toplumdaki
statülerini belirleyen ve buna göre birtakim rollerin gereklerini yerine
getirmesini saglayan faktörierin baçinda gelmektedir. Günümüzde kültürel
kimliklerde oldugu gibi, cinsiyete dayali kimliklerin de açin vurgulanmasi ve
kullanilmasi, cinsiyet degiçkenini önemli kilmaktadir. Yeni toplumsal
hareketlerde cinsiyete dayali taleplerin artmasi, bir kimlik olarak einsiyetin
degerini arttirmaktadir. Kadinin toplumsal hayattaki görünürlülügünün arttigi
modem toplumlarda, toplumsal iliçkilerde ve üretim iliçkilerinde kadinin
toplum içindeki rolü önemli oranda degiçmiçtir. Araçtirmamizda, katilimcilann
%69'u erkek, %31 'i kadin gmbunda yer almaktadir.

Ardahan il ve ilçelerindeki Alevilerle yapilan bu çaliçma, erkegin
toplumsal alandaki görünürlügünün ön planda olmasini bir kez daha karçimiza
çikarmaktadir. Sadece çehirde, kamusal alanda degil ayni zamanda kirsal
bölgelerde de erkegin görünürlülügü ve temsili kadinlara oranla fazladir. Alevi
geleneginde ve Aleviligin modem zamanlardaki söylemsel kumluçunda,
kadinin sosyal hayattaki pozisyonu ve erkeklerle olan iliçkileri konusunda
oldukça eçitlikçi bir söylem benimsenmiçtir. Ancak, yaçam pratiklerine bu
eçitlikçi söylemin ayni oranda yansimadigi görülmektedir." Diger bir deyiçle

Yilmaz, Bülent, Ardahan Türkmenleri Müzik Gelenegi, istanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Zeki Uyanik, "Alevilik, Aleviler ve Kadin" Haci Bektaf Veli Ara^tirma Dergisi, sayi: 32, 2004.
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kadinin, Turk toplumunun genel yapisi içinde karçilaçtigi somnlarin ve geri
planda olma halinin Alevi gmplar söz konusu olunca da degiçmedigi
söylenebilir, Araçtirmamizi yürütürken kadin katilimcilann daha çekingen ve
çevrelerinden onay bekler bir dummda olduklan gozlenmiçtir,

Yaç Durumu; yaçanilan çagin, hizli degiçmelere açik karakteristigi,
kuçaklar arasinda belirgin farklilaçmalara neden olabilmektedir, Katilimcilann
%28'ini '18-37' arasi genç nüflis oluçturmaktadir, Katilimcilardan '38-57'
arasi yetiçkin nüfus ömeklem gmbunun %56'sini; '58-77' arasi yaçli nüfus ise
katilimcilann %16'sini oluçturmaktadir,

Genç nüñisun yetiçkin nüfusa oranla az olmasi Türkiye'nin demografik
yapisiyla farklilaçmaktadir, Genç nüftisu fazla olan Türkiye gerçegine karçin
Ardahan yerelinde dumm tam tersi bir sonuç göstermektedir, Bundaki en
önemli faktör, iç ve egitim imkânlannm Ardahan'da yeterince mevcut
olmamasindan dolayi verilen goçlerdir, Ömeklem gmbunda '58-77' yaç
arasindaki katilimcilar sayica en az gmbu oluçturmuçtur,

Medeni Durumu; özellikle geleneksel dönemdeki Aleviler için evlilik
kummu, ayni zamanda ibadetin de bir geregidir, Bir kimsenin Alevi
sayilabilmesi için dede tarafindan yürütülen Musahiplik Cemi yapilir. Bu ceme
sadece evli olanlar ve çiftlerin musahipleri katilabilir, Geleneksel dönemde
musahiplik, kardeçten önce gelmektedir ve hem din yoldaçi hem de hayattaki
en sadik dost özelligiyle, aileler arasindaki sosyal dayaniçmayi saglayici bir •
karakteristiktedir, Katilimcilann %77'si evli, %20'si bekar, %3'ü
boçanmiçlardan oluçmaktadir, Boçanma oraninm dücük olmasi, ömeklem
gmbunun evlilik kummuna önem verdigini göstermektedir, "Alevilikte
boçanmanin hoç karçilanmamasi ve haksiz yere gerçekleçmesi halinde, bunun
bir dückünlük sebebi sayilmasi,"'^ boçanma oraninin dücük olmasini
açiklayabilir,

Ögrenim Durumu; sosyalizasyon sürecinin önemli kummlanndan biri
olan egitim, toplumsal normlarin ögrenilmesinde ve uygulanmasinda önemli
rol oynar, Egitim sonucu kazanilan meslek, toplumsal hareketliligi
saglamaktadir, Ögrenim dummu ayni zamanda gelir düzeyini de belirleyen
önemli bir faktördür, Türkiye'deki Alevi hareketinin geliçimi yakindan
incelendiginde, sermaye birikiminden önemli ölcüde mahmm olan Aleviler
için, egitimin toplumsal kaynaklara ulaçmak yolunda önemli bir araç halini
aldigi söylenebilir, Kentsel mekânlara goçle birlikte birçok Alevi, ögretmen,
doktor, mühendis, hukukçu, vb, olarak Alevi kimliginin yeniden inçasinda roi

Keskin, KirsalKesim,,., ss,96.
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almiç, hatta kanaat önderligi anlaminda inisiyatifi dedelerden belirli ölcülerde
devralmiçlardir.''

Bu çahçmada ögrenim durumuna göre katilimcilardan; %50'si
ilkögretim, %35'i lise ve % i r i université ve üstü egitime sahiptir.
Katilimcilardan %4'ü ise okuma yazma bilmemektedir. Aleviler, özellikle
egitimden kaynaklanan, okuryazarliga bagh olarak ayriçmalar yaçamaktadir.
Aleviligin tanimlanmasi ve dinsel pratiklerdeki farklilaçmalar egitim
durumuna göre kategorize edilebilmektedir. Katilimcilardan büyük çogunlugu
(%50) ilkögretim mezunudur. Okuma yazma bilmeyenlerin sayisi az olmakla
beraber (%4), université ve üstü egitim görenlerin sayisi %i r i ik bir oranla
Türkiye ortalamasina yakindir.

Meslek Durumu; meslek, sosyal statüyü belirlemesi açisindan önemli
bir etkendir. Genel olarak egitim sonucu elde edilen meslek, bireyin ait oldugu
sosyal çevreyi de büyük ölcüde belirlemektedir. Bununla beraber meslek
degiçkeninin, bireyin ekonomik düzeyini tek bacina yansitamayacagi da
söylenmelidir. Meslegin di§mda diger birçok etmen de, gelir düzeyinde etkili
olabilmektedir. Katilimcilann büyük çogunlugu, yaklaçik %37'si çiftçilerden
oluçmaktadir. Hemen arkasindan %20 ev hanimi, % 10 memur, %8 ögrenci,
%5 esnaf, %4 ile iççi, emekli ve serbest meslek sahipleri gelmektedir. içsizler
ise katihmcilarin %8'ini olu§turmaktadir.

Ardahan'in cografi özelliklerine bagh olarak büyükba§ hayvancilik ve
ancilik için uygun dogal çartlarin mevcut olmasi, ömeklem grubunda
çiftçilerin sayisinin neden en yüksek oldugunu açiklamaktadir. Ama çurasi da
hemen belirtilmelidir ki Ardahan'da tanm ve hayvancilik Avrupa
standartlarinda degil daha çok, geleneksel yöntemlerle devam ettirilmektedir.
Katihmcilarin ögrenim dunimlari dücük oldugundan memur olarak çahçanlann
sayisinin dücük oldugu gözlenmektedir. Genel olarak bireylerin gelirlerini
eksik söylemelerinden dolayi, katihmcilara ekonomik düzeyi veya gelid
sorulmamiçtir. Meslek degiçkeni, tek baçma gelir düzeyini yansitmamakla
birlikte, katihmcilarin gelir düzeyini tahmin etmede önemli bir demografik
veridir.

2. Kimlik, Ötekilik ve Diyalog Algilamalari

"Türkiye'nin toplumsal yapisinm önemli dinamiklerinden olan Alevilik,
ancak sosyal bilimlerin kuramlanndan faydalanilarak ve kuramsal bir bütünlük
içinde degerlendirilerek anlaçilabilir. Aleviligi degerlendiren bütünsel bir

" Hakan Yavuz, "De|içim Sürecíndeki Alevi Kimli|i", Aleviler/Alewilen, (Ismail Engin ve
Erhard F), Hamburg: Deutsches Orient-Institute, 2003, ss.91-94.
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kuramin mevcut olmamasi ve Alevilikle ilgili alan araçtirmalannin az olmasi
nedeniyle kimlik-ötekilik-diyalog kavramlan da çimdiye dek alan araçtirmasi
ile yeterince test edilmemiçtir, Sosyal psikoiojinin, kimlik ve ötekilik
kavramlanndan yararlanilarak oluçturulan bu bölüm, aynca çapraz
kategorizasyon tekniginden hareketle diyalog'un saglanabilmesi için, ortak
paydalan vurgulamasi bakimindan önemlidir, Nitekim Alevilik ve Sünnilik
arasmdaki ortak paydalar olarak Cumhuriyet ve islam (her ne kadar farkli
çekillerde yorumlansalar dà), her iki dinsel grubu birbirine baglayan önemli
baglar olarak karçimizda durmaktadirlar, Bunlardan farkli olarak alt
birleçtirici ögeler olarak cinsiyet, egitim, ekonomi, politik tercih, ideoloji,
mekân, akrabalik ya da bireysel tercihe bagh olarak benimsenmiç herhangi bir
kimlik ya da öge diyalog ortamlanni saglamasi bakimindan önemlidir,"'*
"Toplumun bütünselligi ve tarihsel arka plani göz önünde tutularak, diyalog
ortaminin geniçletilmesi sürecinde, her iki dinsel grubun orak özelliklerinden
(çapraz kategorizasyondan), faydalanilabilir, Alevi-Sünni farklilaçmasina
neden olan olaylann çogullugu bilinmekle beraber, ayni tarihsel kök ve ayni
cografyada yaçamalanndan dolayi uzlaçi veya diyalog ortamlannin
geniçletilmesiyle, önyargilar kaldinlabilir ve islam'm farkli okunma biçimleri
olabilecegi gösterilebilir, Ayni zamanda Alevi ve Sünni gruplarmin tek ortak
noktasi Islamiyet'in içinde olmalan degil, daha da önemlisi, biriikte kurduklan
ve modem dünyada beraberce yaçama imkâni elde ettikleri Anayasal
Cunnhuriyettir, Aynca modemligin, her iki dinsel grubu ayni yapida
birleçtirdigi de belirtilmelidir, Geleneksel dönemin dinsel farkliliklan, modem
koçullarda rasyonelleçtirildiginden, her iki grubun teolojik arka plani, inanç
boyutuyla kalmakla beraber, yaçam pratikleri büyük oranda dönücmüctür,
Bireyler özel hayati ve ibadetleri diçinda, özelliklede kamusal alanda ayni
degerler sisteminin olanakianndan faydalandigindan, gniplar arasmdaki
farkhliklar büyük oranda silinmiçtir," "

Alevi kimliginin ôluçmasinda, çogunluk olan Sünni gniplarca
ötekilectiHlmelerinin önemli bir etken oldugu bilinmektedir, ôtekileçtirilen
Alevi gruplan da kimliklerini daha fazla komyarak, Cumhuriyet rejimine
kadar varliklanni devam ettirmiçlerdir. Modem devletin, dini farkliliklara
dayali siyaseti benimsememesi ve uluslaçma sürecinde dinin 'bireysel vicdana'
indirgenmesi olgusu, Alevi-Sünni farklilaçmasmi kismi olarak bastimuçtir,
Ancak özellikle 1980 sonrasinda, devletin bideçtirici unsur olarak, Islam'in
Sünni mezhebinden yana taraf olmasi ve Türkiye'nin liberal ekonomiye dayali
yeniden oluçumunda Islami cemaatlerin önünün açilmasi gibi etmenler, 1990
sonrasinda Aleviligi yeniden gündeme taçimiçtir, 1980 sonrasinda devlet
tarafindan benimsenen Turk-Islam sentezi, Islamci aktörlerin açin

KzU, Sorgulama...' Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.51.
Kala, Sorgulama..., Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.81.
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güclenmesiyle, yerini tedirginlige birakmiçtir. Siyasal islam'in, ekonomiden
baçka toplumsal ve siyasal sistemi de dönüctürme arzusu, cumhuriyetçi élit
kesimi önlemler almaya zorlamiçtir. 28 §ubat muhtirasi ve yakin dönemde ki
cumhurbaçkanhgi krizi siyasal islam'in gücünü göstermesi bakimindan
önemlidir.

1990 sonrasinda devletin Alevileri tanimaya yönelik siyasetinin
geliçmesi de, yine bu tedirginligin sonucudur. Son yirmi yilda Alevi kimliginin
devlet tarafindan eskiden oldugu gibi kesin bir çekilde reddedilmemesi ve belli
sinirlar içinde kabul edilmesi de devletin farkli kimliklerin varligina duydugu
saygidan degil tamamen güvenlik eksenli kaygilardan' kaynaklanmaktadir.'^
Çahin'in ifadesiyle: "Modem laik Türkiye imajini büyük ölcüde yaralayan
islami hareketin politik alandaki yükselici laik basin ve aydinlann hatta son
yillarda devlet erkâninin da Alevileri curnhuriyet'in laiklik temeline dayäli
kumm ve kumluçlarmi kommada 'dogal müttefik' olarak yeniden
keçfetmelerine yol açmiçtir."'^

Elbette siyasal islam'm yükselici, devletle Aleviler arasindaki
yakinlaçmanin tek sebebi degildir. Bilindigi üzere Türkiye'deki Alevi nüfusun
neredeyse dörtte birinin Kürt oldugu tahmin edilmektedir ve özellikle 9O'li
yillann baçindan itibaren PKK terörünün yogunlugunu artirmasi sistemin
Alevilerin destegine olan ihtiyacini bir nebze daha artirmiçtir. 2000'li yillann
baçindan itibaren Türkiye'nin Avmpa Birligi'ne aday ulke statüsünün
netleçmesi devletin Alevilere yönelik politikalannin da gözden geçirilmesini
beraberinde getirmiçtir. Biriige tam üye olabilmek için Türkiye'nin yerine
getirmekle yükümlü oldugu Kopenhag Kriterieri, cem evlerinin yasal statüsü,
zomnlu din dersleri ve Diyanet içleri Baçkanligi'nin konumu gibi bir dizi
meseleyi sürekli ülkenin gündemine getirmiç ve Alevilerin hak taleplerinin
uluslararasi ölcekte destek bulmasini saglamiçtir. Kentleçme ve sanayileçme
gibi sureçlerle, Alevi kültürünün büyük oranda dönüctürüldügü, modem ulus-
devlet yapilanmasi 1990 sonrasinda konjonktüre bagli dönücümlerle, Alevi
kültürünü yeniden gündeme taçimiçtir. Bunun sonucunda, Aleviler de
liberalizmin yarattigi göreceli özgürlük ortamlanni degerlendirerek
demekleçme, vakiflaçma ya da sol siyasi akimlarla birlikte geliçtirilen sivil
toplum kumluçlanyla, farkli taleplerie kültürierini veya istemlerini dile
getirmektedirler.

" Zeki Uyanik, 1980 Sonrast Türkiyesi'nde Aleviler: Resmi Metinlerin Ele§tirel Söylem Analizi,
(Doktora Tezi, 2009). Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
" Çehriban §ahin, "Bir Kamusal Din Olarak Türkiye'de ve Ulus Ötesi Sosyal Alanlarda Inça
Edilen Alevilik," Folklor/Edebiyat, Alevilik Özel Saytst - I, Baçkent Matbaasi, Ankara, S.29,
2002, s. 124.
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Son yirmi senedir, bir kismi yukanda belirtilen sebeplerden dolayi,
devlet Alevilerie olan iliçkilerini gözden geçirme geregi duymuç ve son birkaç
yildan beri de bu cabalar "Alevi açilimi" adi altinda yeni bir boyut kazanmiçtir.
Alevilerin hak taleplerinin devletinde taraf oldugu platformlarda tartiçilip
ortaya konmasi önemli bir geliçme olmakla birlikte Alevi kimliginin
taninmasi, cemevlerine ibadethane statüsü kazandinlmasi ve zomnlu din
derslerinin kaldinlmasi konulannda somut yasal düzenlemeler henüz
yapilmamiçtir. Her ne kadar 2006 yihndan itibaren Alevilige iliçkin bir takim
bilgiler din dersleri müfredatma yerleçtirilmiçse de bu bilgiler birkaç yönden
Alevileri tatmin etmekten uzaktir. Her çeyden önce müfredata konan bu
bilgiler Alevi inanç ve kanat önderlerinin dâhil olmadigi sureçlede
belirlenmiçtir. Daha da önemlisi bu bilgiler Aleviligin nevi çahsina münhasir
niteliklerini ortaya koymaktan çok onu kontrol altina alip ve Sünnilige
yaklaçtiran, dâhil eden {incorporation) bir yomm olarak sunma çabasindadir.

2.1. Alevilerin Kimlik Tanimlamalari

"198O'li yillardan itibaren dünyada görülen kültürel, dini etnik
kimliklerin açikça ileri sürülmesi egilimini, Türkiye'de de gözlemlemek
mümkündür. Kültürel kimliklerin açin önem kazanmasi, Alevi kimliginde de
görülmektedir. Geçmiçte ideolojik tutum, kentleçme ve uluslaçma gibi
nedenlerie, çogu mensubu tarafindan ikinci plana itilmiç olan Alevi kültürü,
kendini yeni koçuUarin yarattigi elveriçli ortamlarda yeniden tanimlamaktadir.
Geçmiçin evrensellik içeren talepleri günümüzde yerellik baglaminda kültürel
vurguyla, farkli boyutlardan kendini yenilemektedir.""

Alevilik meselesine devlet veya Sünni cenahtan bakanlar, Alevilik
üzerinde ortak bir tanimin yapilamamasini Aleviligin en büyük
problemlerinden biri olarak ifade ederler ve böyle bir tanimin yapilmasini
Alevilerin hak taleplerinin karçilanmasi için gerekli bir çart olarak öne sürülür.
Somna evrensel demokratik ve laik standartlarla yaklaçildigmda, aslinda bu
haklann taninmasi için böyle bir gerekliligin olmadigi görülecektir. Ömegin,
evrensel laiklik uygulamalanna göre devlet organizasyonu içerisinde dini bir
kumma yer yoktur; nitekim A.B.D ve Avmpa Birligi ülkeleri gibi çagdaç
toplumlarda, her dinsel gmbun belirlenmiç özgürlükler çerçevesinde, özerk
olarak yapilanabilmesi olgusu yasalarca garanti altina alinmiçtir. Buradan
hareketle Diyanet içleri Baçkanligi somnu, bir Alevilik tanimina ihtiyaç
duyulmadan kökünden cözülebilir.

" Uyanik, 1980Sonrasi..., ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
" Kala, Sorgulama..., Dumlupmar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.52.
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2.1.1. Aleviligi Tanimlamalan

Her ne kadar senkretik yapisina bagh olarak farkh etkilerle çekillense de
Alevilik, tarihsel olarak islam dini ile beraber var olmuçtur, Islam'in farkh bir
okunmasi (tasavvufi bir yomm) olarak Alevilik, islami bir mezheptir, Bununla
birlikte tarihsel koçullar sebebiyle, Alevilik mezhepsel olarak organize
olamamiçtir, Bazi kesimlerce Alevilik, Íslam öncesi ve islam üstü olarak
tanimlanmaya çaliçilsa da, bu iddialann temellendirilemedigi de belirtilmelidir.
Alevi inanç sisteminde vurgu insan temelli oldugundan, bir ögreti ya da felsefe
olarak da tanimlanmaktadir,

Gerek Avmpa birligince belirlenen inanç özgürlügünün kazanimi için
gerekse Diyanette temsil hakki için, Aleviligin bir mezhep olarak tanmmasi
gerektigi tartiçilmaktadir. Engin, 2001 Avmpa ilerleme rapomnda 'Aleviligin
dini olarak islam-i bir çerçevede' ya da 'Sünni olmayan Müslüman
topluluklan' olarak tanimlandigini^" belirtmektedir. Din ve inanç özgürlügü
çerçevesinden hareketle, Avmpa'dan hak talebinde bulunan Alevi örgütlerinin
kazanim elde edebilmeleri için, "Aleviligin tutarli bütünsellik gösteren uzun
bir geçmiçi olan ve geçmiçi ile geleceginin süreklilik/devamlilik gösterecegini
açikça gostermiç olan bir inanç sistemi"'^^ olarak tanimlanmasi gerektigi
vurgulanmaktadir,

Tablo l'de, katilimcilardan Aleviligi tanimlamalan istenmiçtir,
Katilimcilann %34'ü Aleviligi 'mezhep' olarak tanimlamaktadir, Sonra ise
sirayla; %29'luk oranla 'felsefe ya da ögreti', %27'lik oranla 'dini inanç' ve
son olarak da %10'luk oranla tarikat gelmektedir.

Tablo 1. Aleviligi Tanimlamalan

Sizce Alevilik nedir?

Bir dini inanç

Bir mezhep

Bir tarikat

Bir ögreti ya da felsefe

Toplam

Sayí

55

69

19

59

202

Yüzde %

27

34

10

29

100

^̂  ENGlN, Ismail, "Türkiye'de Demokratikle$menin önemli Bir Unsuru Olarak Alevilik",
Folklor/Edebiyat, Alevilik Özel Saytsi - 1 , S,29, Baçkent Matbaasi, Ankara, 2002, s,209,
'̂ Kaplan, Ismail, "Almanya'da Ateviligin Din Derslerinde ögretilmesi ve AABF",

Folklor/Edebiyat, Alevilik Özel Sayisi - I, S, 29, Ba;kent Matbaasi, Ankara, 2002, s,236.
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Mezhep olarak tanimlayanlann sayisi fazla olmakla beraber felsefe ya
da ögreti olarak tanimlayanlarda yüksek orandadir. Tarihsel kaynaklann az
olmasi, Aleviligin herhangi bir egemen gücün resmi dini olmamasi ve
Alevilerin merkezi bir örgütlenmesinin bulunmamasi gibi etmenler Aleviligin
ne oldugu sorunsalini dogurmaktadir. Ayrica Alevilerin Türkiye'deki daginik
yapilanmalari, egitim, kentleçme ve ideolojik tutum gibi etmenlerde, Aleviligin
tammlanmasma etkili olabilmektedir. Burada dikkat çeken önemli bir nokta
Aleviligin %70'e varan bir oranla dini bir eksen üzerinden (mezhep, tarikat,
inanç) tanimlaniyor olmasi ve dini boyutu göz ardí eden ya da devre diçi
birakan yorumlann Aleviler arasinda genel kabul görmemesidir.

Egitim Degi§kenine Göre Katilimcilann Aleviligi Tammlamalari;
Aleviligin tanimlanmasmda ortak bir görücün olmadigi bilinmektedir.
Aleviligi dinsel boyutuyla degerlendirenlerin, kendi içinde ortak bir görüc
olmadigi gibi, felsefe ya da ögreti olarak tanimlayanlar da ideolojilerine göre
farklilaçabilmektedir. Özellikle, Aleviligi bir din, bir mezhep ya da tarikat
olarak degerlendirenler arasinda tartiçmalann oldugu belirtilmelidir. Tablo
2'de egitim degiçkenin, Aleviligi tanimlamada etkili olup olmadigi test
edilmiçtir. Böylece egitime göre farklilaçmalarin olup olmadigi anlaçilamaya

Tablo 2. Egitím Degi$kenine Göre Katilimcilann Aleviligi
Tammlamalari

Sayi
' Satir %

a .
a
uaQ

ni
n

Z

0

Okur-Yazar
Degil

llkokul
Mezunu

Ortaokul
Mezunu

Lise ve Dengi
Okul Mezunu

Université
Mezunu

Yüksek Lisans
ve Üstü Egitim

Toplam

Bir Din

4

45%
32

45%

6
21%

11

16%
2

11%

0
0%
55

27%

Bir
Mezhep

2

22%
15

21%

15'

52%
29

41%

6

33%
2

50%
69

34%

Sizce Alevilik Nedir?
Bir

Tarikat
2

22%

2
3%

2
6%

11

16%
2

11%

0
0%

19
9%

Bir Ögreti Yá
da Felsefe

1

11%
22

31%

6
21%

20
27%

8

45%
2

50%
59

29%

Toplam

9
100%

71

100%

28
100%

71

100%
18

100%

4
100%
202

100%

P<0,03
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Egitim degiçkeni ile katilimcilann Aleviligi tanimlamalan arasinda
anlamli bir iliçki görülmektedir, Egitim dummu artikça Aleviligi 'bir din'
olarak gören katilimcilann sayisi azalirken, 'ögreti ya da felsefe' olarak
tanimlayanlarin orani egitim durumu artikça artmaktadir, Egitim degiçkeninin,
'bir mezhep veya tarikat' olarak degedendiren katilimcilara etki etmedigi
görülmektedir.

2.1.2. Kendilerini Tanimlamalan

Katilimcilara, kendilerini nasil tanimladiklan sorulmuç ve katilimcilann
aidiyetlerini tanimlarken hangi kimlik unsudanna referans gösterdikleri
ögrenilmeye çaliçilmiçtir. Ankete katilanlann %4rHk büyük çogunlugu
kendini Turk-Alevi ve Müslüman olarak tanimlamiçtir. %22'lik kesim kendini
Turk ve Alevi olarak tanimlarken diger %22'lik bir oran kendini sadece Alevi
kimligiyle tanimlamaktadir, Kendini Müslüman ve Alevi olarak
degedendirenler ise %9'luk bir dilimdedir. Turk kategorisi %4'lik orandadir,
Diger kategorisi (Kürt veya insan) ise %2'Hk oranla en son siradadir.
Katilimcilann %72'lik bir kesimi kendilerini tanimlarken "Alevi" olmanm
diçinda "Müslümanlik" ve "Türklük" gibi kimlik unsurlanna müracaat
ederken, sadece % 22'lik bir kesim herhangi bir ek kimlik unsuruna
gereksinim duymadan kendilerini yalnizca "Alevi" olarak tanimlamaktadirlar.

Tablo 3. Kendilerini Tanimlamalan

Kendinizi nasil tanimliyorsnnuz?

Alevi

Turk

Turk ve Alevi

Müslüman ve Alevi

Türk-Alevi ve Müslüman

Diger

Toplam

Sayi

45

8

44

19

83

3

202

Yüzde %

22

4

22

9

41

2

100

2.1.3. Sosyal tliçkilerde Kimliklerini ífade Edebilme Durnmu

Geçmiçte yaçanilan^çatiçmalardan farkli olarak günümüzde, kimlikleri
ifade edebilme ve kültürünü yaçayabilme imkânlarinin kismi olarak arttigi
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Söylenebilir. Bununla birlikte, Türkiye'deki Sünni çogunlugun, namaz ve omç
gibi dini pratikleri uyguladigi zamanlarda, Alevilerin büyük çogunlugunun bu
rituellere katilmamasi bazi sömnlara yol açabilmektedir. Özellikle her iki
dinsel gmbun gün boyunca yan yana bulundugu egitim ye iç alanlannda,
diçlanmamak için Aleviler kimliklerini gizlemekte ya da diger gmbun dinsel
pratiklerine katilabilmektedir.

Katilimcilara, Sünnilerle ayni ortami paylaçtiklannda, Alevi olduklanni
rahatça söyleyip söyleyemedikleri somlmuç ve böylece sosyal iliçkilerinde
kimliklerini ifade edebilme dummlan ögrenilmeye çaliçilmiçtir. Katilimcilann
%65'i Sünnilerie ayni ortami paylaçtiklan alanlarda, Alevi kimligini rahatça
ifade ettigini belirtmiçtir. Katilimcilardan, %10'luk kesim 'genellikle', %17'lik
kesim ise 'bazen' kimliklerini ifade edebilmektedir. Katilimcilardan %8'i ise,
sosyal etkileçimlerde kimliklerini ifade edememektedir.

Tablo 4. Sosyal tliçkilerinde, Kimliklerini tfade Edebilme
Durumlan

SünnUerle ayni ortami paylaçtiginiz alanlarda
Alevi oldugunuzu rahatça söyleyebUiyor musunuz?

Evet

Genellikle
Bazen
Hayir
Toplam

Sayi

132

20
34
16

202

YUzde %

65

10

17

8

100

Katilimcilann %92'lik büyük çogunlugunun sosyal iliçkilerinde Alevi
oldugunu ifade edebilmesi, Ardahan'm biriikte yaçama kültürüne sahip bir il
olduguna içarettir. Bu dumm son 20 yildir Türkiye'de yaçanan Alevi hareketini
ivme kazanmasi ve Avmpa Birligi ile iliçkiler çerçevesinde kiçi hak ve
hürriyetleri konusunda alman mesafe ile de yakindan ilgilidir. Sosyal alanda
kimliklerin kabul edilmesi, kimlige dayali çatiçmalann olmayacagi anlamina
da gelmektedir.

2.1.4. Alevilige Dair Kaygilar

Katilimcilara, Alevilerin en temel probleminin ne oldugu
somlmuçtur. Katilimcilann farkli deneyimlerinden hareketle dile getirdikleri
somnlar, Alevilerin günümüzde karçilaçtigi somnlan tespit etmek açisindan

123
Akademik
Araçtirmalar
Dergisi



ARDAHAN iLl ALEVlLERlNDE KENDiNi TANIMLAMA, iBADET VE OTEKl ALGISI

Önemli bir veridir. Ankete katilan Aleviler, Aleviligin somnlanna dair kimi
kaygilanni ifade etmiçlerdir. Alevilerin en temel somnu olarak katihmcilar,
sirasiyla %46 'eçitsizlik', %25 'çevresel baski ve diçlanma', %2i 'Alevi
egitiminin yetersizligi', %7 'yerel ve merkezi yönetime katihmin azligí'
çeklinde kategorize olmaktadir.

Tablo 5. Alevüige Dair Kaygilari

Sizce Alevilerin en temel sorunu nedir?

Eçitsizlik
Çevresel baski ve diçlama
Alevi egitiminin yetersizligi

Yerel ve merkezi yönetime katilimm azligi

Diger
Toplam

Sayí
92
51
42

14

2
202

Yüzde %

46
25
21

7

1

100

Alevilerin en temel somn olarak 'eçitsizligi' belirtmeleri; Türkiye'de
kendi ibadetlerini yapacagi yeterli sayida ibadethanelerinin olmamasi ve
ibadethanelerinin resmen taninmamasi, Diyanette Alevilerin temsil
edilmemesi, kadrolaçma ve aynmcihk sonucunda bazi kummlarda yer
bulamamalan gibi nedenlerin etki ettigi söylenebilir. 'Çevresel baski ve
diçlanma' ise çogunlukta olan Sünni vatandaçlann, iç hayatinda ve sosyal
alanlarda Alevilere karçi daha fazla hocgörülü olmalan gerektigini ve ötekiyle
beraber yaçama kültürünün geliçtirilmesi gerektigini göstermesi bakimindan
önemli bir veridir.

'Alevi egitiminin yetersizligi' de yine eçitsizlige bagli olarak, egitim
kummlannda verilen din derslerinde, Alevilik ile ilgili konulann yer almamasi
ve özel egitim kummlannin olmamasi gibi nedenlerin etkili oldugu
belirtilmelidir. 'Yerel ve merkezi yönetime katihmm azhgi' ise Alevilerin
tümünü temsil eden örgütlü bir siyasal yapinin bulunmamasi sonucunda, Alevi
oylannin farkh partilere dagilmasiyla açiklanabilir.

2.1.5. Çoeukiarinin AlevUigi Nerelerden Ögrenmelerini
istediklerine Dair Dagilim

Alevilikle ilgili bilgilerin okullarda okutulmamasi ve geleneksel olarak
'dede'lik kummunun, günümüzde içlev görememesi, Alevilikle ilgili bilgilerin
yeni kuçaklara aktanlmasinda önemli somnlar dogtirmaktadir. Ailelerin de
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modemleçme, kentleçme ve sekülerlecme gibi süreclerinde etkisiyle, Alevilikle
ilgili yeterince bilgi birikimine sahip olamamalan, günümüzde bu içlevin
kitaplarca ve var olan Alevi örgütlerince giderilmeye çahçildigmi
göstermektedir, Cemevlerinde haftalik ibadetin diçinda, kendi içlerinde
oluçturduklan kütüphaneler ve diger egitim faaliyetleriyle, Alevilikle ilgili
bilgiler sunmaktadir, Ayrica kitlesel olarak daha geniç bir kesime ulaçabilen
intemet ve uydu kanalannca da Alevilikle ilgili yayinlar yapilmaktadir.

Katilimcilara, çocuklannin Alevilikle ilgili bilgileri nerelerden
ögrenmelerini istedikleri somlmuçtur, Katilimcilar, çocuklannin Alevilikle
ilgili bilgileri sirasiyla, %32 dededen (Cem evlerinden), %26 aileden, %24
okuldan ve %14'ü kitaplardan ögrenmelerini istem^edir, Katilimcilann %4'ü
ise, bu konuda fikirlerini söylemek istememiçtir, '^

Tablo 6. Çocuklann Aleviligi Nerelerden Ögrenmelerini istedikleri
Dagibmi

Çocugunuzun Alevilikle ilgili bilgileri
nereden almasini istersiniz?

Aileden
Kitaplardan
Okuldan
Dededen (Cem Evlerinden)
Fikrim yok
Toplam

Sayi

53
29
49
64
7

202

Yüzde %

26

14
24

32

4
100

Kategorilerin dagilimindan da anlaçilacagi gibi, Aleviler sosyalleçme
sürecinin, her alaninda, kültürlerinin ögretilmesini istemektedir Tablo 6'dan
hareketle Alevilikle ilgiU bilgilerin geleneksel kumm olarak deden ögrenilmesi
tercih edilmektedir, Bununla beraber, Alevilerin tümünü temsil eden örgütlü
bir yapi olmadigindan Aleviligin nerden ögrenilmesi hususunda ortak bir görüc
yoktur,

2.1.6. Din Derslerinin Okullarda Okutulmasi Konusundaki
Görücler

Türkiye'de okullarda verilen zomnlu din dersleri genel olarak
islamiyet'in Sünni-Haneñ yommunu içermektedir. Aleviligin müfredata dâhil
edilmesi amaciyla eklenen bilgiler daha çok Alevilikle Sünnilik arasmda fark
olmadigini telícin etmeye yönelik metinlerden oluçmaktadir, Zomnlu din
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derslerinin Alevileri, asimilasyon süreciyle yok ettigini söyleyen büyük bir
kesim, bu derslerin seçmeli olmasini veya kaldinlmasini; eger
kaldinlmayacaksa, Alevilik kültür ve degerlerinin de içinde yer alacagi yeni
bir müfredat oluçturulmasini talep etmektedir. §ahin'in ifadesiyle; "Alevi
demekleri, aydinlar çatiçan ve çeliçen Alevi tanimlan ortaya koymuç, hatta
zorunlu din dersleri ve Diyanet'in konumu gibi temel konularda dahi ortak
tavir ahnamamiçtir."^^ Bu farkli söylemler, ömeklem grubuna da yansimiç ve
ortak bir görü? ortaya çikmamiçtir.

Tablo 7. Din Derslerinin Okullarda Okutulmasi Konusundaki
GörU$ler

Okullarda din derslerinin okutulmasi
konusunda ne dU$ünüyorsunuz?
Okutulmah

Alevilikle ilgili bilgilerin de yer almasi
ko$uluyla okutulmah
Okutulmamab
Fikrim yok
Diger

Toplam

Sayi
29

120

48
2

3
202

Yüzde %
14

59

24

1

2
100

Katihmcilara, okullarda din derslerinin okutulmasi konusunda, ne
dücündükleri sorulmuçtur. Katihmcilarin %59'u okullarda verilen din
derslerinde Alevilikle ilgili bilgilerin de yer almasi koçuluyla, okutulmasini
istemektedir. Katihmcilarin % 24'ü din derslerinin okullarda okutulmasini
istememektedir. Hiçbir koçul one sürmeden din derslerinin okutulmasini
isteyenlerin orani % 14'tür. Katihmcilarin % r i bu konuda fikirlerini söylemek
istememiçtir. Tablo 7'den de anlaçilacagi üzere, ömeklem gnibunun %73 gibi
büyük bir kismi, okullarda din derslerinin okutulmasi gerektigini
belirtmektedir.

2.1.7. Laiklik Algilamasi

Türkiye'nin kurulu? ilkelerinden bid olan 'laiklik', anayasaya girdigi
andan itibaren önemli tartiçmalara neden olmuçtur. "devletin dini inançlar
karçisinda eçit mesafede durmasi" olarak tanimlanabilecek laiklik, halkin
büyük çogunlugunun Müslümanlardan oluçtugu Türkiye'de, siyasi aktörlerce

" Çahin, "Bir Kurumsai..." Folklor/Edebiyat, Alevilik Özel Sayisi, s.146.

126
Journal

of Academic
Studies



Zeki UYANIK - Arif KALA Yil: 14, Sayi: 52 Çubat 2012-Nlsan 2012

politik bir araç olarak sürekli kullanilmiçtir, Alevilerin ve Sünnilerin ortak
oldugu noktalardan biride, devletin laik politikalar üretmede yetersiz
oldugudur. Geçmiçte bürokratlann, halki modemleçtirme ve çagin karakterine
uygun bireyler yetiçtirme kaygisi, günümüzde konjonktüre bagli olarak neo-
liberal politikalarla, siyasi ve ekonomik yeniden yapilanma kaygilan, devletin
dine müdahale etmesini büyük ölcüde arttirmaktadir. ÖzelHkle 1980 sonrasi
dönemde, dinin belirli bir yorumunu topluma empoze etmesi ve sonuç olarak
"toplumun dinsel yönünün artmasi, izlenen politikanin amaçlan
dogrultusundadir."^^ Bu politikalarla amaç tek bir islami yorum olan Hanefi
mezhebinin kurallannin, ülkenin bidigini saglamada en önemli faktör olarak
uygun görülmesindendir. Gerek diger Sünni mezhepler, gerek Aleviler bu
politikada kendine yer bulamamaktadir, Ayni zamanda Hanefiligin, iktidar
aygitinda araçsallaçmasi da, bu mezhebin dinsel içeriginden çok
siyasallaçmasini saglamaktadir. Çaliçmadaki, katilimcilara laikligin anlami
sorulmuçtur. Katilimcilann %43'ü, laikligi 'bütün dinlerin mezheplerin eçit ve
özgür yaçamasi' olarak tanimlamaktadir, Diger %43'lük oran ise 'Devlet
içlerinde dinden uzak durulmasi'dir. 'Alevilerin Alevi olmayanlada eçit
yaçamasi' %8, 'Alevilerin baskilara karçi korunmasi' ise %6'lik orandadir.

Tablo 8. Laikligi Algilamalan

Sizce laikligin anlami nedir?

Alevilerin, Alevi olmayanlarla eçit yaçamasi

Alevilerin baskilara karçi korunmasi
Devlet içlerinde dinden uzak durulmasi
Bütün dinlerin/mezheplerin eçit ve özgür
yaçamasi
Toplam

Sayi

16
11
87

87

202

Yüzde %

8

6
43

43

100

Katilimcilann büyük çogunlugu laikligi, 'bütün dinlerin ve mezheplerin
eçit ve özgür yaçamasi' ve 'devlet içlerinde dinden uzak durulmasi' çeklinde
tanimlamaktadir. 'Alevilerin, Alevi olmayanlarla eçit yaçamasi' da %8'lik
orandadir, Buradan da ömeklem grubunun, laikligi sadece kendi çikarlanna
göre degil, diger tüm dinsel gruplannda bulundugu 'eçitlik ve özgürlük'
temelinde tanimladiklan görülmektedir. istisna olarak katilimcilardan %6'si
'Alevilerin baskilara karçi korunmasi' çeklinde ifade etmiçtir.

Ertürk, Bireyden Cemaate Sivil Toplum. (Yüksek Lisans Tezi, 2005), Dumlupinar
Üniversitesi, Sosval Bilimler Enstitüsü , s.79-80.

127
Akademik
Araçtirmalar
Dergisi



ARDAHAN lU ALEVlLERlNDE KENDlNl TANIMLAMA, iBADET VE ÖTEKl ALGISI

2.1.8. Oy Kullanirlarken Dikkat Edilen Unsurlar

irán islam Devrimiyle ve özellikle sogtik savaç sonrasi dönemde geliçen
siyasal islam, diyalektik olarak Alevilerinde siyasallaçmasinin arkasmdaki
bachea sebeplerden biri olmuçtur. Yeni dünya düzenin dayattigi siyasal
imkânlar araciligiyla kültür ve kimliklerin yayginlik kazanmasi, günümüz
Türkiye'sinde somut yansimalanna kavuçmuçtur. Parlamenter demokrasiyle
her dort yilda bir, siyasal iktidari belirlenen Türkiye'de, partilerin dini ve etnik
karakter taçimamasi önemli bir ölcüt olarak siyasal partiler kanununda
belirlenmiçtir. Fakat özellikle son dönem genel seçimlerde, meclise giren
partilere bakildiginda etnik ve dini öncelik taçidiklan görülmektedir. Bu
partiler dini ve etnik temelli siyaset yaparak meclise girmiçtir. Ali Haydar
Veziroglu, (Alevi partisi olarak bilinen) Demokratik Banc Partisiyle girdigi,
1999 seçimlerinde bacán elde edememiçtir. Alevi siyasiler tarafindan, dinsel
temelli kumlan bu parti, Alevilerin tamaminca desteklenmediginden (%0.08
oraninda oy aldigindan) fesih karan almiçtir. Katilimcilara, yerel ya da
merkezi seçimlerde oy kullanirken en çok neye dikkat ettikleri somlmuçtur.
Katilimcilann %62'si oy kullanirken en çok adaylarm 'laikligi çok iyi
benimsemelerine' dikkat etmektedir. Katilimcilann %25'i, 'Alevilere hizmet
üretmede eçitlikçi davranmalanna' ve %10'u, 'adaylarm Alevi olmasina'
dikkat ederek oy kullanmaktadir.

Tablo 9. Oy Kullanirlarken Dikkat Edilen Unsurlar

Yerel ya da merkezi seçimlerde oy
kullanirken en çok hangisine dikkat
edersiniz?
Aday/adaylarin Alevi olmasi

Alevilere hizmet firetmede eçitUkçi
davranmalari
Laikligi çok iyi benimsemeleri

Diger
Toplam

Sayí

20

50

126

6

202

Yüzde %

10

25

62

3

100

Dinsel bir gmp olarak Aleviler, Sünni gmptan daha az sayida
oldugundan, herhangi bir aynmciliga mamz kalmamak için öncelikle, devletin
laik politikalar uygulamasi gerektigini bilmektedir. Bu dumm oy kullanirken
en öncelikli dikkate alman konudur. Alevilere hizmet üretmede eçitlikçi
davranmalan da, ömeklem gmbunun siyasal iktidarlardan yeterli destek
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görmedigi çeklinde anlaçilabilir. Katilimcilardan 20 kiçi ise, oy kuUanirken
adaylann Alevi olmasina dikkat ettiklerini belirtmektedir.

2.1.9. Dinsel Pratikler

Dini pratikler, bireyin içinde bulundugu gmba, aitlik derecesini önemli
ölcüde belirlemektedir. Aynca dini pratikler "dini inancin canhhginin
komnmasi, devami ve arttinlmasinda önemli bir rol oynamaktadir."^** Dini
pratikler, Alevileri Sünnilerden ayiran en önemli sinirlardandir. Her iki dinsel
gmp, islam temelli olsa da; özellikle Alevilerin dini pratikleri, diger islami
gmplardan belli çekilde farklihklar içermektedir.

Alevi inanci içinde ikrann geregi, bazi ibadetlerin var oldugu
bilinmektedir. islami bir mezhep olarak Alevilikte de, diger mezheplerde
oldugu gibi omç, kurbari^ namaz, hac v.b. ibadetler uygulanmaktadir. Fakat
diger Sünni gmplardan farkli olarak Ramazan Omcu yerine Muharrem Omcu
ve Hizir Omcu, namaz yerine haftada bir yapilan Cem Töreni (niyaz), Hac
veya Umre yerine Haci Bektaç Veli'yi ziyaret, Kurban Bayrami'nda kurban
kesmekle beraber, aynca belirli Cem Törenlerinde (Görgü Cemi, ikrar Cemi,
Musahip Cemi ve Abdal Musa Cemi gibi) ya da turbe ve ziyaret yerlerinde,
yihn her hangi bir gününde kesilebilmektedir. Aynca Muharrem Omcu
sonrasinda düzenli olarak ktirban kesildigi de bilinmektedir. Her ne kadar
Ramazan Omcunu tutan Aleviler mevcut ise de, "günümüzde Alevi-Bektaçi
toplumunun önemli bir kisminin, birtakim sebeplerle Ramazan Omcunu otuz
gün düzenli olarak tutmadigi, tecrubî din sosyolojisi çaliçmalanyla ortaya
konmuçtur."^'

Diyalog ortaminin geliçebilmesi için her iki dinsel gmbun, karçilikli
olarak birbirlerinin dinsel tercihlerine saygili olmasi ve dini pratiklerini
tanimalannm, bir ön koçul oldugu varsayilmaktadir. Genel olarak halk
arasinda bu dummun büyük ölcüde var oldugu da bilinmektedir. Bununla
birlikte, özellikle dini otorite konumunda bulunan aktör ve demeklerin, dinsel
konumlanndan hareketle diyalog ortamina ket vurdugu da belirtilmelidir.
Engin'in ifadesiyle; Kuran-i Kerim'e ve Hadislere tam olarak uymayan
bilgilerin ve ibadetin islam olmayacagmi vurgulayan Sünni islam örgütlere,
Aleviligin temel inançlanni oluçturan -ama bilinen Kuran-i Kerim'e
dayanmayan- ömegin Kirklar Cemini, Alevi tevhidini, semahi, Muharrem
omcunu, musahiplik kummunu, canin ölmezligini kabul ettirmek olanaksiz
görülmektedir.^*

" Ünver Günay, Din Sosyolojisi, istanbul: ínsan Yay., 2005, s.226.
" Keskin, Kirsal Kesim..., s. 184.
^ ismail Engin, "Türkiye'de Demokratikleçmenin Önemli Bir Unsuru Olarak Alevilik",
Folklor/Edebiyat, Alevilik Özel Saytsi - /. S.29, Baçkent Matbaasi, Ankara, 2002, s. 229.
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2.1.9.1. Cem Töreni'ne Katilma Durumu

Her hafta Perçembe akçamlari yapilan Cem Töreni, Alevilerin en
önemli ibadetlerinden birisidir, "Cem sözcügünün etimolojik olarak; bir
olmak, bütünlecmek, birlikte olmak, dücünüc olarak bütünlecip 'biz' olmak"
anlamina geldigini belirten Cengiz'in ifadesiyle; "Cem Töreni'nin, islam
merkezli oldugu, Hz, Muhammed'in Miraç'a çikiçinin yeryüzündeki iz
dücümü olarak kabul edildigi, genel kabul gören bir dini ritüeldir."^'

Sosyal dayaniçmayi ve Alevi kimligini güncelleyen Cem Töreni,
baçlamadan önce Dede, Cem'e katilanlardan geçmiç kirginliklan
bagiçlamalarini ister eger küs olan varsa bançtirilir aksi halde Cem yapilmaz,
Geleneksel olarak Alevilikte, Alevi olmayanlar veya 'dückün olanlar' Cem'e
kabul edilmezdi, Günümüzde ise Alevi olmayanlarmda Cem'e izleyici olarak
katilabildigi bilinmektedir, Katilimcilara, Cem Töreni'ne katilip katilmadiklari
somlmuçtur, Katilimcilann %37'si 'ara sira', %30'u ise 'devamli' olarak Cem
Töreni'ne katildigmi belirtmiç; yüzde 33'ü ise Cem Töreni'ne hiç
katilmadigini belirtmiçtir,

Tablo 10: Cem Töreni'ne Katilma Durumu

Cem Töreni'ne katilir misiniz?
Devamli
Ara sira
Hiç
Toplam

Sayi
61
75
66
202

Yüzde%
30
37
33
100

Ardahan merkezinde cemevi bulunmamaktadir, Bununla birlikte Damal
ilçesinde ve diger Alevi köylerinde Cemevleri bulunmaktadir. Devamli olarak
katilanlann en az sayida bulunmasi, katilimcilann ibadetlerinin zayif oldugunu
göstermektedir, Katilimcilardan %33'ünün cemevine hiç gitmemesini ise,
modemleçmeye bagli olarak dinin öneminin azalmasi olarak okunabilir, Cünkü
Aleviligi felsefe veya ögreti olarak tanimlayanlann %29 oldugu Tablo l'de
ölcülmüctür, Cem Töreni'ne katilmayanlarm genel olarak bu gmpta yer
alanlardan oluçtugu söylenebilir.

Recep Cengiz, Çamiçi Beldesinde Dini Hayat: Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir Çaltfma,
(Doktora Tezi, 2000). Firat Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, s.I20.
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2.1.9.2. Muharrem Orucu Tutma Durumu

Geleneksel Alevilikte, Ramazan Orucu'ndan daha çok itibar edilen oruç
çeçitleri; Muharrem ve Hizir Oruçlandir. Muharrem Orucu, Muharrem ayinin
ilk on iki günü tutulur. Hz. Hüseyin'in fehit edilmesi anisina tutuldugu için, bir
yas havasi çerçevesinde tutulur. Bu baglamda on iki gün boyunca su içilmez,
cinsel iliçkiye girilmez, banyo yapilmaz ve tira? olunmaz. Yemekler sade ve
kahvalti türü olur. Orucun diger kurallan Sünnilerle aynidir. On iki gün sonra
matem biter. Acure yemegi piçirilir ve kurban kesilir.^^ Ayrica Sünnilerde
oldugu gibi sahura kalkilmaz, akçam yatmadan once yemek yendikten sonra
niyet edilir ve oruç tutulur.

Tablo lLMuharrem Orueu Tutma Durumu

Muharrem orucu tutar misiniz?
Devamli
Ara sira
Hiç
Toplam

Sayi
111
53
38

202

Yüzde%
55
26
19
100

Katihmcilara, Muharrem Orucu tutup tutmadiklan sorulmuçtur.
Katihmcilarin %55'i 'devamli', %26'si 'ara sira' Muharrem Orucu
tutmaktadir. Katilimcilardan %19'u ise Muharrem Orucu tutmadigini
belirtmiçtir. Genel olarak katilimcilann %80'inin, dini ibadet olan Muharrem
orucunu tuttugu söylenebilir.

2.1.9.3. Hizir Orucu Tutma Durumu

Çubat ayinin on uç, on dort ve on beçinde uç gün süreyle tutulan oruca
Hizir Orucu denmektedir. Hizir orucunun nerden geldigine dair net kaynaklar
yoktur. Hizir kültünden hareketle, dar günlerde insanlarin yardimina gelen
Hizir'a hürmetten tutulan bu oruç; bazi kesimlerce islam öncesinde
dayandirilmakta, diger kesimlerce de, Hz. Ali'nin ve Ehli Beyt'in tutmasina
dayanarak temellendirmektedir. Ayrica Alevi islam dini hizmetleri (Cem
Vakfi, 2007), Bakara ve ínsan Surelerinden bazi ayetleri temel göstererek,
Hizir Orucunu Kuran'da temellendirmektedir.^'

' Keskin, Kirsal Kesim, s. i 84.
Kaia, Sorgulama... ' Dumlupinar Üniversitesi Sosyai Bilimier Enstitüsü, s.66.
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Tablo 12. Hizir Orucu Tutma Durumu

Hizir orucu tutar misiniz?
Devamli
Ara sira
Hiç
Toplam

Sayi
122
41
39

202

Yüzde%
60
21
19
100

Katilimcilara, Hizir Orucu tutup tutmadiklan somlmuçtur. Katilimcilann
%60'i 'devamli', ..%21'i 'ara sira' Hizir Omcu tutmaktadir. Katilimcilardan
%19'u ise Hizir Orucu tutmadigini belirtmiçtir, Muharrem Omcuyla Hizir
Orucunu tutanlar veya tutmayanlar ayni orandadir,

2.1.9.4. Ramazan Orucu Tutma Durumu

Genel olarak Aleviler arasinda Ramazan Orucu tutulmadigi bilinmekle
beraber, tutanlann var oldugu da bilinmektedir, Tablo 13'te, katilimcilann
Ramazan Orucu tutup tutmadigi ögrenilmeye çaliçilmiçtir,

Tablo 13. Ramazan Orucu Tutma Durumu

Ramazan orucu tutar misiniz?
Devamli
Ara sira
Hiç
Toplam

Sayi
10
14

178
202

Yüzde%
5
7
88
100

Katilimcilann %5'i 'devamli', %7'si 'ara sira' Ramazan Orucu
tutmaktadir, Katilimcilardan %88'i ise Ramazan Orucu tutmadigini
belirtmiçtir, Muharrem ve Hizir Orucundan farkli olarak, Ramazan Orucunu
tutanlann orani büyük oranda azalma gostermiçtir, Bunun sebebi, Ramazan
Ayinm Alevilerin dini kodlannda olmamasi gösterilebilir,

2.1.9.5. Kurban Bayrami'nda Kurban Kesme Tutumu

Hem Aleviler hem de Sünniler Kurban Bayrami'nda kurban
kesmektedir, Kurban kesme, ibrahim'i dinier olarak da adlandinlan dort büyük
dinde (Musevilik, Yahudilik, Hiristiyanlik ve islam) farkli biçimlerde
mevcuttur. Kurban kesme tek tannli dinlerde oldugu gibi çok tannli dinlerde
de görülmektedir.
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Tablo 14. Kurban Bayrami'nda Kurban Kesme Tutumu

Kurhan Bayrami'nda kurhan keser misiniz?
Devamli

* Ara sira
Hiç
Toplam

Sayi
167
27
8

202

Yüzde%
83
13
4

100

Katihmcilara, Kurban Bayrami'nda kurban kesip kesmedikleri
sorulmuçtur. Katihmcilarin %83'ü 'devamli', %13'u 'ara sira' Kurban
Bayrami'nda kurban kesmektedir. Katilimcilann %4'ü ise Kurban
Bayrami'nda kurban kesmedigini belirtmiçtir. Ramazan Orucundan farkli
olarak Kurban Bayrami'nda kurban kesme oraninin yükselmesi, bu dini
pratigin Alevilerce de benimsendigini göstermektedir.

2.1.9.6. Ziyaret veya Cemevinde Kurban Kesme Tutumu

"Geleneksel Alevilikte, Sünni gelenekte Kurban Bayram'mda kesilen
kurbanm diçinda: 'Íkrar Kurbani', 'Musahip Kurbani', 'Abdal Musa Kurbani',
'Hizir Kurbani', 'Dar Kurbani' ve 'Muharrem Kurbani' gibi adiarla añilan
farkh kurban türleri" oldugu bilinmektedir. Adak olan bu kurbanlar ziyaret
yerlerinde veya cemevlerinde kesilmektedir. Tablo 15'de katilimcilann, ziyaret
veya cemevinde kurban kesip kesmedigi ögrenilmeye çahçilmiçtir.

Tablo 15: Ziyaret veya Cemevinde Kurban Kesme Tutumu

Ziyaret veya Cem Evi'nde kurban keser misiniz?
Devamh
Ara sira
Hiç
Toplam

Sayi
56
79
67
202

Yüzde%
28
39
33
100

Katilimcilann %28'i 'devamh', %39'u 'ara sira' ziyaret veya cem
evinde kurban kesmektedir. Katilimcilann %33'ü ise ziyaret veya cemevinde
kurban kesmedigini belirtmiçtir.

Ömeklem grubunun devamh olarak, en fazla yerine getirdigi dinsel
pratikier sirayla; %83 Kurban kesmek, %60 Hizir Orucu, %55 Muharrem

' Keskin, Kirsal Kesim, s. 192.
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Orucu, %30 Cem Töreni ve son olarak %5 ile Ramazan Orucu gelmektedir.
Ara sira yerine getirilen ibadetler ise sirayla; %39 ziyaret veya cemevinde
kurban kesmek, %37 Cem Töreni, %26 Muharrem Orucu, %21 Hizir Omcu,
%13 Kurban Bayrami'nda kurban kesmek ve son olarak %7 ile Ramazan
Omcu gelmektedir. Hiç uygulanmamiç ibadetlerin oranlan sirayla; %88
Ramazan Omcu, %33 ziyaret veya cem evinde kurban kesmek, %33 Cem
Töreni'ne katilmak, %19 Hizir Omcu, %19 Muharrem Omcu ve son olarak
%4 ile Kurban Bayram'inda kurban kesmek,

Yukandaki tablolardan da anlaçilacagi gibi Kurban Bayrami'nda kurban
kesmek, en fazla uygulanan dinsel pratiktir. Daha sonra sirayla; Hizir ve
Muharrem Omcu tutmak, Cem Töreni'ne katilmak, ziyaret veya cemevinde
kurban kesmek ve son olarak Ramazan Omcu gelmektedir.

2.1.9.7. Hací Bektaç'i Ziyaret Durumu

Alevilerin büyük çogunlugunun, Hac ziyareti yapmadigi bilenen bir
dummdur, Hac ziyareti yerine genel olarak Haci Bektaç Turbe'si ziyaret
edilmektedir. Alevilerin Hacca gitmeyiçlerini Keskin, "Alevi felsefesindeki
insanin Tannya yaklaçimi olarak; Tannya yakinlaçabilmek için belirli yerlere
gitmekten ziyade, insan kendine dönmeli ve her çeyi kendinde aramalidir"''
aforizmasiyla açiklamaktadir,

Tablo 16: Hací Bektaç'i Ziyaret Durumu

Hací Bektaç'a ziyarete gittiniz mi?
Bir defadan fazla gittim
Bir defa gittim
Hiç gitmedim
Toplam

Sayi
33
61
108
202

Yü2de%
16
30
74
100

Katilimcilara, Haci Bektaç'a ziyarete gidip gitmedikleri somlmuçtur.
Katilimcilann %16'si 'bir defadan fazla', %30'u 'bir defa' Haci Bektaç'i
ziyarete gitmiçtir. Katilimcilann %74'lük büyük çogunlugu ise Haci Bektaç'a
gitmedigini belirtmiçtir. Ekonomik yetersizligin veya zaman sikintisinin, Haci
Bektaç'i ziyaret etme oranlannin dücük olmasini açiklayabilir. Aynca katilimci
gmbun, Haci Bektaç'a ilgisiz olduklan da söylenebilir.

'̂ Keskin, Kirsal Kesim, s.l 94.
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E§itim Degi§kenine Göre Camide ibadet Etme Durumu; Alevilerin
genel olarak camiye gitmedigi bilinmekle birlikte, camiye gidenlerin oldugu da
bilinmektedir. "Aleviler, her yerde Allah ile birlikte olduklanna inandiklan
için, kiçisel ibadetlerini uygun olan her yerde, toplu ibadetlerini de camilerde
degil cemevlerinde yerine getirir"^^ Genel olarak katilimcilann % 79'u hiç
camiye gitmezken Katilimcilann %5'i devamli, %16'si ise arasira camiye
gittiklerini belirtmiçtir. Yukandaki tabloda görüldüp gibi egitim durumu ile
camide ibadet etme arasinda anlamh bir iliçki vardir. Egitim durumu artikça
camide 'devamh' ibadet etme durumu azalmaktadir. Ayni çekilde egitim
durumu artikça, camide 'hiç' ibadet etmeyen katihmcilarin orani da anlamh
çekilde azalmaktadir.

Tablo 17. Egitim Degiçkenine Göre Camide ibadet Etme Durumu

Sayi
Satir %

Enu

a
a
B

o

Okur-Yazar
Degil

llkokul
Mezunu
Ortaokul
Mezunu
Lise ve Dengi

Okul Mezunu
Université
Mezunu

YOksek Lisans
ve Usta Egitim

Toplam

Camide Ne Siklikia Ibadet Edersiniz?
Devamli

1

11%
6

9%
1

4%

1

2%
0

0%
0

0%
9

5%

Arasira
1

11%
15

21%
4

14%

13

i 8%

0
0%
0

0%
33

i 6%

Hiç
7

78%

50
70%

23
82%

57
80%

i8
i 00%

4

i 00%

159

79%

Toplam
9

100%

71
100%

28
100%

71

100%

18
100%

14

100%

201

100%
P>0,04

Egitim Degi§kenine Göre Hizir Orucu Tutma Durumu; Hizir ve
Muharrem Oruçlan Alevilerin önemli dinsel pratiklerindendir. Tablo 18'de
egitim degiçkeninin, dinsel pratik olan Hizir Orucu tutma durumuna, etki edip
etmedigi test edilmiçtir.

" ismaii Kaplan, "Aimanya'da Aieviiigin Din Derslerinde Ögretiimesi ve AABF",
Folklor/Edebiyat, Alevilik Özel Sayisi -1, Baçkent Matbaasi, Ankara, 2002, S. 29, s.230.
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Tablo 18. Egitim Degiçkenine Göre Hizir Orucu Tutma Durumu

Sayi
Satir %

nu
2

a
B
5
3Q

'S
t

¡cuo

Okur-Yazar
Degil

likokul
Mezunu

Ortaokul
Mezunu

Lise ve Dengi
Okui Mezunu

Université
Mezunu

Yüksek Lisans
ve Üstü Egitim

Toplam

Hizir Orucunu Ne Siklikla Tutuyorsunuz

Devamii
5

56%

56

79%

20

71%

32

45%
g

44%

1

25%

122

61%

Arasira
4

44%

7

10%

7

25%

19

27%

3

17%

1

25%

41

20%

Hiç
0

0%

8

11%

1

4%

20

28%

7
39%

2

50%

3g
19%

Toplam

9

100%

71

100%

28

100%

71

100%

18

100%

4

100%

201

100%

P>0,00

Yukandaki tabloda görüldügü gibi, egitim degiçkeni ile Hizir omcu
tutma arasinda anlamli bir iliçki vardir. Katilimcilann egitim dummu artikça
Hizir omcunu devamli tutanlarin orani azalmaktadir. Hizir omcunu hiç
tutmayan katilimcilann orani ise egitim dummu artikça azalmaktadir.
Katilimcilann %81 'i devamli veya arasira Hizir omcu tutmakla birlikte, %19'u
hiç tutmamaktadir.

3. Alevilerin Otekilik Algilamalan

Gmplarm kimlik inçasinda, öteki veya ötekilectirme önemli bir boyuttur.
Her gmp kendini tanimlarken bir ötekine ihtiyaç duymaktadir. Ancak böylece
diger gmpla benzerliklerini veya farkliliklarini ortaya koyabilmektedir. Bal'in
da belirttigi gibi; "her toplumsal gmp (özellikle inanc-kültür gmplan) kendini
'biz' ve kendi diçinda olanlan da 'öteki' olarak tanimlar." 'Biz' ve 'öteki'
birbirinin varoluçlannin gerekçesidir. 'Öteki olmazsa ya da oldugu farz
edilmezse 'biz' oluçmaz." Ayrica öteki, dücük statüde sürekli bir tehdit
unsum, inanç bakimindan zayif ve ahlak bakimindan dücüktür. Özellikle dinsel
gmplarda, ötekinin statüsü degersizleçtirilerek, kendi gmbunun en iyisi oldugu
yanilsamasini dogurmaktadir. Alevileri konu alan bu çaliçmada, öteki gmbu

" Hüseyin Bal, "Alevi Bekta$i Nefeslerinde Toplumsal Bir Varlik Olarak insan"
Folklor/Edebiyat Özel Sayisi - II, Baçkent Matbaasi, Ankara, 2002, S.30, s.189.
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Sünniler oluçturmaktadir. Her ne kadar otekileçtirme genel olarak çogunluk
tarafindan belirlense de, bu çahçmada sayica azinlik olan gmbun bakiç
açisiyla, ötekini degerlendirmeleri incelenmiçtir, Otekileçtirme bireyin
algilamasini belirledigi için psikolojik karakterde oldugu gibi, ayni zamanda
gmbun tamaminda da gözlenebilmesinden dolayi, sosyolojik özelliklerde
taçimaktadir, Kimlik, bireyin psikolojik ihtiyaci iken, sosyal alanm
çekillendiricisi konumuna getirilmesi; sosyal iliçkilerin ve çatiçmalann
kimliksel temelde yaçanmasi, kimligi sosyolojik kilmaktadir, '̂*

3.1. Sttnnilik Kavrami Hakkindaki Görfl$ler

Sünnilik (Ehli Sünnet), peygamberin yolundan giden, onun yaçam
biçimini kendine ömek alan îslami bir mezheptir. Türkiye'de Sünni dort
mezhep bulunmaktadir; Hanefi, Çafi, Maliki ve Hambeli, Türkiye'de dini
gelenek olarak Hanefilik mezhebinin kurallan baçat dummdadir, Diyanet ve
din dersleri, özellikle bu mezhebin degerlerine göre içlemektedir.

Tablo 19. Sünnilik Kavrami Hakkindaki Görücler

Sttnnilik kelimesi size neyi çagriçtinr?
Kuran'a ve Sttnnete bagb bir jeriat anlayiçi
tslam'i bir mezhep
Hz. Ali ve Ebli Beyte karçi olmak
Kati ve çekilci bir tslami yorum
Toplam

Sayi
28
59
59
56
202

Yttzde %
14
29
29
28
100

Katilimcilara, Sünnilik kelimesi hakkindaki görücleri somlmuçtur,
Katilimcilann %29'u 'Îslami bir mezhep', 'Hz, Ali ve Ehli Beyte karçi olmak'
, %28'i 'kati ve çekilci bir Islami yomm', %14'ü ise 'Kuran'a ve Sünnete
bagli bir çeriat anlayiçi' olarak tanimlamaktadir, Sünnilik kelimesine, olumlu
bakanlann oranlan toplami %43 iken; 'Hz, Ali ve Ehli Beyte karçi olmak' ve
'kati ve çekilci bir îslami yomm' diyenlerin orani ise %57'dir, Buradan
ömeklem gmbunun Sünnilik kelimesine, genel olarak olumlu anlam
yüklemedigi anlaçilmaktadir.

Kala, Sorgulama,,,, Dumlupinar Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s,71.
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3.2. Öteki Algilamasi

Tablo 2O'de katilimcilann öteki hakkindaki tanimlamalari, ölcülmeye
çaliçilmiçtir. Katilimcilann %35'i, Alevi olmayanlan 'Sünni'; %34'ü
'Müslüman', %16'si Çekilci, %12'si 'Dinci' olarak tanimlamaktadir. Diger
kategorisini oluçturan %3'lük dilim ise dücüncelerini genel olarak; 'insan',
'hepsi', 'fikrim yok', 'herkes eçittir' veya 'Alevi olmayan' çeklinde ifade
etmiçlerdir.

Tablo 20. Öteki Algilamasi

Alevi olmayanlan nasil tanimhyorsunuz?
SQnni

Dinci

Müslüman
ÇekUci
Diger

Sayi
71

25
68
33
5

Yüzde %

35

12

34

16

3

Dinci kelimesi, tutucu ve yobaz anlami ifade ettiginden; çekilci ifadesi
ile birlikte olumsuz algilama kategorisine degerlendirilebilir. Sünnilik kavrami
ise Tablo 19'un verilerinden hareketle %43 olumlu, %57 olumsuz algilama
kategorisine yerieçtirilmiçtir. Diger kategorisinde yer alanlar, ötekini insan
olarak algiladigindan, ölcekte olumlu kategorisine yerieçtirilmiçtir. Ötekini,
kendisi gibi Müslüman olarak algilayanlar ise, ötekini kendisiyle eç görmesi
bakimindan, olumlu kategorisine yerieçtirilmiçtir.

Tablo 19 ve 2O'nin verileri ortak degerlendirildiginde katilimcilann
%43'ünün öteki hakkinda olumsuz, %57'sinin ise olumlu dücüncelere sahip
oldugu anlaçilmaktadir. Bu veriden hareketle, ömeklem gmbunun
çogunlugunun, ötekini algilamada olumlu degerlere sahip oldugu söylenebilir.
Dinsel bir gmbun 'ötekinin statüsünü degersizleçtirdigi' bilinmekle birlikte
katilimci gmbun genel olarak öteki hakkinda olumlu degerlere sahip oldugu
görülmektedir. Tablo 3'te katilimcilann kendini genel olarak Alevi olarak
tanimladigi görülmüctür. Ayni zamanda Tablo l'de Aleviligi 'felsefe veya
ögreti olarak' tanimlayanlar (%29) oldugundan, Aleviligin sadece dinsel bir
gmp olarak degerlendirilemeyecegi görülmektedir. Ötekini 'insan' olarak
degerlendirenlerin de genel olarak bu gmptan oldugu dücünülmektedir.
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3.3. Öteki Hakkindaki Degerlendirmeler

Tablo 21'de katilimcilara, Alevi olmayanlann en itici yönü somlmuç ve
katilimcilann, öteki hakkindaki degerlendirmeleri ölcülmeye çaliçilmiçtir.
Katilimcilann %55'i 'Alevilikle ilgili yanhç inaniçlan', %33'ü 'Alevilere
yapilan aynmciligi' ve %6'si 'islamiyet'i farkli yaçamalanni' en itici yön
olarak ifade etmiçlerdir,

Tablo 21. Öteki Hakkindaki Degerlendirmeler

Alevi olmayanlann sizin için en itici yönü nedir?

Alevilikle ilgili yanhç inaniçlar

Islamiyet'i Alevilerden farkli yaçamalari

Alevilere yapilan ayirimcibk

Diger

Toplam

Sayi

111

13

66

12
202

Yüzde %

55

6

33

6
100

Katilimcilann yariya yakini, Sünni gmbun 'Alevilikle ilgili yanliç
inaniçlanni' en önemli somnsal olarak görmektedider. Özellikle geçmiçte
yaçanilan çatiçmalardan dolayi, Aleviler genel olarak 'dinsiz', 'sapkin',
'Kizilbaç' veya 'mum söndü yapanlar' olarak olumsuz bir biçimde
degedendirilmektedir. Bu sebepten dolayi katilimcilar ötekilerin, yanliç ve
önyargili degerlendirmelerini itici bulmaktadir. Katilimcilann %33'ü de
'Alevilere yapilan aynmciligi', öteki gmbun en itici yönü olarak
degedendirmektedir. Diyanette temsil hakkinin olmamasi, zomnlu din
derslerinde Aleviligin olmamasi, kadrolaçma ve torpil sonucunda ayni
imkânlan paylaçamama, vergilerin dinsel gmplara orantili yansimamasi gibi
sebepler, katilimcilann ötekilerde en itici yön olarak 'aynmciligi'
göstermelerini açiklayabilir. Ötekilerin 'islamiyet'i farkli yaçamalan' ise, itici
bir yön olarak %6 oraninda algilanmaktadir. Böyle degedendiren
katilimcilann, kendi dinsel pratiklerinin ve inançlannin, en dogmsu olduguna
inanmasiyla ve ötekinin statüsünü degersizleçtirmesiyle açiklanabilir. Diger
kategorisinde yer alanlarj ise genel olarak; 'her hangi bir itici yönün
olmadigini' ya da 'ötekinin samimi olmadigini' belirtmiçtir.

3.4. Kutsal Mekâniarda Ötekilerle Beraber Olmayi Algilayiçi

Türkiye'deki inanan kesim, hangi dinsel gmptan olursa olsun,
evliyalann ya da din büyüklerinin türbelerine ziyarette bulunur. Katilimcilara,
Ardahan yöresinde bulunan türbelerde Alevi olmayanlarla beraber bulunmayi
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nasil algiladiklan sorulmuçtur. íyi olarak algilayanlar %39 iken kötü olarak
algilayanlar %12'dir. Katilimcilardan %46'si bu konuda fikrini söylemek
istememiçlerdir. Katilimcilar genel olarak, türbelerde Alevi olmayanlarla
beraber bulunmayi olumlu görmektedirler.

Tablo 22. Kutsal Mekâniarda ÖtekUerle Beraber Olmayi Algilayi$

Ardahan yöresinde bulunan, türbelerde Alevi
olmayanlarla beraber hulunmayí nasil algiliyorsunuz?

tyi
Kötfi

Fikrim yok

Diger

Toplam

Sayi

79
24
92
7

202

Yüzde %

39
12

46
3

100

3.5. Alevilik ve SfinnUik Arasinda Aynbk Olup Oiamadigina Dair
Görü$ler

Katihmcilara, Alevilik ve Sünnilik arasinda ayrilik olup olmadigi
sorulmuçtur. 'Ayrilik oldugunu' belirtenlerden, aynliga neden olan olgulan
belirtmesi istenmiç ve böylece katilimcilann görücleri ögrenilmeye
çaliçilmiçtir. 'Alevilik ile Sünnilik arasmda aynlik var mi' sorusuna,
katilimcilann %80'i 'evet', %19'u 'hayir' demiçtir. Katilimcilann % r i ise bu
konuda fikirlerini söylemek istememiçtir.

Tahio 23. Alevilik ve Sfinnillk Arasinda Aynhk Olup Olamadigina
Dair Görü$ler

Sizce AlevUik ile Sttnnilik arasinda bir fark var mi?
Cevabiniz evet ise, hunlardan birkaçini yazabüir misiniz?
Evet
Hayir
Diger

Toplam

Sayi
162
38
2

202

Yüzde %
80
19
1

100

Alevilik ve Sünnilik arasinda aynhk oldugunu belirtenler genel olarak;
'ibadet farkliliklan', 'íslamiyet'i yorumlamalardaki farkhhklan', 'mezhep
farki', 'hayat ve insan anlayiçlannm farkli olmasi', 'her alanda' veya
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'eçitsizlik, adaletsizlik ve aynmcihga ba|li farkhhklar' olarak
siralamaktadirlar.

3.6. Ötekinden Beldentüer

Türkiye'deki Sünni grubun çogunluk olmasi ve genel olarak kamu
kuruluçlannda hâkim konumda bulunmalanndan Aleviler, çog:uniuk oían
Sünnilerden hocgörü ve eçitlik talebinde bulunmaktadir. Tablo 24'te
katihmcilara, Alevi olmayanlardan beklentileri somlmuçtur. Günümüz
Alevilerin sorunlanni tespit etmek için önemli bir veri olarak, katilimcilann
ötekilerden beklentileri ögrenilmek istenmiçtir. Katilimcilann %42'si
ötekinden, 'Alevilikle ilgili yanliç inaniçlan terk etme', %29'u 'hocgörü' ve
%27'si 'eçitlik' talep etmektedir. Diger kategorisinde ise %2'lik dilim genel
olarak; 'hepsi' veya 'beklentim yok' çeklinde ifade etmiçlerdir.

Tablo 24: Ötekinden Beklentiler

Alevi olmayanlardan beklentiniz nedir?

Ho$göra
E$itUk

Alevilikle ilgili yanh$ inaniçlan terk etme

Diger
Toplam

Sayi

59

55

84 .

4

202

Yüzde %

29

27

42

2

100

Katilimcilann büyük orani ötekinden, Alevilikle ilgili yanliç inaniçlan
terk etmelerini istemektedir. Kimligin kurgulanmasinda ötekinin statüsünü
degersizleçtirmenin, önemli bir özellik oldugu defaten vurgulanmiçtir.
Çogunlukta bulunan ve merkezi gücün hâkim kültürü oían Sünni-Hanefí
mezhebi, ötekilectirdigi Alevi grup hakkinda bazi yanliç degerlere sahiptir.
Bal'm ifadesiyle:

"Anadolu Alevileri merkeze göre çevrede kalmiçlardir yani siyasi gücü
elinde tutan çogunluga göre azinlikta kalmiçlardir. 'Öteki', siyasi-ekonomik-
askeri iktidara ve propaganda araçlanna sahiptir. Bu nedenle suçlama ve
karalama olanaklan fazla olmuçtur. 'Kizilbaç' suçlamasi bunlardan biridir."^'

TaHhsel deneyimlerle oluçmuç oían bu yanliç bilinçlilik, her iki grubun
farklilaçmasinda ve kimliklerini geliçtirmede önemli etkilere de sahiptir.

Bal, "Alevi Bektaçi...", Folklor/Edebiyat .ÖzelSayisi.

141
Akademik
Araçtirmalar
Dergisi



ARDAHAN iLl ALEVlLERlNDE KENDiNi TANIMLAMA, iBADET VE ÖTEKi ALGISI

Katilimcilann en önemli beklentisi olarak 'ötekilerden yanliç inaniçlarmi terk
etmeleri', tarihsel olarak birikmiç bu olumsuzlamalardan kaynaklanmaktadir,
'Hocgörü' ve 'eçitlik' beklentileri de, var olan olumsuzluklann giderilmesi için
talep edilmektedir, Diyalogun mümkünlügü, ötekinin de kendisi gibi 'onurlu
bir yaçami hak ettigi' bilinciyle mümkünlük kazanmaktadir, Ötekini
degersizleçtirip, kendi kültürü içinde asimle etmek, diyalog kültürünün
olmadigi anlamina da gelmektedir.

4. Aleviler ve Siyaset

4.1. Baçortttstt ile tlgili Dttçttnceler

Katilimcilann bacörtüsü ile ilgili dücünceleri ögrenilmeye çaliçilmiçtir,
Katilimcilann %17'si 'her koçulda yasak olmalidir' derken, %67'si özel
alanda serbest resmi kummda yasak olmalidir', %14'ü ise 'her yerde serbest
olmalidir' kategorilerini içaretlemiçlerdir, %2'lik oran ise fikrini söylemek
istememiçtir, Açagidaki tablodan hareketle katilimcilann %8rnin bacörtüsü
konusunda olumlu fikirlere sahip oldugu görälmektedir,

Tablo 25. Baçortttstt ile tlgili Dttçttnceler

Bacörtüsttnttn Serbest Olmasina Yönelik Talepleri
Nasil Degerlendiriyorsunuz?

Her koçulda yasak olmalidir

Ozel alanda serbest resmi kurumda yasak
olmabdir
Her yerde serbest olmalidir
Fikrim yok

Toplam

Sayi

35

135

29
3

202

Yttzde %

17

67

14
2

100

4.2. Cumhuriyet Döneminde Alevilerin Durumu

Alevilik üzerine oluçturulan popüler literatürde, Alevilerin Cumhuriyetle
birlikte yüzyillarca süren bir esaretten ve baskidan kurtulup kimliklerini ve
inançlanni özgürce gerçekleçtirdikleri bir döneme girdiklerinden söz edilir,
Ancak yakindan bakildiginda dummun böyle olmadigi hemen fark edilecektir,
Aleviler açisindan ne alti asirlik Osmanli dönemi, 16, yüzyili bir kenara
koyacak olursak, tamamen zulüm ve baski altinda geçmiçtir ne de Cumhuriyet
dönemi tam bir özgürlükler cenneti olmuçtur, Kâgit üzerinde laik bir döneme .

142
Journal

of Academic
Studies



Zeki UYANIK-Arif KALA Yil: 14, Sayi: 52 §ubat 2012-Nisan 2012

geçilmiç olsa da yeni düzen Alevilerin beklentilerini tam olarak karçilamaktan
oldukça uzaktir.

Tablo 26. Cumhuriyet Döneminde Alevilerin Durumu

Cumhuriyet Döneminde Aleviler...

tnançlanni sorun olmadan yaçamaktadirlar
Ozgürce yaçamalanna ragmen bazi sorunlari
vardir
Inançlanni yaçayamamaktadir
Fikrim yok
Toplam

Sayi

15

90

94
3

202

Yüzde %

7

45

47

1
100

Cumhuriyet döneminde Alevilerin dummu ögrenilmeye çaliçilmiçtir.
Katilimcilann %47'si • Alevilerin Cumhuriyet döneminde 'inançlanni
yaçayamadigim', %45'i 'özgürce yaçamalanna ragmen bazi somnlan'
oldugunu, %7'si ise 'inançlanni somn olmadan yaçadiklanni' belirtmiçlerdir.

4.3. Atatürk Silüeti ile tlgili Dücünceler

Atatürk Aleviler için tarihi bir figür olmanin çok ötesindedir. Birçok
Alevi Haci Bektaç Veli'nin Atatürk'ün bedeninde tekrar dünyaya geldigine
inanir ve bunu açikça dile getirir.^^ Katilimcilann Atatürk silüeti ile ilgili
dücünceleri ögrenilmeye çaliçilmiçtir.

Tablo 27 . Atatürk Silüeti ile ilgili dücünceler

Atatürk Silüeti

Dogal nedenlerden dolayi oluçmuçtur
Siradan bir insan gölgesidir
Ilahi bir tezahürdür
Silüeti göremiyorum

Toplam

Sayi

112
5

76
9

202

Yüzde %

55
' 3

38
4

100

" Neçe Düzel, "Ali Balkiz: 'Sivas'ta Ergenekon mu gizlendi.'" [Ali Balkiz ile mülakat]. Taraf. 9
Eylül, 2008.
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Katilimcilann %91 gibi büyük bir çogunlugu Damal çenlikleri esnasinda
beliren figürü Atatürk'e benzetmektedir, Katilimcilann, %55'i Atatürk
silüetinin 'dogal nedenlerden dolayi oluçtugunu' söylerken, %38'i 'ilahi bir
tezahür olarak' degedendirmektedir, Aynca %3'ü 'siradan bir insan gölgesi
olarak' algilarken, % 4'ü silüeti göremedigini belirtmiçtir,

SONUÇ

Küresel güclerin etnik ve dini kimlikleri araçsallaçtinlmasinin diçinda,
ulus devletlerin geçmiçte uyguladiklari yanliç politikalar ile biriikte alt-
kültürler, hak talepleriyle kamusal alanda görünürlüklerini artirmiçlardir,
Günümüzde yükselen kimlik siyaseti kimligi yaratan geleneksel deger
baglaminda dini öge ile anlam kazanmaktadir, Nüfusunun önemli bir kisminin
Müslüman oldugu Türkiye'de farkli mezhepler ve önemli nüfiiz alanlanna
sahip bu mezheplerin siyaset alaninda farkli degerler sistematigine sahip olarak
farklilaçtiklan bilinmektedir, Aleviler de bu konjonktürde kendilerine bir yer
bulma çabasi içerisindedir. Her ne kadar dinsel otoriteler Aleviligi mezhep ya
da tarikat olarak tanimlamasalar da dinin kendisinin modem dünyada
meçmiyeti somnsaldir, Ömegin evrensel laiklik uygulamalanna göre devlet
organizasyonu içerisinde dini bir kumma yer yoktur; her dinsel gmbun
belidenmiç özgürlükler çerçevesinde, özerk olarak yapilanabilmesi olgusu
yasalarca garanti altina alinmiçtir, Buradan hareketle Diyanet içleri Baçkanligi
somnu, bir Alevilik tanimina ihtiyaç duyulmadan kökünden cözülebilir,

Aleviligi mezhep, din ya da tarikat olarak tanimlayanlar oldugu gibi
ögreti ve felsefe olarak degerlendirenlerde vardir. Alevi kültürünün içinde
Aleviligi farkli yaçamak isteyen bireylerin varligi, Aleviligin ortak bir tanimi
olmadigi anlamma gelmemelidir, Aleviligi oluçturan tarihi bir özellik olarak
senkretizm, Alevi toplumunun çekillenmesindeki genel ve önemli bir
karakteristik olarak unutulmamahdir. Cinsiyet, yaç ve egitim degiçkenlerine
bagli olarak; erkeklere oranla kadinlann, gençlere oranla yaçlilann, egitim
seviyesi yüksek olanlara göre egitim orani dücük olan katilimcilann, dinsel
pratikler konusunda daha duyarli olduklan gözlenmictir, Aynca katilimcilann
çogunlugunun ötekini algilamada olumlu degedere sahip oldugu söylenebilir.

Son olarak Damal'daki Atatürk silüeti katilimcilar tarafindan büyük
ilgi görmektedir, Atatürk'e benzeyen bu silüetin oluçum nedenini
katilimcilann yandan fazlasi dogal oluçumlara baglasa da, %38'i 'ilahi bir
tezahür' olarak algilamaktadir, Bu da esasen rasyonaliteye ve bilime önem
veren Atatürkcü dücüncenin mantigina ters dücen bir olgudur, Ayni çekilde bir
çok Alevinin, Haci Bektaç Veli'nin Atatürk'ün bedeninde tekrar dünyaya
geldigine inanmasi da, büyük bir handikap olarak durmaktadu".
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