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Öz 

 

Türkiye’de Cumhuriyet dönemi göç hareketleri, kentleşme süreçleri ya da sos yo-

mekânın düzenlenişi daha önce çeşitli bağlamlarda ve farklı ölçütlere göre belirlenmiş 

dönemler esasında incelenmiştir. Bu dönemlendirmeler elbette Alevilerin kente göç ve kentle 

uyum süreçlerini de kapsar ve Alevi deneyimi Türkiye’de göç tarihinin temel dinamikleriyle 

büyük oranda kesişir. Fakat Alevilerin kendi tarihlerinden devraldıkları ve sadece kendilerini 

ilgilendirmeyip devlet ve diğer toplumsal gruplarla ilişkilerini de belirleyen birtakım özel 

şartlardan dolayı bu coğrafyadaki Alevi göç süreci ve kentleşme deneyimi diğer toplumsal 

gruplardan ayrışan bazı konu ve sorun başlıkları içinde gelişmiştir. Bu nedenle, Türkiye’deki 

genel şemaların belirgin özelliklerini temel veri kabul ederek, Alevi deneyimi için diğer 

toplumsal gruplardan ayrışan kimi dinamiklerin altını çizen farklı bir dönemlendirme yapmak, 

Alevi göç ve kentleşme sürecini anlamak bakımından analiz ve yorumu kolaylaştırıcı bir işlev 

üstlenecektir. Bu çalışma, literatürdeki böyle bir ihtiyaca karşılık gelmek üzere, Alevi göç ve 

kentleşme deneyimi için yeni bir dönemlendirme önerisine dayanmaktadır. Buna göre, Alevi 

göç ve kentleşme deneyimi; 1. Tahakküm altındaki dönem (Cumhuriyet öncesi) 2. Temas ve 

tasarım dönemi (1919-1959) 3. Takiye, talep ve tehdit dönemi (1960-1979) 4. Teyakkuz dönemi 

(1980-1993) 5. Tepki ve temsil dönemi (Madımak sonrası) olmak üzere beş dönem içinde ele 

alınacaktır.   
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Alevi Experience in Migration and Urbanization Processes 

in Turkey: A Proposal for Periodization 

 

Abstract 

 

Organization of socio-spaces, migration, and urbanization processes in the Republic 

period of Turkey have been analysed before on the basis of various contexts and periodization 

that determined according to different criteria. These periods naturally include the Alevi’s 

migration and urbanization processes and Alevi experience coincides with the basic dynamics 

of migration history in Turkey. But, because of certain conditions that Alevi community 

inherited from its history and not only interest the community but also determine the 

community’s relations with the state and other social groups, Alevi migration and urbanization 

experience in this geography has taken shape in some distinctive topics and problem titles. 

Consequently, using some certain characteristics of general schemas as base, a new-different 

periodization for Alevi experience that underlines distinctive dynamics from other social groups 

will take on a facilitative function to expound and analyse the migration and urbanization 

process of Alevi community. This study, to that end, is based on a new proposal for 

periodization of Alevi migration and urbanization experience. In this context, I’m going to 

approach this subject within five periods as: 1. Tyrannized Period (Pre-Republic Period), 2. 

Contact and Project (1919-1959), 3. Taqiya, Claim and Intimidation (1960-1989), 4. Vigilance 

(1980-1993), 5. Reaction and Representation (After ‘93). 
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Giriş 

 

Bu çalışma, doktora tezimde bir ara başlık olarak yer verdiğim Alevi göç deneyiminin 

dönemlendirilmesi esaslı tartışmanın, kimi veri, kaynak ve varsayımları güncellenerek üzerinde 

düşünülmüş, yeniden düzenlenerek kaleme alınmış halidir. Söz konusu tartışmanın dayandığı 

temel saik, hem genel olarak göç ve kentleşme literatüründe hem de özelde Alevilik 

literatüründe bir boşluğa dikkat çekme gayretiydi. Şöyle ki Türkiye’de göç ve kentleşme 

süreçlerini kimi temalar ve kırılma noktaları esasında dönemlendiren çalışmalar, Türkiye 

deneyimine dair genel bir çerçeve sunsa da spesifik göç deneyimlerine ışık tutmaktan uzaktır. 

Alevi göç ve kentleşme deneyimini çeşitli boyutlarıyla ele alan çalışmaların büyük çoğunluğu 

ise bu deneyimi daha geniş bir tarihsel-toplumsal bağlam içine oturtmaktan uzaktır. Haliyle 

Türkiye’de göç hareketlerini dönemlendiren çalışmaların sunduğu genel, kapsayıcı ve bir 

ölçüde düzleyici zemin üzerinde daha spesifik bir aktör olarak Alevi göç deneyimini tarihsel 

bağlamı, bütün içindeki yeri ve (siyasal-toplumsal) yapı ile ilişkileri bakımından ele alan bir 

çalışma, spesifik göç deneyimlerini daha geniş bir bağlama oturtabilme yönünden göç 

literatüründe değerlendirilebilir. Öte yandan, Alevi topluluk özelinde göçün ve göçle beraber 

yaşanan büyük toplumsal dönüşümün zamansal, mekânsal, siyasal, dini, kültürel vs. boyutlarını 

anlamak ve analiz etmek için başvurulacak kuramsal-kavramsal araçların çeşitlenmesi de bu 

özel alanda yaşanan değişimi daha genel bir bağlam içinde okuyabilmeyi kolaylaştırdığı ölçüde 

Alevilik literatürüne katkı sunacaktır.  

 

Her iki amaca hizmet etmesi beklentisiyle bu makalede, bir kavramsal ve kuramsal 

çerçevenin ardından önce Türkiye’de göç ve kentleşme süreçlerinin dönemlendirilmesine 

ilişkin çalışmalara kısaca değinecek, sonrasında Alevi göç ve kentleşme deneyimine ilişkin yeni 

bir dönemlendirme önerisi sunacağım.  

 

1. Kavramsal Sınırlar 

 

Göçün kavramsallaştırılmasında pek çok farklı sınıflandırmaya başvurulur. Bu 

çalışmada Türkiye’de göçün dönemlendirilmesi ve Alevi göç deneyimi için bütün göç tiplerini 

değil, konunun sınırlarını sürekli göz önünde tutarak, mesafe ve akım yönü bakımından 

ağırlıkla kırdan kente, süresi bakımından kalıcı-sürekli, meşruiyeti bakımından düzenli-yasal, 
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göçmen iradesinin etki düzeyi bakımından serbest göç ve belirli dönemler için zorlayıcı göçleri 

esas alacağım. 

 

İkincisi, literatürde kavram çeşitliliğinin ve karmaşasının sıkça yaşandığı alanlardan biri 

olması hasebiyle, bu çalışmada Alevi kavramını, aralarında belli farklılıklar olsa da artık 

sosyolojik olarak içe içe geçmiş olan Alevi, Kızılbaş, Bektaşi inanç ve toplum gruplarını kapsar 

biçimde kullanacağım. Fakat Alevi kavramı daha başka toplumsal grupları ifade etmek üzere 

de kullanıldığından, ayrıca bir coğrafi-sosyolojik sınır çizmek de gerekir: Bu çalışmanın 

örneklemi, a) Ocak bağları bakımından farklılaşsa da günümüzde inanç ve ibadet pratikleri ile 

genel sosyolojik özellikleri bakımından birbirinden ayırt edilmesi pek mümkün olmayan, b)  

Göstergeler bazında çok daha yoğun göç verdiği sabit ve bu nedenle göç ve kentleşme sürecinin 

etkilerine daha fazla maruz kalmış, c) Kökleri ağırlıkla İç Anadolu’nun doğusu ve kuzeyine 

çevre bölgelerde olan Alevi-Kızılbaş-Bektaşi grupları kapsar. İnanç pratikleri, coğrafi kökeni, 

sosyolojik nitelikleri ve göç ve kentleşme sürecindeki yerleri bakımından farklılaşan Caferi, 

Nusayri ve Tahtacı topluluklar örneklemin dışındadır. 

 

Son olarak, metodolojik bir bağlama da karışık gelmek üzere, tarihi ve tarih üzerinde 

gerçekleşen olayları/olguları, haliyle göçün kendisini de sadece zaman ekseninde, doğrusal ve 

kesikli değil; sarmal, diyalektik, dinamik bir süreç olarak okuduğumu belirtmeliyim. Burada 

bahsi geçecek dönemlendirmenin amacı, tarihi kesikli bir okumayla belirli kesitlere ayırmaktan 

ziyade belirli tarih aralıklarında baskın figür olarak kendini gösteren olguların tespit edilip bu 

karakteristik özelliklerin hem önceki ve sonraki dönemle ilişkisini hem de genel yapı ve tarihsel 

bağlam içindeki durumunu ele almayı kolaylaştırmaktır. 

 

2. Kuramsal Çerçeve 

 

Türkiye’de göç çalışmaları yakın zamanlara kadar klasik göç kuramlarının etkisinde 

şekillenmiş; bu kuramların kapsayıcı ve düzleyici kavram setine başvurarak, daha çok bütüne 

odaklı, genel açıklamalara ulaşılmıştır. Göçü ağırlıkla ekonomik düzlemde, uluslararası siyasal 

sistemler çapında ve daha çok göçe neden olan etmenler çerçevesinde açıklayan İtme-Çekme, 

Kesişen Fırsatlar, İkili (Segmented) İşgücü Piyasası gibi kuramlar, Marksist okulun tarihsel-

yapısalcı göç kuramları yahut Bağımlılık Okulu’nun merkez-çevre kavramlaştırması (Massey 

vd., 2014; Castles&Miller, 2008, s. 23-28; Çağlayan, 2006), Türkiye’de de göç literatürüne çok 

yakın zamanlara kadar hâkim olmuştur denebilir. Örneğin Türkiye’de 1950-‘80 dönemi kırdan 
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kente göç hareketi, bu geniş kapsamlı kuramlardan Everett Lee’nin (1966, s. 49-52) İtme-

Çekme Kuramı çerçevesinde ve kırda göçe iten, kentte göçü çeken etmenler üzerinden 

açıklanmıştır (İçduygu ve Sirkeci, 1999, s. 250; Keleş, 2010, s. 63-64; Karpat, 2003, s. 45-50 

ve 127-132).  

 

Göç hareketini tek bir büyük kuram içinde ele alan yaklaşımlar çeşitli yönlerden 

eleştirilmiştir (Çetin, 2012, s. 22-23; Malmberg, 1997, s. 29). Bu noktada, Petersen’ın, genel 

kuramların düzleyici yaklaşımındaki eksikliklere dikkat çekmek üzere sorduğu  “Eğer bütün 

insanlar ya da göçmenler doğal olarak aynı ise neden bazıları göç ederken diğerleri etmez?” 

sorusunu ve ekonomik etmenlerle tarihsel şartların önemini teslim etmekle birlikte göç 

sürecinde bireysel ve sınıfsal farklılıklar, dini baskı, özgürlüklerin ihlali gibi siyasal-kültürel 

nedenlerin etkisini gündeme getiren yaklaşımını önemli buluyorum (1958, s. 258-259). 

 

Göçün mesafe, akım yönü, meşruiyet, göçmen iradesi, süre vb. yönlerden 

kavramlaştırılması için başvurulan bireysel-kitlesel, iç-dış, kalıcı-sürekli, yasal-yasadışı, 

serbest-zorlayıcı gibi sınıflandırmalar dahi göç çalışmalarının kapsamı ve derinliği hakkında 

bir fikir vermeye yeterlidir (İçduygu, Sirkeci ve Aydıngün, 1998, s. 216; İçduygu ve Biehl, 

2012, s. 23-31; Kaygalak, 2009, 2. 10-13; Karpat, 2003, s. 54; McLoughlin vd., 2011, s. 20-

25). Sadece kavramsal düzeyde dahi böyle karmaşık, çok yönlü, çok katmanlı boyutları olan 

göçün tek-büyük bir kuram etrafında şekillenmesi ve herhangi bir göç hareketinin genel bir göç 

kuramı ile bütün boyutlarıyla ortaya konması şüphesiz zordur. Castles, çok boyutlu, karmaşık 

ve çok katmanlı göç süreçlerini tek bir kuramsal çerçeve içinde anlamaya çalışmanın ortaya 

çıkaracağı yüzeysellik, banallik ve aşırı soyulama riskine karşı göç çalışmaları için tek bir 

büyük-genel kuramdansa orta boy ve disiplinler arası kuramsal araçlar kullanmayı önerir. 

Toplumsal dönüşüm kavramı etrafında kurulacak bu kuramsal çerçeve; kapsayıcı, bütüncül, 

tarihsel, dinamik olmalı; spesifik göç deneyimlerini bir bağlama oturtabilmeli;  hem yapıyı hem 

aktörü kapsayabilmeli ve çeşitli sosyo-mekânsal düzeylerin (yerel-ulusal-bölgesel ve küresel) 

arasındaki ilişkileri analiz etmeye uygun olmalıdır (Castles, 2010, s. 1575-76; Castles, 2007, s. 

12.-13; Salman, 2015, s. 109-110). Ben de bu çalışmada kuramsal ve metodolojik olarak bu 

yaklaşımı esas alacağım.   

  

Aleviler özelinde göç, kentleşme ya da toplumsal değişim temalarını ele alan çalışmalar, 

son yıllarda niceliğinde ve niteliğinde bir artış olmakla beraber, halen her iki bakımdan 

yetersizdir. Özellikle ilk dönem çalışmalarının önemli bir çoğunluğu göç ve göçle birlikte 
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yaşanan dönüşümü, doğrudan referans belirtsin belirtmesin, sadece klasik kuramların bakış 

açısıyla ya da kavram çerçevesini kullanarak ele almıştır. (Yılmaz, 2005, s. 201 ve 250-253; 

Avcı, 2014, s.y.). Ağırlıkla neden-sonuç ikiliğine dayalı, göç sürecini salt tarihselci-eklektik 

düzlemde alan, göç nedenlerini tespit etmek bakımından yüzeysel, sosyo-mekânsal ayağı eksik, 

göç eden aktörleri homojenleştiren/düzleyen bu ilk dönem çalışmalarda topluluğun inanç ya da 

kültür esaslı özgün bölünmeleri, bölgesel, sınıfsal, statüye ya da toplumsal cinsiyete dayalı 

ayrışmalar genel olarak göz ardı edilmiştir. Ancak son 10-15 yılda diaspora Alevileri, kentte 

Alevi ağ ilişkileri, göçle birlikte kadın kimliğinin dönüşümü gibi daha spesifik alanlarda; farklı 

kuramsal, kavramsal ve metodolojik araçları işe koşan; göçü dinamik bir süreç olarak okuyan 

çalışmaların hem nicel olarak arttığını hem de niteliğinin değiştiğini ve yükseldiğini de 

belirtmek gerekir. Burada tüm literatüre değinmek mümkün olmasa da daha spesifik alanlarda 

göze çarpan birkaç örnek olarak Schüler (1999), Sökefeld (2000 ve 2008), Keskin (2007), Zırh 

(2008), Kaya (2009), Özkan&Eke (2014) ve Okan (2016)’ın çalışmaları sayılabilir. 

 

3. Türkiye Göç Deneyimi ve Göçün Dönemlendirilmesi 

 

 Özellikle geçiş coğrafyaları üzerinde yer alan ve tarihsel kırılmaları sert ve sık aralıklı 

toplumlar için göç, zaman ve mekân eksenleri üzerindeki bu kırılganlığı toplumsal 

hareketlilikle perçinleyerek sürekli, devingen, yoğun ve belirleyici kılar. Türkiye de konumu 

ve tarihi itibarıyla her çağın dramatik göç güzergâhlarından biri olmuştur. Burada bütün bir göç 

tarihine giremeyiz elbet; fakat sadece son yüz yılın tarihi bile, İçduygu ve Sirkeci’nin de isabetle 

altını çizdiği üzere, “iç ve dış göçlerin tarihi olarak yazılabilir” (1999, s. 249). Türkiye’de 

Cumhuriyet dönemi siyasetini, inanç ve kültür evrenini, sosyo-mekânsal yapısını, özetle bir 

bütün halinde toplum yaşamını “köklü” addedilebilecek değişimlere uğratan göçler ve göçün 

tetiklediği kentleşme yahut mekânın yeniden organizasyonuna ilişkin siyasalar; belirli tarihsel 

kırılma evreleri, baskın özellikleri, ortaya çıkardıkları etkiler ya da sorun alanları gibi ölçütler 

temelinde çeşitli dönemlere ayrılarak incelenmiştir. Aşağıda belli başlı örneklerini vereceğim 

bu dönemlendirmelerin hareket noktaları ve temel sorunsalları farklılaşsa da esas aldıkları 

dönem aralıkları ya da tarihsel dönemeçlerin birbirine yakın olduğu görülecektir. 

 

 Tekeli (2011), Türkiye’de göç olgusu ile modernleşme süreci arasında kurulacak 

ilişkinin yüz elli yıl kadar geriye götürülebileceğinden hareketle, 19. yüzyıl ortalarından 

başlayarak “niteliksel olarak farklı olan dört göç kategorisi” belirler. Bunlardan ilki, 1860-1927 

arasında büyük imparatorluk topraklarının hızla küçülmesiyle buralarda yaşayan ve artık 
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barınamayan Müslüman nüfusun Anadolu’ya sığındığı ve imparatorluk topraklarından ulus 

devlet topraklarına doğru büyük nüfus hareketinin yaşandığı Balkanlaşma göçleridir. İkinci 

kategori, 1945-1980 yılları arasında kırsal alanda başlayan çözülmenin ortaya çıkardığı göçle 

beraber kırdan kente nüfus değişimlerinin hâkim olduğu ve bir yandan da sanayileşmesi 

gecikmiş ülkede demografik geçiş sürecinin başlangıç evrelerinin yaşandığı kentleşme 

sürecidir. Tekeli, üçüncü olarak 1975 sonrası hâkim hale gelen kentler arası göç olgusuna 

dikkat çeker. Son olarak Tekeli’nin yaşam güzergâhları kavramıyla ifade ettiği dördüncü 

kategoride, insanların artık yerle ilişkisinin niteliği değişmiş, “insan, göç eden insan olmaktan 

çıkarak dünyadaki güzergâhını gerçekleştiren”, yeryüzünde belli güzergâhlarda sürekli hareket 

halindeki insana dönüşmüştür. Bu aşamada artık insan-mekân ilişkisinin değişimini 

tanımlamakta göç kavramı yetersiz kalmaktadır (2011, s. 42-65). 

 

 İçduygu ve Sirkeci de içgöç tarihini 1923’ten 1950’ye; 1950’ler ve 60’lar; 1960’lar, 

70’ler ve 80’ler ile 1980 sonrası olmak üzere dört dönemde ele alırlar (1999, s. 250). Yazarlara 

göre 1923-50 arası dönemde iç göç hareketi önemsiz düzeydedir. Kentli nüfusun 1927-50 yılları 

arasında sadece yüzde 3 arttığı düşünülürse, kırdan kente göç hareketliliğinin düzeyi oldukça 

düşüktür. 1950-60’lı yıllar, pek çok gösterge üzerinden, köyden ve köylülükten hızla kopma 

dönemidir. 1950’lerin sonlarından itibaren kentlere akan nüfusun yerleşim ve istihdam 

sorunları kendini göstermiş; konut sorunu gecekondu olgusunu, hızla yükselen kentli nüfusun 

istihdam sorunu ise ikincil ekonomiler konusunu bu dönemin başat temaları haline getirmiştir. 

Bu bakımdan 1960’lı yıllardan 80’lerin sonuna kadar geçen dönem, kentleşme düzeyinin 

yüzde 30’lara ulaştığı, kent nüfusunun yüzde 40’ı aştığı, kentleşme-kentlileşme tartışmalarının 

ve kentsel alanlara akan nüfusun barınma, iş bulma gibi temel sorunlarının gündemi belirlediği 

dönemdir. 1980 ve 90’lı yıllarda artık kent nüfusu kır nüfusunu aşmıştır. 1970’lerin sonundan 

itibaren kentten-kente göçlerin de yoğunlaştığı bu dönemde, ayrıca, ülkedeki genel siyasal 

ortamın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki “savaş benzeri durum” nedeniyle can-

mal güvenliği kaygılarının etkisiyle “zorunlu göç” olgusu da gündeme gelmiştir (İçduygu ve 

Sirkeci, 1999, s. 215-253). 

 

Şengül, Türkiye’de kentleşmenin izlediği yol üzerinden bir dönemleme yaparken göçü 

doğrudan bir sorunsal olarak ele almasa da özellikle “Emek Gücünün Kentleşmesi” başlığıyla 

incelediği 1950-1980 arası dönemi, bir bakıma kırdan kente göç eden kitlelerin var ettiği yeni 

sorun alanları etrafında örer. Şengül’ün kentleşme süreçleri için önerdiği dönemleme, kapitalist 

kentleşme sürecinin evreleri üzerinden Cumhuriyetin sosyo-mekânsal yapılanmasını, kentlerin 
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şekillenişini ve bu süreçlerde etkin olan devlet, emek, sermaye güçleri gibi aktörlerin karşılıklı 

ilişkilerini esas alır. Buna göre, Türkiye’de kentleşme; ulus devletin topraksallaşması ve 

kentleşmesi (1923-1950), emek gücünün kentleşmesi (1950-1980) ve sermayenin kentleşmesi 

(1980 ve sonrası) olmak üzere üç evrede gerçekleşmiştir (Şengül, 2009, s. 103-148). 

 

Son olarak Eraydın’ın, Şengül’ün dönemlendirmesine çok benzer biçimde, göçü yine 

dolaylı olarak işleyen ve Türkiye’de mekânın düzenlenmesi evreleri olarak tanımladığı 

dönemlendirmesinden de bahsedilebilir. Temalar, baskın özellikler ve tartışma alanları 

Şengül’ün sınıflandırmasına çok yakın olduğundan ayrıntısına girmeyeceğim bu 

dönemlendirmede Eraydın, Türkiye’de mekânın düzenlenişini yoğun birikim (1923-60), yaygın 

birikim (1960-80) ve denetimsiz öbekleşmiş birikim (1980 sonrası) olmak üzere üç evrede 

inceler (Eraydın, 2006). 

 

Bütün bu dönemlendirmelerde, öne çıkarılan kavram, aktör ya da sorunsal alanı ne 

olursa olsun Türkiye’de göç ve kentleşme süreçlerinin geçirdiği evrelerin büyük oranda örtüşen 

ya da benzer temalar etrafında örüldüğü görülüyor. Buradan hareketle, Türkiye’de göç 

hareketlerini ya da kentleşme süreçlerini ele alan dönemlendirmelerin, şu ortak izlekte 

buluştuğu söylenebilir: 1) Erken cumhuriyet döneminde (1923-‘50) başat aktör devlettir. Bu 

dönemde nüfus henüz ağırlıkla kırdadır, kentleşme hızı henüz düşüktür ve sosyo-mekânsal alan 

daha çok devlet eliyle şekillenmiştir. 2) Kentleşmeye geçiş döneminde (1950-‘80), bir yandan 

kırda çözülme, bir yandan kentsel nüfus artışı, sanayileşme ve modernleşme sancıları 

belirgindir. Kente akan kitlelerin barınma, istihdam ve kültürel uyum sorunlarına karşılık 

gelmek üzere gecekondu, enformel/ikincil sektör, kentsel kaynak dağılımı ve “kentlileşme” adı 

konulan çeşitli siyasal ve toplumsal gerilimler, bu dönemin temel tartışma başlıkları olmuştur. 

3) Kentsel sıçrama dönemini (1980 sonrası), artık çoğunluğu kentsel alanlarda yaşayan nüfus, 

ekonomide liberalizasyon, siyasal alanın kontrolü, ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesi ile 

dış dünyaya açılma temaları karakterize eder. Daha dar alanda ise Güneydoğu’daki savaşın ve 

Alevi bölgelerindeki gerilimlerin yeni (zorunlu) bir göç dalgası yaratmasıyla büyük kentler, 

“soğuk savaş” sonrası dünyanın siyasal-kültürel iklimine uygun olarak, “kimlik” esaslı yeni 

kırılmaların da mekânı olmaya başlamıştır. 
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4- Alevi Göç Deneyimi İçin Yeni Bir Dönemlendirme Önerisi 

 

Cumhuriyet dönemi göç ve kentleşme hareketlerinin temel kırılma noktaları, her bir 

dönemde öne çıkan kavram ya da sorun alanları ile genel olarak bu süreçlerin karakteristiği, bir 

ölçüde Alevi göç deneyimini de kapsayan bir zemin olarak alınabilir. Alevi deneyimi bu 

süreçlerden bağımsız ya da büyük oranda özgün bir karaktere sahiptir diyemeyiz. Fakat 

Alevilerin gerek kendi tarihlerinden getirdikleri birtakım özellikler, gerek bu tarihin çoğu 

zaman karşı ya da öteki ucunda belirleyici aktörler olarak yer alan devlet ya da iktidar ağları ve 

hâkim çoğunlukla karşılaşma biçimleri, Alevilerin göç deneyimlerinde özgün olarak kabul 

edilebilecek kimi başlıklar ya da sorun alanları açılmasına neden olmuştur.  

 

Öyleyse, Türkiye göç deneyimi içinde Alevi varyantı olarak adlandırabileceğimiz bu 

farklı ve kimi yönlerden Alevilere özgü sorun alanlarını tartışmaya açmak üzere, Türkiye göç 

tarihi, Alevi göç deneyimini esas alan bir dönemlendirme üzerinden yeniden okunabilir. Bu 

amaçla, Türkiye göç tarihini ve yukarıda ana hatlarıyla aktardığım göç dönemlendirmelerinin 

temel varsayımlarını veri ya da zemin kabul ederek, ben burada Alevi göç deneyimi için şöyle 

bir dönemlendirme önereceğim: 1) Tahakküm altındaki dönem (Cumhuriyet öncesi) 2) Temas 

ve tasarım dönemi (1919-1959) 3) Takiye, talep ve tehdit dönemi (1960-1979) 4) Teyakkuz 

dönemi (1980-1993) 5) Tepki ve temsil dönemi (Madımak sonrası). Girişte de belirttiğim üzere, 

bu dönemlendirme önerisi doğrusal ve kesikli bir tarih anlayışına dayanmaz; zira her bir dönem 

için ele alınan konu ya da sorun başlıkları, sonraki dönemler için de pekâlâ mevzubahistir. Bu 

dönemler, sarmal ve diyalektik bir tarihsel akışın ön kabulü içinde, sadece belli kırılma 

evrelerini ve süreç içinde karakteristik yanı öne çıkan kimi olgu ya da kavramları anlamayı ve 

analiz etmeyi kolaylaştırıcı olarak kurgulanmıştır.  

 

4.1. Tahakküm Altındaki Dönem (Cumhuriyet Öncesi) 

 

Anadolu coğrafyasında bugün Alevi adı altında toplanan grupların tarihsel köklerine 

ilişkin henüz üzerinde uzlaşılmış bir iddia yoktur. Orta Asya’dan Horasan’a, Arap 

yarımadasından Mezopotamya’ya ve Anadolu’ya kadar farklı coğrafi ve kültürel köken 

iddiasına dayalı tezler, bugün farklı Alevilik anlayışlarının da tarihsel dayanağını oluşturur.  

Tarihsel köken tartışmaları bu çalışmanın kapsamını aşmakla beraber, ilgili literatürde bugün 

Aleviler adı altında toplanmış Türk, Türkmen, Zaza ya da Kürt aşiret, grup ya da toplulukların 

ataları göçebe ya da konargöçer olarak tanımlanmıştır (Bruneissen, 2011, s. 95; Aydın, 2011, 
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s. 173 ve 185; Kehl-Bodrogi, 2012, s. 13-28; Mélikoff, 2007, s. 29-30; Yaman, 2012, s. 26; 

Deniz ve Azadi, 2015). Bu göçebe hayat tarzı, bu grupların dini açıdan dogmatik yanı daha 

zayıf, uzlaşıya açık, gnostik, senkretik, mistik, heterodoks ve doğaya dönük bir kültürel karakter 

edinmesinde etkili olmuştur (Yalçınkaya, 1996, s. 23-25). Anadolu’da beylik bölünmeleri 

döneminden başlayarak Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’ya hâkim bir devlet olarak yükselişe 

geçtiği döneme kadar, kabaca 12-16. yüzyıllar arasında, sürekli savaşlar, kıtlık, isyanlar, 

kargaşa, yeni devlet nizamı ve göçebe toplulukların bununla uyumsuzluğu gibi nedenlere dayalı 

olarak çeşitli göç ve iskân hareketlerinin yaşanmış olması muhtemeldir. 16-20. yüzyıl arasında 

konargöçerlik, afet, iskân, yerel-münferit olaylar ve sair nedenlerle yaşanmış bu tür oba-aşiret-

ocak göçleri bir tarafa, Osmanlı dönemi için Alevi toplulukların büyük kitleler halinde göç 

hareketine neden olan üç tarihsel eşikten bahsedilebilir: 1) 16-17. yüzyıl ayaklanmaları ve 

Kızılbaş kıyımları, 2) 1826’dan itibaren Bektaşiliğin tasfiyesi süreci, 3) ‘93 Harbi/Osmanlı Rus 

Savaşı.   

 

Burada uzun uzadıya bir tarihsel analiz girişimi, tarihçilerden rol çalmak olacağından 

yersizdir. Fakat 20. yüzyıla bir arka plan oluşturacak ve göç üst başlığının sınırlarını aşmayacak 

şekilde şu kadarı ifade edilmeli: Anadolu’da kendini gösteren ekonomik, toplumsal, dini ve 

siyasal huzursuzluklar, 16-17. yüzyıllarda çoğunlukla Şahkulu, Kalender Çelebi, Şeyh Celal 

gibi Türkmen-Kızılbaş dini önderlerin adıyla anılan bir dizi ayaklanmaya neden olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da hâkimiyetini pekiştirmek istediği bu dönemde, günümüz İran 

topraklarında büyüyen Safevi Devleti, Anadolu’daki yoksulluk, karmaşa ve Osmanlı 

hanedanına duyulan tepkinin karşısında Türkmen-Kızılbaş (On İki İmamcı Şii) yapılanmasıyla, 

dini-ideolojik yönden özellikle Doğu Anadolu’daki aşiretlere bir umut kapısı olarak belirmiştir 

(Yalçınkaya, 1996, s. 23-25). İşte gerek bu ayaklanmaların bastırılması gerek Osmanlı-Safevi 

savaşının Osmanlı Devleti lehine sonuçlanmasıyla bu iki yüzyıl, Anadolu’da şah destekçileri 

ya da Mélikoff’un tabiriyle şahsevenler olarak bilinen Kızılbaşların yoğun bir takip, baskı ve 

kıyıma maruz kaldığı bir tarihsel dönemeç olmuştur. Özellikle Yavuz Selim dönemiyle 

özdeşleştirilen bu kıyım, takibat ve zulüm siyaseti konusunda tarih araştırmacılarının genel bir 

fikir birliğinden bahsedilebilirse de bunun boyutu konusunda Alevi ve Sünni tarafların ayrıştığı 

da aşikâr. Kehl-Bodrogi (2012, s. 38) ve Massicard (2007, s. 33), 16. yüzyıl ayaklanmalarına 

katılan fakat yenilgiye uğrayan ve yoğun takip ve kıyımla yüz yüze kalan Kızılbaşların, 

karizmatik bir önderden, dış destekten, gerektiğinde sığınabilecekleri bir topraktan mahrum 

kalınca bu yüzyılda ve 17. yüzyıl başlarında devlet kontrol mekanizmalarının erişemediği ve 

daha güvende olacakları ulaşılması zor bölgelere yoğun biçimde göç ettiklerinin altını çizerler. 
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Sonuçta, boyutu ne olursa olsun, gerek Osmanlı-Safevi savaşı gerek Anadolu’daki siyasal-

toplumsal hareketlilik ve ayaklanmalar vesilesiyle yoğun bir kıyım ve takibe maruz kalan 

Kızılbaşların; baskı ve katliamlardan kaçarak ulaşılması güç dağlık-kuytu bölgelere sığındığı, 

kendini dışarıya kapatmaya başladığı ve bugünkü Aleviliğin iç dini yapılarını, toplumsal 

organizasyonunu ve itikadi yapısını kurup kurumsallaştırdıkları dönemlerin bu tarih aralığından 

sonrasına denk geldiği görülüyor.  

 

Bahsi geçen tarihsel dönemde Anadolu’nun iç-batı bölgelerinde ve Trakya’da Çelebi ve 

Babagân olmak üzere iki koldan etkin olan Bektaşilerin Osmanlı Devleti, Safevi ideolojisi ve 

Anadolu’daki Kızılbaşlar nezdindeki konumu çok net değildir. Yukarıda Kızılbaşlar için açıkça 

ifade ettiğim kıyım politikalarının Bektaşi tarikatı mensuplarına ve Çelebi ailesi üzerinden 

Bektaşi ocağına bağlanmış Alevilere yönelip yönelmediği konusu da haliyle tartışmalıdır. Fakat 

her halükarda Bektaşiliğin her iki kolunun da Kızılbaşlara göre “merkeze” daha yakın konumda 

yer aldığı vaki. Bu kanadın devletle ilişkilerinde yaşanan önemli kırılma noktası ise 1826 süreci 

olmuştur. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması, Bektaşiliğin yasaklanması, Bektaşi tekkelerinin 

bazılarının kapatılarak dede ya da babaların idam edilmesi yahut sürülmesi ve kapatılmayan 

tekkelere Nakşi şeyhlerinin atılması ile tarihe geçen 1826 sürecinin, hem bu coğrafyanın sosyo-

kültürel ve siyasal yapısı hem Alevi-Bektaşi tarihi açısından diğer bütün tahrip edici etkileri bir 

yana, sürgün ve baskılar yoluyla çeşitli göç hareketlerine yol açtığı tahmin edilebilir (Soyyer, 

2013; Ortaylı, 1995; Öztürk, 2012).  

 

19. yüzyılda kitlesel göçlere neden olan bir başka etmen, yüzyıl sonuna doğru yaşanan 

savaşlardır. Osmanlı Devleti’nin yıkılma evresinde, başta 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı (’93 

Harbi) olmak üzere, devletin Kafkaslar ve Balkanlarda hızla toprak kaybettiği bu savaş ve 

çalkantılar döneminde, kaybedilen topraklardan ya da tehdit altındaki Kars-Ardahan-Erzurum 

gibi doğu bölgelerinden Anadolu içlerine doğru yönelen göçler olmuştur. Göç edenler içinde 

Alevi-Bektaşi grup, aşiret ve obalar da hatırı sayılır düzeyde olsa gerektir. Özellikle ’93 Harbi 

ve takip eden süreçte Anadolu içlerine göç eden Alevi aşiretlerden bir kısmı sığınabildiği yeni 

topraklarda kendi köylerini kurmuş ya da mevcut Alevi köylerine gelip yerleşmiştir (Salman, 

2015, s. 122). 

 

Sonuç olarak Osmanlı döneminde olağan oba göçleri dışında Alevilerin az sayıdaki 

kitlesel göçüne savaş, isyan, kıyım, iskân gibi zorunlu ya da göçe zorlayıcı etmenlerin neden 

olduğu söylenebilir. Bu göçlerin ayırt edici özelliği, genellikle kırdan-kıra yönlü olmalarıdır. 
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Bunun küçük bir istisnası, 1826 sürecindeki kentten-kıra sürgün hareketliliğidir. Onun dışında, 

bahsi geçen tarih aralığından yirminci yüzyıla tevarüs eden Alevi göç tarihi çok genel hatlarıyla 

şöyle özetlenebilir: Osmanlı döneminde Aleviler çoğunlukla zorunlu nedenlerle, kırdan-kıra ve 

güvenlik kaygısıyla göç etmişlerdir. Göçler, daha çok baskı ve kıyımdan kurtulmak amacıyla 

ulaşılması güç, kuytu ve dağlık bölgelere yönelmiştir. 16-17. yüzyıldan itibaren aktif siyasal 

sahneden çekilen Aleviler, merkezi iktidar ve Ortodoks-Sünni çoğunluğun gözünde sapkın, 

mülhit, asi ve muhalif olarak kodlanmıştır. Sığınma amaçlı göçlerle yaşamını sürdürebilen 

Aleviler, görece otonom ve gözden ırak alanlarda bugünkü Aleviliğin geleneksel çerçevesini 

oluşturan inanç esasları ve pratiklerini, iç hukuk ve toplum düzenini, dini ve kültürel 

organizasyonunu oluşturmuş ve kurumlaştırmışlardır. 

 

4. 2. Temas ve Tasarım Dönemi (1919-1959) 

  

Yukarıda İçduygu ve Sirkeci’den (1999, s. 251) aktardığım verilerin de gösterdiği üzere, 

bu dönem aralığında aslında ülke genelinde kırdan kente göç henüz yoğunlaşmamıştır. 1927-

‘50 yılları arasında kent nüfusu sadece yüzde 3 civarında artmıştır. Mevcut göç hareketleri ise, 

mübadele dönemindeki dış kaynaklı göçü saymazsak, boyutu kesin olarak bilinmemekle 

birlikte oldukça düşük düzeyde seyrettiği varsayılan kırdan kıra ve kentten kente göçlerden 

ibarettir. Ülke genelinde durum böyle iken bu dönemde Aleviler açısından göze çarpacak bir 

göç hareketinden bahsetmek güçtür. Diğer bütün dönemler için genellenebileceği gibi, bu 

dönem için de Alevi topluluğa ilişkin istatistik veriye ulaşmak pek mümkün değil. Ancak bu 

dönem için Alevi köylerinden, iskân politikaları gereği zorunlu göçlerin de kırdan kıra yönlü 

olduğu düşünülürse, kentlere yönelen gönüllü göçlerin sadece çevre il ve ilçelere mevsimlik 

göç biçiminde ya da yeni açılmış bir KİT yahut köy enstitüsü var ise oraya eğitim ya da iş bulma 

amacıyla ve bireysel düzeyde gerçekleştiği varsayılabilir. Bunların da ancak dönemin sonlarına 

doğru söz konusu olduğu tahmin edilecektir. 

 

O halde cumhuriyetin kuruluş yıllarından 1950’lere kadar uzanan bu erken dönemini, 

Aleviler açısından bir göç ve kentleşme hareketi yaşanmasa da sonraki dönemlere etki edecek 

bir değişim zemini olarak okuyabiliriz. Bu dönemin temel siyasal karakterini Kemalist ulus 

devlet inşası ve modernleşme projesi oluşturur. İşte hem Alevilerin bu proje karşısında aldığı 

konum hem Cumhuriyetin henüz kırsal evreninden uzaklaşmamış Alevilere ulaşma biçimleri, 

Aleviler bakımından etkileri günümüze kadar devam eden bir değişim sürecinin başlangıç 

adımlarını oluşturacaktır. Bu dönem, bir yandan Alevilerin yüzyıllar sonra ilk kez devlet, iktidar 
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uzantıları ve makbul görülen kamusal alanla teması, bir yandan da modernleşme projesinin ya 

da yeni homojen ulus tasarımının bir parçası olup olmamaları bağlamında özellikle Alevi tarih 

anlayışı ve siyasal kimliğinin biçimlenmesinde kritik aşamalardan biridir. 

 

Alevilerin yeni cumhuriyetin kurucu kadrosuyla teması, daha Kurtuluş Savaşı’nın 

başlangıç aşamalarına, 1919’a uzanır. Hacı Bektaş Dergâhı’nın ve Dergaha bağlı ocakların 

Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e verdikleri destek, Cumhuriyetin ilk yıllarında Alevilerle 

Kemalizm arasında kurulduğu iddia edilen “mutlak destek ve bağın” başlangıcı olarak kayda 

geçmiştir. Bugün artık bu konuda daha eleştirel ve sorgulayıcı çalışmaların sayısı artmış olsa 

da ilgili literatürde çok uzun süre Aleviler-Cumhuriyet ve Mustafa Kemal arasında mutlak, 

koşulsuz ve topyekûn bir bağ olduğu teması işlenmiştir (Güler, 2008, s. 179-182). Massicard, 

bu yaklaşımın, özellikle 1960’lardan itibaren Alevi tarih yazımının yeniden üretilmiş 

versiyonlarının çoğu zaman sorgusuz tekrarından kaynaklandığını ifade eder (2007, s. 48). 

Buradaki bağın boyutu ve kapsamı bir yana, Alevilerin Cumhuriyetle, Cumhuriyetin kurucu 

kadrolarının ve aydınlarının da Alevilerle karşılıklı yakınlaşmasını sağlayan bir temas 

zemininin kurulduğu açık. Şöyle ki Osmanlı yönetimiyle yüzyıllarca “var olmak-olmamak 

gerilimi” ya da varlığını güvenceye altına almak düzeyinde ilişki kurmuş Aleviler için genç 

Cumhuriyet’in “eşit yurttaşlık”  ve “sekülerleşme” vaatleri oldukça cezbedicidir (Yalçınkaya, 

1996, 156-158). Cumhuriyet içinse, yeni devletine ulus inşası projesinde Alevilik, Türk-

milliyetçi tezlere uygun ve kültürel-folklorik bir tarihsel müttefik olarak benimsenmiştir.   

 

1950’lere kadar Alevilerin henüz kırsal alanlarda yaşamaya devam ettiğini söylemiştim. 

Bu dönem aralığında Alevilerin Cumhuriyet projesine dâhil olmasından çok bu projenin 

Alevilere ulaşma biçimlerinden, bir anlamda da devletin Alevilere temasından bahsetmek daha 

doğru olacaktır. Ben bu politikanın, iki veçhesi olduğunu, iki yöntem üzerinden yürütüldüğünü 

düşünüyorum: (Güçsüzleştirerek) sindirme ve (soyutlayarak) soğurma. Bu iki yöntemden 

hangisine maruz kaldıklarına ya da devletin hangi yüzünü gördüklerine bağlı olarak da 

Alevilerin sonraki dönemlerde devletle, sistemle ya da toplumsal alanla ilişkileri ve siyasal 

kimlikleri de iki ana eksene ayrılmıştır.  

 

Şöyle ki sindirme siyaseti, Aleviler-devlet ilişkisinde tarihsel olarak bilindik, Alevilerin 

daha “alışık” olduğu bir dille devletin ulus devlet inşası sürecinde “sorunlu” gördüğü Alevi 

bölgelerine doğrudan, baskı yoluyla ve şiddetle müdahalesini ifade eder. Koçgiri ve Dersim 

isyanları, özellikle Kürt-Zaza Alevilerle devletin doğrudan karşı karşıya geldiği ve Aleviler için 



37 
 

kıyım ve iskân amaçlı yer değiştirmeyle sonuçlanan olaylardır. Soğurma siyaseti, yasal-

anayasal düzlemde atılan yurttaşlık, laiklik-sekülerleşme adımlarının ardından, milli eğitim 

seferberliği ve kültürel devşirme gibi araçlarla hem Alevi toplumsal hafızasının yenilenmesi 

hem sonraki kuşaklar için rejime bağlılığı pekiştirecek mitler ve semboller yaratılması 

üzerinden yürür.  

 

Bunlardan yurttaşlık ve sekülerleşme adımları başlangıçta bir nebze Alevilere nefes 

alma alanı açmıştır. Fakat Diyanet’in devlet bünyesinde –Sünni/Hanefi mezhebi esasında- 

kurumlaştırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını öngören kanunla Aleviler için büyük 

sembolik önemi olan Hacı Bektaş Dergâhı ve pek çok önemli yapıya el konulması, cem 

ibadetinin yasaklanarak dedeler ve Alevi köyleri üzerinde baskı kurulması, Kürt Alevi 

bölgelerinde olduğu gibi ordu eliyle değilse de bütün Alevi coğrafyasında devletin Alevilerle 

kurduğu ilişkiyi daha bir akışkan ve soyut formda ama tarihsel kodlara çok yakın bir noktada 

yeniden inşa ettiğinin göstergeleri olmuştur. Bugün yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet 

rejiminde hala Alevilerin ibadet, ibadethane, dergâhlar, dedelik, inanç kimliğinin tanınması ve 

benzeri sorunlarının devam ettiği düşünülürse, bu ilişki kurma biçiminin bilhassa Aleviler ama 

toplamda her iki taraf bakımından başarıya ulaşmadığı ortadadır.  

 

Milli eğitim ve kültür politikalarının ise rejimin projesi bakımından daha “başarılı” 

yürütüldüğünün hakkını teslim etmek gerekir! Bir yandan millet mektepleri, gezici derslikler, 

halk okuma odaları, köy enstitüleri yoluyla yüzyıllarca inanç, tarih ve toplum bilgisini kendi 

kapalı alanlarında sadece iç bilgi aktarımı yoluyla elde edebilen Alevi köylerine yeni bir tarih 

bilinci de içeren “modern” bilgi eli uzanmıştır. Öte yandan “merkezde” de M. Fuad Köprülü, 

H. Ziya Ülken, Y. Ziya Yörükan gibi önemli isimlerin öncülük ettiği akademik ve daha başkaca 

popüler nitelikli pek çok araştırma ve yayın yoluyla Alevilik, “milli kültürün” bir örneği, Türk 

dili ve kültürünün koruyucusu olarak resmedilmiş ve Türk ulus kimliği inşasında tarihsel 

dayanak olarak da kullanılabilecek bir folklorik-kültürel öge olarak tanımlanmıştır. Bu 

anlayışın temsilini güçlendirmek ve resmi ideolojinin kültürel tanıtımına katkıda bulunmak 

üzere, Cumhuriyet ideologları –tabii kendi geleneğinin değil milliyetçi-modernist projenin sesi 

olduğu sürece- Âşık Veysel, Âşık Ali İzzet, Kul Ahmet gibi Alevi halk ozanlarını “sahiplenmiş” 

ve vitrinine çıkarmıştır.  

 

Sonuç olarak Cumhuriyetin eğitim seferberliği ve kültürel devşirme üzerinden 

yürüttüğü soğurma siyasetinin, Alevi siyasi kimliği üzerinde etkileri bugün de devam eden 
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önemli bir yarılma sağlamayı “başarabildiğini” söyleyebiliriz. Castells’in (2006, s. 14-17) 

kimlik tipolojilerindeki kavramlaştırmaya başvurursak, bu yarılma özetle şöyle ifade edilebilir: 

Alevilik, belli tarihsel nedenlerle Cumhuriyet dönemine kadar belirgin bir direniş kimliği olarak 

gelmiştir. Cumhuriyetin ulus devlet inşası sürecinde başvurduğu şiddet aygıtları ve özellikle 

Kürt-Zaza Alevi bölgelerinde ortaya konan sindirme siyaseti, bu direniş kimliğini güçlendiren 

damarlardan biri olmuştur. Öte yandan Cumhuriyetin, ifadesini en yoğun biçimde üstyapısal 

düzenlemeler, eğitim seferberliği ve kültür alanında bulan meşrulaştırıcı kimlik anlatısının bir 

yansıması olarak ortaya soğurma siyaseti eliyle Alevilerin önemli bir kısmı cumhuriyetçi proje 

kimliğine yakınlaşmış hatta bir ölçüde bu projenin bir parçası olmuştur. İşte devletle sindirme-

karşı gelme düzleminde kurulan ilişkinin pekiştirdiği direniş kimliği ile soğurma-içerilme 

düzleminde kurulan ilişkinin geliştirdiği proje kimliği ayrımı, sonraki dönemlerde Alevilerin 

siyasal pozisyonlarını belirleyen dinamiklerden biri olacaktır. 

 

4.3. Takiye, Talep ve Tehdit Dönemi (1960-1979) 

 

Literatürde 1950 ve 60’lı yıllar, Türkiye’de hızlı ve yoğun göç ve kentleşmeye dair 

kavramlarla tanımlanır. 1945’te yüzde 24,9 olan kent nüfusu, 1960’ta yüzde 31,9’a, 1970’te 

yüzde 38,5’e, 1980’de ise yüzde 43,7’ye çıkmıştır (TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1927-2000). 

Kent nüfusunun hızla yükseldiği bu dönemde, bir yandan aşırı kentleşme, kentlileşme, kentteki 

köylüler gibi kavramlar üzerinden, kente gelenlerin kültürel uyum sorunlarını öne çıkaran 

alanlarda; bir yandan da hızlı göçün yarattığı sosyo-ekonomik ve sosyo-mekânsal sorunları 

önceleyen konut (gecekondu), istihdam (enformel sektör, kentsel işsizlik ve yoksulluk), kentlerin 

büyüme formları (yağ lekesi, saçaklanma) ve kentsel ilişki ağları (tampon mekanizmalar, ara 

formlar) gibi konularda önemli çalışmalar yapılmıştır. Burada uzunca bir literatür dökümü bu 

çalışmanın sınırlarını aşacaktır ama M. Kıray, İ. Tekeli, S. Erder, T. Şenyapılı, K. Karpat gibi 

isimlerin öncü çalışmaları,  Türkiye’de göç ve kentleşme temalı literatürün de bir anlamda 

temelini oluşturmuştur.  

 

Türkiye’de kırdan kente göç hareketinin 1950’lerde hız kazandığını yukarıda 

belirtmiştim. Alevi köylerinden göç, 1940 ve 50’li yıllarda daha tekil, yerel-bölgesel ve oldukça 

düşük düzeyli seyrederken asıl olarak 1960’larda yoğunlaşmaya başlamıştır (Kehl-Bodrogi, 

1997, s. XII; Seufert, 2013, s. 216; Massicard, 2015, s. 111). Bu dönemin karakterini belirleyen 

bütün genel konu ve sorun başlıkları, doğal olarak kentlere göç eden Aleviler için de geçerlidir.  

Örneğin 1960’ların sonu itibariyle İzmir ve İstanbul’da gecekondu nüfusu yüzde 43-45 
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civarında, Ankara’da ise yüzde 60’ın üzerindedir. Gerek genel gecekondu nüfusu üzerine 

yapılmakla birlikte Alevilere dolaylı olarak değinen, gerek bu dönem için doğrudan Alevilerin 

kentteki durumuna eğilen sınırlı sayıdaki çalışmadan hareketle kente göç eden Alevilerin de 

kentlerdeki bu mekânsal katmanlaşmaya, belirli gecekondu bölgelerinde yoğunlaşarak dâhil 

oldukları görülüyor  (Kıray, 1998, s. 93, 101; Karpat, 2003, s. 45; Seufert, 2013, s. 217; Schüler, 

2000, s. 202). Büyük çoğunluğu yoksul bölgelerden göç etmiş, geldikleri sosyo-mekânsal 

şartlar itibariyle ancak geçimlik ekonomi düzeyinde tarım ve hayvancılıkla meşgul olmuş, 

eğitim düzeyi genel olarak düşük olan Aleviler, kente göçün ilk yıllarında kapıcılık, inşaat 

işçiliği, askıcılık, hamallık, yamaklık, odacılık gibi vasıf gerektirmeyen, alt sınıf işlere 

yönelmişlerdir. Aleviler bu süreçte akrabalık, hemşehrilik ya da muhtemelen musahiplik gibi 

inanç bağlarına dayalı ağ ilişkilerini de işleterek gerek enformel sektörlerde gerek kamuda ya 

da özel işletmelerde istihdam kanalları aramıştır (Seufert, 2013, s. 218-219; Erder, 1997, s. 43). 

1960’lı yıllar, Alevilerin iş gücü anlaşmaları yoluyla dış göç deneyiminin de başlangıcına 

tekabül eder. Yurtdışına göçün ilk dönemlerinde, konut, istihdam ve göç sonrası ilişki ağları 

bakımından Alevi göçmenlerin durumu diğer işçi gruplarından pek farklı değildir (Sökefeld, 

2006, s. 265).   

 

Buraya kadar saydığım, kırdan kente göç eden hemen bütün toplumsal kesimlerin 

karşılaşması muhtemel barınma, kente tutunma, istihdam gibi genel sorunların yanı sıra 

Aleviler, kent ortamında topluluğun dini-toplumsal-kültürel yapısını kökten etkileyecek pek 

çok özgün sorunla da yüz yüze kalmışlardır. Bunlardan ilki, kırsaldan gelen göçmenin kente 

kültürel uyumu sorunundan farklı olarak, Alevi inancının devlet ve toplum çoğunluğu nezdinde 

kabul görmeyen konumu gereği, Alevilerin kent ortamında tutunabilmek amacıyla inanç ve 

kültür değerlerini saklama yani takiye yapma ihtiyacı duymalarıdır. 1960’ların anayasal açıdan 

görece özgür ortamına rağmen, Alevi ibadetleri ve dedelik hizmeti hukuki açıdan hala yasaktır. 

Dahası, toplumsal önyargı ve baskılar hala oldukça belirgindir.  Öte yandan Alevilerin kendi iç 

dini-toplumsal kurum, yapı ve aktörleri de kent ortamında boşluğa düşmüştür. Bütün bunlar 

sosyoekonomik, toplumsal ve kültürel yönlerden kentte tutunma kaygısı ile birleşince, bu 

yıllarda Aleviler bakımından Aleviliğin ifşası ve inanç kimliğinin yaşatılması öncelik olmaktan 

çıkmıştır. Kaldı ki bu kimliğin ifşa edildiği varsayılsa dahi, ne Alevi ibadetlerinin ve inanç 

pratiklerinin hayat bulabileceği bir mekânsal form ne de buna uygun bir toplumsal ortam söz 

konusudur. Haliyle Aleviler, kente göç eden diğer toplumsal gruplardan farklı olarak, ilk 

dönemlerde inanç ve kültür kimliklerini takiye yoluyla arka plana atarak önceliklerini kent 

ortamında tutunma ve toplumsal olarak kabul görmeye vermişlerdir. 
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İkincisi, Alevilerin yüksek eğitimi bir toplumsal tırmanma ya da sınıf atlama aracı 

olarak kullanma eğilimlerinin altını çizmek gerekir. İlk kuşak Alevi göçmenler düşük eğitim ve 

vasıf durumları gereği ancak alt sınıf işler bulabilirken, ailede başarılı çocukların eğitimine 

büyük önem verilmiş, “okuyan” çocukların peşinde diğer bütün aile üyeleri ve akrabalar adeta 

topluca seferber olmuştur (Massicard, 2007, s. 53).  Bu destek, hem kamu bürokrasisinde hem 

de (doktor, avukat vb.) temel serbest meslek gruplarında yer tutmaya kapı araladığından, 

topluluk açısından, diğer toplumsal gruplardan çok daha geride ve uzakta oldukları patronaj ve 

ağ ilişkilerini kendileri kurma ve işletme imkânı sunmak suretiyle aslında kolektif bir 

dayanışma kanalı da örmektedir.  

 

Üçüncü olarak, bu yıllarda Alevilik-sol siyaset arasında kurulan karşılıklı bağ, hem o 

dönemde hem sonraki dönemlerde Alevi siyasal kimliği kadar Türkiye’deki siyasal ortamın 

şekillenmesinde de önemli başlıklardan biri olmuştur. Göçün ilk dönemlerinde orta ve üzeri yaş 

grubundan Aleviler önceliği kentte tutunma hesabına verirken, dönemin siyasal özgürlük 

ortamı içinde sol siyasetle, yükseköğretim kurumlarıyla, sendikalarla tanışan genç-eğitimli 

Aleviler, inanç kimliklerini siyasal kimlikle bütünleştirerek Aleviliğin kamusal zeminde 

tartışılan bir konu olmasının öncülüğüne soyunmuşlardır. Alevi terimini açıkça kullanan ilk 

bildiri, Alevi tabana seslenen ilk siyasal parti, ilk Alevi dernekleri, ilk Alevi dergileri, Alevi 

sembolleri içeren ilk tiyatro oyunu ve ilk kent cemleri bu dönemin ürünüdür (Massicard, 2007, 

s. 55-56; Güler, 2008, s. 199-200). Eğitimli-genç Alevi kuşaklarının yarattığı bu siyasal 

canlılık; Aleviler, devlet-sağ siyaset ve sol arasında itme-çekme dinamiğine dayalı bir üçlü 

diyalektiği de harekete geçirmiştir. Devletin ve sağ siyasetin Sünni İslam’ı referans alan pratiği, 

Alevileri ötekileştirmiş ya da tarihsel gerilim noktalarına itmiş; Aleviler eşitlikçi-özgürlükçü 

fikirlere yakınlaştıkça, devlet ve sağ çoğunluk Sünni mezhepçi vurguyu artırmıştır. Aleviler ile 

sağ iktidarlar ve gruplar arasındaki bu karşılıklı itme hali; gerek yoksul gecekondu 

mahallelerinde mekânsal birliktelik, gerek çoğunlukla alt toplumsal sınıflara mensubiyet 

anlamında sınıfsal ortaklık, gerek eğitimli-aydın tabaka kanalıyla düşünsel temas üzerinden, sol 

gruplar ile Aleviliğin yakınlaşmasına zemin hazırlamıştır (Güler, 2008, s. 61). Konjonktürel 

olarak da solun yükselişe geçtiği bu dönemde, sol düşünce Alevilikte tarihsel kök, kitle desteği 

ve kadro devşirme için zemin bulurken, sol gruplar ve sosyalist düşünce de Alevilere evrensel 

değerlere açılma, mekânsal güvenlik ihtiyacı ve kentsel-toplumsal dayanışma yönlerinden katkı 

sunmuştur. Böylece bu yıllarda, hem oy dengesi, hem siyasal semboller hem de gündelik pratik 

aracılığıyla etkileri günümüzde de devam eden bir Alevilik-sol bağı kurulmuştur.  
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Aleviler-sol bağının önemli etkilerinden biri, zaten kente göçle beraber çözülmeye 

başlamış olan inanç kurumlarının ve aktörlerinin genç kuşaklarca yoğun eleştiriye tabi 

tutulması sonucu bir tür inanç ve siyasal tutum ayrışmasının ortaya çıkmasıdır. İkincisi, erken 

Cumhuriyet döneminde bahsettiğim direniş kimliği/proje kimliği ikileminin bu dönemde 

belirginleşmesidir. Genç-eğitimli-politik kuşaklar direniş kimliği etrafında sol/sosyalist bir 

siyasal kimliği öne çıkarırken, orta yaş ve üstü kitle güvenlik ve patronaj kaygılarıyla sosyal 

demokrat gelenek üzerinden devletle bağlarını güvence altında tutmak istemiştir.  

 

Bu bağlamda kendini gösteren son başlık, aynı zamanda Alevilerin kent ortamında 

karşılaştığı sorun alanlarının sonuncusu ile de kesişir. Şöyle ki Alevilerin siyasal olarak sola 

yakınlaştığı dönem, ülkede ekonomik krizlerin ve siyasal gerilimin tırmandığı 1970’lerin 

ortamına denk gelir. Bu yıllarda Aleviler ilk dönem göçmenler gibi sadece kentte tutunma 

hesabı yapar noktada değildir. Yüksek eğitim yoluyla kamuda istihdam kanalı bulmuş; siyasette 

ve basında görünür hale gelmiş; serbest meslek sahipliği, küçük çaplı da olsa sermaye birikimi, 

konut mülkiyeti vb. pek çok açıdan kente büyük oranda tutulmuş Aleviler, –Mingione’nin 

kavramlarıyla ifade edersek(Erder, 2013, s. 21)- artık hem kentsel kaynak dağıtımından hem 

toplumsal yeniden üretim olanaklarından pay isteyen, talep eden konumdadır. Alevilerin kentte 

kaynak bölüşümü talep eden bir ekonomik aktör olarak kendini gösterdiği bu dönemde, kentin 

“yeni” sakinlerine karşı sosyo-ekonomik tepkinin yönelmesi de gecikmeyecektir. Dahası, dini-

kültürel-siyasal kisvelere de büründürülmüş tepkiler, Alevilerin can güvenliğini tehdit eden bir 

noktaya evrilecektir. Bu tehdit, çok geçmeden somutluk kazanmış; dönemin siyasal gerilim 

ortamında Alevilik-sol ilişkisini de gerekçe gösteren (dinci-milliyetçi) sağ militer cephe 

tarafından mezhep ayrılıklarının görünür olduğu küçük şehirlerde Alevilere karşı bir harekete, 

katliam girişimlerine dönüşmüştür (Massicard, 2007, s. 59-61). Sonuç olarak 1978-80 

yıllarında Sivas, Maraş ve Çorum Olayları olarak tarihe geçen saldırılar, yüzlerce ölüm, 

yaralama, yağma ve tahribatın yanı sıra bu illerden Türkiye’nin büyük kentlerine ve yurt dışına 

yönelen bir zorunlu göç dalgasının yaşanmasına da neden olacaktır. Bu tehdit ortamı, 1980 

Darbesi sonrasında Alevilerin yeni bir kimlik inşası sürecine girmelerinin de travmatik arka 

planını oluşturmuştur. 
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4.4. Teyakkuz Dönemi (1980-1993)  

 

Dünya ölçeğinde ekonomi, siyaset, ticaret, iletişim, ulaşım, çevre ve bilgi teknolojileri 

alanında çoğunlukla ulus-ötesi kavramlarla ifade edilen köklü değişim sürecinin hız kazanmaya 

başladığı 1980’li yıllar, Türkiye’de askeri darbe sonrası siyasal durgunluk, ekonomik dışa 

açılma ve liberalizasyonla anılan dönemdir. Bu yıllar, siyasal ortamdaki gerilimin yanı sıra 

ulaşım ve iletişim başta olmak üzere alt yapı yatırımlarının artışıyla yeni bir göç dalgasına ve 

toplumsal hareketliliğe de sahne olmuştur. Dönemin “küresel” ve ulusal siyasal ortamı, Hall’un 

ifadesiyle, kültürel temsilin başlıca biçimlerinden dışlanmış olan sınırdakilerin (ya da 

kenardakilerin), başkalarının rejimine dâhil edilmek ya da başka gözlerin bakışında 

konumlanmak yerine, çeşitli mücadele yollarıyla kendi adlarına konuşma imkânı aradıkları bir 

dönüşüm sürecini de beraberinde getirmiştir (1998, s. 55). Toplumsal cinsiyet, etnisite, bölge 

ve cemaatler üzerinden yeni kendini ifade kanallarının zorlandığı bu dönemde, “kimlik” 

kavramı daha çok dile gelmeye ve giderek toplumsal ve siyasal hareketleri etki altına almaya 

başlamıştır.  

 

1980 askeri darbesine giden süreçte belli bölgelerde yaşanan Alevi katliamı girişimleri, 

gerilimi ve güvenlik tehdidi yüksek bu bölgelerden yurt dışına ve büyük kent merkezlerine 

doğru yeni bir göç hareketini tetiklemiş, askeri yönetim döneminde azalan hareketlilik, 

1980’lerin ortalarından itibaren yeniden artmış ve 1990’lı yılların sonuna kadar bu bölgelerden 

önemli düzeyde Alevi göçü yaşanmıştır. Bu göçler hem kırdan kente hem de kentten kente 

yönelimlidir. Somut bir örnek olarak Sivas-Yıldızeli’ye bağlı Alevi köylerinin toplam nüfusu, 

1965-1980 yılları arasında 15.500’lerden 14.900’lere gerilemişken, 1985’te 13.700, 1990’da 

11.100’lere inerek on yıl içinde üçte bir oranında azalmıştır. 2000 yılına gelindiğinde ise 

bölgedeki Alevi köylerinin nüfusu 8 binin altına inerek yirmi yıl öncesine göre yarı yarıya 

azalmış durumdadır (Salman, 2015, s. 205-206). Bu nüfus hareketlerini elbette sadece göçe 

zorlanma ya da zorlayıcı göç başlığı altında değerlendiremeyiz; göçe neden olan (ekonomik, 

toplumsal, ailevi vb.) diğer etmenler de mutlaka söz konusudur. Yine de bu konuda geniş 

kapsamlı bir istatistik çalışma olmamakla birlikte, bu göç dalgasının siyasal boyutunun gözden 

kaçırılmayacak düzeyde ve Sivas, Çorum, Maraş çevresini kapsayan bölgedeki köy ve kent 

merkezleri için genellenebilir nitelikte olduğu kanısındayım. Bu dönem için, 1960’lardaki 

neredeyse tümüyle kırdan-kente yönlü göç hareketinden farklı olarak, daha çok gerilimli küçük 

il veya ilçe merkezlerinden büyük kentlere ya da Avrupa’ya doğru kentten-kente göçün de artık 

hissedilir düzeyde olduğu tahmini yürütülebilir.  
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Bir yandan büyük kent merkezlerine doğru yeni göçler yaşanırken, yirmi yılı aşkın 

süredir kentlerde yaşayan ilk göçmen Alevi kuşakları da 1980’li yılların ortalarında yeniden 

toparlanmaya ve kimliklerini ifade edecek kanallar aramaya başlar. Bu yıllar, literatürde 

ağırlıkla Alevi uyanışı kavramıyla ifade edilmiştir. Benim, sadece hareketsizlikten kurtulma ya 

da yeniden kendini gösterme anlamında uyanış değil, bunun yanı sıra Alevilerin 60’lı ve 70’li 

yıllarda yaşadıkları sorun ve tehditlerin ardından bir tür ihtiyatlılık ve tedbir halini de içerecek 

biçimde teyakkuz kavramıyla ifade ettiğim bu süreç, birçok yazar tarafından benzer dinamikler 

ve başlıklar altında incelenmiştir. Özetle bu uyanış ve teyakkuz halinde; 1) (İçsel etmenler 

olarak) 1950’lerden itibaren kente göç etmiş Alevi kuşakların topluluk içi alanda sermaye 

birikimi, yüksek eğitim ve politik deneyim yoluyla yarattığı/yaşadığı sosyolojik değişim; 2) 

(Dışsal etmenler olarak) 1970’lerin sonundan itibaren Doğu Bloku’nun ve sosyalist rejimlerin 

zayıflaması, Siyasal İslam’ın yükselişi, Türkiye’de Türk-İslam sentezine dayalı devlet 

yapılanmasının güçlenmesi, Alevi yerleşimlerine yönelen somut saldırı ve tehditler ile 80 

sonrası süreçte ideolojik-siyasal ve ekonomik yönden “marjinalleştirilmesi”, Kürt siyasal 

hareketinin yükselmesi, “küresel” iklimde kimlik tabanlı hareket ve söylemin öne çıkması gibi 

pek çok politik gelişme etkili olmuştur (Çamuroğlu, 2008, s. 1-5; Ocak, 1996, s. 224-236; 

Massicard, 2007, s. 71-73) 

 

1980 sonrasında Aleviler; örgütlenme, kamusal görünürlük ve yayın faaliyetleri yoluyla, 

Hall’un kavramlarıyla ifade edersek kendi adlarına konuşmaya ve seslerini yükseltmeye 

başlamışlardır. 1980 öncesinde gerek yurt içinde gerek yurt dışında daha çok işçi birlikleri, sol-

sendikal örgütler ya da yerel ölçekli hemşehri dernekleri bünyesinde örgütlenmiş olan Aleviler, 

konjonktürel olarak solun zayıfladığı, 1978-80 sürecinde yaşanan katliam girişimlerinin 

akabinde devlete ve sağ siyasete güvenin yitirildiği bu dönemde Alevi kimliği üzerinden kendi 

örgütlenmelerini yaratma yoluna girmişlerdir. Bunun ilk adımı yurt dışında atılır. 1984’te 

Almanya-Köln’de kurulan Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Tanıtma Derneği (sonradan Köln 

HBV Cemevi’ne dönüşecektir) ile başlayan ‘80 sonrası örgütlenme deneyimi, yurt içinde de 

yankı bulacaktır. Henüz Türkiye’de “Alevi” adı içeren örgüt oluşumları yasaklı olduğundan, 

genellikle Aleviliği sembolize eden tarihsel isimler ya da figürler üzerinden birbiri ardına 

kurulan örgütlerin sayısı, 1993 yılına gelindiğinde 100’e yaklaşmıştır (Saraç, 2014, para. 9-11; 

Massicard, 2007, s. 77; Kaleli, 2000). Bu dernek ve vakıf tipi kitle örgütlenmelerinin yanı sıra, 

1989’da basına duyurulan ve yoğun ilgi gören Alevilik Bildirgesi’nin ardından Alevilikle ilgili 

yayın, program, tartışmalarda büyük bir artış olur. 1980’lerin sonu ile 90’ların başında, 
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Alevilikle ilgili yayınlarda da adeta bir “patlama” yaşanacaktır (Kaleli, 2000, s. 174-175; 

Kolektif, 1989; Vorhoff, 2003, s. 46-47).  

 

Böylece, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren yeniden hızlanan kırdan-kente ve kentten-

kente Alevi göçleri, büyük kentlerde yerleşik Alevi nüfusun sosyo-politik dönüşümü, ulusal ve 

uluslararası siyasal gelişmeler etkisinde bu yıllar, Aleviler için görünürlük, örgütlenme ve yayın 

konularında bir teyakkuz aşaması olarak sonraki döneme kaynaklık etmiştir. 

 

4.5. Tepki ve Temsil Dönemi (Madımak Sonrası) 

 

Bu dönem için ilk olarak artık kırdan-kente göçün zirve noktasına yaklaştığı, özellikle 

2000 sonrasında Alevi köylerinde göç etme isteğinde ve yaşında nüfusun asgari düzeylere 

çekildiği, göçlerin kitlesel özelliğini yitirip –dönemin ruhuna da uygun olarak- iş, eğitim, 

ekonomik beklenti, daha iyi yaşam vb. kaygılarla bireysel ve ailevi düzeyde gerçekleştiği 

tespitiyle başlayabiliriz. Örneğin Yıldızeli ilçesine bağlı 32 Alevi köyünün nüfusu 1990 yılında 

11.100 civarında iken 2010 yılında 7.900, 2010 yılında 4.300’lere inmiştir. Yirmi yılda bu 

köylerin nüfusu yüzde 60,8, 1965-2010 arasında ise toplamda yüzde 71,8 azalmıştır. Aynı 

dönemde Yıldızeli ilçesinde Sünni köylerinde nüfus azalması yüzde 27 civarındadır. (Salman, 

2015, s. 205-207). Buradan, diğer bölgelerde farklı rakamlara ulaşma ihtimalini göz ardı 

etmemekle birlikte, Alevi kırsal nüfusunun geçtiğimiz elli yılda çok belirgin düzeyde azaldığı 

ve 2000’li yıllarda artık Alevilerin dörtte üçünden fazlasının büyük kent merkezlerinde yaşadığı 

tahmini çıkarılabilir.  

 

Aslında 1980’lerin sonunda başlamakla birlikte 1993’te bir kırılma yaşayan ve ivme 

kazanan Alevi toplumsal ve siyasal hareketliliğinin yeni bir evreye geçtiği bu dönem için, 

hâlihazırda devam eden bir süreç olduğundan sınırları çok keskin betimlemeler yapmak doğru 

olmayacaktır. Bu nedenle, kent ortamında Alevilerin sosyoekonomik, sosyo-mekânsal, siyasal, 

dini, toplumsal ve kültürel dönüşümünün henüz devam ettiği ön bilgisi ışığında, dönemin öne 

çıkan kırılmaları, kanımca şu iki başlıkta toplanabilir: Birincisi, Madımak Katliamı ile zirveye 

çıkan ve sonrasında devlete ve diğer gruplara güvenin yeniden sarsıldığı siyasal gelişmelerle 

keskinleşen tavır ve tepki; ikincisi, örgütlülüğün Alevilerin kendi imkânları (Alevi sermayesi, 

Alevi medyası, Alevi kuruluşları vb.) içinde geliştirmelerinin hedeflendiği ve sivil toplum, 

siyaset, medya alanlarında kimlik talebinin kitlesel düzeyde yükseltildiği temsil süreci. 

Madımak ve Gazi olayları, cemevinin ibadethane vurgusu altında bir sosyo-mekânsal varoluş 
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sembolü olarak kimlik talebinin sembolü haline gelmesi ve 2002 sonrası dönemde Siyasal İslam 

tabanından gelen bir partinin tek başına iktidarda olması, bu dönemin karakterini belirleyen 

dinamiklerdir.  

 

 Bunlardan, Madımak ve Gazi ile başlayan, önce Refah Partisi (RP), ardından 28 Şubat 

arasını müteakip Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekseninde Siyasal İslam’ın yükselişi ile 

devam eden ve günümüze ulaşan siyasal süreci, Aleviler bakımından aynı hat üzerinde okumak 

gerekir. Madımak Katliamının, 1980’lerin sonunda yükselişe geçen Alevi toplumsal ve siyasal 

hareketliliğinin asıl kırılma noktası olduğu konusunda genel bir görüş birliği vardır. Bu katliam 

sonrası yeniden “can güvenliği” tehdidi altında kendilerini korumaya alacak bir siyasal çizgiye 

çekilen Alevilerin, devlete, sağ parti ve gruplara, kendilerinin de yüksek oranda destek verdiği 

siyasal partilere, başta devlet televizyonu olmak üzere hâkim medyaya karşı –bir kez daha- 

yaşadıkları güven sarsıntısı, 1995’te İstanbul’da “Alevi gettolarından biri” olarak bilinen Gazi 

Mahallesi’nde çok sayıda ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan olaylarla bir anlamda 

perçinlenmiştir. Bu yıllar, Alevilerin kent ortamında var olabilme kaygısıyla yükselttikleri 

tepkinin, kendi parti, örgüt ve medyasına sahip olmak üzere yoğun bir örgütlenme faaliyetine 

dönüştüğü yıllar olmuştur. Yerel hemşehri derneklerinden uluslararası federasyonlara uzanan 

ölçekte dernekleşme, Alevi partisi girişimleri (Demokratik Barış Partisi ve daha sonra Barış 

Partisi), ulusal düzeyde Alevi radyo ve televizyon kanalları açılması, Aleviliğe ilişkin akademik 

ve popüler nitelikte yayınların çoğalması Alevi siyasal hareketliliğinin bu dönemdeki 

belirtileridir.  

 

Kentleşme süreciyle doğrudan bağlantılı olarak, Alevi kimlik talebinde başlıca sembol 

olarak öne çıkan “cemevi” talebi, kentte Alevi varlık ve devamlılığı açısından bu dönemin kritik 

başlıklardan biridir. 1989’da açıklanan Alevi bildirgesinde (Kolektif, 1989)  “cem evi” sadece 

bir kez, o da  “Aleviler, köylerine cami değil okul ve cem evi (kültür evi) istiyorlar.” cümlesi 

içinde geçer.  Fakat cemevi, zaman içinde köylerde değil asıl olarak kentsel alanlarda Alevilerin 

inanç pratiği ve ibadet ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyo-mekânsal ve sosyo-kültürel var oluşunun 

temel sembolü haline gelmiştir. 1990’lara kadar evlerde, hemşehri derneklerinde ya da 

tuttukları kahvehane vb. ortamlarda, çoğunlukla “gizlice” ibadet eden, 1990’larda siyasal 

örgütlenme ve medya faaliyetlerine ağırlık veren Aleviler, 2000’li yıllardan itibaren sadece 

siyasal kimlik değil inanç kimliği vurgusunu da içerecek biçimde, cemevini “tanınma ve kabul 

görme” mücadelesinin bayrağı noktasına taşımışlardır. Bugün resmi rakamlara göre 

Türkiye’nin 50 ilinde yaklaşık 1000 “cemevi” vardır. Alevi Rapor 2012’ye göre ise gayriresmi 
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olarak Türkiye’deki cemevi sayısı 2 bine yakındır. Cemevi hala resmi düzeyde kabul gören bir 

ibadethane sayılmadığından, bunların çok büyük bir çoğunluğu Alevi köylerinde ve kültür evi, 

kültür odası, köy odası vb. adları altında faaliyet göstermektedir. Örneğin listelere göre 

Ankara’da 40, Sivas’ta 71 cemevi bulunmaktadır; fakat Ankara kent merkezinde sadece 5, 

Sivas kent merkezinde ise sadece 2 cemevi vardır (Salman, 2015, s. 488).  

 

Cemevi, artık nüfusunun çok büyük bir çoğunluğu kentte yaşayan Alevilerin, dini ibadet 

ve diğer pek çok inanç pratiğinin yanı sıra toplanma yemeklerinden sosyal dayanışmaya, inanç 

ve kültür aktarımından cenaze ritüellerine kadar pek çok toplumsal ihtiyaca cevap olarak 

sığındıkları bir fiziksel alan durumuna gelmiştir. Kent nüfusu milyonlarla ifade edilen 

Alevilerin, kent merkezlerinde sayılı birkaç cemevi mekânına sahip olabilmesi ve bunların da 

henüz resmi olarak ibadethane statüsünde kabul görmemiş olmaları, Alevilerin artık yarım 

yüzyılı geride bırakan kent deneyiminde hala aşılmayı bekleyen pek sorunları olduğunun 

başlıca göstergelerinden biri durumundadır. 

 

Sonuç 

 

Türkiye’de göç ve kentleşme sürecinin dönemler halinde incelendiği çalışmalarda, öne 

çıkarılan tarihsel dönemeç, tema ve kavramlar şüphesiz Alevi göç ve kentleşme süreci için de 

büyük oranda geçerlidir. Fakat Aleviler bakımından göç ve kentleşme sürecini diğer toplum 

gruplarına nazaran ayrıksı kılan kimi konu ve sorun alanları olduğu da açıktır. Bir kere 

Alevilerin kendi tarihlerinden getirdikleri birtakım özgün sorunlar, Cumhuriyet dönemine de 

yansımıştır. Uzun yüzyıllar boyunca dışlanmış bir alanda, iktidar merkezlerinin uzağında, kendi 

iç inanç esaslı ve toplumsal yapı, düzen, kurum ve örgütlenmelerini oluşturarak varlığını 

sürdüren Aleviler; savaş, salgın, isyan, iskân vb. dışsal etkenler dışında nadiren göç etmiş; bu 

göçler de genellikle kırdan-kıra yönlü olmuştur. Haliyle Cumhuriyet döneminde Aleviler, 

tarihlerinde ilk kez kitlesel olarak kent merkezleriyle tanışmış; yüzyıllarca soyutlandıkları 

iktidar alanları ve uzak kaldıkları Ortodoks-Sünni çoğunlukla ilk kez yan yana ya da karşı 

karşıya gelmişlerdir. Bu karşılaşmanın, kentsel yaşam deneyimi, kentsel kaynaklara ve iktidar 

kanallarına ulaşma imkânı çok daha fazla olan başka toplumsal gruplarla aynı etki ve sonuçlar 

doğurması beklenemez. Bu çalışma boyunca çeşitli dönemler özelinde de örnekleri sıralandığı 

üzere, Aleviler bakımından kentleşme süreci, kırdan-kente göçün ortaya çıkarması muhtemel 

genel sorunların yanı sıra, tarihsel olarak “öteki” kabul edilen bir inanç ve siyasal kimliğe sahip 

olmak hasebiyle ilave birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
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Aleviler ulus-devlet ve modernleşme projesinin çeşitli araçları yoluyla toplumsal hafıza ve 

organizasyonunda ilk değişimlerle yüzleşmiştir. 1960’lardan itibaren hızla kentlere göç; kent 

ortamında tutunabilmek amacıyla takiyeye başvurma, inanç ve siyasal kimliğini ifade 

edememe, kentsel kaynak bölüşümü talep ettiği noktada somut tehdit ve katliam girişimleriyle 

yüzleşme, temel inanç, ibadet ve toplumsal birliktelik ihtiyacını karşılayacak mekân ve resmi 

tanınırlık imkânından mahrum kalma gibi yeni sorunlar alanları ortaya çıkarmıştır. Öte yandan 

topluluk içinde sosyo-ekonomik yapı, sosyo-mekânsal örüntüler, toplumsal ilişki ve roller, 

inanç ve kültür kurumları gibi alanlarda köklü bir değişim baskısının sarsıcı etkileriyle baş 

etmek durumunda kalınmıştır. 

 

Gerek inancın ve topluluğun kendi içinde gerek kent ortamında dışarıdan etkiler yoluyla 

yaşanan bu büyük çaplı dönüşüm süreci, bir anlamda Alevi tarihi bakımından henüz nihayete 

ermemiş bir kırılma ya da geçiş evresi olarak tanımlanabilir. Kente göçün elli yılını geride 

bıraktığı şu aşamada bu sorunların önemli bir bölümü hala varlığını sürdürmektedir. Alevilerin 

hala çok temel vatandaşlık haklarından yararlanmakta sıkıntı yaşadıkları, kentsel alanlarda 

Alevilerin inanç, kültür ve toplumsal değerlerini ifade etmekte zorluklar olduğu aşikârdır. 

Bütün bunlar, Alevi göç ve kentleşme deneyiminin çözülmeyi bekleyen sorunlarıyla birlikte 

elan devam ettiğinin ve her an yeni gelişmelere gebe olduğunun da göstergeleri olarak 

okunabilir. 
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