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-

kent merke-

l-
ilgili tarihsel bilgilere yer verilme-

-
mi, Alevilik. 

-cultural 

* -mail:
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li are dealing with inner problems such as 

be unrealistic'', and '' apply oto-

problems and contribute to social toleration and peace.

Topics, Oral History, Formal History, Alevism.

nedeniyle söz ve B
gör

kitleleri ehir merkezlerinden uzak yerlere 
Alevi toplulukta

öz ve bellek .
bir 

ise o söz ve bellek ile
Alevi 

topluluk tarih . Aleviler 
dini önderlerin tercihi 

söz ve 

etki kentlere göç, asi-
.
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yöneti

lan 
ilk

Gould iken - Columbia Üniversitesi -
Nevins

bilimsel stan msel olarak 

Herodot

American Misyonary Her

3 S

“Cem”, “Nefes”, “
-i Beyt Yolu”, 

msal
önemli 

, -
edilmesi, 

-
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hikâyesi
- -

-

Bu 
dinsel ve 

siyasal tercihlerini, biçim-

anlamaya nitel ir toplumsal
msal

a

mseme, 

msel analiz 
msel 

“MSY “Ö
”
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Bulgulara göre -
-

MSY
MSY

tarihi A MSY 37 nolu 
-

yoruz” elilerde -
rinde “devletin” ve “toplumlar -rine 

Birbiriyle 

:

gösteren biridir. Sözl tarihte ders 

2011 Muaviye “Müslü-

f f

Hz. Ali Emeviler
Yavuz Sultan Selim
Alevilik- 22

-
Hz. Ebubekir - Hasan Sabbah 
Hz. Ömer
Hz. Osman 2
Yezit 2
Hz. Hasan 2
Ermeniler 2
Muaviye Mezopotamya 2

II.Mahmut
Ahiler
Hicret
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tasvir

Bedrettin, Hasan Sabbah da resmi tarihte
Yavuz Sultan Selim dürüst” 

“ince ruhlu”, “
”

vakai hayriye” olarak adland
“

r

cami kelimesi ve resmi
bir tek cemevi kelimesi ya da resmi yoktur. 

diktatör in resimleri 
ne 

. Bu tutum 
.

ihtiyaç 
duyul .

i

Alevi ö
msuzluklar 

Etkiler F

Asimile oluyoruz
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2
2

Bulgular, tarih dersleri ve ders na
msuz

mse leri/ ders 
bir ilgi 

tarih 
atanamama 

veri 

bu tarih 
bilgilerinde , -

. MSY
busun diyor, senin dinin bu diyor, 

biçiminde, MSY

MSY ürerek] Bir yandan, 

-çekten acaba kim,  hangi taraf 
” biçiminde bu 

-

ocuklar

” biçiminde,
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böyle diyorsunuz ama bunu nenemiz dedemiz böyle söyledi diyenler biçimin-

S
y, 

-
reddedilmesi
arih dersleri “ -

Tarih Tezi”

- Copeaux, 2003: 243- Bora, 
2009: 122 esmi tarih, çocuklarda kimlik yol açabilmektedir
Hawkey, 2008:

bu bölgedeki msedikleri 

etmekte, ata
MSY 8

-
ler

durumu esmi tarihe maruz kalan kimlik 

hevesiyle “topyekun
”

sebepl



2.

, tarih in tarih
in

: -
tarih derslerinde 

tarih i

yani

-

de söyleyemiyoruz. Konuyu 

“neden bizi 
-

iyor

-

kabul etmiyor yani, O’nu [Atatürk’ü] bir lider olarak görmeyen 
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olarak çocuk çok bundan etkileniyor. …Bizimde büyüklerimiz bize 
anlat da

aynen bana 
ç
gibi. Kesiyorduk yani, kesiyorsunuz çünkü çocuk itiraz ediyordu  size, bu 

unuz, ya da nenemiz 

biçiminde,

rlerde en çok tepki ile 

Tarih ö in

.

a
-

inanç, görevi resmi tarihi
erine getirmesine izin vermeyen özlemlen-
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-

. Bu da,  hassas ve 
tart

Bu 
husus tarih ö

Bireylerin 

Alevi
durumu bunu adeta özetlemektedir.  

(II-

“
diyemiyorsunuz, bir arada kalma hissi var, bir git gel var. [MEB’in] 

reyim mi verni-
yeyim mi, bir çekimse biçiminde,

-
lardan

, daha rahat, daha 
çekinmeden [anlatabilmeliyiz]. Kendi tarihimizi anlatabilmeliyiz. 
… -

men kendi içinizde bir 
r sanki sistemin bir temsilcisi gibi 

-
bir 

-
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insa

olumsuz

ilgili, mesela diyelim 

msal
insanlar, biz biliyoruz bunu. Bura

hissediyor-
msel

-
yorum”

iyorsunuz. Yani kötü bir 
durum. Yani çocuk toplumu

tabiî ki be biçiminde 

-

veremiyorsunuz 

ki.

-



ni anlat-

nedeniyle

olmayan iki rakip

msel,
derinlerde ise b . Bunun 
sonucunda
bilgileri vermeye zorlanma”, kendini 

gibi hissetme”, “tiyatro oyuncusu gibi davranma”, “okul içinde ve 
içsel sorunlar . Bununla 

birlikte -
. Yörede t etmenleri 

-

tarih 
T söze konu 

kesimler tarihlerini aktararak koru -
. turan 

Alevi tarih sosyal, sanatsal, 
tarihsel birikimlerinin görmezden gelinmesi ya da “

vergi-
leriyle M

msel
tarih içinde sesinin -

lerinin hakl

89- arih derslerinde Alevi 
Alevi 

-
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Alevi tarih in de tek boyutlu sunul -

tarih -
leri tarih konusunda 

resmi tarihin gibi sunul-

-

Bununla birlikte resmi tarihin 
mse

.

Alevi tarih ö in i
için hassas -

lerini “ret/inkar etme” , bunu deneyen 
duygusal 

Tarih dersleri ve -
t msel ger-çeklerle 

uyumlu tarih bilgilerine yer verilmesiyle 
-



s. 1-29.

contexts of children’s historical understanding in Northern Ireland and the USA.
Comparative 2001 pp.89-

kavrama. .
-

Toplumsal Bellek 
,

ke için neler 
TÜZÜN

, s.115-

Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi
A.

, M., , C., 
10. Ankara:  MEB.

-
. s.107-113. 

, IV. 
Sosyal Bilimler , C:2, s. 151-157.

. .

Gösteri Toplumu. , O.



Yrd. Doç. Dr. Yusuf ARSLAN

,

- -

(1929-1937).

21. . s.107-

. Batman -

Toplum 
. s. 253-273. Ankara: Sevinç.

, D. E. ve arih

, F & Kültür.
-

, Y., ÖZCAN, T., , M., 
arih 9.Ankara:  MEB.

, Y., , M., , H., , A., , M., 
arih 11. Ankara: MEB.

ÖZBEN

, s. 243-274, 



-

Türkiye’de Tarih Y -

THOMPSON arih

YAMAN Alevilik& Tarihi

YAZICI
s. 197- -

tepe.


