
GADEV (GARİP DEDE DERGAHI VAKFI) ALEVİ AKADEMİSİ

 Tüm toplumlarda gelişen kültürel ve sosyal yaşam, dil ve inançlar üzerinden 
geleceğe aktarılabilir. Bilgi değişimi-bilgi yasağı, emografik göç ve özellikle maksatlı asimilas-
yona karşı mücadele eden Aleviler, inanç kavramları içerisinde barındırdıkları öz nitelikleri, 
gelecek kuşaklara sözlü kültürle aktarmayı başarmışlardır. 
 Bu “sır”la ayakta duran ve sosyal, kültürel ve tarihsel değişim ilişkisinde sürekli 
“ötekiler” diye al� çizilen ve bu tanımın bedelini ödeyen bir toplumdur Aleviler. 
 Asimilasyon tavrıyla toplumumuza yerleş�rilmek istenen değerlere, yozlaşmaya, 
yok saymaya ve ötekileş�rmeye karşı çığlık olmaya devam edecek olan GADEV Alevilik 
Akadeimisi fikri, halkımızın Garip Dede Dergahına olan bağlılığının eseridir.
 Bilim ve teknolojinin eş zamanlı, ha�a birbirini destekleyerek ilerlemesi, insanı 
hayal edemeyeceği bir yere ge�rmiş�r. 
 Bu hayal içinde yer alamayan toplumların giderek kaosa sürüklenmesi, bireyin 
giderek kişiliğini yi�rmesi, yani nesneleşmesi ve toplumdan uzaklaşarak hiçlik duygusuna 
kapılması, 
inancımıza göre bir hastalık�r.
 Bu hastalıkla doğaya ve her türlü canlıya karşı saygısını yi�ren bireylere, Aleviler 
yeniden “CAN” olmanın “CAN” olarak bakmanın kutsallığını anlatacaklar.
 Ve en önemlisi; tanım ve tarif arasında bırakılmak istenen Alevi toplumunun ve 
gericilikle uslandırılmak istenen tüm aydın toplumların çığlığı olacak olan GADEV Alevilik 
Akademisi, “farklılıklara karşı farkındalığın” değerini ve özgür yaşamanın kutsallığını 
anlatacak�r.
 İşte halkımızın bireysel inanç özgürlüğüne bakışı olan GADEV Alevilik Akademisi-
nin ilk bölümü, “sosyal bilimler penceresinden” Aleviliğe bakış” temasıyla tarih, sosyoloji, 
antropoloji, psikoloji, felsefe, coğrafya, edebiyat, hukuk, toplumsal cinsiyet, ekoloji, medya, 
siyaset ve din gibi bir çok alanda ve çok sayıda akademisyenin ka�lımı ile Prof. Dr. Şükrü 
Aslan koordinatörlüğünde 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Garip Dede Dergahında başlayacak-
�r.
 Akademimizin kuruluşunda emeği geçen tüm canlarımıza ve akademisyenlerimize 
teşekkür eder, çalışmalarımızda başarılar dilerim.

CELAL FIRAT
GARİP DEDE DERGAHI VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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AKADEMİNİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

 İnsanın yaşamındaki her yeni girişim, belirli ih�yaçlar üzerinden ortaya çıkmak-
tadır. Bu broşürde kısaca anlatmaya çalışacağımız GADEV Alevi Akademisi de, elbe�e bir 
ih�yaç üze�rinden gündeme gelmektedir.
 Aleviler ve Alevilik, geride bırak�ğımız tarihi süreç içerisinde çok önemli aşamalar-
dan geçmiş, maruz kaldığı her türlü baskıya rağmen kendisini bu günlere taşımanın farklı 
yollarını bulmuştur.
 Son yıllarda Aleviliğin görünmez alandan görünür alana çıkması, değişik Alevi 
coğrafyalarında farklı Alevi geleneklerinin oluşması, Aleviliğin uzun yıllardır sistemin asimilat-
if poli�kalarına maruz kalması ve değişen kentsel koşullara uyum sağlama çabası vb. pek çok 
faktör nedeniyle farklı Alevilik algıları ve pra�klerinin ortaya çıkmasına yol açmış�r. Bu 
farklılıklar kimi zaman gerilimlere de yol açmaktadır. Akademinin amacı ve işlevi, bu süreci 
olabilecek bütün boyutlarıyla sosyal bilimlerin perspek�finden anlamak ve açıklamak�r.
 Garip Dede Cemevi, 1994 yılında dernek olarak çalışmalarına başlamış�r. Ancak 
yapılan çalışmaların geniş bir alana yayılması ve yoğun ilgi nedeniyle ih�yaçlara cevap 
veremez duruma gelince vakıflaşma kararı alınmış ve GADEV (Garip Dede Dergahı Vak�) 
kurulmuş, mekan ve alt yapı kendi imkanlarıyla yeniden düzenlenmiş�r.
 Son 5-6 yıldır devam eden yol-erkan ve inanç hizmetlerinin yanında, eğitsel, 
kültürel ve Aleviliğe dair akademik çalışmaların yapılması sürekli gündemleş�rilmiş ve bir 
akademi ih�yacı dile ge�rilmiş�r. Nihaye�nde vak�n kararıyla Akademi kurma kararı alınmış 
ve çalışmaları yürütmek üzere üç kişi görevlendirilmiş�r. Komite, öncelikle bugüne kadar 
yurt içinde ve dışında yapılan benzer girişim ve akademi deneyimlerini incelemiş ve buradan 
çıkardığı sonuçlarla tar�şarak yol almış�r. Bu konuda farklı çevrelerle, akademisyenlerle, 
kurumlarla ve ilgili olabilecek kesimlerle temas kurulmuş, düşünce ve tavsiyeleri alınmış�r. 
2020 yılında açılması hedeflenen GADEV Alevi Akademisi, Covid 19 pandemisi nedeniyle 
başla�lamamış fakat bu süre içinde gerekli tar�şma ve hazırlıkları yaparak Ocak 2022 
i�bariyle resmen faaliyetlerini başlatmış�r.
 Akademi hazırlık sürecinde, başta akademisyenler olmak üzere temas e�ğimiz bir 
çok kimse desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bu sürecin başarıyla yürütülmesi için 
büyük bir ilgiyi ve desteği her zaman yanımızda gördük. Çok sayıda akademisyenin Alevi 
toplumuna olan bu içten desteği, Alevilik/Aleviliğin sosyal bilimlerin perspek�finden anlaşıl-
masına katkısı açısından tarihi önemdedir. Başarılı ve iyi bir örnek oluşturmak için çok 
dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen yine de bazı eksiklerin olabileceğinin farkındayız. 
Bu bir başlangıç ama bizler elde edeceğimiz yeni deneyimlerle, görüş ve önerilerle, GADEV 
Akademisini daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz.

 Akademinin Amaçları ve İçerik

 GADEV Alevi Akademisinin üç temel işlevi olacak�r:
 
 Birincisi, Aleviliğin tarihsel, kültürel, inançsal ve düşünsel dünyasına ilişkin bilgi, 
belge, belgesel film ve alan çalışmaları yaparak, süreli-süresiz kitap, dergi, bülten ile dijital 
yayınlar yapmak. 
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Sempozyum, konferans, panel vb. etkinlikleri belirli ih�yaçlar çerçevesinde gerçekleş�rmek. 
Ayrıca araş�rmalara kaynaklık edecek bilgi, belge arşivi ve kütüphane oluşturmak;
 İkincisi, Alevilik/Alevilere ilişkin alan çalışmaları yapmak, üniversitelerde Aleviliğe 
ilişkin tez hazırlayanları ve akademik çalışma yürütmek isteyenleri belirli koşullar 
çerçevesinde desteklemek, yur�çi ve yurtdışından farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma-
lar yürütmek;
 Üçüncüsü; her yıl belirli tarih aralıklarında belli sayıda öğrenci kaydı alıp, bir ders 
müfreda� uygulamak ve gerekli koşulları yerine ge�renlere ser�fika vermek�r. 
 Bu eği�m “Sosyal Bilim Perspek�finden Türkiye’de Alevilik” ve “ Alevilikte 
Yol-Erkan, İnanç ve Ocaklar” başlıklı iki program halinde yürütülecek�r.
 Akademi programlarının müfreda�, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, 
Coğrafya, Edebiyat, Hukuk, Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji, Medya, Siyaset ve İk�sat ve Teoloji 
gibi disiplinler çerçevesinde Aleviliği ve Aleviliğin temel kaynaklarını, temel kavramlarını, 
ocaklar ve sürekleri, yol-erkan-inanç ile ilgili ritüeller, simgeler ve semboller gibi dersleri 
kapsayacak�r.
 Derslerimizin, özellikle sosyal bilimlerde ve alanında uzman akademisyenlerden 
oluşmasına özen gösterilmiş�r.
 Her iki programda da hedef ka�lımcılar Alevilikle akademik, geleneksel, kültürel 
ve/veya poli�k ilgi duyan herkes olabilecek�r. Sadece Öğrenci kabullerinde, eği�mlerde 
istenen sonuçların alınabilmesi için belli bir eği�m düzeyinin olmasına özen 
gösterilmektedir.
 Eği�min yapılacağı günler, tüm ka�lımcılar açısından iş-çalışma koşulları göze�l-
erek Cumartesi ve Pazar günleri olarak belirlenmiş�r. Derslere ka�lım hem yüz yüze, hem de 
online olarak yapılacak�r. Ka�lımcıların ka�ldıkları eği�m programlarında ser�fika alabilmel-
eri için is�krarlı ka�lım zorunluluğu gerekmektedir.
 Sürekli yeni gelişmelerle birlikte değişen ve dönüşen dünyamızda, Aleviliği ve 
toplumu sosyal bilimlerin perspek�finden anlamlandırmak, kendisini geliş�rerek belirli bir 
bilgi birikimine ulaşmak, kendisini sadece öğrenmeyle sınırlamayıp, kazanılan birikimin 
topluma taşınıp paylaşılması için bireylerin önünü açmak, Akademinin önemli hedeflerin-
den olacak�r.

GADEV AKADEMİ
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SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
 Genel olarak Türkiye akademisinde Aleviliğin gündeme gelişi, sadece bazı üniversi-
telerde ve bölümlerde az sayıda akademisyenin bireysel çabaları, araş�rma toplulukları ya 
da yüksek lisans-doktora tezleri üzerinden mümkün olabilmektedir. Tarihten teolojiye, 
siyaset biliminden sosyoloji, felsefe ve halk bilimine kadar sosyal bilimlerin hemen bütün 
disiplinlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Aleviliğe alan açma imkânı halen oldukça 
sınırlıdır.
 Diğer yandan sayıları giderek çoğalan Alevi kurumları (federasyonlardan herhangi 
bir yerleşimdeki derneğe kadar) akademik çalışmalara yoğun ve yakın ilgi göstermektedir. 
Eği�me ilgi ve yakınlık hem Alevi geleneğinin bir parçası hem de ih�yacı olması nedeniyle 
Alevi kurumlarında akademisyenlerin ka�ldığı seminerler, konferanslar, paneller gündelik 
faaliyetlerin çok önemli bir parçasını oluştururlar. Alevi kurumlarının hemen tamamının 
mekânsal yapısında bir ‘Konferans Salonu’ bulunması bu yakınlık ve yatkınlıkla büyük ölçüde 
ilgilidir.
 Gerçek şudur ki diğer pek çok konuda olduğu gibi, Aleviliğin akademik yorum ve 
incelemeye konu edilebilmesi ve bu yönde bir bilgiye-eği�me erişebilme konusunda da 
kamu otoritelerinin kaçındığı sorumluluğu Alevi kurumları geleneklerine uygun olarak 
üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Alevi Dernekleri Federasyonu’nun bir üyesi olan 
İstanbul’da kurulu Garipdede Cemevi bünyesinde bir Alevi Akademisi oluşturma çabası ve 
bu akademinin ilk adımlarından biri olan Sosyal Bilimlerin Perspek�finden Alevilik / Alevilik 
Eği�m Programı’nın ortaya çıkışı, tam olarak bu bağlamla ilgilidir.
 Bu girişim, Alevi kurumlarında şimdiye kadar çeşitli biçimlerde gerçekleşen konfer-
ans, panel, seminer gibi akademik etkinlikleri bir adım daha ileri götürmeyi ve Aleviler/Alevil-
ikle ilgili temel yaklaşım ve tar�şmaları sosyal bilimlerin perspek�finden anlamaya-düşün-
meye açıklamaya yönelik bütünlüklü bir zemin sunmayı amaçlamaktadır. Alevilik ile eleş�rel 
sosyal bilim geleneğinin ilişkisini kurmak; bunun çık�larını kamusallaş�rmak hedeflenmekte-
dir.
 Bu amaç dâhilinde bütünlüklü bir akademik öğrenme-tar�şma programı planlan-
mış�r. Bu kapsamda kayıtlı ka�lımcılara sosyal bilimlerin temel disiplinlerine dair kuram-
sal-kavramsal bakış açısı kazandırmak için hedeflerimize uygun bir şekilde Tarih, Sosyoloji, 
Coğrafyamekân, Siyaset Bilimi, Hukuk, Teoloji, Felsefe, Psikoloji, Antropoloji, İk�sat, 
İle�şim-Medya, Toplumsal Cinsiyet, Halk Bilim gibi çeşitli disiplinler içinden Alevilik ve 
Aleviliği tar�şan dersler yapılacak�r. Alevilik tarihi, Aleviliğin temel kaynakları, kurumları, 
inanç ve kültür ögeleri, ritüelleri; Alevi ha�zası, edebiya�, göç ve toplumsal değişim 
süreçleri; Alevi örgütlenmesi ve hak mücadelesi gibi daha birçok konu bu derslerde işlenece-
k�r.
 Program, 40 dersten oluşan toplam 120 saatlik eği�mi kapsayacak şekilde planlan-
mış; dersleri takip etmek isteyenler için online başvuru sistemi oluşturulmuştur. Başvurular 
ilgili komisyon tara�ndan is�krarlı sürdürülebilirlik imkanları ve program amacına uygunluk 
durumu dikkate alınarak değerlendirilecek ve buna göre bir kontenjan belirlenecek�r. 
Derslerimiz pandemi koşulları da dikkate alınarak hibrit yöntemle yapılacak�r. 8 Ocak 
2022’de başlayıp ha�a sonu sürdürülecek ve 9 Nisan 2022’de tamamlanacak�r. Derslere 
is�krarlı şekilde devam eden ve başarıyla tamamlayanlara bir “Ka�lım ve Başarı Ser�fikası” 
verilecek�r.  

PROF. DR. ŞÜKRÜ ASLAN (Program Koordinatörü)
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 AKADEMİ DERS PROGRAMI AKIŞI VE İÇERİĞİ

 DERS 1: Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik (08.01.2022) 
 Prof. Dr. Şükrü Aslan

 Dersin İçeriği: Açılış dersinde temel kavramlar olarak kimlik, etnisite, inanç ve 
Alevilik ele alınacak; böylece bu kavramlar arası ilişkilerden hareketle Alevi lerin inanç 
alanından bir kimlik olarak etnisiteleri kesen boyutları ve nitelikleri vurgulanacak�r. Yanısıra 
ortak bir yargı gibi duran  “kimliğin bir hak olduğu” olgusundan, Aleviliğin niçin bir hak olarak 
kabul edilmediğinin öyküsü; bunun temel nedenleri ve yansımaları ele alınacak�r.

 DERS 2: Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler (09.01.2022)
 Dr. Ümit Çe�n 

 Dersin İçeriği: Dini sosyolojik bir olgu olarak ele alacağımız bu derste, inanç, kimlik 
ve din arasındaki ilişkiye bakarak din kurumunun ve inançların toplumsal haya� nasıl 
biçimlendirdiğini inceleyeceğiz. Din sosyolojisinin ‘din nedir?’, ‘dini sosyolojik açıdan 
incelerken hangi yöntemleri kullanmalıyız’ gibi temel sorularına odaklanarak Aleviliği 
anlamaya çalışacağız. Bunu yaparken sekülerleşme, modernite ve dini uyanış gibi kavramlar-
dan yararlanacağız.

 DERS 3: Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi (09.01.2022) 
 Doç. Dr. Besim Can Zırh

 Dersin İçeriği: Türkiye’de kırsal toplumsal yapıların çözülmeye başladığı 1940’lar 
öncesinde Anadolu’da Alevilerin yaşadığı yerlerin özgün bir coğrafya oluşturup oluşturma-
dığı sorusundan hareketle 1950’ler sonrası iç ve dış göç hareketliliklerinin modern Aleviliğin 
oluşumuna etkilerini tar�şmayı amaçlamaktadır. Bu izlencenin önemli durakları şu şekilde 
sıralanabilir:

 • 1940: Alevi Coğrafyası: “Saklı Hayatlar”
 • 1950: Kırdan Kente Göç: Yeni Mahalleler, Yeni Komşuluklar.
 • 1960: Kırdan Avrupa’ya Göç: Darlıktan Gurbete Açılan Kapı.
 • 1970: Kırdan Ken�e ve Ken�en Avrupa’ya Göç: Çatallanan Göç Yolları.
 • 1980: Sılanın Tehlikesinden Gurbe�n Güvenliğe Göç.
 • 1990: Göçmenliğin Kurumsallaşması Gurbe�n Dönüşümü.
 • 2000: Sılaya Dönüşen Gurbe�en Memlekete Fikirlerin Göçü. 

 DERS 4: “Taşın Canı Yok mudur?” (15.01.2022)
 Mahir Polat

 Dersin İçeriği: Kutsiyet ve inanç dünyası yoğun sembolik kodlarla bir ile�şim 
dizgesi oluşturur. Kanonik olsun ya da olmasın tarihin içinden süzülerek gelmiş tüm kutsiyet 
kipleri varlığın birincil anlamı ile potansiyel kutsiye� üzerinde bir anlam kırığı üretmişlerdir. 
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 Anadolu kutsiyet kipleri içerisinde insanın gündelik yaşam çevresini kuşatan 
varlıkların kutsiyet hissiya� üzerine gerçekleşecek bu sunumda Zahir Ba�n ikiliğinin ötesinde 
kutsiyet fenomenolojisi ele alınmaya çalışılacak�r.

 DERS 5: 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I) 
(16.01.2022)
 Ufuk Erol

 Dersin İçeriği: Bu derste 1500’lü yıllarda yükselişe geçen Osmanlı ve Safevi 
devletlerini inceleyip aralarındaki mücadeleleri ve bunların özellikle iç ve doğu Anadolu’daki 
Kızılbaş-Alevi kitlelere etkilerini işleyeceğiz. Öncelikle giriş maksadında 1500 öncesinde iç ve 
doğu Anadolu’daki sosyal, siyasi ve dini yapılara bakacağız ve bunların 1500’lü yıllarda 
Osmanlı ve Safevi devletlerinin yükselişine nasıl zemin hazırladığını inceleyeceğiz. Bu 
kısımda Safevi şeyhlerinden Cüneyd ve Haydar’ın Osmanlı, Akkoyunlu ve Memlük toprak-
larındaki faaliyetlerine bakıp var olan dinsel yapıların oluşturduğu zeminde Kızılbaş Aleviliğin 
nasıl filizlendiğine bakacağız. Dersimizin ikinci kısmında 1500 yılında Şah İsmail ile birlikte 
vücut bulan Safevi devle�nin yükselişini ve Osmanlı’nın 1512’den sonra Safevilere karşı 
giriş�ği mücadeleleri inceleyeceğiz. Bu kısımda odaklanacağız ve soracağımız sorular: 
Osmanlı ve Safevilerde din ve ik�dar ilişkisi nasıl ve ne şekilde işledi? Osmanlı Yavuz’dan 
sonra gerçekten Anadolu’nun hakimi oldu mu? Safeviler Şah İsmail’den sonra Şii mi oldu? 
Şah İsmail’den sonra Safevilerin Ana�dolu’da etkisi kaldı mı? 

 DERS 6: 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı-Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) 
(16.01.2022)
 Ufuk Erol

 Dersin İçeriği: Bu derste 1500’lü yılların siyasi ve sosyal arka planını göz önünde 
tutup Kızılbaş-Aleviliğin iç ve doğu Anadolu’da yayılımına bakarak bu inancın yerelde nasıl 
benimsendiğini ve devam e�rildiğini inceleyeceğiz. Bunu yaparken iç ve doğu Anadolu’daki 
Alevi ocakları ve bunların özellikle Safevilerle kurdukları ilişkilere odaklanacağız. Bu ilişkileri 
tesis etme ve sürdürme konusunda Safevi halifelerinin nasıl bir rol üstlendiğine bakacağız. 
Ayrıca Aleviliğin temel me�nlerinden olan ve bugün Şeyh Safi veya İmam Cafer Buyruğu 
adıyla bildiğimiz me�nlerin 16.ve 17.yüzyıllarda Alevilikteki yeri nedir sorusunda cevap 
aramaya çalışacağız. İkinci derste genel olarak soracağımız sorular: Kızılbaş-Alevilik 16.ve 17. 
yüzyıllarda yerelde nasıl süregeldi? Safevilerden bağımsız olarak Kızılbaş-Aleviler Osmanlı 
hakimiye�nde inançlarını nasıl sürdürdüler? Alevi ocakların 16.ve 17.yüzyıllardaki durumu 
ve Safevilerle olan ilişkisi nasıldı? Buyruk me�nleri bize Alevilik hakkında ne söylüyor?

 DERS 7: Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak (22.01.2022) 
 Doç. Dr. Zeynep Oktay Uslu
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 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.
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Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)
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Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da -22-

Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 

Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)
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 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.
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2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 

ALEVİLİKTE YOL-ERKAN, İNANÇ VE OCAKLAR” PROGRAMI

 Akademinin eği�m bölümünün bu ikinci programında amaç Aleviliği tanımlamak 
değil geleneksel olarak aktarılan ve mevcut pra�klerin anla�lması/aktarılması olacak�r. Bu 
programda, öncelikle Aleviliğin yol-erkan, inanç, sürek ve ocaklar konu edilecek�r. 
 Kavramlar, diğer inançlarla ilişkisi, Enel hakk - varlığın birliği – vahde� vücut-vah-
de� mevcut, Rızalık kültürü ve rıza şehri, eline beline diline sahip olmak, 4 kapı 40 ma-kam 
ve ınsan-ı kamil öğre�si, cem, ikrar, semah, müsahiplik, dar-didar, kutsal mekanlar, 
tarık-pençe, hakk’a uğurlama erkanları, lokma-niyaz, deyiş, gülbank, Hakk-Muhammed-Ali, 
Hızır ve hızır orucu, muharrem orucu-aşure, Hıdırellez gibi konu başlıkları ele alınacak�r.
 Alevi dairesi içerisinde kabul edilen Yaresan, Ehli Hakk, Kakai, Nusayri, Hakikatçi, 
Bektaşi sürekleri ve ocakların nasıl bir organizasyon içerisinde oldukları, yol-erkan, inanç ve 
ritüellerini nasıl yürü�ükleri, aralarındaki farklılıkları ve ortak noktaların ne olduğu, gelenek-
sel ile bu gün arasında nasıl bir geçiş yaşandığı, bu süreklere bağlı olan birey ve topluluklar 
ile Pirdede aileleri gibi konular ders haline ge�rilecek�r.
 Bu programın eğitmenleri, konuların bağlamlarına ve içeriklerine göre akademisy-
en, araş�rmacı, ak�vist, kurum yöne�cisi, ocak temsilcisi ve yol-erkan yürüten pir-postnişin- 
dedeana-baba-çelebi-rehber-zakirlerden oluşacak�r. “Sosyal Bilimlerin Perspek�finden 
Alevilik / Alevilik” Eği�m Programı’nın tamamlanmasından sonra “Alevilikte Yol-Erkan, İnanç 
ve Ocaklar” Eği�m Programı başla�lacak ve yaklaşık iki ay içinde tamamlanmaya çalışılacak-
�r. Programın ders başlıkları, hocaları ve akışı daha sonra duyurulacak�r.
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Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)



 Dersin İçeriği: Ders Alevi-Bektaşi edebiya�nın yazılı kaynaklarıyla ilgili özgün bir 
metodoloji geliş�rmeye neden ih�yacımız olduğunu tar�şarak başlayacak. Sözlü olarak 
bir-iki yüzyıl yaşadıktan sonra yazıya geçirilmiş, günümüze el yazması olarak gelmiş Velayet-
name gibi me�nleri, tek bir yazarın kaleminden çıkmış me�nlere kıyasla nasıl farklı okuruz? 
Veya, 19. yüzyılda yazıya geçirilmiş, günümüze Osmanlıca şiir mecmualarında ve cönklerde 
gelen Pir Sultan gibi şairlerin nefeslerini nasıl hem sözlü gelenek hem yazılı gelenek olarak 
anlayabiliriz? Sözlü gelenekteki performans kavramını ve dinleyiciyi merkeze alan, ile�şim 
boyutu ön planda olan, icradan ayrılamaz olan edebiyat anlayışını, Aleviliğin yazılı me�nler-
ine nasıl uygularız? “Yazılı geleneğe sözlü geleneğin merceğinden bakmak” diyebileceğimiz 
bu yaklaşım, Faziletname vb. gibi tek bir yazarı olan me�nlere de uygulanabilir mi?
 
 DERS 8: 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) Siyase� (23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bektaşi Tarika� da 
yasaklanır ve özellikle tarika�n Çelebî kolu üzerinde varlığını hisse�recek bir devlet baskısı-
na gidilir. Söz konusu durum tarikat-devlet ilişkilerindeki gerilimin aksine tarikat ile Kızılbaş 
topluluklar arasında ileride meydana gelecek bir yakınlaşma ve etkileşime vesile olur. Bu 
bakımdan Bektaşilik ile Kızılbaş ocakları arasındaki yakınlaşmanın daha çok 19. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğunlaş�ğı ve mezkûr ilişkiye paralel iki grubu da kapsayacak bir üst niteleme 
olarak giderek “Alevi” ya da “Alevilik” adlandırmasına başvurulduğu görülecek�r. 
 Söz konusu yüzyılın bu yarısı aynı zamanda, Osmanlı topraklarındaki misyoner 
faaliyetlerinin ar�ş gösterdiği ve bilhassa misyonerlerin Kızılbaşları “keşfiyle” devam eden 
bir zaman aralığına tekabül eder. Diğer yandan ve II. Abdülhamid dönemiyle birlikte modern-
leşme ve merkezileşmenin yanı sıra artan güvenlik endişeleri ve i�hâd-ı İslâm anlayışının 
tesis edilme gayesi, devle�n, Kızılbaş tebaası üzerindeki kontrol ve bilgi edinme isteğini daha 
da ar�rır. Tüm bu dinamikler ile beraber okunduğunda, Osmanlı Devle�’nin 19. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca diğer gayrı Sünni topluluklara olduğu gibi Kızılbaşlara yönelik tavrını da 
ekseriyetle tashîh-i akâid (inançların düzel�lmesi) yahut tashîh-i i�kâd adı verilen siyasete 
uygun bir dizi uygulama çeker. Tabi yer yer bunun dışında lokal düzeydeki askeri ve sivil 
müdahalelerin yara�ğı büyük insan kayıpları ve topluluk mensuplarına yönelik sürgün 
siyase�ne de başvurulur.
 Sonuçta Alevilere yönelik devam edegelen bu uygulamalar, 1908 yılından i�baren 
ik�darı ele geçiren İ�hat ve Terakki Cemiye� ile beraber yerini yeni bir paradigmaya; 
“Türkçü” okuma ve yaklaşımlara bırakacak�r ki, bu siyase�n etkileri günümüze değin devam 
edecek�r. Ders boyunca söz konusu zaman aralığında meydana gelen değişim ve dönüşüme 
paralel şekilde Osmanlı zihniyet dünyasında Bektaşi ve Kızılbaşlara yönelik algı ve siyaset 
tar�şılacak�r. 
 
 DERS 9: Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik 
(23.01.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Çakmak
 
 Dersin İçeriği: Osmanlı Devle�’nden Türkiye Cumhuriye�’ne uzanan geniş bir tarih 

aralığı boyunca makbul ve meşru kabul edilen Sünni anlayışın dışındaki Bektaşi ve Kızılbaş 
(Alevi) zümreleri çeşitli ön yargılardan ötürü birtakım karalama ve ithamların muhatabı 
olurlar. Bu durum resmi söylem ve ideoloji kadar onun endokrinasyonuna muhatap kılınan 
Sünnî halkın algı ve ha�zasında yüzyıllar boyunca korunup, tekrar edilerek âdeta kültürel bir 
aktarım hâlini alır. Bundan söz konusu siyasi ve dinî ortamın içerisinde gelişen edebiyat 
dünyası da etkilenir. Böylelikle geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığı 
boyunca, kahir ekseriye� olumsuzlayıcı olmak üzere, söz konusu zümrelere gerek müstakil 
gerekse kısmi değinmelerle kaleme alınan edebiyat ürünlerinde yer verilir. Bu derste 
1913-1945 tarihleri arasında kaleme alınan edebî çalışmalarda mezkûr topluluklara yönelik 
ifade bulan zihniyet dünyası ele alınıp tar�şılacak�r.

 DERS 10: Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik 
(29.01.2022)
 Dr. Ceren Lord

 Dersin İçeriği: Bu ders, Türkiye'deki din ve devlet ilişkilerini ve bunun Aleviler ve 
Alevilik üzerindeki etkisini inceleyecek�r. Bu bağlamda devlet, din, laiklik ve sekülerleşme 
kavramlarını eleş�rel bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Bu kapsamda: i) Devle�n Alevilere ve 
Aleviliğe yönelik siyasi stratejilerinin (Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tarihsel kökeni ve 
evriminin izini süreceğiz; ii) Bu stratejilerin AKP dönemindeki değişim ve devamlılığını ana 
hatlarıyla ele alacağız; iii) Alevilerin bu poli�kalara karşı aldığı konumları tar�şacağız.
 
 DERS 11: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (I) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez

 Dersin İçeriği: Teorik-kavramsal çerçeve bağlamında bir genel girişten sonra, 
Osmanlı ve Türkiye’de 19. Ve 20. yüzyılda yaşanan sürecin ekonomik, kültürel-entelektüel, 
sosyal ve siyasi-hukuki düzlemlerde genel hatları ortaya konulmaya çalışılacak. Konuyla ilgili 
literatürün de eleş�rel analize tabi tutulacağı bu dersin odağında modernleşme sürecinde 
yaşanan modern kolek�f projeleri arasındaki ça�şmalar ve çakışmalar olacak. Bu projele-
rden sadece biri olan ulusçuluk projesinin ‘başarı’sı (ulus-devlet eliyle ulusun inşası) ile 
sonuçlanan bu sürecin Aleviler ve bir ‘kolek�f kimlik’ olarak Alevilik üzerindeki etkisi, 
dolayısıyla Alevilerin bu süreçte yaşadıkları dönüşüm söz konusu teorik-kavramsal çerçeve 
içinde tar�şılacak. Böylece, günümüzde Alevilik ve Aleviler meselesine yaklaşım konusunda 
öğrencilere sosyal-beşeri bilimlerin kavramları ve araçlarıyla düşünme ve yazma donanımı 
(kısmen ve giriş niteliğinde de olsa) sunulmaya çalışılacak.

 DERS 12: Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler (II) (30.01.2022)
 Prof. Dr. Bülent Bilmez
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içeriğin ikinci bölümü)
 
 

 DERS 13: Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik (05.02.2022)
 Dr. Deniz Coşan Eke 

 Dersin İçeriği: Sosyal ve Kültürel Antropolojik bakış açısının en önemli kazanımı, 
toplumların farklılıklarını ve değişimlerini, ortak bir yaşam içinde anlamaya yardımcı olup, 
çoğulcu bir yapıda farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme imkanları sunmasıdır. Bu nedenle, 
Antropoloji içinde en sık başvurulan metot bir toplumu anlamak için onlar ile birlikte zaman 
geçirip, çi� yönlü bir ilişki içinde ile�şim ve ilişkiler kurmaya çalışmak�r. Aleviliğin sadece 
farklı inançların bakış açısı değil aynı zamanda kendi içinde de var olan farklı bakış açılarına 
Antropoloji disiplini içinden bakmak, Alevilerin son yıllardaki poli�k ça�şma alanlarından 
inancın varolmasını sağlayan ortak değerler eksenine doğru daha uzlaşmacı bir ile�şim 
geliş�rilmesine katkı sağlayacak�r. Alevi inancı ve değerler sisteminin anlaşılmasını sağlaya-
cak ocak sistemi ve bu sistem içindeki değişimleri anlamaya yardımcı olacak bir perspek-
��en Alevilik anla�mı bu dersin konusudur. 

 DERS 14: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (I) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Bu dersin birinci kısmında Alevi ve Bektaşi kavramları ele alınacak 
ve derste bu toplulukların hangilerini esas alacağımız anla�lacak�r. Buna bağlı olarak Alevi 
ve Bektaşi adıyla anılan grupların kültürel arka planları, grupların özgün kimlikleri ve 
yara�kları ses kültürleri tanımlanacak�r. Etnomüzikoloji ve müzikolojinin temel kavramları 
çerçevesinde Alevilerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ve etkileşimleri ortaya konulacak�r. 
Alevi-Bektaşi müziğinin anlam dünyası, içerikleri, icracıları ve icra ortamları ile bu kısım 
tamamlanacak�r.
 
 DERS 15: Alevi Bektaşi Müziğine Giriş (II) (06.02.2022)
 Melih Duygulu

 Dersin İçeriği: Dersin ikinci kısmında ise yörelere göre Alevi-Bektaşi müziği türleri, 
bu müzikte kullanılan sazlar, eşlikçiler, zâkirler, âşıklar üzerine bilgiler verilecek�r. Müziğin 
aracılık e�ği sanatlardan dans ve edebiya�n bu toplulukların kültürlerindeki yeri üzerine 
durulacak, Alevilerin inanca dayalı ve inanç dışı müzik kültürleri irdelenecek�r. Tüm bu 
veriler geçmişte ve bugün yaşayan Alevilik üzerinden örneklerle somutlanacak�r. Aleviliğin 
ezoterik yönü ile müzik arasındaki ilişkiye değinilerek ders tamamlanacak�r.

 Ders 16: Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi (12.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi İlker Kiremitçi

 Dersin İçeriği: Bir inanç cemaa� olan Nusayrilerin ortaya çıkışı ve farklı zaman 
merhalelerinde yöne�mle ilişkileri esasında işlenecek�r. Özellikle Osmanlı idaresiyle 
beraber, Suriye ve çevre bölgelerde yaşayan bu cemaa�n yaşadığı gelişmelere ağırlık 
verilecek�r. Bu açıdan, 19. yüzyıl önemli bir süreci başlatmaktadır. Tanzimat poli�kalarına 
müteakip bölgede başlayan isyan hareketleri bu sürecin ilk aşamasıdır. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı ve Nusayri Alevileri arasındaki ilişkileri farklı 

bir mecraya taşımış�r. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerine karşı Osmanlı'nın yürü�üğü 
poli�ka, bu ahaliyi de kapsama almış�. Bu bağlamda, II. Abdülhamit'in İslamcılık siyase�nin 
referans alındığı bir program üzerinden, Nusayri Alevilerle yeniden başlayan resmi münaseb-
et işler kılınmış�. Dersimizde, bu ana hususlar üzerinde yoğunlaşılacak�r.
 ,
 DERS 17: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları I (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin

 Dersin İçeriği: Bu ders, etno-dinsel bir kimlik olarak Aleviliği var eden ve 
anlamlandıran toplumsal sınırların doğasına odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze, farklı 
düzeydeki etkileşimler ekseninde çizile gelen toplumsal sınırlar, içsel ve dışsal dinamikler 
çerçevesinde mercek al�na alınacak�r. Keza, tarihsel bağlamlara ve dönemeçlere dikkat 
çekilerek Alevilerin bu değişim süreçlerinde geliş�rmiş oldukları kimlik stratejilerine 
yoğunlaşılacak ve Aleviliğin dönüşen sınırları üzerinde durulacak�r.

 DERS 18: Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve 
Dönüşen Sınırları II (13.02.2022) 
 Doç. Dr. Ercan Geçgin
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 19: Siyaset Bilimi Tar�şmaları (19.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: Bu ders bağlamında öncelikle siyaset biliminin temel kavramları ve 
ideolojiler tar�şmaya açılacak�r. Bu bağlamda ik�dar, meşruiyet, egemenlik, devlet, 
demokrasi ve kimlik siyaset biliminin temel kavramları mevcut literatüre a�fla ele alınacak-
�r. Daha sonrasında da liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve sosyal demokrasi gibi 
ideolojiler felsefi dayanak noktaları ve öngördükleri toplum anlayışları doğrultusunda 
incelenecek�r. 

 DERS 20: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (I) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan

 Dersin İçeriği: Türkiye siyasal haya�nda Alevilerin siyasi par� kurma girişimleri, 
(Türkiye) Birlik Par�si ve Barış Par�si deneyimleri nezdinde ele alınacak�r. Bu bağlamda adı 
geçen par�lerin kuruluş süreçleri, par� programları, Türkiye siyase� ve ideolojik yelpazedeki 
yerleri, siyasi tarihleri ve ka�ldıkları seçim deneyimleri ele alınacak�r. Her iki par�nin tarihini 
karşılaş�rmalı bir şekilde anlayabilmek için par�lerin siyasi tarihleri, kuruldukları dönemin 
siyasi konjonktürü içinde bağlamsallaş�rılarak ele alınacak�r. 
 
 

 DERS 21: Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri (II) (20.02.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan
 
 Dersin İçeriği: (Aynı içerik devam edecek�r.)
 
 DERS 22: Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne 
Travmalarda İnancı Yaşamak ve Yaşatmak (26.02.2022)
 Dr. Filiz Çelik
 
 Dersin İçeriği: Kerbela katliamının genel İslam tarihi içerisinden irdelenmekten 
kacınılmış olması Alevilik ile ana akım İslamın birbirinden ayrılması ve uzaklaşması bağlamın-
da kilit bir tarihi olaydır. Rituellerini ve doğru ve yanlış dualizmindeki yerini Kerbela 
katliamını referensla belirleyen ve sergileyen Alevi inancı ve yasam biçiminde aynı zamanda 
travma ile örülü tarihinin başlangıç noktasıdır. Kerbela katliamı tarihsel öneminin yani sıra 
ayrıca Aleviliğin köken efsanesi olarak inancı ve ritüelleri şekillendiren ve nesilden nesile 
aktarılan bir psikolojik travmadır. Kerbela katliamı travması Selim’in Çaldıran savaşından 
sonra 40 bin Alevi’yi kırması, Şeyh Bedre�n ve ortaklarının yenilip, yok edilmesi, Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa ve hamileri tara�ndan katli, Dersim katliamı, Çorum katliamı, Sivas’ta 37 
canın yakılması, Gazi Mahallesi katliamları ile Aleviler yeniden yaşamış�r. Kerbela ve 
sonrasındaki katliamlar ile Aleviler ötekileş�rilmiş ve marjinalleş�rilmiş azınlık kimlik grubu 
olarak konumlandırılmış�r. Her katliam ile haklılığı ve hakkı gasp edilen Aleviler, tarihsel 
süreçlerini hem maruz bırakıldıkları zulüm ve haksızlığın yasını tutarak hem de fiziksel ve 
kültürel varlıklarını devam e�rme çabası ile yaşamışlardır. Bu sürece psikososyal açıdan 
yaklaş�ğımızda varlığı devam e�rme çabasında yaşanan katliamların ha�rlanması çok 
önemli bir işleve sahip�r. Böyle bir tarihsel süreç içerisinde Alevilik kendini mağduru olduğu 
katliamlar ile yenileyerek, bu katliamların travmalarını inancın ve kültürün nesillerarası 
aktarımında araç haline ge�rmiş�r. Bu seminerde katliamlar, katliamların yara�kları toplum-
sal travmalar ve bu travmaların nesiller arası tecrübesinin Aleviliğin gerek inanç gerekse 
kimlik olarak tecrübesinde ki önemi tar�şılacak�r.

 DERS 23: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: 
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: Bu derste, öncelikle sosyal bilimlerdeki yapay ayrışmanın toplumu 
vetoplumsal ilişkileri anlamamızı zorlaş�rıcı etkisinden hareketle, modern ekonomi 
biliminin ekonomi poli�kten uzaklaşarak kurduğu ortodoksi tar�şılacak�r. Bu ortodoksi, 
toplumsal örgütlenmeler açısından piyasa dışında bir alterna�f tanımadığı gibi zamandan ve 
mekândan bağımsız adeta “evrensel” bir insan �pine yap�ğı vurguyla bireysel ve toplumsal 
özgünlükleri de saf dışı bırakmış�r. Dolayısıyla bu derste ayrıca, heterodoks vasıfları nedeni-
yle devle�n ve piyasanın uzağında bir toplumsal örgütlenme oluşturmuş olan Alevilik 
ekonomi-poli�k bir bakış açısından ele alınacak�r.

 

 DERS 24: Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar:
 Aleviliğin Ekonomi Poli�ği II) (27.02.2022)
 Prof. Dr. Çiğdem Boz 
 
 Dersin içeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 25: Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları 
(05.03.2022)
 Dr. Ümit Çe�n
 
 Dersin İçeriği: Din Sosyolojisi dersinde öğrendiklerimizden yola çıkarak bu derste 
aşağıdaki üç ana temayı inceleyeceğiz: 
- Alevi toplumunun kendini tarif etme biçimleri ve çeşitli kuşaklar arasındaki farklılıklar
- Göç ve ulusaşırı topluluk kavramı ışığında Aleviler
- Ulusaşırı alanda Alevi genç kuşaklarının yaşadığı kimlik sorunları ve buna bir çözüm arayışı 
olarak İngiltere’de Din ve Kimlik
 
 DERS 26: Mekân, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekânı (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: An�k çağlardan beri çeşitli toplumsal formlarda mekânın üre�mi ile 
güçik�dar ilişkileri ve mücadelesi iç içe ilerlemiş�r. Bilgi aktarımı, ha�za, göze�m ve kontrol 
dinamikleri ile toplumsal mekân; inşa, yıkım, yeniden üre�m, dönüştürme, ha�rla(t)ma- 
unut(tur)ma pra�kleri üzerinden her daim güç ve ik�dar ilişkilerine konu olmuştur. 
Günümüzde de toplumsal mekân muktedirler ve madunlar için kimliğin inşası ya da 
dönüştürülmesinde temel mücadele alanlarındandır. Toplumsal mekânın toplumsal 
ha�zanın biçimlenmesinde ve kimlik inşasındaki rolü bir veriyse, Alevi toplumsal mekânı 
üzerinden bu rol nasıl tar�şılabilir? Bu seminerde, mekân üzerinde ik�dar ilişkilerinin 
tecessümüne dair kuram ve kavramlar, Alevi toplumsal mekânları üzerinden ele alınacak�r. 

 DERS 27: Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler (06.03.2022) 
 Dr. Öğr. Üyesi Cemal Salman
 
 Dersin İçeriği: Kentler, tarihte ve bugün, ister toplumsal sınıflar, ister kültürel 
gruplar ister bunların iç içe geç�ği katmanlar üzerinden açıklansın, her durumda toplumsal 
eşitsizlik ve farklılaşmanın mekânıdır. Aleviler de kentleşme sürecinin başından i�baren hem 
kültürel hem sınıfsal olarak bu eşitsizlik ya da ayrış(�r)manın yoğun etkilediği toplumsal 
gruplardandır. Seminerde, ar�k çok büyük oranda bir kentsel topluluk olarak Alevilerin ve 
bir kentsel kimlik olarak Aleviliğin Türkiye’nin küçük-büyük kentlerinde ve diasporada 
“öteki” kimliklerle-kültürlerle karşılaşma halleri tar�şılacak�r. Ka�lımcıların yaşadıkları 
kentlerde karşılaş�kları güncel gündelik meseleleri ele almanın yanı sıra kendi kimliklerini 
ken�n sosyolojik haritası içinde konumlandırmalarına katkı sunmaya çalışılacak�r.

 

 DERS 28: Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü (12.03.2022) 
 Dr. Deniz Coşan Eke
 
 Dersin İçeriği: 1960´lı yıllarla başlayan Alevilerin Avrupa´ya göç sürecindeki yaşam-
ları sadece kendi ülkelerindeki değil, yerleş�kleri ülkelerdeki poli�k, ekonomik ve 
sosyo-kültürel süreçlerden etkilenmiş�r. Özellikle 1990´lar sonrası örgütlenmelerinin ivme 
kazanması, onların kimlikleri, ritüelleri ve aidiyetleri ile ilgili yeni tanımlamaları ve tar�şma-
ları da beraberinde ge�rmiş�r. Avrupa´da yaşan Alevilerin sahip olduğu haklar, koşullar ve 
kazanımlar çerçevesinde şekillendirilecek bu dersin, Türkiye´de yaşayan Alevilerin son 
yıllarda giderek artan ve medyada veya iç poli�kada paylaşılan Avrupa´daki Alevilik ile ilgili 
haberleri değerlendirmelerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

 DERS 29: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (I) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: Bu derste öncelikle kimlik, toplumsal hareketler kuramları ve Yeni 
Toplumsal Hareketler hakkında bazı temel bilgiler aktarılacak�r. Ardından, aktarılan kavram-
sal çerçeve içinde, Alevi Hareke�nin içinde geliş�ği toplumsal-siyasal koşullar, bu hareke�n 
aktörleri, talepleri, araçları ve yöntemleri, farklı toplumsal kesimlerle ilişkileri ve başka 
kimlik hareketleriyle benzerlikleriyle farklılıkları bakımından özellikle 1990lı yıllara odakla-
narak ele alınacak�r. Bu derste Alevi toplumunun modernleşme ve geniş toplumla 
bütünleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm kimlik ve kimlik odaklı toplumsal hareketler 
bağlamında ka�lımcılarla tar�şılması amaçlanmaktadır.

 DERS 30: Yeni Toplumsal Hareketler bağlamında kimlik hareketleri ve bir kimlik 
hareke� olarak Alevi Hareke� (II) (13.03.2022)
 Doç. Dr. Hakan Yücel
 
 Ders İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 31: İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi
(19.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Duymaz
 
 Dersin İçeriği: Bu ders, Alevilerin hukuksal taleplerini ulusal ve uluslararası insan 
hak�ları hukuku ışığında tar�şmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, başta din ve vicdan 
özgürlüğü,eşitlik ilkesi-ayrımcılık yasağı ve eği�m hakkı olmak üzere söz konusu taleplerin 
temas e�ği alanlardaki uluslararası standartların belirlenmesi ve Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamaların bu çerçevede değerlendirilmesi öngörülmektedir. Derste ayrıca ulusal yargı 
organlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararları sunulacak ve Alevilerin 
hak mücadelesinin kazanımları ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında yaşanan güçlükler 
tar�şmaya açılacak�r.

 

 DERS 32: Toplumsal Cinsiyet (I) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet sosyo-kültürel olarak belirlenen cinsiyet 
rollerine karşılık gelir. Bu roller kaynaklara erişimimizi, davranış kalıplarımızı, sorumluluk-
larımızı, paylaşım olanaklarımızı, bakışımızı da belirler. Toplumsal cinsiyet algısına göre 
kadınların daha duygusal, erkeklerin daha güçlü ve akıllı olduğu; bazı işlerin kadınlara bazı 
işlerin ise erkeklere uygun olduğu gibi genellemeler yapılır. Aile, eği�m, devlet, din, medya 
gibi kurumlar toplumsal cinsiye�n yeniden üre�ldiği yerlerdir. Ayrıca siyaset, sosyal poli�ka, 
medya, sanat, ik�sat, psikanali�k teori, antropoloji, tarih gibi disiplinler de toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla sorgulamadan geçmişler ve hâlâ geçmektedirler. Bu İki ders�e 
cinsiyetlerimizin ya da kadın ve erkek olmanın öz ya da doğuştan değil belirli ilişkilerin 
parçası olduğunu göreceğiz. Kadınların üre�m güçlerinin, doğurganlıklarının, cinselliklerinin, 
hareket özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının erkek egemen sistem yapısı tara�ndan nasıl 
dene�m al�na alındığını sorgulayacağız.

 DERS 33: Toplumsal Cinsiyet (II) (20.03.2022)
 Prof. Dr. Feryal Saygılıgil
 
 Dersin İçeriği: (İlk ders içeriği devam edecek�r)

 DERS 34: Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (26.03.2022)
 Dr. Nimet Al�ntaş
 
 Dersin İçeriği: Odağında Alevilikte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğu derste, 
Alevi kimliğinin ayırt edici özelliği olarak öne çıkarılan kadın-erkek eşitliği söylemi üzerine bir 
tar�şma yürütülecek�r. Alevi inanç ve pra�klerinden, gündelik yaşamın sıradan ilişkilerine, 
kamusal yaşamda Alevi kadınların temsil oran ve niteliğinden, yaşamın dönüm noktalarında 
yapılagelen uygulamalara kadar birbiriyle iç içe geçmiş birçok konu kadınlık ve erkeklik 
konumları üzerinden tar�şmaya açılacak�r.

 DERS 35: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü - Geleceği (I)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 Ders İçeriği: Bu derste iki ana modül/bölüm tasarlanmış�r. Bunlardan ilki daha çok 
teorik tar�şmaları içeren ve ka�lımcıların bilgi altyapısını desteklemeyi hedeflemektedir. 
İkinci modül ise bir çalıştay forma�nda yürütülecek olup açık tar�şma ile cemevlerinin 
geleceğe dönük mekânsal gelişimlerini değerlendirmeyi ve kamusal alan olarak cemevleri-
nin kentsel hakları konusunda süreç izleme ve değerlendirme matrisi üretmeyi hedeflemek-
tedir. 
 Birinci Modül: Bu teorik ders üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mekan-
sal Planlama ve Kent Hakkı ilişkisi Kapsayıcı Planlama ve Adil Kent gibi güncel planlama ve 
kent kuramları üzerinden değerlendirilerek kentsel haklar konusundaki kuramsal tar�şma 
zemini desteklenecek�r. Dersin bu ilk bölümünde ayrıca; Planlama, İnanç Coğrafyası ve Kent 

Kuramları’nın kültürel kimlik ve mekan ilişkisi üzerinde geliş�rdiği temel kavramlar da 
tanı�lacak�r. Dersin ikinci bölümünde, bu mekan kuramları ve kavramları çeşitli kentsel 
örnekler üzerinden somutlaş�rılarak tar�şmaya açılacak ve konu ile ilgili güncel çerçeve 
sunulacak�r. Üçüncü bölümde ise kentsel hak mücadelesi süreçlerinin özgün bir örneği 
olarak Cemevlerinin kamusal alan pra�klerine değinilerek mekansal ih�yaçları, talepleri ve 
üre�ği kamusal hizmetlerin kapsayıcı kent ve planlama alanında hangi göstergeler 
üzerinden ele alınabileceği tar�şılacak�r. (3 saat teorik anla�m; yüz yüze veya uzaktan)

 DERS 36: Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü – Geleceği (II)
(27.03.2022)
 Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır
 
 İkinci Modül (süreç içinde ka�lımcı profiline göre kesinleşecek�r): Dersin açık 
tar�şma ile kurgulanacak ikinci modülünde de ka�lımcıların hem bu dersin ilk bölümde 
tar�ş�kları göstergelerin hem de tüm program boyunca edindikleri bilginin de katkılarıyla 
cemevlerinin mekânsal gelişimlerine ilişkin süreç izleme ve değerlendirme matrisi belirleme 
çalıştayı gerçekleş�rilecek�r. Birer kamusal alan olan ve kentle birlikte dönüşen cemevleri-
nin gelecekteki mekansal statü - kentsel haklar - işlevsel talepler konularındaki süreç izleme 
ve değerlendirme matrisi tar�şmaya açılacak�r. Bu sayede ka�lımcıların kentsel hakları 
tanımlama, mekânsal talepleri üretme ve süreç değerlendirme pra�klerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. (2-3 saat çalıştay; yüz yüze) “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevler-
inin Bugünü” (I) 

 DERS 37: Aleviler ve Hukuk (02.04.2022)
 Av. İbrahim Sinemillioğlu
 
 Dersin içeriği: Din Devle�, Laik Devlet, Alevilerin toplumsal yaşamda kendi 
sorunlarını çözmek amacıyla uyguladıkları Hukuk, bu Hukukun alanları, Hukuk-Şeriat ilişkisi, 
Alevilerin Şeriat anlayışı. Alevi-Devlet ilişkileri, Aleviler ve Aleviliğe devle�n bakışı, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay kararları, Aleviler hakkında açılan davaların niteliği, Uluslararası 
hukuk normları karşısında Alevilik. Lozan Anlaşması, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa Birliği Mükteseba�, AGİT sözleşmeleri, AİHM kararları ele alınacak-
�r.

 

Ders Programı Akışı

Şükrü Aslan; “Kimlik, Etnisite, İnanç ve Alevilik” (Açılış Dersi)  (8 Ocak 2022)

Ümit Çe�n; “Din Sosyolojisi: Temel Kavramlar ve Perspek�fler” (9 Ocak 2022)

Besim Can Zırh; “Alevi Coğrafyası ve Göç Hareketliliklerinin Aleviliğe Etkisi” (9 Ocak 2022)

Mahir Polat; “Taşın Canı Yok mudur?” (15 Ocak 2022)

Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (I)  (16 
Ocak 2022) 
Ufuk Erol; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı–Safevi Mücadeleleri ve Kızılbaş- Alevilik” (II) (16 
Ocak 2022)

Zeynep Oktay Uslu; “Yazılı Geleneğe Sözlü Geleneğin Merceğinden Bakmak” (22 Ocak 2022) 

Yalçın Çakmak; 19. Yüzyıldan Yıkılışına Değin Osmanlı Devle�’nin Bektaşi ve Kızılbaş (Alevi) 
Siyase�  (23.01.2022)  
Yalçın Çakmak; “Erken Dönem Türk Edebiya�'nda Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Alevilik” (23 Ocak 
2022) 

Ceren Lord: “Türkiye’nin Din ve İnanç Alanına Dair Poli�kaları ve Aleviler/Alevilik” (29 Ocak 
2022)

Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (I) (30 Ocak 2022)
Bülent Bilmez; “Modern Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi ve Aleviler” (II) (30 Ocak 2022)

Deniz Coşan Eke; “Antropolojik Bir Bakış Açısı İle Alevilik”  (5 Şubat 2022)

Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (I) (6 Şubat 2022) 
Melih Duygulu; “Alevi Bektaşi Müziğine Giriş” (II) (6 Şubat 2022)

İlker Kiremit; “Arap Alevileri/Nusayrilerin Genel Tarihi Değerlendirmesi” (12 Şubat 2022) 

Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (I) (13 Şubat 2022) 
Ercan Geçgin “Toplumsal Değişme Dinamikleri Çerçevesinde Aleviliğin Değişen ve Dönüşen 
Sınırları” (II) (13 Şubat 2022)

Mehmet Ertan; “Siyaset Bilimi Tar�şmaları ve Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyim-
leri" (I) (19 Şubat 2022)

yapan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m 
üyesidir. 

UFUK EROL, lisans eği�mi Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde 2016 yılında 
tamamlamış�r. Yüksek lisansını ABD’de bulunan Indiana University Bloomington’dan 2018 
yılında almış ve halen aynı üniversitenin tarih bölümünden doktora eği�mine devam etmek-
tedir. Akademik çalışmaları 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Safevi tarihi ve Kızılbaş-Alevilik tarihine 
odaklanmaktadır. Doktora tezi özellikle iç ve doğu Anadolu’da Kızılbaş-Aleviliğin dinsel, 
siyasal ve sosyal tarihini ve Alevi ocakların Osmanlı ve Safevilerle ilişkilerini ele almaktadır. 
Halen Türkiye’de tez araş�rmalarına devam etmektedir.

ÜMİT ÇETİN, Westminster Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir. İlkokul ve 
Ortaokulu Türkiye’de tamamladıktan sonra 1993 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere’de 
lisans eği�mini Westminster Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yap�. Yüksek lisans eği�mini 
London School of Economics and Poli�cal Science’ta tamamladı. Essex Üniversitesi doktora 
bursuyla, Londra’da yaşayan Alevi-Kürtler üzerine etnografik araş�rma yap�. Bu araş�rmay-
la ilgili bir makalesi 2017’de The Bri�sh Journal of Sociology Early Career ödülünü kazandı. 
Alevi Kürtlerle ilgili makaleleri ayrıca Ethnography ve British Journal of Sociology gibi dergile-
rde yayınlandı. Suavi Aydın ve Celia Jenkins’le birlikte Alevism as an Ethno-Religious Iden�ty 
(Etno-dinsel Bir Kimlik Olarak Alevilik) isimli kitabı derledi. 2010 yılından bu yana Britanya 
Alevi Federasyonu ve Westminster Üniversitesi’nden Celia Jenkins ile birlikte okullarda 
Alevilik derslerinin müfredata uyarlanması için çalışmaktadır. Göçmenlik, sosyal teori, din ve 
kimlik başlıca akademik ilgi alanları arasındadır.

YALÇIN ÇAKMAK, 1982’de Dersim/Tunceli’de doğdu. Sırasıyla, Hace�epe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları 
arasındadır. Sultanın Kızılbaşları (İle�şim Yayınları, 2019) kitabının yazarı olup Kızılbaşlık, 
Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik- İnanç-Ritüel (İmran Gürtaş ile birlikte, İle�şim Yayınları, 
2015), Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler (Tuncay Şur ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2018), 
Huzursuz Bir Ruhun Panoraması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce 
Dünyası (Özge Dikmen ile birlikte, İle�şim Yayınları, 2022) ve Kürt Aşiretleri (Tuncay Şur ile 
birlikte, İle�şim Yayınları, 2022 [hazırlık aşamasında]) kitaplarının derleyenlerindendir. 
2013-2018 yılları arasında Hace�epe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araş�rma görevlisi, 
2019 yılından i�baren ise Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre�m üyesi olarak 
akademik çalışmalarını sürdüren Çakmak, 2019 yılında Tarih Vak� Mütevelli Kurulu üyeliğine 
seçilmiş�r.

ZEYNEP OKTAY USLU, Ortaöğre�mini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamladı. 
Ardından Amerika'da Dartmouth College'da Karşılaş�rmalı Edebiyat alanında lisans eği�mi 
gördü. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümü Eski Türk 
Edebiya� alanında aldı. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi École Pra�que des Hautes 
Études'de, Dinler ve Düşünce Sistemleri Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 
“Bektaşilikte ve Alevilikte İnsan-ı Kâmil” adlı doktora tezinde Alevi-Bektaşi edebiya�nın en 
eski yazılı me�nlerini inceledi. 2014-2016 yılları arasında İskoçya’da University of St. 
Andrews’da yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması” (The Islamisa�on of Anatolia) projesinde 
araş�rmacı olarak çalış�. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya� Bölümünde 
öğre�m üyesidir. Başlıca yayınları: Mesnevî-i Baba Kaygusuz (Harvard University Depart-
ment of Near Eastern Languages and Literatures, 2013); (çev.) Henry Corbin, Bir’le Bir 
Olmak: İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile (Pinhan Yayınevi, 2013). 

 DERS 38: Alevi Televizyon Yayıncılığı (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Türkiye’de özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte Alevi radyoları 
1990’lardan i�baren Aleviliği kamusal alanda var eden önemli bir mecra olarak karşımıza 
çıkar. Diğer yandan Alevi televizyonları kesin�lerle var olmuş, diğer etnik ve dini gruplara ait 
yayınlara kıyasla geç dönemde yayıncılığa başlamış�r. Derste bu göreli geç kalışın nedenleri 
ve sonuçları üzerinde duracağız. Bu bağlamda önceki derste öğrendiklerimizi de kullanarak 
Alevi televizyon yayıncılığının gelişimi ele alacağız. Tarihsel bir süreğe bağlı kalarak Alevi 
televizyonlarının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yeniden nasıl biçimlendiğini 
tar�şacağız. Ayrıca televizyon programlarından örneklerle Alevi televizyonlarının Aleviliği 
nasıl kurduğunu inceleyeceğiz.

 DERS 39:“Medyada Aleviliğin Temsili” (03.04.2022)
 Dr. Kumru Berfin Emre
 
 Dersin İçeriği: Alevilik Türkiye medyasında yaygın biçimde bir sorun olarak çerçev-
elenir ve Alevilere yönelik fobi ve önyargılar Aleviliğin medyadaki temsiline sıkça sızar. Bu 
derste temsil kavramına ve eleş�rel söylem analizi yöntemine odaklanarak Türkiye 
medyasından örneklerle Alevilerin ve Aleviliğin haberlerde ve farklı me�n türlerinde nasıl 
temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. Aleviliğin temsilinde karşımıza çıkan örüntülerin 
Aleviler ve Türkiyelilik açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

 DERS 40: “İlk Programın Ardından. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler”
(09.04.2022)
 Prof. Dr. Şükrü Aslan
 
 Dersin İçeriği: Programın genel bir değerlendirilmesi yapılacak ve ikinci programın 
oluşması için ilk programın dersleri üzerine değerlendirme yapılacak. Dersleri veren öğre�m 
üyelerinin de online veya yüzyüze ka�lımıyla yapılacak.

Akademik Kadro Hakkında Kısa Tanı�cı Bilgiler

BESİM CAN ZIRH, Lisans eği�mini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Sosyoloji 
Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yöne�mi Bölümü'nden aldı. YÖK bursuyla 2012 yılında University College London - 
Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamladığı doktora sonrası 2003 yılından i�baren araş�r-
ma görevlisi olduğu ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Doktora araş�rması kapsamında Londra (Birleşik Krallık), Drammen (Norveç) ve Berlin 
(Almanya) şehirlerinde bulunan Alevi Kültür Merkezleri örneğinde Alevi cenazelerinin göç 
sürecinde siyasallaşması ve Avrupa Alevi hareke�nin oluşumu sürecini çalış�. Halen ODTU 
Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesidir.

BÜLENT BİLMEZ, doktorasını 1998’de Humboldt Üniversitesi Ön Asya Araş�rmaları 
Bölümünde tamamlamış�r. 1995-98 yılları arasında Almanya’da Berlin Freie Universitaet’te, 
1998-2001 yılları arasında Arnavutluk Elbasan Alexander Xhuvani Üniversitesi’nde, 
2002-2004 yılları arasında Kosova Prish�na Üniversitesi Yaz Okulu’nda ve aynı yıllar içinde 
İstanbul Yeditepe Üniversitesinde öğre�m görevlisi olarak çalışmış�r. 2004’de Britanya’da 
University College London, School of Slavonic and East European Studies’de onursal araş�r-
macı (Honorary Research Fellow) olarak ve 2005’de Bulgaristan Centre for Advanced Study 
in Sofia ve Macaristan’da Collegium Budapest tara�ndan yürütülen “We, the People” 
projesinde araş�rmacı olarak çalışmış�r. 2013-15 yılları arasında Türkiye’de Tarih Vak� 
Başkanı olarak görev yapmış olan Bülent Bilmez, 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Tarih Bölümünde öğre�m üyesidir ve 2015 yılından bu yana da aynı üniversitede 
“Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu”nun yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 

CEMAL SALMAN, Kamu Yöne�mi lisans ve Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerini Gazi 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Hâlihazırda 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğre�m üyesi olan Salman; kentsel teori, 
kent sosyolojisi, mekân kuramı ve poli�kası, yerel yöne�mler, göç ve diaspora konularında 
çalışmakta ve dersler yürütmektedir. Alevi kentleşmesi, ken�e Alevi kimliği, Alevi toplumsal 
mekânı ve ha�zası, Alevi diasporası konuları uzmanlık ve özel ilgi alanlarıdır. Bu alanları 
kesen ulusal-uluslararası pek çok araş�rma ve yayının yanı sıra “Lâmekândan Cihana: Göç 
Kimlik Alevilik (Dipnot: 2019)” adlı bir kitabı, akademi dışında yayımlanmış şiirleri, edebiyat 
ve sinema yazıları bulunmaktadır.

CEREN LORD, yüksek lisansını Oxford Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine 
yap�. Doktorasını ise 2015 yılında London School of Economics, Siyaset Bilimi bölümünde 
tamamladı. Genel olarak dini siyaset, özellikle devlet ve ulemanın siyasi İslam’ın yükselişinde-
ki etkilerine odaklanan doktora tezi 2016’da Britanya Ortadoğu Araş�rmaları Derneği 
(Bri�sh Society for Middle Eastern Studies) Leigh Douglas Ödülü (Honourable Men�on) aldı 
ve 2018’de ‘Religious Poli�cs in Turkey, From the Birth of the Republic to the AKP’ adı ile 
Cambridge University Press tara�ndan yayınlandı. Akademik kariyeri öncesinde Londra 
finans sektoründe ekonomist olarak çalış�. Hala Economist Intelligence Unite’de çalışmanın 
yanısıra Bri�sh Journal of Middle Eastern Studies’de editor ve Bri�sh Ins�tute at Ankara 
(BIAA)- I.B Tauris/Bloomsbury Çağdaş Türkiye kitap serisinin baş editörüdür. Ayrıca Oxford 

Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bri�sh Academy destekli doktora 
sonrası araş�rma görevlisidir (postdoctoral fellow).

ÇİĞDEM BOZ, 1995 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Fakültesini bi�rdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İk�sat Anabilim 
Dalında tamamladıktan sonra, 2009 yılında “Amartya Sen ve Yetkinlikler Yaklaşımı” konulu 
doktora teziyle, Yıldız Teknik Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 2012 yılında kurduğu 
“İk�sadi Düşünce Tiyatrosu” girişimi ve 2019 yılında tamamladığı “İk�satçı” belgeseliyle 
ik�sat eği�mi ve tarihine sanatsal bakış açısı ge�rme çabalarını halen sürdürmektedir. 
Poli�k ik�sat, ik�sadi düşünce, ik�sat ve edebiyat ilişkisi, dayanışma ekonomisi ve Aleviliğin 
ekonomi poli�ği konularında çalışan Boz halen Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
öğre�m üyesidir. 

DENİZ COŞAN EKE, Lisans eği�mini ODTU Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Daha sonra ilk 
master derecesini ODTU Sosyoloji Bölümünde, ikincisini ise Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. ODTU Sosyolojideki master eği�mi 
sırasında Danimarka Roskilde Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ortak programında al� 
ay değişim ögrencisi olarak bulundu. Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji alanında doktora yap�. “1990’dan günümüze Alevilikte Dedelerin 
Değişen Liderlik Rolleri” başlıklı doktora tezinde Türkiye ve Almanya dedelik kurumunu ve 
değişen rollerini; Almanya´ya göç eden Alevi topluluğunun örgütlenme süreci ve Alevilikte 
değişen dini ritüelleri karşılaş�rmalı olarak çalış�. 2020 yılından beri Avusturya`da Viyana 
Üniversitesi Filolojik ve Kültürel Çalışmalar Fakültesi, Alevi Teoloji Çalışmaları Bölümde 
üniversite asistanı ve doktora sonrası araş�rmacı olarak çalışmaktadır. Alevi örgütlenmesi, 
Alevilikte din eği�mi, göç ve dini hareketler, toplumsal cinsiyet rolleri başlıklı araş�rmalar 
yapmakta ve bu konularda dersler vermektedir.  

ERCAN GEÇGİN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü 
mezunudur. (2004) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü Sosyoloji Ana bilim 
dalından 2009 yılında yüksek lisans ve 2015 yılında doktora derecelerini aldı. Kültür sosyoloji-
si, etnisite, siyaset sosyolojisi ve suç sosyolojisi çalışma alanları arasında olup bu konularda 
eserler kaleme aldı. 2013’te, Levent Ünsaldı ile birlikte yazdığı Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve 
Türkiye’de (Here�k Basın Yayın) adlı eseri, 2014’te ise AKP’nin Şirket Rejimi: Otoriteryen 
Muhafazakârlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat – Aleviler (Nota Bene Yayınları) adlı eseri 
yayınlandı. 2019’da yayınlanan Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine 
Sosyolojik Araştırmalar (Here�k Basın Yayın) adlı kitabın editörlüğünü yap�. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğre�m üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

ERHAN KURTARIR, lisans eği�mini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamam-
lamış�r. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan “inanç” ve “mekan” 
ilişkisini Türkiye ve İngiltere'de yürü�üğü saha çalışmalarıyla değerlendirmiş�r. 2012 yılında 
YTÜ’de tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlık inanç gruplarının 
kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araş�rmış�r. Araş�rma konuları 
arasında kültür coğrafyası, din coğrafyası, göç ve kentsel mülteciler; yerel demokrasi ve 

planlamaya katılım, insan hakları ve kent hakkı öne çıkmaktadır. Mevcut araş�rma 
projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama poli�kaları-
na odaklanmış�r. Özellikle kapsayıcı yerel yönetim modelleri konusunda araş�rmalarını 
derinleş�rmiş�r. Bu doğrultuda son dönemde kapsayıcı kentler, katılım mekanizmaları ve 
eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araş�rmaları devam etmektedir. 2005 
yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır.

ERKAN DUYMAZ: 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktora derecelerini Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden kamu hukuku alanında 
aldı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör 
hukukçu olarak çalış�. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri 
Anabilim Dalında öğre�m üyesi olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları 
alanlarında dersler vermektedir. Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü - Sorunlar, Tespitler ve 
Çözüm Önerileri (Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016) adlı kitabın ortak yazarıdır.

FERYAL SAYGILIGİL, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi  ve Paris 8 üniversitesi Kadın Araş�rmaları bölüm-
lerinde yüksek lisans yap� ve her iki programda da kadın tarihi üzerine tez(ler)ini yazdı. 
Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde kadın emeğin 
üzerine teziyle tamamladı. Feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine me�nleri çeşitli derleme 
kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Güliz Sağlam’la birlikte 
“Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar) (2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar 
Grevde” (2010) isimli belgeselleri çek�.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le 
birlikte, İle�şim 2016), Toplumsal Cinsiyet Tar�şmaları (Dipnot, 2016), Kadınlar Hep Vardı 
(Dipnot, 2017) isimli derleme kitapların ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm 
(Nacide Berber’le birlikte, İle�şim, 2020) cildinin editörlüğünü yap�.  Kâina�a Bir Nokta: 
Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 
2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğre�m 
üyesidir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

FİLİZ ÇELİK, Uluslararası İlişkiler ve  Psikoloji ve Psikolojik Terapiler anabilim dallarında iki 
lisans programını tamamladıktan sonra doktora derecesini  Dersim Katliamının Nesillerarası 
Etkileri konulu teziyle Londra Üniversitesinden (University College London) aldı. Doktora 
sonrasında klinik çalışmalarına geri döndü ve South Galler Üniversitesinde (Universıty of 
South Wales) Psikoterapi eği�mine devam ederek dört yıllık Aile ve Sistemik Psikoterapisi 
Klinik Master Programını tamamladı. Yarı zamanlı olarak Galler’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Kliniğinde Aile ve Sistemik Psikoterapis� ve Swansea Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 
öğre�m görevlisi olarak çalışmaktadır. Araş�rma alanları toplum ve azınlık, ötekileş�rilmiş 
kimliğin psikososyal oluşumları ve etkileri,  yenidoğan, anne ve aile psikolojik sağlığı, genç ve 
ergen psikolojik sağlığı, psikolojik direnç kazanma  konularıdır.

HAKAN YÜCEL, Lisans eği�mini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne�mi 
Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında yüksek lisans yap�. 2006 yılında Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une iden�té généra�onnelle-territori-
ale?: les jeunes d'origine alévie du quar�er Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik 

mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak 
sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan 
ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Halen Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre�m üyesidir. 

İBRAHİM SİNEMİLLİOĞLU, 1941 yılında Maraş Elbistan’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu 
Maraş’ta,  liseyi Malatya’da,  Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahneye konan “Mum Söndü” adlı 
oyuna karşı ilk bildiriyi dağıtan 347 Alevi Genç arasında yer aldı. O dönem Alevilik hakkındaki 
yanlış kanaatleri dağıtmaya ve Aleviliği tanıtmaya yönelik Görgü Derneğinin kurucuları 
arasında yer aldı. Serbest Avukatlık yanında Deniz Poli�kası alanında yüksek lisans yap�. 
İstanbul Barosu Yöne�m Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Uluslararası 
Avukatlar Birliği (UIA) üyesi, SODEV ve AK-EL vakıflarının kurucu üyeliği ve bir dönem AK-EL 
başkanlığı yap�. Yeni Anayasa Pla�ormu çalışmalarına ka�ldı. Barış Bloku, Savaş Karşı� 
Pla�orm, Demokrasi İçin Birlik (DİB) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında yer aldı. 
Demokra�k Cumhuriyet Derneğinin çalışmalarına ka�ldı. Kürt Aydın 
İnisiya�fi, DEMOS gibi inisiya�flerin kuruluş ve çalışmalarına ka�ldı ve iki yıla yakın REWŞEN-
BİR pla�ormunun moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı siyasi par�lerde faaliyetler 
yürü�ü. Halen avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İLKER KİREMİT, 1983 Hatay doğumludur. 2005 yılında Hace�epe Üniversitesi Tarih bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede “19. Yüzyılda Nusayriler/Arap Alevileri” başlıklı teziyle 
yüksek lisans ve 2019 yılında Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye (1864-1918) 
başlıklı teziyle doktora yap�. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümünde 
öğre�m üyesi olup 19. yüzyıl Suriye’si üzerine çalışmaları devam etmektedir. 

KUMRU BERFİN EMRE, Ankara Üniversitesi İle�şim Fakültesi mezunudur. Kurtlar Vadisi 
dizisini erkeklik ve milliyetçilik bağlamında incelediği doktora tezi The Paramilitary Hero on 
Turkish Television (Türkiye Televizyonunda Kontrgerilla Kahraman) adıyla basıldı. Berfin’in 
Türkiye medyası ve Alevi yayıncılığı ile ilgili çalışmaları International Journal of Communica-
tion, Media, Culture and Society gibi dergilerde yayınlandı. Alevi televizyon yayıncılığı ile ilgili 
araş�rması Bri�sh Academy tara�ndan verilen Uluslararası Newton Bursu tara�ndan 
desteklendi. Bu çalışma Transversal Ci�zenship in Digital Era (Dijital Çağda Çapraz 
Vatandaşlık) adıyla 2022’de yayınlanacak�r. Halen University of the Arts London Medya ve 
İle�şim programında öğre�m üyesidir.  

MAHİR POLAT, Sanat Tarihi lisans, Müzecilik yüksek lisans eği�minin ardından 2011 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens�tüsü'nde başladığı, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks 
Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı alan araş�rmasına dayalı doktora 
tezi çalışmasını sürdürmektedir. Doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araş�rmasına 
dayalı tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve 
incelemelerini kapsamaktadır. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

MELİH DUYGULU, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel 
müzikler üzerine araş�rmalar yap� ve bu alan araş�rmalarının sonucunda 4000 civarında 
halk ezgisi, 100 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Fransa’da Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. 1990 yılından 
i�baren yur�çi ve yurt dışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili makaleleri 
yayımlandı. Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümünün küratörlüğünü 
yap�. 1997’den i�baren 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarında (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarında (1989-1991), Ro�erdam Konservatu-
varının Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi (2005-2013) ile Okan 
Üniversitesi (2015- ) Sosyal Bilimler Ens�tüsü’nde lisansüstü müzik programında etnomüzi-
koloji ve halk müzikleri ile ilgili dersler verdi. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları 
arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yap�. Halen 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında görev yapmak-
tadır. Yönetmenliğini ve senaristliğini yap�ğı Muganni adlı bir belgesel filmi, Gaziantep 
Türküleri (1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), 
Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014), Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018), Meçhul 
Vuslat-Garip Kul Duran (2018), Bayburt Halk Müziği adlı yayımlanmış yedi kitabı bulunmak-
tadır.

MEHMET ERTAN, lisans eği�mini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra yüksek lisans ve diploma derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ens�tüsün-
den aldı. Akademik çalışmalarını yakın dönem Türkiye siyasi tarihinde Aleviliğin poli�kleşme 
süreçleri üzerine yoğunlaş�rdı. Alevilik çalışmaları, kimlik siyasetleri ve Türkiye siyasal 
konusunda çeşitli derleme kitaplarda, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri   
yayınlandı.  Aleviliğin   Politikleşme   Süreci  (İle�şim   Yayınları,   2017) kitabının yazarı,  
Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan  (İle�şim Yayınları,   2018)   kitabının   
ise   Osman   Savaşkan   ile   beraber   editörüdür.   2017’de beri Düzce Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğre�m üyesidir.

NİMET ALTINTAŞ, Lisans programını Hace�epe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji Bölümünde yüksek lisans 
yap�. “Alevilik ve Kadın/Alevilikte Kadın” başlıklı doktora teziyle Ankara Üniversitesi DTCF 
Etnoloji Bölümünden doktora derecesi aldı. Doktora tezi İle�şim Yayınları tara�ndan 
Canların Cinsiye� adıyla basıldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmanın yanısıra; Gazi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi'nde Kültürel Antropoloji dersi vermektedir.

ŞÜKRÜ ASLAN, lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde bölüm 
birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens�tüsünde Kentsel Enformel 
Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu teziyle 
doktora yap�. Kent, göç, kimlik ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında yer aldığı gibi 
birçok ulusal/uluslararası makalenin de yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 

Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (I) (20 Şubat 2022)
Mehmet Ertan; “Türkiye'de Alevilerin Siyasal Par� Deneyimleri" (II) (20 Şubat 2022)

Filiz Çelik; “Aleviliğe Psikososyal Perspek��en Yaklaşmak: Kerbela’dan Bugüne Travmalarda 
İnancı Yaşamak ve Yaşatmak” (26 Şubat 2022) 

Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (I)”  
(27 Şubat 2022)
Çiğdem Boz; “Heterodoks İk�sat ve Heterodoks Topluluklar: Aleviliğin Ekonomi Poli�ği (II) 
(27 Şubat 2022)

Ümit Çe�n; “Etno-Dinsel Bir Kimlik olarak Alevilik ve Ulusaşırı Alana Yansımaları” (5 Mart 
2022)  

Cemal Salman; “Mekan, İk�dar ve Alevi Toplumsal Mekanı” (6 Mart 2022)
Cemal Salman; “Kent Sosyolojisi ve Ken�n Sosyolojisinde Aleviler” (6 Mart 2022)

Deniz Coşan Eke; “Avrupa´da Alevi Hareke�nin Dünü ve Bugünü” (12 Mart 2022)

Hakan Yücel; “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (I) (13 Mart 2022) 
Hakan Yücel “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kimlik Hareketleri ve Bir Kimlik Hareke-
� Olarak Alevi Hareke�” (II) (13 Mart 2022)

Erkan Duymaz; “İnsan Hakları Hukuku Işığında Alevilerin Talepleri ve Hak Mücadelesi” (19 
Mart 2022)

Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (I) (20 Mart 2022)
Feryal Saygılıgil; “Toplumsal Cinsiyet” (II) (20 Mart 2022)

Nimet Al�ntaş; “Söylemden Eyleme: Alevilikte Toplumsal Cinsiyet İlişkileri” (26 Mart 2022) 

Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (I) 
(27 Mart 2022) 
Erhan Kurtarır; “Kent Hakkı, Planlama ve Türkiye’de Cemevlerinin Bugünü ve Geleceği” (II) 
(27 Mart 2022) 

İbrahim Sinemillioğlu; “Aleviler ve Hukuk” (2 Nisan 2022)

Berfin Emre; “Alevi Televizyon Yayıncılığı” (3 Nisan 2022)
Berfin Emre; “Medyada Aleviliğin Temsili” (3 Nisan 2022)

Şükrü Aslan; “İlk Programın Ardından.. Düşünceler, Değerlendirmeler, Hedefler” (9 Nisan 
2022)

GADEV AKADEMİ I. BÖLÜM SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ ALEVİLİK 
DERS SAATLERİ

  Cumartesi gunleri  saat 14.00 - 17.00

 Pazar gunleri ilk ders saat 10.00 - 13.00 

 ve ikinci dersler saat 14.00 - 17.00 arasında olacak.



İle�şim Bilgilerimiz
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No: 8/B1 Küçükçekmece / İstanbul
Telefon: 0212 541 43 16
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