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CEMEVİ Mİ, ZİYARET (JİAR) Mİ?

DERSİM’DE MEKÂNIN “KUTSAL” HALLERİ

CEMEVİ OR SACRED SPACE (JİAR)?

“HOLY” FORMS OF SPACE IN DERSİM

Ahmet Kerim GÜLTEKİN1

ÖZ

Türkiye’de etno-dinsel toplulukların-

dan Aleviler hakkında son otuz yılda hızla 

çoğalan araştırmaların, sıklıkla birbirinden 

oldukça farklı dünya görüşlerine sahip (yer-

li ve yabancı) politik ve akademik aktörlerin 

kaleminden istim aldığı bilinir. Bu ilginin en 

önde gelen konularını ise “Alevi uyanışı” 

gibi neredeyse tüm tartışmaları örten bir üst 

başlıkla ilişkili olarak “Alevilik tarihi”, “Ale-

vi toplulukların etno-kültürel farklılıkları”, 

“Alevi diasporası”, ibadet ve sosyo-kültürel 

faaliyet mekânları olarak beliren “Cemevle-

ri” oluşturmaktadır. Bu makalede, Dersim 

Aleviliğinin özgün yapısı bağlamında öne 

çıkan kutsal mekân inançları ve Cemevi 

ilişkisi etnografi k veriler yardımıyla değer-

lendirilmektedir. Bu yolla, antropolojik bir 

bakış açısıyla, farklı dinsel ve siyasal roller 
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üstlenen Cemevi tartışmalarına yeni düşün-

sel katkılar yapılmak istenmektedir. 
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ABSTRACT

The debates on Alevi communities have 

become more popular with increasing po-

litical and academic views, publications in 

Turkey. “Alevi Awakening” is the key word 

which refers to popular topics in debates 

which are about the history of Alevism, 

ethno-cultural differentiates between local 

Alevi communities, diaspora of Alevism 

and mostly the Cemevis. In this essay, be-

liefs and rituals of the holy places, which are 

the signifi cant property of Dersim Alevism, 

are being analyzed with ethnographic data. 

Thus, new perspectives could be reviewed 

about debates of political and religious roles 

of Cemevis. 

Keywords: Dersim, Alevism, Raa Haq, 

Cemevi, Sacred Space.
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GİRİŞ

Türkiye’de etno-dinsel toplulukların-
dan Aleviler hakkında son otuz yılda hızla 
çoğalan araştırmaların, sıklıkla birbirinden 
oldukça farklı dünya görüşlerine sahip (yer-
li ve yabancı) politik ve akademik aktörlerin 
kaleminden istim aldığı bilinir. Bu ilginin en 
önde gelen konularını ise “Alevi uyanışı”2 
gibi neredeyse tüm tartışmaları örten bir üst 
başlıkla ilişkili olarak “Alevilik tarihi”, “Ale-
vi toplulukların etno-kültürel farklılıkları”, 
“Alevi diasporası”, ibadet ve sosyo-kültürel 
faaliyet mekânları olarak beliren “Cemev-
leri” oluşturmaktadır. Sıklıkla “geleneksel 
Alevilik - modern(leşen) Alevilik” kavram-
larıyla ifade bulan ve “sosyal değişme içe-
risinde farklılaşmış/farklılaşan” Alevilikleri 
karşılaştıran bir yöntem izlendiği görülmek-
tedir. Gelenek ve modernlik ikilikleri bağ-
lamında bir nevi “tescillenen”, daha doğru 
deyişle söyleyecek olursak “kavramsallaştı-
rılan”, tarihsel süreklilik ilişkilerinin “dinsel 
inanma biçimi” olarak Aleviliğin içerdiği 
özgün kopuşları ve (özellikle) yeniden ku-
rulan bağlantıları, temelde, tarihsel kırılma 
metaforuyla ele aldığı açıktır. Dolayısıyla 
günümüzdeki Alevi sembollerin (örneğin 
Kerbela çilesinin bugünkü anlamının ya da 
Sivas Katliamı’nın) ve yeniden kurgulanan 
kimi ritüellerin (örneğin “Dergâhta Birlik 
Kararları”nın3), tarihsel ve güncel bağlamda, 

2 Tanımın içeriği hakkında önemli ve yol gösterici bir 
tartışma için bkz. Erdemir, 2005.

3 Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Vakfı tarafından 2014 yı-
lında yayımlanan kimi eserlerde, Alevi din bilginleri 
tarafından gerçekleştirilen çalışmaları müteakip, bazı 
uygulamalardan (ölüm ve evlilik hizmetleri gibi) ha-
reketle Alevi ritüellerinde homejenleştirme girişimleri 
başlatılmıştır.

toplumsal örgütlenme ilişkilerinde ve sosyo-

siyasal işleyişte Alevi kimliği üzerinde nasıl 

yeni anlamlar ve geçerlilikler kazandıkları, 

karşılıklı etkilerinin neler olduğu belirsiz 

kalmaktadır. İdealize edilen bir “geleneksel 

Alevilik” ve modern, dönüşmüş, değişmiş 

bir yeni (kültürel) kimlik olarak Alevilik, 

gündelik hayatın olağan akışındaki dini-

sosyal ilişkileri ne ölçüde açıklayabilmekte-

dir? Örneğin bugün “yaşlı kuşak” ve “genç 

kuşak” söylemiyle klişe ifadeler bulan ana-

lojik kavramsallaştırmalarla karşımıza çıkan 

basite indirgenmiş ikilemler, genellikle “ge-

leneksel Aleviliğin” hem akıl hem uygulama 

sahasında dramatik biçimlerde tarih sahne-

sinden çekilişine tanıklık eder. Karşısında 

ise “modern” hayata “daha yatkın olan” ve 

elbette “genç kuşak” Alevilerin temsil etti-

ği dinsel-sosyal davranış alanı olarak yeni 

bir tür Alevilik, sosyal değişmenin gözlem 

laboratuvarı olarak belirir. Araştırmalar bu 

alandaki yeni semboller, değerler, davranış-

lar ile çoğunlukla bunların (piyasa ekono-

misi ve tüketim kültürü bağlamlı olarak de-

ğerlendirilen) maddi kültürel ürünlerdeki 

tezahürleri üzerinde yoğunlaşır. Ne ki tam 

da bu alanda farklı içsel dinamikleriyle or-

taya çıkan semboller, kurgular ve aktörlerle 

aslında çok daha başka bir dinsel düşünce 

ve davranış alanı belirmektedir.

Fakat şu da kabul edilmelidir ki Alevili-

ğin Türkiye’de devlet tarafından dini kimlik 

olarak tanınmaması ve Alevilerin, örneğin 

zorunlu din (Sünni-İslam) dersleri aracılı-

ğıyla, sistematik asimilasyon politikalarına 

tabi tutulması gibi süreklileşmiş devlet po-
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litikaları karşısında, farklı Alevi kuşaklar 

tarafından (konjonktürel gelişmelere bağlı 

olarak) değişen tutumlarla ifade bulan ay-

rışmalar, arayışlar da vardır. Burada, Ale-

vilerin siyasal-kamusal alanda uğradığı 

baskılara ve ayrımcılığa karşı özellikle son 

on yılda siyasallaşmış güçlü bir kimlik alanı 

üreterek tepki veren “Alevi Hareketi”, söz 

konusu farklılaşma biçimleri için örnek ve-

rilebilir. Elbette ki sosyo-ekonomik değişme 

de toplumsal davranışların biçimlenmesin-

de belirleyicidir. Kırsal yaşamdan kent ya-

şamına ve yeni üretim süreçlerine dâhil olan 

Alevi toplulukların önceki yaşam tarzlarına 

uyarlı dinsel pratiklerinin ve düşüncelerinin 

yeni kültürlenme4 süreçlerine uğraması, ka-

bul edilmesi gereken gerçeklerdir. 

Yine de Alevi toplulukların “gelenek-

sel” olarak addedilen dinsel-sosyal örgüt-

lenmelerinin, ritüellerinin ve toplumsal 

davranışlarının günümüz sosyal dünyasın-

daki izdüşümlerini açıklamakta, anlamakta 

yetersiz kalınan bir boyut söz konusudur. 

Dahası, geleneksel-modern düzlemin, gü-

nümüz Alevi toplulukların gündelik yaşam 

kültüründe ortaya çıkardığı sosyo-kültürel 

semboller, değerler dünyasının karmaşık ik-

limini anlamayı sakatlayacak ölçüde genel-

geçer bir söylem oluşturduğu dahi iddia 

edilebilir. 

4 Bir toplumda farklı kesimlerin taşıdığı kültürel yapıla-
rın, davranışların, öğelerin belirli bir mekân ve süreçte 
karşılaşması ve yeni kültürel formlar ortaya çıkarması 
olarak tanımlanabilir. Örneğin Türkiye için kırdan ya-
şanan göçler neticesinde büyük kentlerde görülen “ge-
cekondu” yapılaşması ve arabesk müzik kültürü örnek 
verilebilir.

Tüm bu “eski/gelenek” ve “yeni/
modernlik” dikatomileri üzerine kuru-
lu kurgulardan uzaklaşarak ve Dersim’de 
hâlihazırdaki güncel dinsel-sosyal hayatta 
çok güçlü karşılığı bulunan ziyaret (jiare/
kutsal mekân) kültlerine bakarak, dinsel 
hayatın asli unsuru olan tapınma ritüelleri 
üzerinden dinsel yaşayışın nasıl sürdürüle-
bilir kılındığını, tarihselci ve diyalektik bir 
yaklaşımla ele alabiliriz. Böylelikle etno-
dinsel bir topluluk olarak Alevilerin dini-
sosyal hayatlarını yaşatma stratejilerindeki 
süreklilik ve kopuş dinamiklerini daha iyi 
değerlendirebiliriz. 

Günümüzde Dersim, özellikle son on 
yılda ekonomik, demografi k ve siyasal hızlı 
bir değişme süreci yaşamaktadır. Yeni kent 
yaşamı, Dersim’i uzunca süredir varolan 
durağan görünümünü değiştirmekte ve yer-
li Alevi toplulukların dinsel tutumlarını da 
etkilemektedir.5 Fakat Türkiye’nin diğer bir-
çok kentinde olduğu üzere şehir merkezin-
deki Cemevi’nin de bu meyanda dini ve sos-
yal planda daha işlevsel olarak görünür ol-
ması gerekirken, özellikle “kutsal mekân”ın 
kullanımında son dönemlerde bilhassa şehir 
içerisinde “yeniden düzenlenmiş” bazı ziya-
retlerin tercih edilir olduğu gözlemlenmek-
tedir. Bu yönelimin sebepleri neler olabilir? 

“Alevi Uyanışı”ndan “Dersim 

Uyanışı”na6 uzanan sosyo-politik iklim-

5 Dersim’in yaşadığı sosyo-ekonomik dönüşüm ve 
kentteki Alevi ve Sünni nüfus arasındaki ilişkiler hak-
kında hazırlanmış önemli bir tartışma için bkz. Gülte-
kin ve Yeşiltepe, 2015.

6 “Alevi uyanışı” ya da “Alevi aydınlanması” olarak 
adlandırılan süreç ve bu bağlamda beliren “Dersim” 
kimlik hareketliliği için fi kir verici bir çalışma için bkz. 
Zırh, 2012.
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de ve “Dersim Aleviliğinin” özgün sosyo-

dinsel yapısı içerisinde, Alevi kurumsallaş-

masının başat aktörü Cemevi olgusunun 

yerel tezahürlerini bu sorunsal bağlamında 

yeniden değerlendirebiliriz. Böylelikle, din-

sel aklı üreten toplumsal yapının ve kolektif 

zihnin/davranışın yeni sosyal, ekonomik 

ve siyasal süreçlere uyumunda, topluluğun 

sürekliliğini sağlama için gösterdiği bireysel 

ve kolektif çaba bağlamında, Cemevleri tar-

tışmasına özgün ve güncel katkılar sunabi-

liriz. 

Bu çerçeveden bakarak, makalede önce-

likle genel itibariyle yeni bir kutsal mekân 

olarak beliren Cemevlerinin istim aldığı Ale-

vi Uyanışı değerlendirilecektir. Akabinde 

Alevi Kürt topluluklarda gözlemlenen öz-

gün dinsel kurumlar kısaca ele alınacak ve 

bazı ziyaret kültleri ile Tunceli Cemevi’nin 

gündelik dinsel hayatta nasıl farklı temeller-

de kurgulandıkları karşılaştırılacaktır. 

Kardeşler ve Kuzenler Topluluğu 
Uyanırken 

Alevi toplulukların Balkanlardan 

Ortadoğu’ya ve Kafkaslara dek uzanan ta-

rihi bir coğrafya bağlamında farklı dillere, 

yaşam tarzlarına, toplumsal örgütlenme 

modellerine, sosyal yapılara ve hatta din-

sel inanışın biçim ve içeriğine dek uzanan 

zengin kültürel örüntüler sundukları bili-

nir. Aleviliği, bu geniş alanda sadece İslam 

bağlamında değil, önceli olan Hristiyanlık 

gibi büyük din sistemlerinden çok daha eski 

(yerel yahut bölgesel) inanışlara kadar bir 

dizi tarihsel ve toplumsal birikme neticesin-

de (çoğunlukla siyasi iktidarlarla mesafeli) 

yerel yaşam tarzlarına (göçer hayvancılık, 

yarı-göçerlik vb.) özgü düşünsel ve pratik 

uyarlanmalar toplamı olarak ifade edebili-

riz. Bu bağlamda, Alevi topluluklar birbir-

leriyle gerek teolojik gerekse etno-kültürel 

benzerlikler bakımından kardeş olduğu 

kadar, konuşulan dil ve yaşam tarzı gibi 

nitelikler itibariyle çok farklı özellikler gös-

terseler de Aleviliğin içerdiği temel bazı 

kozmolojik kurgular itibariyle kuzen de ka-

bul edilebilirler. Örneğin sadece Türkiye’de 

Bektaşi, Kızılbaş, Raa Haqi, Bektaşi, Tahtacı, 

Çepni, Yörük, Türkmen, Abdal ya da Caferi 

gibi çeşitli isimlerle tanımlanabilecek birbi-

rinden farklı “Alevilikler” vardır. Bu yerel 

topluluklar arasında konuşulan dil (Türkçe, 

Kürtçe ya da Zazaca7), yaşam tarzı (göçer, 

yarı-göçer ya da yerleşik) yahut “toplulu-

ğun can verdiği Aleviliğin” biçim ve içeriği 

7 Zazaca dili, tartışmalı bir konu başlığıdır. Kürtçe 
(Kurmanci) ve Kırmancki’nin (Zazaca) iki ayrı dil mi 
yoksa Zazaca’nın Kürtçe’nin lehçesi mi olduğu siyasi 
bir tartışmayı belirtir. Zazaca konuşan topluluklar iki 
ana dinsel bölümde toplanabilir: Aleviler ve Şafi i Müs-
lümanlar. Kürt ulusalcılığı her ikisi üzerinde göreceli 
bir etkiye sahipse de Şafi iler için Aleviler “zındık”tır. Bu 
topluluklar arasında kanlı bir geçmiş ve belirgin kültü-
rel sınırlar vardır. Kurmanci ve Kırmancki’yi Kürtçe’nin 
farklı lehçeleri olarak sınıfl ayan yaklaşımlar ile iki farklı 
dil (Kürtçe ve Zazaca) olarak tanımlayan görüşler ara-
sındaki ihtilafl ı tartışma devam etmektedir. Bu tartış-
maların bir yönünü 1990’lı yıllarda Kürt ulusalcılığın-
dan ayrışan ve Kırmancki ve lehçelerini Zazaca olarak 
tanımlayan akımın gayretleri oluştururken, diğer bir 
yönünü de çoğunlukla bazı yabancı dil bilimcilerinin 
öne sürdükleri iddialar oluşturmaktadır. Konuya dair, 
yerli-yabancı zengin kaynakçalar ile argümanlarını des-
tekleyen görüşler için bkz. Bruniessen, 1992 ve 2004; 
Gezik, 2004 ve Bulut, 2002.
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gibi çeşitli etnik aidiyetler boyutuyla ayrış-

malar izlenebilir. Şöyle ki Alevilik günümüz 

Türkiye’sinde, en geniş anlamda, İslam pey-

gamberi Muhammed’in kuzeni (dördün-

cü İslam halifesi) Ali’nin taraftarlığı olarak 

algılanır. Yani Ali yandaşlığına gönderme 

yapar. Ne ki Caferi (Şii) toplulukların Ale-

vilik algısıyla, inançlarına Raa Haqi (Haki-

kat Yolu) diyen Dersimli Aleviler8 arasında 

çok ciddi kozmolojik ve dünyevi farklılık-

lar söz konusudur.9 Günümüzde ise “Ale-

vi Uyanışı”nın tetiklediği konjonktürel çok 

yönlü ilginin sonucunda açığa çıkmış bulu-

nan (genel geçer bilgiler neticesinde şekillen-

miş) “Alevi-Bektaşi yazını”nın Alevi toplu-

luklara ait farklılıkları yeteri ölçüde dikkate 

almadığı düşünülebilir. Hâlbuki son 30 yıla 

kadar canlılıkla yaşatılan kimi yerel Alevi-

liklerin sahip olduğu toplumsal örgütlenme 

modelleri, semboller, kodlar oldukça özgün 

örnekler içermektedir. 

Kültürel yapının kolektif akıldaki izdü-

şümü olarak dinsel inanmalar ve pratikler, 

topluluğun ekonomik, sosyal ve siyasal ör-

gütlenme ve işleyiş mekanizmaları yeteri öl-

çüde kavrandığında ancak anlamlı bir bütün 

8 Dersim’in idari, dini, sosyal ve kültürel tarihi üzeri-
ne özellikle son on yıl içerisinde ciddi bir yayın artışı 
yaşandığı söylenebilir. Daha ziyade akademisyenlerce 
ve yerel araştırmacılarca kaleme alınan şu çalışmalar 
iyi bir başlangıç olarak görülebilir: Aksoy, 1985; Gezik, 
2004; Erdoğan, 2004 ve 2005; Gültekin, 2010; Aslan, 2010; 
Kaya, 2010; Gezik ve Çakmak, 2010; Çem, 2011; Munzu-
roğlu, 2012; Deniz, 2012; Tuna ve Orhan, 2013; Özcan ve 
Gezik, 2013; Hepkon vd. 2013 ve Bayrak, 2014.

9 Aleviliğin tarihçesi, tanımı ve güncel temsiliyet bi-
çimleri hakkında fi kir verici yabancı kaynaklar için bkz. 
Dressler, 2013 ve Tambar, 2014.

ifade edebilir. Bu itibarla, öncelikle, “Alevi 

Uyanışı”nın Alevi kimliği üzerinde ortaya 

çıkardığı homojenleş(tir)me eğilimine ve 

sonuçlarına kısa da olsa değinmek, Dersim 

Aleviliği bağlamında tartışacağımız Cemev-

leri ve ziyaretler örneği açısından daha fay-

dalı olabilir. 

Alevi toplulukların “Alevi” adı altında 

ortak bir (fi ili) tanınmaya kavuştukları, ka-

musal ve siyasal alanlarda kendilerini ifade 

etmeye başladıkları yakın tarihsel dönem-

de, daha ziyade Alevilik yazını aktörleri 

tarafından “uyanma”, “silkinme”, “benli-

ğini keşfetme”, “Alevileşme” gibi kavram-

larla tanımlanan sürecin oldukça önemli 

sonuçları vardır. Yalnızca Türkiye’de fark-

lı yerel kültürel özellikler taşıyanlar değil, 

büyük şehirlerde ve yurtdışında diaspo-

ra oluşturacak ölçüde yayılan ve yeni bir 

dinsel kimlik alanı içerisinde hareketlenen 

tüm Alevi toplulukları ilgilendiren geliş-

meler söz konusudur. Örneğin, doğrudan 

Alevilikle ilgili (dernekler ve vakıfl ar gibi) 

demokratik kitle örgütleri kurulmuştur.10 

10 Çok yakın zamana kadar, birbirlerinden haberdar 
dahi olmayan Alevilikler kentlerde ve Alevi hareketi 
içerisinde yan yana gelmiş, etkileşime uğramıştır. Ale-
vileri dinsel yahut (çoğunlukla sosyalist referanslara 
sahip) siyasal örgütler içerisinde toparlamaya dönük 
uğraşılar ile Alevileri ortalama sol bir hareket içerisinde 
kitle gücü olarak örgütlemeyi hedefl eyen örgütsel giri-
şimler de bu toplulukları kaynaştırma işlevi görmüştür. 
Bu açıdan artık Türkiye’de ve (Avrupa’da daha yoğun 
olmakla birlikte) dünyanın farklı kıtalarında faal du-
rumda olan (dernek, vakıf ve hatta cemaat statüsünde) 
birçok Alevi örgütlenmesi mevcuttur. Özellikle küresel-
leşme süreci bağlamında görünür olan Alevi örgütlen-
meleri sürecini Cem Vakfı örneğinde irdeleyen antro-
polojik bir çalışma için bkz. Okan, 2004.
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Büyük kentlerde ortaya çıkan bu kuruluşlar 

“Cemevi” adı altında toplu ibadet mekânları 

olarak kullanılmaya başlanmıştır ve bu fi ili 

durum kentli Alevi hareketinin inşa ettiği 

kimlik taleplerinin belkemiğidir. Alevilik 

hakkında (yerli ve yabancı) politik ya da 

akademik içerikli ciddi bir ilgi artışı yaşan-

mıştır. Alevilik külliyatına nicelik ve nitelik 

bakımından hissedilir katkılar yapılmıştır 

ve çalışmalar/araştırmalar çok boyutlu ola-

rak sürdürülmektedir. Araştırma-inceleme 

eserlerinin yanı sıra süreli yayınlarda da 

hızlı bir artış görülmüştür. Alevilere ait 

görsel medya ortaya çıkmıştır. Gelinen aşa-

mada Alevilik, siyasi iktidarın Türkiye’de 

Sünni-İslam’ı referans alan yeni bir devlet 

ve toplum revizyonunda kuvvetli birer ma-

nivelaya dönüştürülen kimlik söylemleri-

nin de önde gelen argümanlarından birisi 

haline gelmiştir. “Açılımlar” mottosuyla da 

olsa devlet tarafından muhatap olarak kabul 

edilmiştir.11 

Fakat Aleviler, son yarım asra kadar ço-

ğunlukla kırsal yerleşimlerde ikamet etmiş, 

aralarında belirgin kültürel farklılıklar bu-

lunan da gruplardır. Dolayısıyla günümüz-

de hala “Alevilerin kim oldukları” ve hangi 

örgütün ya da siyasal görüşün onları tem-

sil ettiği soruları yanıtsızdır. Tartışmalar ve 

Alevileri tanımlama, temsil etme mücadele-

11 Açılımlar süreciyle ilgili şu değerlendirmelere bakı-
labilir: Borovalı ve Boyraz, 2015; Akdemir, 2014; Soner 
ve Toktaş, 2011.

leri devam etmekle birlikte, kent eksenli bir 

Alevi kimlik hareketi (son on yıl içerisinde) 

ciddi adımlar atmıştır. Farklı yerel kökler-

den Aleviler, belki de tarihte ilk kez, kitle-

sel mitinglerde yan yana gelmişler, Aleviler 

olarak yürümüşler ve kimlik haklarını talep 

etmişlerdir.12 

Sonuç itibariyle günümüzde Alevilik 

(tekil toplulukların yerel özgünlüklerini şu 

veya bu düzeyde içermekle birlikte) tüm 

Alevilerin hakkında hemfi kir oldukları ve 

açıkça ifade edip sahiplendikleri sosyal ve 

siyasal bağlamları kuvvetli bir dinsel kimlik 

haline gelmiştir. Bugün Alevi örgütlenmele-

rinin temel gayesi, Alevi kimliğinin her plat-

formda temsili ve Alevilikten doğan dinsel 

ve sosyal statülerin (uyruğu oldukları dev-

letlerce) kabul edilmesidir. Nihayetinde ise 

Alevilerin Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli 

düzeylerde (resmi ya da fi ili) tanınmaları 

gelmektedir. Alevilik-Cemevi ilişkisi, tartış-

malı da olsa, dinsellik ve ibadet alanlarını 

birleştirmesi ve “tanınmayı” modern/sekü-

ler kabullere göre ortaya çıkarması açısın-

dan kimliğin ana eksenini oluşturmaktadır. 

Şu da ifade edilmelidir ki Aleviler hakkın-

da yoğunlaşan akademik ve siyasi ilginin bi-

riktirdiği külliyat, genel geçer “Alevi Bektaşi 

12 Türkiye’de 2008 yılından itibaren Ankara, İstanbul 
ve İzmir gibi büyükşehirlerde “Büyük Alevi Miting”leri 
örgütlenmektedir. Yüzbinlerce Alevinin katıldığı mi-
tingler, kent eksenli Alevi hareketinin görünür olduğu 
en somut alanlardan birisi olmuştur.
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yazını”nı13 aşmamıza olanak sağlamakta ve 

çok yeni ufukları işaret etmektedir. Özel-

likle Alevilik tarihine dair ortaya çıkarılan 

yeni bilgiler, dinsel kimliğin tarihsel ve gün-

13 Alevilik yazınında sıklıkla karşılaşılan ön kabuller 

vardır. Örneğin, Alevilerin tarih sahnesinde (var olduk-

ları ilk günden itibaren) “baskılara uğradıkları, katledil-

dikleri ve fakat buna karşın inanç biçimlerini ve dünya 

görüşlerini inatçı bir şekilde korudukları” düşüncesi en 

belirginleridir. Bu yaklaşım tarihsel ve toplumsal bir 

olgu olan kültürel kimliğin, statik bir yapıymışçasına 

değerlendirilmesine önayak olmaktadır -ki son derece 

eksik ve hatalıdır. Örnekler çoğaltılabilir: “Alevilerin 

tüm baskılara karşı sürekli olarak muhalif ve isyancı bir 

siyasal tutum aldıkları savunusu”, ele alınması gereken 

bir başka sabit fi kirdir. Kuşkusuz ki Aleviliğin toplum-

sal tarihinde baskı ve direniş boyutuyla belirgin bir iz 

bulunmaktadır. Ne ki bu popüler görüşler Alevi top-

lulukların yerel yahut merkezi otoritelerle kurdukları 

ilişkilerin çeşitliliğini yansıtmaktan da uzaktır. Daha zi-

yade, aktüel muhalif siyasal beklentileri tahkim etmek 

maksadıyla değerlendirilmesine vesile olmaktadır. Ek 

olarak, Alevilik araştırmalarını ve değerlendirmelerini 

etkileyen bir başka ön kabul de Alevilerin “Kemalist 

Devrimle” kurdukları “doğal ittifak” savıdır. Alevileri, 

Osmanlıyla olan tarihsel karşıtlığı üzerinden ele alan bu 

düşünce, (her ne kadar kendi içerisinde çelişkili olsa da) 

onları öncelikle her daim devletle mücadele içerisinde 

olan bir kimlik alanı olarak kurgular. Ne ki şimdilerde 

(devlet yönetiminde ve kamusal yaşamda Sünni İslam’ı 

referans alan anti-laik restorasyonlar bağlamında), onu, 

mevcut siyasi iktidarın tasfi ye ettiği eski devlet bürok-

rasisiyle ittifak içerisinde devletçiliği savunan bir pozis-

yonda da değerlendirmektedir. Alevilikle ilgili bu tip 

çalışmaların geneline bakıldığında, tarihten güncele, 

Türkiye’de Aleviliğin “mağdur bir azınlığın” dini ya-

hut sosyo-kültürel bir gerçekliği olarak anlaşıldığı ve 

izah edildiği görülür. Değerlendirmeler ve tartışmalar, 

bu maddi zemin üzerine kurulur. Ancak günümüz Ale-

vi topluluklarının ve siyasal-dinsel aktörlerinin eğilim-

lerini ve eylemlerini bütünlüklü biçimde anlaşılmasını 

da kanımca engellemektedir.

cel konumlanışında son derece önemlidir. 

Örneğin Alevi Kürtlerin sosyal ve dinsel 

örgütlenmeleri, genellikle 16. yüzyıl son-

rasında Osmanlı Devleti’nin faydacı politi-

kalarla kabul ettiği Orta Anadolu merkezli 

Bektaşi tarikatının üretmiş olduğu edebi 

eserler ve ritüeller çerçevesinde ele alın-

mıştır. Onları diğer Anadolu Alevi toplu-

luklarından özgün biçimde ayıran kültürel 

yapıları derinlikli olarak okunamamıştır. 

Fakat gelinen aşamada, sözlü kültüre da-

yalı aktarım dışında dini ve sosyal yapıları 

ile sosyo-kültürel dünyaları hakkında yazılı 

eserlerin “bulunmadığı” kabulünün hâkim 

olduğu (Dersim eksenli) Alevi Kürtlerin, 

zannedildiğinin aksine ellerinde bizleri çok 

daha erken tarihlere götürebilecek şecere-

lerinin14 olduğu ortaya çıkmıştır. Genellik-

le “Buyruk”, “Velayetname”, “Cönk” gibi 

eserler bilinmekteyken ve genel-geçer Alevi 

Bektaşi yazını en erken 13. yüzyıla dek geri 

götürülebilirken, Alevi Kürtlerin sahip ol-

duğu “şecereler” gibi henüz ortaya çıkmaya 

başlayan yazılı belgeler ve yeni araştırmalar 

14 Şecereler, Alevilikte son derece önemli belgelerdir. 

Baba tarafından “kutsal” soy/kan bağını temsil eden 

şecereler dinsel meşruiyetin ve otoritenin yegâne kay-

naklarıdır. Ya İslam peygamberinin kuzeni Ali’ye daya-

narak ya da bu silsile içerisinde imamlardan “el alarak” 

Alevilik öğretisi yaymakla mükellef kılınan büyük din 

âlimlerine dayanarak, soy bağını ortaya sererler. Şece-

reler, genellikle dönemin İslam devletleri tarafından da 

onaylanmışlardır/mühürlenmişlerdir. Bu da onların 

“resmi” tanınmalarının ve diğer Alevi “ocaklar” kar-

şısındaki üstünlüklerinin bir kanıtıdır. Sözlü geleneğe 

yaslanan Alevi topluluklarda bu yazılı eserler ciddi kut-

sal bir nitelik taşırlar. 
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(Özcan; Gezik, 2013) neticesinde 11. yüzyıl 

gibi daha eski ve önemli tarihsel duraklara 

dek uzanabilmekteyiz. Ek olarak, Dersimli 

Alevilerin inanç biçimleri (Raa Haqi) üzeri-

ne antropolojik perspektifl e gerçekleştirilen 

dikkate değer çalışmalar arttıkça, konunun, 

genel-geçer bilgilerle ve söylemlerle anlaşı-

labilmekten ne kadar uzak olduğu da çarpı-

cı biçimde ortaya çıkmaktadır.

Alevi Kürtler ya da Dersim 
Aleviliği/Raa Haqi 

Alevi Kürtler, yakın zamana değin 

Ortadoğu’daki diğer çoğu topluluk gibi aşi-

ret tipi toplumsal örgütlenme biçimlerinde 

yaşayan, Kurmanci ve Kırmancki konuşan 

yerleşik ve yarı-göçer15 bir halktır.16 Ağırlıkla 

yaşadıkları coğrafi  mekân olarak “Dersim” 

ise bugün etno-kültürel ve sosyo-politik po-

püler bir kavram olarak karşımızdadır. Os-

manlı döneminde (idari olarak) Tanzimat 

reformları akabinde bugünkü Tunceli, Ela-

zığ, Erzincan ve Bingöl illerini kapsayan bü-

yükçe bir eyalet olarak karşımıza çıkar. 19. 

yüzyıl başlarındaki bu idari düzenlemeden 

15 Bugün çoğunlukla (farklı dil ve lehçelerde konuşan 

ve yine farklı inançlara sahip) Kürtlerin yaşadığı coğraf-

yada yüksek dağlık alanlara uyarlanmış göçebe yahut 

yarı-göçebe yaşam biçimleri, yerel toplulukları ve öz-

gün toplumsal örgütlenme modellerini kimliklendirici 

kültür öğeleri olarak ayırt edilebilir. Kürtler hakkında 

son dönemde Türkçeye çevrilmiş önemli bir kaynak 

için bkz. Strohmeier ve Yalçın-Heckmann, 2013.

16 Konu hakkında hazırlanmış önemli bir antropolojik 
eser için bkz. Eickelman, 1989.

itibaren 20. yüzyıl ortalarına dek sürecek 

olan bir “asayiş ve egemenlik sorunu”  ola-

rak Alevi Kürtlerle hemhal olan Dersim, 

genç Cumhuriyet’in bölgeye nihai müdaha-

lesini temsil eden 1937-1938 savaşları ve kat-

liamının ardından resmi olarak kaldırılmış-

tır. Ancak Alevi Kürtlerin bölgede sürekli-

leşen isyanları ve “bastırma harekâtlarıyla” 

dolu bir tarihsel geçmiş neticesinde biriken 

etno-kültürel ve sosyo-politik aykırılıkla-

rın sosyolojisi, onu, günümüz “kimlikler 

çağı”nda hayli popüler kılmaktadır. Bu ba-

kımdan Dersim ya da Dersimlilik, şimdi-

lerde çoğunlukla Tunceli’de yaşayan Alevi 

Kürt toplulukları sosyolojik ve mekânsal 

olarak nitelediği gibi, onu, kendisini çevre-

leyen geniş bir alandaki Alevi Kürt toplu-

lukların da “kutsal toprakları” haline getir-

miştir. Kuzeyde Erzincan, Kuzey Batı ve Ba-

tıda Muş ve Bingöl, Güney Batı ve Güneyde 

Elazığ, Malatya, Maraş ve Hatay, Batı’da ise 

Sivas gibi geniş bir alanda Kurmanci, Kır-

mancki ve hatta Türkçe konuşan diğer Ale-

vi Kürt toplulukları da kapsayan bir kimlik 

alanıdır.17 

17 Dersim aynı zamanda, tarihsel süreklilik içerisinde 

varolagelen Sünni ya da Hristiyan “öteki” topluluk-

ları da içeren bir kavramdır. Örneğin Kurmanci ve 

Kırmancki’nin yanı sıra ya da Türkçe konuşan alt soy 

grupları bulunan Şavak Aşireti son derece özgün bir ör-

nektir. Konu hakkında bilgi edinmek için bkz. Gültekin, 

2013.
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Dersim Aleviliğinin18, sahip olduğu bir 

tür “kast” sistemiyle diğer Alevilik örnekle-

rinden ayrıldığı söylenebilir. Burada inancın 

merkezinde Ali’yle, onun oğlu Hüseyin’le 

ya da peygamberin kızı Fatma’yla ilişkilen-

dirilen ve dolayısıyla İslam peygamberiyle 

“kan bağına” sahip “seyit aileleri” yer alır. 

“Kutsal soy”lar, “aşiret” temelinde örgüt-

lenmiştir ve silsile içerisinde bir dizi mistik-

ata19 da bulunabilir. Seyit ailelerinin, “kutsal 

soy bağı” nosyonu gereği, otoriteleri ve meş-

ruiyetleri tartışmasız kabul edilir. Oturduk-

ları belirli mekânlar ve onları kendilerine 

tabi olan “talip” aşiretlerin hâkimiyet alan-

larıyla birlikte tamamlayan bir teritorya söz 

18 Burada şu önemli konuya da kısaca yer vermek 

gereği duyuyorum. “Dersim Aleviliği” olarak bugün 

yaygınlıkla kabul gören tanımın kapsadığı topluluklar, 

yakın bir zamana kadar kendi inanışlarını “Raa Haqi” 

(Hakikat Yolu) olarak tanımlamaktaydılar. Gerek teo-

lojik gerekse ritüel bağlamında Raa Haqi’nin bir yanda 

Ortadoğulu birçok dinsel inanışla, özellikle “heteredox” 

kabul edilen etno-dinsel topluluklarla olan yakınlıkları 

dikkati çekerken bir diğer yanda içerisinde tanımlan-

dığı Aleviliklerden olan özgün farklılıklarıyla ayrıldığı 

belirtilmelidir. Bugün büyük oranda, Türkiye’de yaşa-

nan konjonktürel gelişmeler bağlamında yenilenme, 

homojenleşme eğilimi içerisinde yerel özgünlükleri 

önemli dönüşümlere uğrasa da özellikle sözlü kültür 

bağlamında karşımıza çıkan öğeleri, bizlere Alevilik 

tartışmalarında çok önemli fi kirler sunmaktadır. Raa 

Haqi hakkında önemli bir giriş kitabı için bkz. Çakmak, 

2013. 

19 “Düzgün Baba” ya da “Kemere Duzgı” bu konudaki 

bir çok örnek yalnızca biri fakat en popülerlerindendir. 

Konu hakkında farklı görüşler için şu kaynaklara bakı-

labilir Çakmak, 2013; Danık, 2006 ve Gürdal, 2006.

konusudur.20 Kutsal aileler, bu aşiretlerden 

ortaya çıkan alt soy grupları ve kendilerine 

tabi aşiretlerin yanı sıra tarihsel süreçte de-

mografi k artış içerisinde zamanla ana kol-

lardan koparak ayrılan diğer alt soy grupla-

rı, ilk etapta oldukça karmaşık bir görünüm 

sunar. Bu toplumsal örgütlenme modeli 

geçtiğimiz yüzyılın ortalarına değin varlığı-

nı koruyabilmiş ve yüzlerce yılın toplumsal 

birikimini son derece zengin sözlü kültürle 

taşımıştır.

Kutsal aşiretler arasında oluşan dinsel-

politik bir hiyerarşi ilişkisinden de bahset-

mek gerekir. Bu aşiretler içerisinde dinsel 

yetkiyi ve otoriteyi elde tutan aileler arasın-

da belirli dinsel makam ve bağlılık ilişkileri 

mevcuttur. Kesinlikle değiştirilemez, esne-

tilemez. Ardından kutsal aileler ile geri ka-

lan aşiretler arasındaki ilişkiler gelir. Diğer 

aşiretler, yani “talipler” ya da “müritler”, 

söz konusu kutsal aşiretlere tabiiyet teme-

linde bölümlenmiştir ve bu da kesin sınır-

larla belirlenmiştir. Birey, doğumla birlikte 

kastlardan birine ait olur ve değiştiremez. 

En azından kültürel ideal böyledir. Ayrıksı 

örnekler, seyit aşireti değiştirme gibi, sözlü 

kültür içerisinde bulunabilir. “Düşkünlük” 

ise tüm kültürel örüntünün dışını tanımlar, 

ancak topluluktan atılma yoluyla dışarı çıkı-

labilir. Kişi ya bir talip aşiretin üyesi olarak 

20 Benzer kast sistemine dayalı dinsel-sosyal örgüt-

lenmeler farklı dinsel inanışlara sahip topluluklarda 

da görülmektedir. Mutlaka bkz. Strohmeier ve Yalçın-

Heckmann, 2013. 
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doğmuştur ve kendi aşiretinin “piri” olan 

ocağa mensup bir tarikat üyesidir ya da se-

yit soylu bir ailenin üyesi olarak dünyaya 

gelmiştir ve dinsel statü kazanmaya doğuş-

tan hak kazanmıştır. 

Bu ilişkisel yapıda karşımıza “mürşit” 

- “pir” - “rayber” - “talip” kastları çıkar. 

Dinsel, sosyal yapı pir üzerinden yürür. Ek-

sen odur. Pir, yılda bir kez taliplerini gezer. 

Gittiği köylerde büyük hürmet ve sevgiyle 

karşılanır. Cem tutulur ve dinsel konular 

olduğu kadar topluluk içi ya da topluluk-

lar arası sorunların çözümü de görüşülür. 

Yıllık, mevsimsel çevrimde sonbahara denk 

gelen bu ziyaretleri pir, yaya olarak ken-

disine eşlik eden kişilerle gerçekleştirir ve 

bu yolculuk da dinsel-mistik bir karakter 

barındırır. “Rayber” ya da “Rehber”, pirin 

yokluğunda dinsel (ve sosyal) konularda pir 

adına referans olan, “yol gösteren” kişidir. 

Talip ise bu hiyerarşinin alt basamağında, 

onlara tabi olandır. Öte yandan seyit aileleri 

arasında da “pir” ve “rehber” ilişkisine ben-

zer bir hiyerarşi söz konusudur. Bu noktada 

pirin pirine “mürşit” denir. Bunu dairesel 

bir döngü olarak da kurgulayabiliriz -ki pra-

tikteki karşılığı da böyledir. Yani pirin piri, 

talibin mürşididir, taliplerin pirleri hakkın-

daki şikâyet vb. taleplerini değerlendirip 

“onu denetlediği” bir dinsel makamı işaret 

eder. 

Burada işler biraz daha karmaşık hale 

gelir çünkü tüm seyit aileleri arasında, çok 

farklı dinamiklere bağlı benzer bir “talip” - 

“rehber” - “pir” ve “mürşit” hiyerarşisi ve 

ilişkileri söz konusudur. Üstelik bazı seyit 

aileleri/aşiretleri arasında zamanla ortaya 

çıkmış bulunan alt soy grupları arasında 

da yine aynı hiyerarşinin açığa çıktığı gö-

rülebilir. Bu dinsel-sosyal hiyerarşi ilişkileri 

sarmalının ekonomik bir temeli de vardır. 

“Çıralık”21 olarak bilinen bu uygulama, ger-

çekleştirilen dinsel-sosyal rollerin karşılığı 

olarak alt kastın üstüne ödediği bedeldir. 

Sonuç olarak, bu üçlü örgütlenme modeli 

hem talip aşiretleri seyit aşiretlerle hem de 

seyit aşiretleri kendi içerisinde dış dünyaya 

karşı “kutsal” bağlarla çevrelemiş ve dağıl-

masını engellemiştir. Alevi Kürtlerin yüzyıl-

lar süren çevresel baskılar ve modern dün-

yanın tüm ayrıştırıcı etkilerine karşı dinsel 

ve sosyal kimlik alanlarını hala bir şekilde 

yaşatabilmelerini sağlamış görünmektedir. 

Dersim Aleviliğinde Kutsal 

Mekân/Jiare/Ziyaret

Dersim Aleviliğini tamamlayan ikin-

ci ana eksen, kutsal mekân kültleri çevre-

sinde şekillenen kimi inanışlar ve uygu-

lamalardır. Yukarıda bahsettiğimiz seyit 

aileleri merkezli dinsel otorite ve hiye-

rarşi, taliplere ait olan ve seyitlerin de sa-

hiplenip içerdikleri bir tür “halk (talip) 

21 Konuyla ilgili ilk çalışmalardan birisi için bkz. Gezik, 
2013.
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dinselliği”22 içerisinde de görünür olmakta-

dır. Burada karşımıza ayrı bir ilişkisel boyut 

olarak doğa tapıncı pratiklerinin etkin bi-

çimde görünür olduğu kutsal mekân kültle-

ri çıkmaktadır. 

22 Antropolog Gellner (1994: 3-27) İslam’ın toplumsal 

karakteri üzerine olan değerlendirmelerinde, onun, 

inanç ve uygulama bakımından temel olarak iki bölüm-

de ele alınabileceğini tartışır. Buradaki ayrım, temel-

de, İslam’ın kurumsallaşan, yani toplumsal yaşamın 

sosyo-ekonomik temelini oluşturan sisteme göre seçil-

miş, biçimlendirilmiş, katı kurallarla sistematikleştiril-

miş yönü ile çoğunlukla bu merkezilikten gerek geçim 

biçim gerekse de sosyo-kültürel yaşam biçim olarak 

görece daha uzak olan toplumsal hayat içerisindeki 

inanma ve uygulamalarına dayanmaktadır diyebiliriz. 

Daha ziyade kırsal kesime, kent yoksullarına dayanan 

bu tip ikinci tür inanmalar ve ritüeller, gerek gündelik 

yaşamda gerekse de literatürde derin tarihsel geçmişi 

ve aynı zamanda güncelliği bakımından da geniş yer 

kaplamaktadır. “Halk İslamı” ya da “halk dinselliği” 

kavramı üzerine yapılan tartışmalara baktığımızda bu 

tip inanma ve uygulamaların esas olarak halk kültürü 

içerisinde yer aldığını görürüz. Yerel topluluğun eko-

nomik, sosyal, siyasal gündelik yaşamında ve kozmo-

lojisinde belirli bir tarihsel bütünlüğe yaslanmaktadır. 

Çoğunlukla da farklı inanç biçimlerinden öğeler barın-

dırmakta ve “devlet”in kabul ettiği “resmi” inanma ve 

uygulamalardan ayrışan içerikler barındırdığını görü-

rüz (Ocak, 1996: 15). Bu bakımdan Türkiye’de yaşayan 

tüm etno-kültürel topluluklarda belirli kurallar ve buy-

ruklarla sistematikleşmiş inanma ve pratiklerin dışında 

farklı inanma biçimlerine de sahip oldukları görülür. 

Özellikle “kutsal mekân kültleri ve ritüelleri” bakımın-

dan önemli benzerlikler taşıdıkları rahatlıkla ifade edi-

lebilir. Raa Haqi’de de benzer bir gerilim, Seyit aileleri 

ile ayrı bir iktidar alanı ören kutsal mekânlar arasında 

gözlemlenebilir.

Kutsal mekân kültleri, cemevleri yahut 

dernekler, vakıfl ar vb. modern dini-sosyal 

kurumların olmadığı bir dinsel-büyüsel 

süreçler bağlamında Dersim Alevilerinin 

gündelik hayatın akışı içerisinde gerçekleş-

tirdikleri dinsel pratiklerin odak noktası ola-

rak karşımıza çıkar. Dersimlilerin çoğunlu-

ğunun konuştuğu Kırmancki dilinde “jiar”23 

olarak yer bulan bu kültler iki ana başlıkta 

toparlanabilir. 

Jiar, bir anlamıyla, “kutsal emanet” de-

mektir. Ağaç asa, kılıç, anahtar yahut benzer 

“kutsal emanetler” olarak kabul edilen jiar-

lar, doğaüstü güçlere sahip kişileştirilmiş var-

lıklardır. Bu emanetlerin koruyucusu, bekçi-

si olan aileler ya da ocaklar tarafından muha-

faza edilirler ve birtakım mistik-büyüsel gi-

zil güçlere sahip olduklarına inanılır. Büyük 

çoğunluğu sağaltım ritüellerinde kullanılır. 

Bireysel olduğu kadar toplumsal boyutta da 

dünyevi yaşamda “batın dünyanın” temsil-

cileri olarak kabul görürler. Asıl ilginç olan, 

jiar-ların bizatihi kendilerinin, muhafaza 

edilecekleri yerleri yani aileleri ya da ocak-

ları seçmeleridir (Çakmak, 2013: 171-176). 

Bu da Raa Haqi’de kutsal mekân kültlerinin 

23 Kısaca belirtmek gerekir ki Dersimli Alevilerin 

konuştuğu diller olan Kırmancki ve Kurmancı Hint-

Avrupa dil grubu içerisindedir. Buna göre, doğa ve in-

san hayatındaki her obje “eril” yahut “dişi”dir. “Jiar”lar 

da eril ve dişi olarak karşımıza çıkarlar ve bu cinsiyet 

kozmolojisi temelinde sahip oldukları karakterler, sem-

boller, imgeler bizi son derece derinlikli ve zengin bir 

kültürel dünyaya taşır.
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dünyevi otoritelerin dışında, iktidar kayna-

ğını “batın âlemden”24 alan özerk bir yapı ya 

da aktör olarak tahayyül edilmesini göster-

mesi bakımından çok önemlidir. Dersim Ale-

viliğinde kutsal mekân kültleri, rehber-pir-

mürşit gibi dinsel otoritelerin dışında, halk 

dinselliğine dayanan özgün, ayrı bir iktidar 

ve güç ilişkileri alanı ortaya çıkarmaktadır. 

Jiar, bir diğer anlamıyla da “kutsal 

mekân” demektir. Dersim, kuvvetle muh-

temel, bu kategorideki kutsal mekânların 

sayıca en fazla olduğu Alevi coğrafyası 

olarak işaret edilebilir. Bu coğrafi -kültürel 

alanda Jiar-lar belirli bir kişiye ait olabildiği 

gibi aile-hane-soy-ocak gibi bireyden aşire-

te uzanan soy zincirleri bağlamında veya-

hut da mezra-köy-ilçe-bölüm ve hatta bölge 

gibi coğrafi  bağlamda, sahip oldukları etki 

derecelerine göre sınıfl anabilirler (Gültekin, 

2004). Bu haliyle, sadece “Tunceli il sınır-

24 Dersim Aleviliği (Raa Haqi) kozmolojisinde iki dün-
ya kurgusu başattır. “Neq Dina”, zahiri dünya anlamı-
na gelir, yani yaşadığımız dünyadır. Haq, bu dünyayı 
(içindeki her şeyle birlikte) yaratmış ve çekilmiştir Raa 
Haqi’de dünya hayatı içerisindeki her şey Haq’ın nu-
rundandır. Dolayısıyla belirli bir ibadet mekânı yahut 
standartlaşmış ritüeller görülmez. Pratikte ise samana, 
mekâna, bireye yahut topluluğa uyarlı bir ilişkisellik bi-
çiminde dinsel yaşam görünür olmaktadır. “Haq Dina” 
ise “Batıni Dünya” anlamındadır. Burada ise Haq’ın 
zahiri dünyada yaşayanlara “aracı” kıldığı evliyalar/
ziyaretler, “mılaketler” ve çeşitli varlılar hüküm sürer. 
Dersimli Alevilerdeki yaygın “jiare/ziyaret” kültleri bu 
kategorideki varlıklarla ilişkilidir. Burada oldukça zen-
gin, derinlikli bir kozmoloji dikkati çekmektedir. İnsan, 
Batıni Dünyadaki bu temsilciler vasıtasıyla Haq’la te-
mas etmiş olur. Raa Haqi inancı hakkında önemli bir 
giriş kitabı için bkz. Çakmak, 2013. Ayrıca bkz. Gezik 
ve Çakmak, 2010.

ları” içerisinde kalan jiar-ların (bugün halk 

arasında yaygınlıkla “ziyaret” olarak bilin-

mektedir) sayısı en az birkaç bin olarak ve-

rilebilir.

Bu bağlamda, mevcut jiar-ları nitelikle-

rine göre sınıfl amak istersek, şu kategorileri 

değerlendirebiliriz: 

a) Mezarlar:

Çoğunlukla, hayatta oldukları dönem-

de gösterdikleri kerametlerle yaşadıklarına 

ve bu özelliklerini ölümlerinden sonra da 

devam ettirdiklerine inanılan kişilerin me-

zarları, jiar statüsündedir. Dersimli Alevi 

topluluklar açısından, içerisine doğdukları 

seyit ailesinin yahut talibi oldukları ailenin 

kutsal atasına ait mezar, doğal olarak, bu 

inancın merkezi öğesini oluşturur. Yanı sıra, 

bu ailenin faaliyet alanı içeresinde kalan böl-

gelerdeki diğer mezar kültleri gelir.

Dersim’de mezar yeri biçimindeki ziya-

retlerin iki önemli nitelik farklıyla birbirle-

rinden ayrıldıkları söylenebilir. İlki, çoğun-

lukla “türbe” yahut “yatır” olarak bilinen, 

geçmişte yaşamış olduğuna inanılan ve 

kendilerine kutsallık atfedilen kişilerin me-

zarlarından oluşur. Bu mezarlarda “Seyit”, 

“Baba”, “Dede”, “Sultan”, “Hacı” gibi kut-

siyet atfedilen isimler taşıyan kişilerin yat-

tığına inanılır. Mezarlar, çoğunlukla, etrafı-

nı çevreleyen yahut üstünü örten yapılarla 

birliktedirler. Bu tür ziyaretlerin kimisinde, 

mezar sahibinin kimliğini yahut türbeyi 

yaptıran kişinin kimliğini aktaran yazıtlar 
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bulunur.25 Bazılarında ise bulunmaz. Hara-

be halindedirler ve ait oldukları söylenen 

şahıslar, çoğunlukla söylenceleriyle kimlik 

kazanırlar. Bu tarz mezar-ziyaretlere nere-

deyse sadece Çemişgezek, Pertek ve Maz-

girt hattında rastlanması anlamlıdır. Bu 

merkezler, erken dönem Anadolu uygarlık-

larından günümüze aktif birer idari-ticari 

merkez olma misyonu üstlenmiş yerlerdir. 

Dolayısıyla ziyaretin/jiar-ların somutlaştığı 

mekân, insan eliyle inşa edilmiş yapılar biçi-

minde belirmektedir. 

İkinci tip mezarlar, üzerlerinde yahut 

çevrelerinde yapı bulunmayanlardan olu-

şur. Kimliklerini belli edebilecek herhangi 

bir yazılı kaynak yoktur. Bu tip mezarlarda 

yatan kişiler de yine çoğunlukla yukarıdaki 

isimlerle anılırlar. Önceki gruptan anlamlı 

bir farkla ayrışarak, Dersim’in iç ve kuzey 

kesimlerinde yaygınlıkla görülürler. Çoğun-

lukla seyit aileleriyle ilişkilendirilmişlerdir. 

Hemen hepsinin yaşayan toplumsal bilinç 

25 Burada bir konuya da dikkat çekme gereği duyuyo-
rum. Dersim’de 2000’li yıllarla birlikte (yine bir devlet 
politikası gereği) görece durulan çatışma süreci içerisin-
de birçok ziyaret, hem devlet (valilik) hem dernek, vakıf 
vb. tüzel kişilik tarafından “elden geçirilmiş”tir. Yolları 
yenilenmiş, kaba restorasyonlar uygulanmıştır. Bu bağ-
lamda, bazı önemli ziyaret alanlarında, ziyaretin sahi-
biyle ilgili varolan söylencelerden “bazıları” seçilerek 
büyük tabelalarla ziyaretçilere sunulmuştur. Söylence-
leri yazıya döken ve “tescilleyen” bu tabela yazımında, 
yerel kültürel özelliklerin önemli ölçüde aşındırıldığı, 
söylencelerin orijinal içerik ve anlamlarından uzaklaş-
tırıldığı da görülmektedir. Bu süreç, Aleviliğin gerek 
yerel gerekse siyasi iktidarla ilişkili aktörlerce yeniden 
biçimlendirilişi konusunda oldukça önemli olaylar ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

içerisindeki kimliği, onlara atfen anlatılage-

len söylenceleridir. Bu söylenceler, ilgili jiar-

lar hakkında gerekli tüm bilgileri içerirler. 

Karakterlerin yaşadıkları süreçteki tecrübe-

leri, günün gerçekliğine göndermelerle yük-

lüdür. Toplumsal davranış kodlarının ve 

değer yargılarının asli belirleyenleridirler. 

Karakterlerin sahip oldukları farklı mistik 

güçler, birbirlerinden olan farklılıklarını ve 

aralarındaki hiyerarşik yapılanmayı yansıt-

tıkları kadar aynı zamanda kendi özgünlük-

lerini de içerir.26 

b) Doğal Mekânlar

Bu tip jiar-ların esas unsurlarını dağlar, 

göller, nehirler, ormanlar yahut yine mistik 

bir takım nitelikler atfedilmiş doğal özellik-

li daha küçük yerler oluştururlar. Buralara 

dair inanışlara daha ziyade iç ve kuzey ke-

simlerde rastlanılmakla birlikte Alevi toplu-

lukların yerleşim alanlarının hemen tümün-

de görülür.27 Denebilir ki bu kategorideki 

26 Söylenceler, tüm mezar-ziyaretler için esaslı bir iş-
levsel rol oynar. Mezar sahibinin kimliği ve marifetleri 
hakkında sadece yazılı ve geleneksel sözlü kaynaklarca 
edinilen bilgiler asla yeterli değildir ve çoğunlukla gün-
delik yaşamda üstlendiği rollerde pek önem taşımazlar. 
Burada devreye, bu söylenceleri destekleyen, yakın 
geçmişe ait kişisel deneyimleri aktaran anlatılar girer. 
Örneğin, bazı hastalıkların sağaltılması konusundaki 
olumlu pratikleriyle yaygınlıkla tanınan bir ziyaret ye-
rinin, yakın geçmiş içerisinde bire bir bazı örneklerde 
gösterdiği kerametler, söylencesinden ziyade işlevsellik 
kazanır ve tüm sorulara cevap sunabilir.

27 Göçer, yarı-göçer ve yahut yerleşik (farklı mezhep-
lere tabi) Sünni Kürt topluluklarda da benzer kutsal 
mekân kültleri inanışlar görülmektedir. Bu konudaki 
karşılaştırmalı tartışmalar için bkz. Gültekin 2005, 2010 
ve 2013.
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kült objelerinde ve bunlarla ilgili ritüellerde-

ki çeşitlilik, yaygınlık Dersim Aleviliği’nin 

en özgün yanıdır. Öylesine kendine özgü-

dür ki bu çerçevede örgütlenen inanışlar, 

seyit aileleri eksenli toplumsal örgütlenme-

ye kimi zaman eş statüde tutulmuşlardır. 

Kimi durumlarda ise kutsiyet prestijileri 

daha ağır basar. Söz konusu rekabet, pirler 

ve rehberler ile kutsal mekânlar arasında 

belirgin bir gerilimi doğurmakta ve dikkati 

çekmektedir.28 

Ayrıca şu husus da çok dikkat çekicidir. 

Topluluk içerisindeki sosyal statüler ve yer-

leşim mekânları arasında paralellik gösteren 

“hiyerarşik” bir düzen söz konusudur (Gül-

tekin, 2004). Bu ilişkileri de şöyle kategori-

leştirmek mümkün olabilir: 

i)  Dengenin en alt basamağında, deyiş 

yerindeyse, “bireye” ya da “aileye” 

özel jiar-lar gelir. Coğrafi  koşulların 

toplu yerleşimlere müsaade etme-

diği iç ve kuzey kesimlerdeki yük-

28 Bu gerilim, tüm kitabi ve kurumlaşmış dinler ile 
kendilerine alternatif ya da rakip gördükleri ve halk 
arasında yaşatılan inanmalar ile onları temsil eden 
kişiler ve gruplar arasında çok yaygın olarak görü-
lür. Örneğin (Sünni) Diyanet İşleri Başkanlığı, Sünni 
halkın yatır ve türbelere fazla rağbet etmemesi, iba-
detlerini camilerde kendisinin yönettiği şekilde ger-
çekleştirmesi ve dinsel pratiğin ekonomik boyutunun 
da kendisinin belirlediği şekilde uygulanmasını vaaz 
eder. Yahut popüler mekânları (Örn. Eyüp Sultan) 
kontrol altına alarak, ekonomik ve sosyal-siyasal 
içeriğine müdahil olaya çalışır. Ancak “halk İslam’ı” 
pratiklerinde, farklı iktidar alanları oluşur ve bu tür 
kutsal mekânlarda yine farklı alt iktidar odakları (ce-
maatler vb.) devreye girer. 

sek dağlık alanlarda ve güneydeki 

küçük yerleşim birimlerinde göz-

lemlenebilir. Bu durumda jiar, izole 

bölgelerde çoğunlukla tek başlarına 

veya birkaç aileyle birlikte yaşayan 

insanların kullandıkları bir kutsal 

mekân olmaktadır. Bu jiar-lardan, 

evliyalarla/seyitlerle ilişkilendiri-

lenlerine nerdeyse hiç rastlanmaz. 

Daha ziyade “melek/mılaket” kült-

leriyle ilişkilidirler.29

ii)  “Nisange”, bir yönüyle ilk kate-

goride değerlendirilen bireye, ai-

leye yahut belirli yerel bir alan-

daki yerleşimcilere özgü jiar ka-

tegorisinde değerlendirilebilir 

kutsal mekânlardandır. Nisange, 

“nişangâh” anlamında kullanılabi-

29 Melek inançları/kültleri, tümüyle yöresel özellik-
ler barındırır. Karmaşık ilişkiler içerisinde doğrudan 
büyük ruhani seyitlere bağlı olabildikleri gibi bağım-
sız olarak da tahayyül edilebilirler. Tıpkı dünya gibi 
meleklerin yaşadıklarına inanılan batın âlemde de iyi 
ve kötü arasında mücadele durmaksızın sürer gider. 
Batın âlemde vücut bulan melekler, tıpkı insanlar gi-
bidirler. Aile sahibi olanların varlığından, zaman za-
man düğünlerinin seslerini duyanlardan bahsedilir. 
Melekler, mistik birtakım özelliklere de haizdirler. 
Çeşitli kılıklara bürünebilirler. Hayvanlara dönüşe-
bilirler. Kendi aralarında hiyerarşik bir düzen vardır 
ve insan olmanın tüm özelliklerini taşırlar. Kimileri 
iyiliksever ve zararsızdır. Kimileri ise insanlara ve 
hayvanlara karşı son derece kötüdürler ve sürekli 
bunun için çalışırlar. Bu sebepten aralarında aman-
sız bir savaş sürüp gider. Bu savaşın bir yönü kendi 
aralarındaki hâkimiyet savaşlarıdır. Diğer bir yönünü 
ise Dersimliler’in geleceği konusundaki niyetleri oluş-
turur. Üstün gelen yazgıyı belirleyecektir (Comerd, 
1997: 84 – 104).
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lir. Özel bir yerin “işaretlenmesi” 

manasındadır. Nisange-ler yüksek 

tepelerde, zirvelerde yahut yamaç-

larda görülebilir. Nisange-nin be-

lirleyici özelliği, konulduğu nok-

tadan prestiji ve dinsel-büyüsel 

kuvveti yüksek bir başka ziyareti 

görmesidir. Nisange-nin bulundu-

ğu yerde yaşayanlar, onun sayesin-

de, gidilmesi her zaman mümkün 

olmayan ziyaretlerin “yerel temsil-

cileri” vasıtasıyla o ziyarete gitmiş 

gibi ibadet edebilme imkânı elde 

ederler. Ayrıca, Gezik ve Çakmak 

(2010: 139-140) Nisange-lerin büyük 

ziyaretgâhların giriş ve çıkış süreç-

lerini sembolize edecek şekilde de 

kullanıldıklarını ifade etmişlerdir.

iii) Üçüncü kategorideki kutsal 

mekânları, ilk kategorideki yerle-

şimlerin birlikte anıldıkları daha üst 

bir bölgesel aidiyet kurgusu içerisin-

de değerlendirmek gerekir. Bu bir 

köy ve çevresi olabildiği gibi, daha 

dağlık bölgelerde belirli alanlar (va-

diler, yamaçlar vb.) da olabilir. Bu 

gruptaki ziyaretler, ilkinden statü 

olarak daha yüksektedir ve mistik 

güçleri de daha baskındır. Diğer zi-

yaretlere günlük olarak gidilebilir-

ken, bu ziyaretlere özel durumlarda 

gidilir. Ayrıca Raa Haqi’ye göre yıl-

lık takvimdeki belirli gün ve hafta-

larda gerçekleştirilen ritüeller için 

de bu ziyaretler kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla bu mekânlar, etki ala-

nındaki topluluğun ya da topluluk-

ların toplanma yeridir. Bir üst ma-

kamda değerlendireceğimiz ziya-

retlere ulaşma imkânı bulunmayan 

kutsal günlerdeki ritüellerin biricik 

adresi yine bu ziyaretlerdir.30

iv)  Bu gruptaki ziyaretler çok daha ge-

niş bölgeleri etkileri altında tutan 

kutsal mekânlardan oluşur ve bun-

ların büyük çoğunluğu doğrudan 

evliya/seyit söylenceleriyle ilişkili-

dir. Bu ziyaretler yılın tüm zaman-

larında ve bilhassa kutsal günlerde 

ziyaretçilerini ağırlar. Çoğunlukla, 

etki alanları dâhil oldukları aşiret 

bölgelerinin sınırlarıyla örtüşür. Bu 

aşiretlerin bazıları seyit aileleri ola-

bilir. Kişileştirilen kutsal mekân ya 

da veli kültleri içerisinde sınıfl aya-

bileceğimiz özellikler gösteren bu 

mekânlar, doğrudan seyit ailesinin 

kutsal atasına ait olabildikleri gibi 

onun sonraki kuşaklarından gelen-

lere de ait olabilirler. Bu ziyaretlerin 

etki dereceleri, diğerleri kıyas kabul 

etmeyecek ölçüde ileridir ve tümü-

nün bir nevi piridir/seyididir. Çün-

kü ziyaretler de kendi aralarında 

30 Ziyaretlerin etki derecelerine göre, meleklerinin 
sayıları ya da etki dereceleri değişebilir. Doğal olarak 
buralardaki melekler daha etkindirler. Ek olarak belir-
tilmelidir ki bu dereceye kadar olan ziyaretlerin her bi-
risinin kendisine has özellikleri vardır. Bu özellikler, ço-
ğunlukla doğrudan ziyaretin meleklerle ilişkilendirilir. 
Tüm ziyaretlerden istisnasız kişileştirilerek bahsedilir 
ve özellikler tekil şahsa indirgenerek kullanılır. 
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bazı hiyerarşik dengelere sahiptir-

ler ve bu da mıntıkasındaki seyit ai-

lelerinin karşılıklı pirlik–mürşidlik 

ilişkileriyle ilgilidir. Paralel olarak, 

ziyaretler de dünyevi süreçlere ka-

tılırlar. Örneğin, bazı aileler arasın-

daki dini statüler, söylenceler aracı-

lığıyla onanmışsa ve bu anlatılage-

liyorsa, anlatıyı tamamlayan güncel 

gelişmeler de birebir şahitlik edilen 

ziyaret kerametleridir. Bu ziyaret-

lerin zaman zaman kendi araların-

da “kandil gönderdiklerine”, “ateş 

topu attıklarına” inanılır.

Kutsal mekânlar arasında yaptığımız 

bu “hiyerarşik” sınıfl andırmanın esası, yer-

leşim birimlerinin dağılımına ve bu birimle-

rin oluşturduğu toplumsal sınırlara dayan-

maktadır. Buna göre “talip” olan bir birey, 

doğallıkla içerisine doğduğu geniş ailenin 

(hanenin) bir üyesidir. Çoğunlukla birbir-

leriyle kan bağı ilişkileri de bulunan hane-

lerin oluşturduğu belirli bir soy grubunun 

da (köy yahut belirli bir mıntıka) üyesidir. 

Bu durum ilk kategorideki ziyaretlerin top-

lumsal yaşam içerisinde işlerlik kazandığı 

toplumsal kesimi doğrudan kapsamaktadır. 

İkinci olarak birey, bu toplulukların bir par-

çası oldukları daha üst bir kimlik aidiyeti 

olan aşiretin üyesidir. Son olarak da kendisi 

gibi aynı seyit ailesine talip olan diğer aşiret-

lerle birlikte daha geniş bir coğrafi  alanın ve 

kimliğin bir parçasıdır. Üçüncü ve dördün-

cü kategorideki ziyaretler de bu hiyerarşiyle 

doğrudan ilgilidir.

Ziyaretlerden Cemevlerine Kutsal 

Mekânın Dönüşümü 

Günümüz Alevi topluluklarını, “gele-

neksel Alevilik” ve “modern Alevilik” kav-

ram setleriyle, tarihsel ve sosyo-kültürel bir 

kırılmanın tezahürü olarak değerlendiren 

araştırmacıların en popüler örneklerinden 

birisi “Cemevleri” konusudur. Bu eğilimin 

argümanlarını inşa ettiği tarihsel geçmiş-

te iki önemli birikme sürecinin öne çıktığı 

görülür. İlki, 1950’li yıllardan itibaren Tür-

kiye genelinde görülen kente göç ve yeni 

kentleşme dinamikleri bağlamında, (hem-

şerilik ilişkileri üzerinden) mekânsal yo-

ğunlaşmalarla beliren “Alevi mahalleleri” 

olgusudur. Buna göre, mahalleler 1960’lı ve 

1970’li yıllarda etkili bir siyasallaşma süreci 

yaşayacaklar ve bu da ikinci tarihsel süre-

cin gelişimini mayalayacaktır. Fakat bu ilk 

süreçte “geleneksel Alevilik” ilişkileri esas 

olarak belirleyicidir. Kırla olan ilişkiler kuv-

vetlidir (Okan, 2004). İkinci tarihsel birikme 

alanı ise 1980 sonrasıdır. Türkiye, kamusal, 

siyasal ve ekonomik düzenini (geride kalan 

yaklaşık 40 yılda) topyekûn değiştirdiği için, 

dünya konjonktürünün de etkisiyle, “ge-

leneksel Alevilik” “modern bir kimlik söy-

lemine” dönüşecektir. “İnançtan kültüre”, 

“sözden yazıya”, “geleneksel kurumlardan 

(pir-talip ya da musahiplik vb.) anayasal tü-

zel kişiliklere (dernek, vakıf vb.)” gibi “ge-

çişleri” sembolize eden kategorik başlıklar, 

bu dönüşümün temel sacayakları olarak öne 

sürülmektedir.31

31 Bu minvaldeki görüşleri karakterize etmesi bakımın-
dan bkz. Yıldırım, 2012.
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Farklı yerel etno-kültürel özgünlükler 

taşıyan Alevi toplulukların yaklaşık yarım 

yüzyıldır, kır ve kent bağlamında yoğunla-

şarak ürettikleri yeni ilişkisel kültür örüntü-

lerinin, topluluğun yaşam ve geçim biçimle-

rinde olduğu kadar düşün biçimlerinde de 

dönüşümlere neden olduğu aşikârdır. Ne ki 

bu süreci, keskin kopuşlarla “öz”den uzak-

laşan dönemler silsilesi yerine, tarihsel ola-

ğan süreklilik ilişkileri içerisinde okumak 

daha doğru bir yöntem olacaktır. 

Örneğin cemevlerinin günümüzde 

(özellikle büyük şehirlerde yanayana gelen 

farklı yerel aidiyetlerden) Alevilerin dini bir 

topluluk olarak tanınma mücadelesinin ve 

sosyo-kültürel hak taleplerinin belkemiğini 

oluşturduğu açıktır. Cemevleri, bir yanıyla 

dini bir topluluk (ya da cemaat) olarak Ale-

vilerin modern kentli bir yaşam içerisinde 

beliren homojenleşmiş, kurumsallaşmış bir 

dinsellik mekânıdır, bir diğer yanıyla kimlik 

mücadelesinin siyasal boyutunun örgütlen-

diği “sivil toplum” kurumları olarak sosyo-

kültürel hayatın önemli bir bileşenidir. Bu 

bağlamda cemevleri, Alevi ritüellerin ger-

çekleştirildiği kurumsallaşmış bir kutsal 

mekân olabilmiş midir? Bir dinsel inanç biçi-

mi olarak Alevilik, bu mekânsal kurguyu ne 

ölçüde içermiştir? Bu durum, bütün resim 

için geçerli midir? Gelenekselden (ve hatta 

otantiklikten) moderne uzanan, tarihsel ke-

sintili Alevilik kurguları, cemevlerini dinsel 

kimlikten kültürel kimliğe geçiş alanları ve 

gerilim noktaları olarak okuma eğiliminde-

dir. Bu tespit ne ölçüde geçerli olabilir? 

Cemevlerinin, kentleşme olgusunun 

ortaya çıkıp gelişmeye başladığı 1950-1980 

tarihsel aralığında bir “ihtiyaç” ya da dev-

letin baskı ve inkârına karşı “kimlik tutu-

mu” olarak dinsel ya da siyasal-kültürel 

duruşla ortaya çıkıp yaygınlaşmaması ve 

fakat 1990’larla birlikte (Sivas Katliamı’nın 

belirleyici etkisi altında), son 25 yılda, ciddi 

bir gündem haline gelmesi anlamlıdır. Bu-

radaki belirleyici etmenin, Türkiye’nin, “24 

Ocak Kararları” olarak bilinen neo-liberal 

ekonomik dönüşüm programının 12 Eylül 

sopasıyla hayata geçirilmesi akabinde, bu 

ekonomi-politiğin ideolojik ve sosyal plan-

da karşılığı olarak dünyada ve bölgede be-

liren yeni etnik ve dinsel bağlamlı kimlik 

hareketlerinin çift yönlü bir etkiyle günde-

lik hayata girişi olduğu söylenebilir. Kimlik 

söylemi, bir yanda yeni siyasi-ekonomik güç 

ilişkilerinin kamusal ekonomi-politikalarını 

ve ulusal rejimleri tasfi yede yahut radikal 

revizyonlara piyasa ekonomisine uyarlı hale 

dönüştürmesinde kullandığı birer kaldıraç 

işlevi görürken bir diğer yanda, tersinden bir 

sonuç olarak, bu tür devlet ve toplum inşa 

süreçlerinin tasfi ye ettiği yahut yok saydığı 

etno-kültürel toplulukların yeni “yerel/kü-

resel dünya”da kendilerine bir yer bulma, 

hak talep etme zemini de sunmaktadır. Si-

yasal İslamın Türkiye siyasetinde kamusal 

temsillere sahip olması ve zamanla merkez 

siyaseti de belirlemesi ve Alevilik gibi etno-

dinsel toplulukların görünürlük kazanma-

sı örneklenebilir. Bu bağlamda cemevleri, 

Alevilerin, dinsel bir topluluk olarak tanın-
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ma mücadelelerinde, mevcut siyasal düzen 

(anayasa) bağlamında öne sürdükleri ve 

tanınmalarını bu “modern” dinsel-hukuki 

mantık düzleminde somutlaştıran bir “iba-

det mekânı” göstergesi olarak biricikleşmek-

tedir. Peki, 90’lar ve 2000’ler Türkiye’si kent 

hayatının belirlediği koşullarda “ibadet”, bu 

mekânlarda nasıl gerçekleşmektedir?32

Öncelikle işaret edilmelidir ki cemevleri 

bugün için yasal düzlemde halen birer kitle 

örgütü konumunda olduğundan, anayasa 

tarafından belirlenmiş yönetim ilişkilerine 

ve birtakım prosedürel süreçlere tabidir. 

Yani dernek ya da vakıf statüsündeki bu 

kuruluşlarda “başkan”, “yönetim kurulu”, 

“disiplin kurulu”, “üyeler” vd. gibi bir dizi 

hiyerarşik ilişkilenme biçimi mevcuttur. 

Cemevinde gerçekleştirilen dinsel ritüel-

lerden diğer siyasal yahut sosyo-kültürel 

etkinliklere kadar her faaliyetin biçimi, içe-

riği ve kapsamı söz konusu “yönetim” me-

kanizmalarından, karar alma süreçlerinden 

geçmektedir. Çoğunlukla da “işin başında” 

olan yetkililerin politik ve dinsel bilgileri, il-

gileri ve yetileri çerçevesinde…33 Oysaki ço-

ğunlukla küçük ölçekli kırsal yaşam tarzına, 

kırsal üretim süreçlerine ve toplum yapısına 

uyarlı Alevilikte dinsel otoritelerle takipçile-

ri arasındaki ilişki ne mekânsal ne de yasa-

larca sınırları belirlenmiş anayasal prosedü-

re tabi olagelmiştir. Varolan güç ilişkilerini 

32 Konu hakkında fi kir verici bir tartışma için bkz. Tam-
bar, 2010.

33 Bu bağlamda hazırlanmış önemli bir çalışma için 
bkz. Es, 2006.

belirleyen dinamikler, daha ziyade kolektif 

aklı ve süreçleri ön plana çıkaran dayanış-

macı ve kapalı bir topluluk bilinci içerisin-

den şekillenmektedir.

Bu durumda, cemevleri açısından orta-

ya çıkan öncelikli konuların başında “temsi-

liyet” odaklı tartışmalar gelmekte ve kentli 

Alevi toplulukların dinsel ritüelleri geri plan-

da kaldığı gibi bu tartışma ve mücadelelerin 

etkisinde de şekillenebilmektedir. Örneğin, 

4 Ağustos 1995 gibi Dersim için karanlık bir 

tarihsel dönemde Sıkıyönetim Bölge Komu-

tanının ve OHAL Valisinin katılımıyla açılan 

Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yay-

ma ve Yardımlaşma Derneği (şimdiki adıyla 

“Tunceli Cemevi”), bu bağlamda parlak bir 

örnek olarak karşımızdadır. Aynı zamanda, 

Tunceli Cemevi örneği, neo-liberal ekonomi 

ve kimlik siyaseti eksenli bir programla yö-

netilen devletin “Alevi Açılımı”na müdahil 

olma biçimlerini göstermesi bakımından da 

çarpıcıdır. Bu bağlamda, Tunceli Cemevi’nin 

(yani derneğin) seçilmiş yönetim ve başka-

nının dinsel olduğu kadar sosyal ve siyasal 

tutumları da cemevlerinin yukarıda ifade 

ettiğimiz tartışmalı konumuna birer örnek 

olarak verilebilir.34 

Tunceli Cemevi, devletin yereldeki en 

ağır, baskıcı askeri ve sivil kurumlarıyla 

başında durarak kendisini hissettirdiği ko

34 Bu konudaki çarpıcı iddialar ve değerlendirmeler için 

bkz. http://dersimnews.com/manset/vali-istedigi-

icin-ali-ekber-yurt-cemevi-baskanligina-aday-olmus.

html (Erişim Tarihi: 07.07.2015)
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şullardaki açılış sürecinde ve takip eden yıl-

larda, Dersimli Alevilerin son derece yoğun 

ilgisi altındadır. Cemler kalabalık geçmekte, 

genellikle cemaat salona sığmamakta, Ceme-

vi ihtiyacı karşılamamaktadır. Yılın belirli 

bir döneminde değil hemen hemen tüm sü-

resince (her Perşembe akşamı) cemler yapıl-

maktadır. Bu cem ritüellerine zaman zaman 

yereldeki askeri ve sivil bürokrasi temsilci-

leri katılmaktadır. Bazı Dersimliler de rahat-

sızlık uyandırsa dahi, 1990’lı yılların ikinci 

yarısındaki diğer örnekler gibi, Cemevinin 

Dersim’de açılışı, Aleviliğin-Dersimliliğin 

bir nişanı olarak kabul görmüştür. Ancak 

bu ilgi ve dini-sosyal hareketlilik, 2000’li 

yıllarla birlikte peyderpey azalacak ve özel-

likle Kürt siyasal akımın 2010 sonrasında 

Kürt Alevi kimlik alanını doldurmasına 

paralel olarak azalacaktır. Zira Cemevi yö-

neticilerinin genel tutumu, kuruluşundan 

günümüze devlet ve siyasi erkle sürekli bir 

temas içerisindedir. En nihayetinde, Tunceli 

Cemevi’nde düzenlenen “Muharrem İftarı”, 

“Ramazan İftarı” ve ölüm-cenaze ritüelle-

rinde Sünni-İslam’a yakın dinsel ritüeller 

gerçekleştirilmesi ile “Alevi Açılımı” kapsa-

mında Cemevine ziyarete gelen bürokratlar 

ve devlet yetkilileri, Dersimlilerin tepkisiyle 

karşılaşmıştır. Gelinen aşamada Cemevi-

nin sadece cenaze hizmetlerinin verildiği 

ve ölüm sonrası ritüellerin (yemeklerin-

hayırların) gerçekleştirildiği bir mekana dö-

nüştüğü söylenebilir. 

Öte yandan Tunceli Cemevi’nin, ku-

rumsal bir çerçeve yerine kutsal mekân 

olarak kullanımı, yine bir jiar aracılığıyla 

olmaktadır. Cemevinin üzerinde inşa edil-

diği alan “Gola Xızıri” olarak bilinen, Pülü-

mür ve Munzur çaylarının birleştiği alandır. 

Cemevinin altındaki yamaçta “Gola Çetu 

Parkı”na dönüştürülen alanda daha yoğun 

dinsel aktivite gözlemlenmektedir. Bu bağ-

lamda denebilir ki cemevlerinin, bir mekân 

olarak, kutsallıkla kurduğu bağın esas ma-

hiyeti, gerçekleştirilen ritüellerin odaklan-

dığı dinsel imgelerle, sembollerle daha faz-

la ilişkilidir -ki Dersim Aleviliğinde bunun 

karşılığı jiar-lar olarak tezahür etmektedir. 

Cemevlerinin sosyo-kültürel yahut siyasal 

tutumları bu kurumları kullanan Alevi top-

luluğun ya da toplulukların siyasal eğilim-

lerine, bu kurumlara önderlik eden “seçil-

miş” yönetim kadrosunun Alevilik algısına 

ve bilgisine göre çeşitlenmektedir.35

Sonuç Yerine: Bir Kutsal Mekân 

Olarak Hopa Şeğank ya da Qewaxa 

Boze (Dersim Aleviliğinin Güncel 

Varolma Mücadeleleri)36

Bugün Dersim Siyenk’de (Atatürk Ma-

hallesi), şehrin son 5-6 yıl içerisinde inşa 

edilmiş olan en büyük mahallesinin ortasın-

dan geçen Tunceli-Elazığ karayolu üzerinde 

belediye tarafından düzenlenmiş bir “park”, 

35 Bu konuda bilgi verici bir çalışma için bkz. Yılmaz, 

2011.

36 Bu alt başlık altında değerlendirilen etnografi k bilgi-

ler, sosyolog Hüseyin Tatar’ın Tunceli Üniversitesi Sos-

yoloji Bölümünde sunduğu “Kuşatılmış Dersim İnancı-

na Güncel Müdahaleler Dolayımıyla Bakmak: Qewaxa 

Boze Örneği” başlıklı seminerinden alınmıştır.
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ilk bakışta önemsenmeyebilir. Şehrin bu 

mahallede yaşadığı yoğun, hızlı ve çarpık 

kentleşme/betonlaşma sarmalı içerisinde 

küçük ve özensiz bir çevre düzenlemesi fi kri 

uyandıran bu yer, aslında Dersimli Alevile-

rin gündelik yaşamda sıklıkla kullandıkları 

bir başka “kutsal mekân”dır. 

Parkın tabelasında “Hopa Şeğank” ya-

zar. Bugünkü adı Atatürk Mahallesi olan 

muhitin yerel dildeki mekânsal adı olan “Si-

henk” ile ziyaretin adının yakınlığı dikkat 

çekicidir. Bir ses dönüşümünün yaşanmış 

olması olasıdır. Bu anlamıyla, ziyaretin an-

lamsal adı, mahalleyi de kapsayan coğrafi  

bir alanın ziyareti ya da kutsal varlığı olarak 

okunabilir. 

İri taşlarla örülmüş küçük bir su biri-

kintisini, yarım hilal şeklinde oldukça dar 

bir alana yerleştirilmiş banklar ve üstü açık 

çardaklar çevreler. Yeni dikildiği anlaşılan 

birkaç çam ağacı resmi tamamlamaktadır. 

“Hopa Şeğank”, “Şeğank’ın gölü” anlamın-

da çevrilebilir, fakat burada kastedilen “göl” 

yerine “havuz”, yani insan müdahalesiyle 

ortaya çıkan su birikintisi anlamı daha uy-

gun bir çeviri olacaktır. Sabah ve akşamüstü 

vakitlerinde genellikle Dersimli kadınların 

ziyaret çevresinde bekleştiği, ziyaretçilerin 

çeşitli lokmalar, niyazlar (kansız kurban) 

dağıttığı ve her kutsal mekânda görüldüğü 

üzere, çeşitli sosyal paylaşımların, kaynaş-

maların yaşandığı gözlemlenebilir. Birikin-

tide bulunan su, ziyaretle ilgili ritüellerin 

odağındaki sembolik öğedir ve genellikle 

sağaltım amaçlı kullanılır. 

Hopa Şeğank, Dersim’de devlet yahut 

belediye ve çeşitli dernek vb. kurumlarca 

yerel kutsal mekânlara yönelik düzenleme/

kimliklendirme vd. içerikli müdahale örnek-

lerinden yalnızca birisidir. Ziyarete düzenli 

olarak gelen ve çoğunluğu çevrede otu-

ran Dersimlilerin aktarımlarına göre Hope 

Şeğank’ın asıl yeri, bugün çeşitli devlet ku-

rumlarına tahsis edilen arazilerde kalmıştır. 

Mahallenin son yıllardaki hızlı gelişimin, 

belediyeyi, yerelde tanınan ve hürmet edi-

len bu ziyaret için yeni bir yer yapmaya teş-

vik ettiği anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle 

de şimdiki yerinde, Hopa Şeğank adına bir 

tabelası olan mekân düzenlemesine “park”37 

olarak gidilmiştir. Ne ki bu düzenlemenin 

(parkın) bulunduğu yer bir başka kutsal 

mekânın (ziyaretin) alanıdır: Qewaxa Boze.

Qewaxa Boze, Türkçeye “Boz 

Kavak” olarak çevrilebilir. Dişi/

kadın bir ziyaret olan Qewaxa 

37 Burada şu önemli ayrıntıya değinme gereği duyu-

yorum. Dernekler/vakıfl ar, müzeler ve parklar gibi 

mevcut anayasal düzen içerisinde kullanılabilecek ola-

naklar dini bir topluluk olarak (özellikle) kentli Alevi-

lerin, kendi kutsallarıyla ilişki kurabilme ve bu ilişki-

leri mekânsal boyutta düzenleyebilme imkânlarını ve 

yollarını göstermesi açısından da çarpıcıdır. Bu haliyle 

gerilimlere de açıktır. Bir “park” ya da “çevre düzen-

lemesi” olarak düzenlenebilen kutsal mekânlar, şehre 

ya da yerel kültüre yabancı insanların veyahut da genç 

kuşakların algısında kutsiyetin gerektirdiği ciddiyet 

ve saygıdan da uzaklaşmaktadır. Bu saygıyı kültürel 

temelde yaşatan ve sahiplenen Aleviler ile “diğerleri” 

arasında net biçimde görülebilecek ayrışmalar da söz 

konusudur.
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Boze38, buradaki ziyaretçileri tarafından 

Duzgı’nın kız kardeşlerinden birisi olarak 

kabul görmektedir. Duzgı, bugün yaygın-

lıkla “Düzgün Baba” olarak bilinse de Raa 

Haqi’de (Dersim Aleviliğindeki) temsil etti-

ği karakter ve taşıdığı anlam çok daha fark-

lıdır. Duzgı, Düzgün demek olmadığı gibi 

“baba” tabiri de Dersim Aleviliğine sonra-

dan eklemlenen bir sıfattır. Duzgı’nın kız 

kardeşlerine ilişkin birçok farklı anlatı bulu-

nabilir ancak bilinen en önemli üç kız kar-

deşi (her biri ayrı birer dağ ya da göl olan) 

Haskar, Jele ve Buyere’dir. Qewaxa Boze’nin 

de bu kız kardeşler grubuna dâhil edilmesi, 

nispeten yeni bir durumdur. 

Qewaxa Boze’de, konumuz açısından 

dikkat çekici olan durum, ziyaretin takipçi-

lerinin Tunceli Cemevi’nden ziyade gerek 

dinsel ritüelleri için gerekse dini-sosyal pra-

tikleri için bu mekânı tercih ediyor olmaları-

38 Qewaxa Boze’nin söylencelerinin analizi ayrı bir ça-

lışma konusu olabilir. Söylencelerden ilkine göre, ziya-

retin bulunduğu yöre susuzluk içerisindeyken Duzgı 

iki kız kardeşini buraya gönderir. Kırk at ile ziyaretin 

bulunduğu yere gelen kız kardeşlerden birisinin atının 

bastığı yerden su çıkmaya başlar. Yöre halkı bu noktayı 

kutsar ve ziyaret haline getirir. Diğer söylenceye göre 

ise bu mekânda daha önce “üç kavak ağacı” vardır. 

Günün birinde bu kavaklar aniden kaybolurlar ve yöre 

halkı bu durumu bir keramet göstergesi olarak algılaya-

rak kavakların bulunduğu yeri kutsar. “Kırk at”, “Kız 

Kardeşler”, “Kavak”, “susuzluk ve su çıkarma” ve daha 

bir dizi sembol, yerel toplulukların kültürel çantalarıy-

la birlikte değerlendirildiğine bize bugün kentleşen 

“Tunceli”nin yuttuğu kırsal bir dünyayı anlatmaktadır. 

Yapılacak daha yoğun ve ayrıntılı çalışmalar, Aleviliğin 

dönüşümü ve sürekliliği üzerine tartışmaları daha da 

aydınlatacaktır.

dır. Cemevi, önemsenen ve sahiplenilen bir 

mekân olmakla birlikte, mekânın dinsel ve 

sosyal pratikler boyutuyla kullanımı açısın-

dan, Dersimli Alevilerin kutsal mekân algısı 

içerisinde daha tali olarak değerlendirildi-

ği anlaşılmaktadır. Örneğin, Qewaxa Boze, 

Siyenk’de yaşayan birçok Dersimli için ula-

şımı nispeten kolay ve ziyaretçi yoğunlu-

ğunun olduğu bir yerdir. Dolayısıyla Raa 

Haqi’de kutsal sayılan gün ve dönemlerde, 

Cemevi ve Cemevinin üzerine kurulu oldu-

ğu bir başka kutsal mekân olan Gola Xızıri 

(Gola Çetu) yerine Qewaxa Boze tercih edil-

mektedir. Öte yandan Tunceli Cemevi’nde 

özellikle “Alevi Açılımı” sonrasında kimi 

başbakanlara, cumhurbaşkanına ve Diyanet 

İşleri Başkanlığına bağlı yerel din yetkilile-

rine (müftülük vb.) ev sahipliği yapılması; 

bu gibi kimselerin huzurunda semah gös-

terilerinin düzenlenmesi; Ramazan Orucu 

sırasında iftar yemeklerinin verilmesi ve 

hatta “Muharrem İftarı” gibi Alevilikte kar-

şılığı olmayan pratiklerle çeşitli yerel devlet 

bürokrasisiyle birlikte Cemevinin kullanıl-

ması gibi pratiklerin çoğu Alevinin tepkisini 

çekmekte ve mekânın kullanımı konusunda 

isteksizliğe neden olduğu görülmektedir.

İlgi çekici bir şekilde Qewaxa Boze, 

bir kutsal mekân olarak, Alevilerin 

“yabancılar”la kurdukları ilişkiler bağla-

mında, Türkiye’de 1990’larla kentlerde yay-

gınlaşan cemevlerine benzer sosyal ve siya-

sal misyonlara da sahip olduğunu düşün-

dürtmektedir. Tunceli Cemevi’nin gündelik 

sosyal yaşamın akışı içerisinde üstlen(e)
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mediği sosyal ve siyasal tutum, yerel Ale-

vi topluluk tarafından, bir başka kutsal 

mekânda üretilmektedir. Şöyle ki “Camile-

re karşı Cemevleri”, Türkiye’de kimlik po-

litikalarının görünür olmaya başladığı bir 

konjonktürde, mevcut “modern” kamusal 

düzen ve seküler bir dinsellik alanı içeri-

sinde varolabilmenin, kabul görebilmenin 

başat söylemlerinden birisi haline gelmiştir. 

Aleviliğin bir dinsel inanış olarak kabul gö-

rebilmesi, onun da diğer modern kurumsal 

din sistemleri gibi mekânsal düzenlemelere, 

standartlaşmış ritüellere ve söylemlere sa-

hip olması gerektiği hâkim fi krini üretmiş-

tir. Cemevleri bu nedenle, günümüzde de 

Alevi hareketinin ve Alevilerin en önemli ve 

tartışmalı gündemlerinden birisidir. Bu bağ-

lamda daha içeriden bir örnek olarak, Alevi 

çoğunluğun yaşadığı Dersim’e baktığımız-

da, Cemevinin kutsanan pratikleri ve talep 

edilen etno-politik duruşu sergilemediği 

noktada, Qewaxa Boze’nin bir başka isim ve 

söylenceyle yeniden güncellik kazandığını/

kazanabildiğini görüyoruz.

Ayrıca Qewaxa Boze gibi kutsal 

mekân kültlerinin yeniden üretiminde, bu 

mekânları sahiplenen Aleviler arasındaki 

ilişkilerde, cemevleri gibi kurumlarda gö-

rülen hiyerarşik yapılanmanın olmaması da 

belirleyici olabilir. Başkan, Başkan Yardım-

cısı, Üye, Disiplin Kurulu vd. kurumsal un-

vanların ve prosedürlerin yerine, gündelik 

olağan akışın ve mekânda bir araya gelen 

Alevilerin sahip oldukları kültürel kodlarıy-

la daha kolay ürettikleri yatay ilişki alanla-

rının, bu mekânlarda da şu veya bu ölçüde 

ortaya çıkan güç ilişkilerini topluluk üyeleri 

arasında dağıttığı söylenebilir. Böylelikle 

paylaşılan, ortaklaşılan ilişkiler ve kolektif 

temelde davranışlar üretilebilen bir ilişkisel-

lik biçimi üretilmektedir. Örneğin cemev-

lerine daha büyük miktarlarda, nakit para, 

kanlı kansız kurban sunuları vb. gibi gelen 

niyaz ya da lokmalar, doğrudan kurum yö-

netimi denetimine geçmekte ve (inanç gere-

ği topluluğa tümünün topluluğa dağıtılması 

gerekli olan) gelirin akıbetine bu merci ka-

rar vermektedir. Qewaxa Boze gibi kutsal 

mekânlarda ise gelen sunuların paylaşımı 

yerinde yapılmakta ve herkes katılmakta-

dır. Dağıtımın organizasyonunu, mekânın 

müdavimleri arasındaki sosyal ilişkiler be-

lirlemektedir.

Qewaxa Boze’nin müdavimlerinin, bek-

çilerinin ve ziyaretçilerinin büyük çoğunlu-

ğunu kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların 

mekânda yarattıkları sosyal ilişkiler, büyük 

ölçüde, kendi kültürel gerçeklik alanını bü-

yük bir kuvvetle baskılayan ve yer yer gün-

delik hayatın akışını belirleyen “yabancı” 

ilişkilerin karşısında bir tutunum olarak 

okunabilir. Gündelik sohbetler, bilgi alış 

verişi, muhitte yaşanan olaylar hakkında 

yorumlar, ziyarete gelenlerle kurulan iliş-

kiler ve soru-cevap tarzı sohbetlerle alınan 

bilgilerin paylaşımı, sözlü kültüre dayalı bir 

hafızanın kodları içerisinde yaşanan mekânı 

Qewaxa Boze’nin kutsallığını merkeze ala-

rak yeniden kurgulamak olarak pekâlâ de-

ğerlendirilebilir.
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Qewaxa Boze’de sıklıkla bulunan ve va-

kit geçiren Dersimlilere göre ziyaretin me-

lekleri artık eskisi gibi görünmemektedir. 

“Bu mekânı terk etmişlerdir.” Anlatılmak 

istenen düşünce, ziyaretin çevresinde geli-

şen olaylara tepki gösterdiğidir. Sebebi ise 

“yabancıların”, yani son 6-7 yıl içerisinde 

üniversitenin kuruluşuyla birlikte şehrin 

sosyo-ekonomik hayatında yaşanan hızlı 

dönüşümün taşıdığı aktörlerin gündelik ya-

şamda hissedilir biçimde etkili olmalarıdır. 

Şimdilerde Dersim’de yerli Alevi ve Sünni 

topluluklar açısından yaşanan en büyük de-

ğişim, şehrin bugüne dek gündelik yaşan-

tısına doğrudan müdahil ol(a)mayan “ya-

bancıların” (asker ve polis memur aileleri-

nin) taşıyamadığı sosyo-kültürel farklılığın, 

özellikle “Tunceli Üniversitesi”yle karakte-

rize olan yeni ekonomik ve sosyal dinamik-

lerle birlikte görünür olmasıdır. Örneğin 

kent mekânsal olarak son 5 yıldır hızla bü-

yümektedir. Demografi k artış oldukça his-

sedilir boyutta ve dikkat çekicidir. Merkez 

ilçe nüfusuna (2012 itibariyle 34 bin) en az 

7-8 ila 10-12 bin kişinin eklendiği iddia olu-

nabilir -ki toplam içerisindeki yerli Alevile-

rin nüfusu yaklaşık olarak 17-20 bin olarak 

öngörülebilir. Dersim’de son on yıla değin 

durağan bir görünüm arz eden ekonomik 

ve sosyal hayat, şehre taşınan yeni aktörler-

le (üniversite, yeni hastane, dershaneler ve 

cemaat bağlantılı bazı yurtlar, barajlar, ka-

lekollar, yeni yollar vd.) birlikte görünür bir 

“dinamizme” kavuşmuştur (Gültekin; Ye-

şiltepe, 2015).39

Özetle Dersim’in neo-liberal dünya ve 

ülke pazarındaki yerinin, sivil ve asker/

emniyet mensubu memurlar, öğrenciler ve 

tatilciler-turistler tarafından yaratılan “tü-

ketim ekonomisiyle” belirlediği pekâlâ ifa-

de edilebilir. Bu pazarın sosyo-kültürel ve 

39 Artan nüfus öncelikle konut sektörünü çarpıcı biçim-
de hareketlendirmiştir. Bugün Dersim şehir merkezi 
(Çarşı) ve birkaç sene öncesine kadar bile tarlalardan 
ibaret olan “Atatürk Mahallesi” inşaat sahası konumun-
dadır. Arsa ve konut fi yatları hızla yükselmiş, ciddi bir 
para dolaşımı ortaya çıkmıştır. Dersim’de (Cumhuriye-
te dâhil edilişinden günümüze) memurların sırtladığı 
ekonomik hareketlilik (bu kesime bağlı olarak ortaya 
çıkan güdük “hizmet sektörü” -ki şehir ekonomisinin 
%70’idir ), hâlihazırda ciddi bir genişleme eğilimi gös-
termektedir. Atatürk Mahallesi (değişimin tüm boyut-
larıyla sergilendiği büyük bir mekân olarak) hipermar-
ketlerle, lüks sitelerle, inşaatlarla, yeni mahallelerle, ka-
labalık araçlarıyla, benzinlikleriyle, fırınlarıyla, lokanta 
ve kafeleriyle, “fast-food” işletmeleriyle, dershaneleriy-
le, öğrenci yurtlarıyla, kırtasiye ve fotokopi merkezle-
riyle, birbiri ardına açılan büyük giyim, beyaz eşya, ev 
mobilyaları dükkânlarıyla yayılmaya devam etmekte-
dir. Şehrin geleneksel merkezindeki devlet kurumları 
da peyderpey Atatürk Mahallesi’ne taşınmıştır. Valilik, 
adliye, vergi daireleri, yeni şehir hastanesi vd.’leri… şu 
da ifade edilmelidir ki kamu ve özel sektördeki bu ge-
nişleme, genç Dersimli kuşaklar için de önemli bir yerel 
istihdam alanı açmaktadır. Kamu alanlarında iş bulmak 
daha zor olsa da kentin yerli nüfusunun azımsanma-
yacak bir bölümü yükseköğrenim görmüş genç kuşak 
Dersimlilerdir. Kente dışarıdan gelen “yabancı” nüfus 
ve yerel halk arasındaki dengeyi bu kesim aktif biçim-
de kurmaktadır. Özellikle bu kuşağın yeniden üretti-
ği Dersimlilik hissiyatı ve davranışları, güncel sosyal 
değişmenin etno-kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasal 
boyutlarını yansıtması bakımından dikkat çekicidir. 
Dersim’de yaşanan sürece dair güncel bir çalışma için 
bkz. Gültekin ve Yeşiltepe, 2015.
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siyasal-ekonomik boyutları ise Dersimlilik 

kimlik alanını oluşturan Dersim merkezli 

Alevilik inancı ve toplumsallığıdır. Ne ki bu 

kimlik kurgusu, başta Dersimli Alevilerin 

kendi inanç kurumlarını yine kendi dina-

mikleriyle yaşatıp sürekliliğini sağlayama-

malarından; süreklileşen bir devlet engelin-

den ve manipülasyonundan; Kürt ulusalcı-

lığı, Dersim etnisizmi ve daha birçok farklı 

düşünsel-siyasal odak tarafından müdaha-

lelere maruz kalan içeriğinden ötürü, ciddi 

bir belirsizlik içerisinde sürüklenmektedir. 

Mevcut boşluk ise yerel pazarları yine yerel 

etno-kültürel kimlikleri birer piyasa aktörü-

ne çevirerek tüketim ekonomisini canlan-

dıran neo-liberalizm ve ona uyarlı kimlik 

siyasetleri tarafından doldurulmaktadır. 

Sonuçta, Dersim’de, Dersimlilere yabancı 

bir Yeni Dersim, aşina oldukları ama yaban-

cılık da hissettikleri farklı bir sosyo-kültürel 

gerçeklik olarak belirmektedir. Bu dönüşü-

mün belirleyici görüntüsünün, çoğunluktan 

azınlığa evirilen “Alevi dinsel kimlik alanı” 

olduğu iddia edilebilir. 

Dolayısıyla Qewaxa Boze, Dersimli Ale-

viler örneğinde, bize gündelik sosyal hayatın 

akışı içerisinde (genellikle Cemevi odaklı) 

“Alevi kurumları” dışında, Alevi topluluk-

ların yaşam stratejilerini aktaran çarpıcı bir 

örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk 

Mahallesi’nde, kültürel toplumsal bellekte 

halen “Sihenk” olarak kodlanan mıntıkada 

yaşayan Alevilerin, mevcut Alevi kurumları 

yerine dinsel-sosyal akışı sürdürülebilir kıl-

dıkları bir mekân olarak belirmektedir. 
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