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Özet 
 

Küreselleşme süreci içerisinde toplu göç, medyanın gelişmesi ve ulaşımın 

kolaylaşması insanların hayatını ve kültürünü ister istemez etkilemiştir. 

Toplum değiştikçe, asıl geleneksel ve toplumsal kategorileri de (aile, 

akraba, aşiret v.b.)  hem yapısal hem de işlevsel açıdan değişmektedir. Bu 

sunumda Dersim’de uygulanan dinî ritüellerden ve Evliyâ inançlarından 

örnek alarak, Ocak-Aşiret ilişkilerinin günümüzdeki durumunu  ve bu 

yörede halkların ağızdan ağza aktarılan aile unvanlarını (dayı, amca, teyze 

v.b.) inceleyerek, günümüzdeki geleneksel Ocak-Aşiret ilişkilerinin anlamını 

ve önemini Antropolojik açıdan değerlendirip bahsedeceğim. Ayrıca 

insanlar tarafından toplumsal değişim içerisinde aile kavramları ve kamusal 

alanları nasıl işletilip, değiştirip ve uygulandığını bu sunumunda beraber 

inceleyeceğiz. 

 

 

 

                                                           
1 Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr., 
hirokiwakamatsu@hitit.edu.tr 
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Abstract 
 

The phenomenon which the anthropologists observe in their field, such like 

migration, development of mass media and facilitation of transportation no 

doubt influence on the human life and their culture within the global era. 

The social change transforms traditional social categories (family, relative, 

tribe etc.) from the structural and functional point of view. In this 

symposium, I concentrate on the current state of relationship between the 

traditional Ocak (household) and tribe concepts concerning the ritual 

practice and saint (Evliya) veneration. At the same time, I mention the 

importance of relative name (dayı, amca, teyse etc.) observed within daily 

life, using the data conducted in Dersim region. In this presentation I treat 

how people change and adequate concept of family and public sphere 

within global environment. 

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Objektifleşme, Bilimadamları, Ocak-Aşîret, Aile-

Akraba, Evliya İnancı 

 
 
Giriş 
 

Yirminci yüzyılın başlarında, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan çeşitli 

etnik gruplar ve dini gruplar hakkında etnografik araştırmalar ve çalışmalar 

ciddi anlamda başlatılmıştır. Bu çalışmalar arasında Kurmanci veya Zaza 

dilleri (Kürdî diller) ana dili olarak konuşan Sünnî İslâm’dan farklı 

“heterodoks” dinî ritüelleri uygulayan “aşîretler” konusunda bahseden 

eserler mevcuttur (Sykes, 1908: 467). Mark Sykes’ın bahsettiği bu 

“heterodoks aşîretler”, Batılılar (tüccarlar, ajanlar, askerler veya 

misyonerler) tarafından “Kürt Aleviler (Kurdish Alevis)” olarak 

adlandırılmaktadır. Burada “Alevi” kelimesi genel anlamda Şiiler gibi Hz.Ali 

ve Oniki İmamlar’a mensup olup onun yolunu takip edenler anlamına 

gelirken, o yörede yaşayan halklar arasında namaz kılmak veya Ramazan 

ayında oruç tutmak gibi İslâm’ın beş şartı uygulanmamakla birlikte, onun 
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yerine cem ritüeli2 uygulanmaktadır. Bu yüzden, Kürt dilini anadili olarak 

konuşmalarına rağmen etrafındaki (çoğunluk Şafii mezhebine bağlı) Sünnî 

Kürtlerle tarih boyunca düşman ilişkisini yaşamaktadır. Bu nedenle onlar 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Kürt Milliyetçilik harekâtına 

katılmayıp, Laik-Türk Milliyetçiliği ön planda olup, ülkenin ana ekseni 

Atatürkçülüktür diye beyan eden Türkiye Cumhuriyeti’nin yandaşı 

olmuşturlar. 

 

“Aleviler Kimlerdir?”; Alevilik’le ilgilenen çoğu yabancı araştırmacılar 

açısından bakıldığında, Aleviler sanki kendi kimliğini tam olarak 

netleştirememiş gibi gözükmektedir. Çünkü bazılar Aleviler aleviliği Türk-

Şamanizm kaynaklı bir inanç olduğunu söylerken, öte yandan bazılar 

Aleviler de Aleviliği Zerdüst kökenli gayri-İslâm din öğretileri olduğunu ve de 

bazıları ise Yeseviyye kökenli Türk-tasavvuf geleneği olarak 

tanımlamaktadır. Hatta saha çalışması yaparken Alevi kökenli olduğunu 

açıklayan birine “Alevilik nedir?” diye sorduğumda, aynı kişi farklı 

ortamlarda farklı fikirlerini aktarmaktadır. Demek Alevi halklar siyasi ve 

iktisâdî durumlara göre kendi fikirlerini korumak amacıyla Aleviliğini 

tanımlayıp Alevilerin kim olduğuna dair bilgileri “ötekilere” açıklamaktadır. 

Hatta Alevi kavramının tanımlanması konusunda Alevilik, çeşitli 

bağlamlarda Türklük veya Kürtlür gibi belirli bir etnik/ulus/milliyetçilik 

kavramlarla derin bir noktada bağlandığı (bazen birleştiği) için daha da 

karmaşık bir ortam yaratmaktadır.  

Bu soruya net bir cevap vermek için aktif bir şekilde çalışan sosyal 

antropolog Martin van Bruinessen’in çalışmalarından bahsetmek bizim için 

anlamlı olabilir. O uzun süreli saha çalışmaları zor olan dönemlerde Doğu 

                                                           
2 Cem ritüeli (ayn-i) son zamanlarda İstanbul veya Avrupa’daki kent merkezli Alevi 
Bilimadamları aracılığı ile kurulan Alevi Dernekler tarafından faaliyete geçirilmiştir 
ve canlandırılmıştır. Eski zamanlarda Aleviler Sünnîler tarafından uygulanan baskı 
ve ayrımcılıktan dolayı cem ritüeli gizli yapmak zorunda bırakılmıştır.Toplu göç ve 
hızla kentleşme nedeni ile bu durum yavaş yavaş unutula gelmiş ve iyileştirlmiştir. 
Dolaysıyla bazı araştırmacılar cem ritüelin esas Aleviler’de uygulanıp 
uygulanmaması hakkında tartışma konusu bile olmuştır. 
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Anadolu bölgesinde çalışmış ve Agha, Shaikh and the State: Social and 

Political Structure of Kurdistan adlı eseri doktora tezi olarak Utrecht 

Üniversitesi’ne sunmuştur (bkz. van Bruinessen 1992). Siyasi açıdan da zor 

olan bir konu olmasına rağmen bu sorunlarla ilgili çalışmış ve 1996 yılında 

basılmış “Aslını İnkâr Eden Harâmzâdedir!: The Debate on the Ethnic 

Identity of the Kurdish Alevis” adlı makalede Kürt Alevilerin tanımını 

yapmıştır. Bu eserde, “kendini Kürt olarak algılayıp algılamamasına 

bakmaksızın Kürtçe ve Zaza dilini konuşan bütün Alevileri Kürt Alevi” olarak 

tanımlamaktadır (van Bruinessen 1996: 2). Fakat bu tanımda bazı 

sorunlarla ortaya çıkacaktır;  

 

1. Alevilik ne gibi bir kategoridir? Etnik grup mu, mezhep mi, yada ulus  

    mu? 

2. Kürt kavramı Zaza kavramını kapsıyor mu? 

3. Halkların kendi kimliği konusunda nasıl tanımladığına bakmaksızın   

    “Kürt Aleviliği” tanımlamak ne kadar doğru? 

 

Fakat “Kürt Alevi” kavramının tanımlaması konusunda, Şu zamana 

kadar van Bruinessen’in yapmış olduğu araştırmalarını, çalışmalarını 

aşacak ciddi çalışmalar henüz yok diyebilecek kadar az diyebiliriz. 

Tabii ki; van Bruinessen’den sonra Alevilik ile ilgili çok sayıda 

etnografik eserler ve makaleler çıkmıştır. Fakat içeriklerine bakınca çoğu 

çalışmalar belirli bir siyasi ideolojiye dayalı olarak yazıldığı için akademik 

çalışmalarının objektivitesi açısından yeterli olmadığını düşünmekteyim. Bu 

noktada son zamanlarda çıkan Dressler tarafından yazılan yeni bir 

çalışmayı değerlendirmek bizim için kârlı olacaktır (2013)3.   Dressler, 18. 

                                                           
3 Fakat Dressler’in eseri Antropolojik açıdan değerlendirildiğinde bazı sorunlar 
vardır. Onun bahsettiğine göre bu eser “Writing Religion” yani “Religiography” 
yöntemi ile Aleviliği inceliyor fakat bu yöntem bizim aklımızı Clifford’un meşhur bir 
çalışması“Writing Culture” eserini hatırlatır (Clifford & Marcus 1986). Clifford’un 
“Writing Culture” ekolü eskiden Etnografyanın temelini oluşturan retoriğin 
incelenmesinden, mesela etnografyada, sahada çalışan araştırmacının (yani 
Antropologun) varlığını açık ve netleştirmesi gerektiği fikrini sunarak “experimental 
ethnography” yani deneyli etnografya yöntemine yönelmektedir. Fakat bu yöntem, 
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yüzyıldan günümüze kadar Alevilik hakkında yazılan özellikle bilim adamları 

tarafından yazılan eserleri değerlendirip bu eserlerin özelliklerine göre 5 

gruba ayırır. Şöyle ki, 1. Şiiler, 2. Ehl-i Beyt Hayranları, 3. Ghulât (Aşırı 

Şiiler), 4. “heterodoks” Anadolu Türkler ve 5. Ocak-Merkezli Kızılbaş 

Türkleri (Dressler 2013: 239-271).  

Dressler Alevilik konusunda bilim adamları tarafından yazılmış eserleri 

objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışmış ve kendisinin belirli siyasi 

düşüncelerine (belirli bir milliyetçilik, sağcılık-solculuk v.s.) bağlı olarak bu 

bilim adamlarının Aleviliği oluşturduğunu açıklar. Hatta Dressler’in 

çalışmasının güzel bir özelliklerinden biri de Irène Mélikoff ve Ahmet Yaşar 

Ocak gibi yabancı (yani Alevi kökenli olmayan) bilim adamları tarafından 

yazılan çalışmalarda kullanılan “şamanizm”, ”heterodoks” ve ”senkretizm 

(syncretism)” gibi akademik terimlerin kuramsal sorunlarını da bahsetmektir 

(Dressler 2013: 256-268). Dressler, kendi çalışmalarında yabancı bilim 

adamların yazdıklarını da dâhil olmak üzere, Alevilikle ilgili bütün 

çalışmaları ele alarak “Religiography” şeklinde mümkün olduğu kadar 

Aleviliği objektifleştirip yazmaya çalışmıştır.  

Bu sunumda, bilim adamların çalışmalarına dikkat ederek, etnografya 

şeklinde Dersim yörede uygulanan dini ritüelleri ve yöredeki halklar 

arasında işlenen Ocak-Aşîret ilişkileri açıklayarak küreselleşen günümüz 

Aleviliği inceleyeceğim. Bu sunumumda aşağıdaki üç önemli varsayımı 

etnografyayı yazan bütün bilim adamlarının aklında tutmasını gerektiğini 

vurgulayarak açıklamaya çalışacağım. 

 

 1. Etnografyanın bize saf ve objektif bilgileri aktaramaması. 

       2. Bir saha çalışmasından alabileceğimiz bilgiler sadece araştırmacı    

         ile yöredeki halklar arasındaki ilişkisi içerisinde verilebilmesi. 

         3.Eskiden dış dünyasına kapalı bir topluluk olarak değerlendirilen   

            toplum aslında daha geniş siyasi ve iktisâdî bir çevre içerisinde  
                                                                                                                                                    
Antropoloji camiasında, özellikle 90’lı yılların sonlarına doğru 1. kültürü yazma 
hakkı meselesi, 2. “ötekilerin” sesi araştırmacı tarafından çalınması ve 3. 
“araştırmacı ile saha çalışması” denen bir faaliyeti mümkün kuran siyasi ve iktisâdî 
durum konusunda eleştirilmiştir.  



950 2. Uluslararası Dersim Sempozyumu –Eylül 2013 
 
            bulunması. 

Eskiden Alevi toplumunda dini veya inançsal bilgileri Seyitler/Dedeler 

gibi belirli bir dini görevlerde bulunan insanlar arasında paylaşıla gelmiştir. 

Dini ritüeller, Ocak içi (veya akraba) evliliği ve geçiş ritleri gibi dini 

uygulamalar özellikle kırsal alanda sadece geleneksel bilim adamı 

(traditional intellectuel) olan Dedeler tarafından yürütülmüştür.  

Fakat 2000’li yıllardan sonra, küreselleşme ile birlikte Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ifade özgürlüğün artması ve bazı devlet sektörünün 

özelleştirilmesi Aleviğin çeşitli bir şekilde yayılmasına neden olmuştur. 

Hatta toplu göçün ilerlemesi ve ulaşımın kolaylaşması gibi nedenlerden 

dolayı, Üniversite gibi yüksek öğretim kurumları mezunu olan şehir merkezli 

Alevi kökenli Çağdaş bilim adamları oluşmuştur. Eskiden belirli bir kitle 

içerisinde gizli bir şekilde paylaşılan dini bilgileri, günümüzde basın, medya 

ve internet vasıtasıyla, topluma aktarılmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte 

bazı kişiler tarafından Alevilik çeşitli siyasi düşünceler ve başka inanç/dini 

bilgiler ile karıştırılarak doğru ya da yanlış şekilde “Alevilikler” ortaya 

çıkartılıp dünyaya yayılmıştır ve günümüzde de hala ister istemez Aleviliği 

çeşitlendirmeye çalışanlar , gün geçtikçe , küreselleşmeden dolayı 

artmaktadır4.  

 Bu makalede, yukarıda bahsettiğim gibi küreselleşmeden 

kaynaklanan toplumsal değişim ve bundan dolayı ortaya çıkan üç faktör 

(Geleneksel bilim adamı, Çağdaş bilim adamı ve Yabancı bilim adamı) 

arasındaki ilişki ve bu 3 faktörle küreselleşen dünya arasındaki ilişkiler 

içerisinde geleneksel toplumsal kategorileri (ocak, aşîret, akraba v.s.), aile 

unvanları (amca, dayı, teyze v.s.) ve dini ritüeller (Kurban, Cem, Muharrem 

orucu v.s.) insanlar tarafından nasıl değiştirilip uygulandığını inceleyeceğim 

(bkz. Şekil 1). 

 

 

 

                                                           
4 Bildiğimiz gibi özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinde yayılan bilgiler arasında 
bimbir çeşit düşünceleri bulunmaktadır. 



Tunceli Üniversitesi 951 
 

 

 
 

1. BİR METODOLOJİ OLARAK DERSİM 
Ulus-Devletin özünü, Medeniyetin özünü ve Dinin özünü “tipik” küçük  

bir kasabada veya köyde bulabiliriz, diye bir düşünce bana göre yanlış ve 

saçma bir şeydir. Küçük kasaba ya da köyde bulunanların gelenekleri, 

görenekleri, yaşam tarazları ve kültürleri tümünü kapsamaz. Maalesef 

oradaki toplumun yaşamı sadece onları temsil eder. Eğer bölgesel ve 

mikro-saha araştırmalarının değeri küçük toplumun içerisinde büyük 

dünyayı görmek gibi bir varsayım temelinde oluşturulduğu ise, bu tür 

araştırmalar tamamıyla anlamsızdır. Alan çalışmaları bunun gibi bir 

varsayım üzerinde oluşmamıştır. Saha araştırmanın hedefi değildir. 

Antropologlar köyü (aşiret, kasaba, akraba grupları v.s.)  araştırmamalıdır, 

köyde araştırmalıdır (Geertz, 1973: 37-38). 

 Geertz’ın bahsettiği gibi, mesela Aleviliğin “Özü”nü bulmaya 

çalışırken,  bir köyde, bir kasabada ve yahut bir ailede bu özü bulmak 
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mümkün değildir. Yani bir köyün ya da ocağın etnografyasını yazarak bütün 

Aleviliği temsil edebilecek eseri yazamayız. Peki,  o zaman “Dersim 

Aleviliği”, “Çiçekli Köyü Aleviliği” gibi coğrafya üzerinde parçaya bölüp “------ 

Aleviliği” diye araştırıp bin bir çeşit Aleviliğini ortaya sunmak mı daha 

mantıklıdır? Bu noktada, Türkiye’deki Alevilik konusunda şuana kadar 

yapılan “Etnografik” çalışmalarda bu noktada bazı analitik hatalar olduğunu 

görüyoruz. Sorun şu ki, bu tür Etnografyanın “kim” hakkında yazıldığıdır. 

Fakat maalesef bu soruya açık bir cevap yoktur. Normalde saha 

çalışmalarında incelenen “Toplum” veya “Kültür” hakkında yazılan bir bilgi 

(mesela “Japon Kültür” gibi) otomatik olarak etiketleyebileceğimiz mutlak bir 

grup (yada eşya), dünyanın hiçbir yerinde bulamayız. Bu fikir, bu noktayı 

gruba değil, bireye odaklanarak çözmeye çalışan ünlü Antropolog Barth’ın 

eserinde bulabiliriz (Barth, 1969). 

Barth, Bali adası konusunda Mead gibi Antropologlarla aynı fikirde 

olup, Bali imajını objektleştirmeye devam etmektedir. Barth’in ulaştığı bu 

önemli sonucun günümüzdeki Antropoloji camiasında iyice değerlendirilip 

herkesin anlayabildiğini ve pratik olarak saha çalışmalarına veya 

Etnografyaya olumlu bir katkıda bulunduğunu düşünmekte hala soru 

işaretim var kendim şahsen. Fakat elbette ki Geertz’in bahsettiği gibi “--- 

aşiretin etnografyası” yerine “--- köyün (ya da --- ailenin) etnografyası” 

yazarsak, bir toplumun ya da kültürün bütünü veya gerçekliliği ortaya 

çıkacak anlamına gelmez.  

Somut bir şekilde Etnografyayı yazarken bir yandan hedefin 

sınırlandırmasını yapmak zorundayız. Sorun şu ki, bir bölgede araştırma 

yaparken hedefi adlandırırken bunun hangi terimle tanıtılması gerekiyor?. 

İnsan, toplum, kültür gibi terimlerden hangisi kullanılacaktır?  Buna basit bir 

çözüm getirilebilir: Örneğin etnografyanın hedefiyi “A Bölgesindeki İnsanlar 

(Toplum veya Kültür)” olarak kurmaktır. Fakat araştırmanın hedefini 

coğrafya olarak sınırlandırmakta da yine sorunlar vardır. Bölgeyi nasıl ve 

neye göre sınırlandırabiliriz ve bu sınır sadece hedefin harita üzerindeki 

ölçüsü mü olacaktır? Bu sınırlar çizilmeden, araştırmaya hedef olan 

insanları belirleyemeyiz. Coğrafi sınırları belirlemeden önce toplum ve 
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kültürün tanımlanması sorunlar ortaya çıkar, fakat bu işlemi yapmadan 

Etnografyayı yazamayız. 

Dolaysıyla, bu makalede yukarıda bahsettiğim etnografyayı yazarken 

ortaya çıkacak sorunlara dikkat ederek, coğrafi alan olarak “Dersim 

bölgesinin etnografyası” şeklinde yazmaya başlayacağız. İlk önce, “Dersim 

bölgesi” konusunda, kendim şahsen sahada topladığım bilgiler ve kitap, 

makale gibi eserlerden faydalanarak ansiklopedik bilgileri sunacağım. 

Sonra, saha çalışmasından elde ettiğim bilgileri kullanarak, ansiklopedik 

“Dersim” imajını eleştirip kırarak, mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde 

toplumsal gerçekliliği ortaya koymak üzere, Alevilerde Ocak-Aşîret ilişkileri,  

aile-akraba ilişkileri, ve dini ritüelleri analiz etmeye çalışacağım.  

 

 
 
DERSİM: Dersim bölgesi günümüzdeki Tunceli İlinin eski adı olarak 

geçmektedir. Fakat bu adı “tarihî Dersim” olarak nitelendirdiğimiz zaman, 

şuan ki Tunceli İli’nin bütünü başta olmak üzere, Bingöl İli’ne bağlı Kiğı 

İlçesi, Erzincan İli’ne bağlı Tercan İlçesi, Erzurum İli’ne bağlı Hınıs İlçesi ve 

Muş İli’ne bağlı Varto İlçesi’ne kadar kapsamaktadır. Bu yöredeki halkların 

çoğunluğu Kurmanci veya Zaza dilini ana dili olarak konuşmaktadır ve 

inançsal bakımdan Alevilik veya Rê Heq denilen, Doğu Anadolu bölgesinde 
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çoğunluk oluşturan Sünnî Kürtlerden farklı dini ritüeller ve dini kurumlara 

sahiptir. Dini görevde bulunan Seyit denilen kutsal Ocaklar mevcuttur ve 

onların soyu On İki İmâmlar’a kadar dayandığını (Ehl-i Beyt İnancı) inanılır. 

Seyitler genellikle Dede denilir ve ataları Orta-Asya’nın Horasan 

bölgesinden Dersim’e göç ettiklerini inanılır. Dedeler başta olmak üzere, 

Rehber (Raywer) denilen Dedelerin yönetimi altında dini hizmette bulunan 

kişi ve onun altında Talep (Taliw) denilen normal halklardan oluşan 

hiyerarşik sosyal yapıya sahiptir. Şuan ki Tunceli İli civarına yerleşen halk, 

Dedelerle birlikte bazı kollar etrafındaki bölgelere özellikle dağlık bölgelere 

göç edip yerleşmişlerdir. Yukarıdaki haritada gösterdiğim bölgelerde 

Seyitlerin yaşadığına dair kanıt olarak çok sayıda türbeler ve ziyaretler 

bulunmaktadır.  Öte yandan eskiden bu yörede Ermenî kökenli halklar da 

yaşamış olması ve onlarla sürekli temas halinde olduklarından dolayı, 

bazılar bu yöredeki halkların atası Ermenî kökenli olduğunu ve sonradan 

Alevi inancına sahip olduğunu söyler. Bazılar ise dil bakımından Kurmanci 

veya Zaza dili Hint-Avrupa dil grubuna bağlı olduğu için yöredeki halkların 

Pers (Fars) kökenli olduğunu hatta din/inanç bakımından yörede uygulanan 

doğa tapımı ve doğa ile ilgili dini ritüellerin bulunmasından dolayı Zerdüst 

kökenli olduğunu söyleyenler de vardır.  

 

2. DİNİ RİTÜELLER: HALK İNANCI VE TASAVVUF 
 

Dersim bölgesi’nin her yerinde çeşitli ziyâretler bulunmaktadır. Yörede 

bulunan ziyâretlerde halklar tarafından çeşitli dini ritüeller uygulanmaktadır. 

Onlar akademik çalışmalar tarafından yaklaşık 3 türlü olarak ayırt edilmiştir. 

1. Ocak merkezli olarak uygulanan dini ritüeller. 2. Doğa tapımı ritleri. 3. 

Karşılıklı dini ritüeller. 4. Ocak merkezli olarak uygulanan dini ritüeller, 

örneğin Cem (bazı kaynaklarda Cıvat olarak geçmektedir), Kurban kesmek, 

Muharrem orucu gibi yıllık ritler ve Sünnet, cenaze, düğün gibi geçiş ritleri 

de dâhil olmak üzere, İslâm’dan kaynaklanan dini ritüellerdir. Doğa tapımı 

ritüelleri ise, Dersim’de bulunan ay, kaya, çeşme, çayır, büyük ağaç gibi 

doğal eşyalar vastasıyla doğaüstü varlıklara ulaşmak veya doğaüstü 

varlıklarla temas halinde olmak amacıyla uygulanan dini ritüellerdir. 
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Örneğin Tunceli merkezde akşam üstü yürüyüş yaparken, bir kadının aya 

bakarak “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diye hitap ederek önce dudağa, 

sonra alınına ve göğüsüne sağ eli ile dokunduğunu çok gözlemledim. Hatta 

Nevruz kutlamaları gibi mevsimlik ritleri de Doğa tapımı ritüeller arasına 

katabiliriz. Karşılıklı dini ritüeller ise, adak olarak dileği tutarak kesilen 

kurban, ip bağlama, hasta tedavi amaçlı uygulanan ritler gibi, doğaüstü güç 

tarafından gelen beklentisi için uygulanan dini ritüellerdir. Örneğin 

ziyaretten toplanan küçük taşları su ile yukayarak, çalkalandığı suyu 

hastaya içirerek iyileştirmeye çalışmak gibi bir rit vardır.  

Bildiğimiz gibi uzun süredir Dersim bölgesi merkezi hükümetten yani 

ülkenin ana ekseninden uzak kalması nedeni ile farklı inançlar yani 

İslâm’dan farklı dinlerle daima temas halinde oldukları için, Alevilik ve 

ondan kaynaklanan ibadet ve dini ritüeller unutula gelmiştir. Bildiğimiz gibi, 

Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar azınlık meselesi her yerde tabu idi. Kendim 

şahsen saha çalışması yaparken halkların ağzından çok duyduğum 

konulardan biri, askeri idarenin yönetimi altında kitapların (özellikle dini 

yada inanç konusunda yazılan kitaplar) yakılmasıdır. Köylerde her hafta 

baskın düzenlenmiş ve evlerdeki kitaplar ne varsa yakılmış. O dönemde, 

insanlar kendini Kürt olduğu, Alevi olduğu ve yahut Tunceli’li olduğu bile 

söyleyemezlermiş5. Demek o dönem o kadar düşünce ve ifade özgürlüğü 

kısıtlı ve sınırlı olduğu dönem olduğunu anlaşılıyor. O yüzden Dersim’de 

dini ritüeller kısıtlı bir şekilde uygulanmış hatta bazı durumlarda hiç 

uygulanmamıştır. Daha da kötü, dini ritüeller Dedeler bile sonraki nesiller 

aktar(a)madığı için unutula gelmiştir.  

Fakat zaman değişti. 1990’lı yıllarda başlayan medyaların gelişmesi, 

internet erişimi ve ulaşımın kolaylaşması ile birlikte, siyasi ve toplumsal 

açılardan ifade ve düşünce özgürlüğünün artması nedeni ile artık herkes 

dini ritüeller konusunda ifade edebilme imkân oldu. Daha da önemlisi, 

                                                           
5 Hatta Tokyo Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde uzun yıldır Osmanlı 
tarihi ile uğraşan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tadaşi Suzuki şahsen bana 1980’li 
yıllarda Türkiye’de yaşanan olayı anlatıyor. O dönemde kendisi İstanbul 
Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak okurken, tesadüfen Kızılbaşlar ile ilgili 
makale eline geçmiş. O gece jandarmalar birden eve basmışlar Suzuki hocayı alıp 
bir hafta boyunca sorgulamışlar. 
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Alevilik ve yahut Bektaşilik konusunda ciddi bir yazılı kaynaklara ulaşma 

imkân olmuştur. 2002’den bu yana, hükümet tarafından yürütülen Alevi 

Açılımı başta olmak üzere, eski tarihi kaynakların yeniden basılması biz 

akademisyen için çok yararlı bir olaydır ve bunlar çeşitli Alevi dernekler 

tarafından hatta, Türk Diyanet Vakfı tarafından da basılmıştır ve basılmaya 

devam etmektedir (Bkz. Altınok 2007; Aydınlı 2011; Duran 2007a, 2007b; 

Eğri 2007a, 2007b, 2008; Güzel 2009, 2010; Kaplan 2007; Söylemez 2007; 

Ünlüer 2010; Yılmaz 2007 v.s.). 

Dolaysıyla, Dersim bölgesinde halklar arasında gizli olarak tutulan 

veya unutulan dini ritüeller yeniden inşa edilmiş ve dedeler tarafından 

yürütülmeye başlamıştır. Hatta Tunceli’nin her ilçelerinde Cemevinin 

yapılması, Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Alevilik Araştırma ve 

Uygulama Merkezinin faaliyete geçmesi gibi olaylar, dini ritüellerin 

canlanmasına büyük bir katkıda bulunmaktadır.  

 
Cem (Cıvat): Dersim bölgesinde (hatta tüm Türkiye’de) eskiden gizli 

bir şekilde uygulanan dini ritüellerden biridir. Cıvat kelimesi Cem 

toplantısının bu yöredeki adı olarak bahseden Deniz, bir akşam köyde 

belirlenen bir yerde –genellikle istekli birinin evinde- çoğunlukla da nispi 

olarak varsıl olan birinin evinde yapıldığını açıklar (Deniz, 2012: 60).  

Önce Cemi kaldıran Dede tarafından genel konuşmalar yapılır ve o 

sırada Ehl-i Beyt sevgisi, Hz. Ali ve çocuklar ve yaşanan olaylar konusunda 

genel bilgiler verilir. Dede cemaate sorular var mı diye sorar ve sorular 

olanlara cevap verir. Burada önemli bir geçiş riti birbirlerine küskün olanlar 

varsa Dede tarafından barıştırır ve cemaatin rızasını alır. Yoksa Cem 

kaldırılamaz. Bu kutsal toplantıda kötülük/kötü düşünce, üzüntü, öfke ve 

benzeri düşünceler bir kirlilik olarak kabul edilir ve Cem başlamadan önce 

herkesin razı olması bireylerin hem içeriden hem de dışarıdan temiz olması 

anlamına gelmektedir. Bu her dini ritüellerde görünen iç ve dış temizliği 

sağlamak amacıyla yapılan bir geçiş ritidir. Ayrıca, Cem başlamadan önce 

eğer bir dalgınlık, küslük özellikle de bir adaletsizlik varsa Cem yapılamaz. 

Şimdilik, Cem törenlerinin detaylı bilgiler konusunda bu makalede 

bahsetmeksizin başka bir makalede anlatmam gerektiğini düşünüyorum 
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çünkü Cem törenlerinde Antropolojik açsından çok önemli ve çok enteresan 

bilgiler içermektedir.  

Eskiden Dersim bölgesinde dini ya da ibadet özgürlüğü kısıtlı ve hatta 

olmadığından kaynaklanan sebeplerden dolayı, Cemevleri gibi belirli bir dini 

örgütlenmesi olmayınca, bu tür ritler sadece küçük köy ya da kasabalarda 

belirli kitleler arasında paylaşılmış ve sürdüre gelmiştir. Fakat 

küreselleşmeden kaynaklanan iletişim kanalın gelişmesinden dolayı, 

Türkiye’nin her yerinde Cem/Cıvat’a benzer dini ritüeller olduğunu ve yahut 

İran ve Azerbaycan tarafında yani Horasan bölgesinde Cemxâne şeklinde 

eskiden dini örgütlenmesi de yapıldığını ve hatta “Cem” Arapca’nın 

“Jam’(u)” yani “toplamak” anlamına gelen kelimesinin Türkçe okunuşu 

olduğuna dair bilgiler bile herkes tarafından paylaşılınca, Cem ritlerinin 

Alevi-Bektaşi gelenekleri ile bağlı olarak yeniden inşasına neden olmuştur6.  

 
Kurban: Dersim bölgesinde dini ritüeller arasında en önemli 

olanlardan biri de Kurban kesimidir. Düğünlerde, mezarlarda, ziyâretlerde, 

Cemevlerinde her yerde Kurban kesilir. Hatta hasta olanların şifasını 

Allah’tan dilemek için ya da dileklerin gerçekleşmesi için Allah’a dua etmek 

için de Kurban kesilir. Tabii ki Kurban bayramında da kesilir. Ancak bu 

Kurban merasimi hem Dedeler tarafından hem de normal halk (talepler) 

tarafından da uygulanmaktadır. Zekât anlamında da birinin hayır için 

kesilen kurbanlar da vardır.   

 Kurban merasimde önemli olan kısmı kesilen etleri adil ve eşit bir 

şekilde paylaşılmasıdır. Özellikle Nazmiye İlçesi’ne bağlı Düzgün Baba 

                                                           
6Bu işin içinde çeşitli Alevi Dernekler ve yerli/yabancı araştırmacılar da bulunuyor. 
Cem töreni konusunda hem İslâm içi hem de İslâm dışı olmak üzere iki farklı yorum 
vardır. Birincisi, Cem töreninin İslâm dini içerisinde değerlendirip Alevilerin (Türk-
)Müslüman kökenli olduğu yorumdur. İkinci yorum ise, Cem töreninin İslâm dini ile 
alâkası olmayan eski Şamanizm veya Zerdüşt kökenli bir dini ritüel olarak 
değerlendirir. Bu noktada ilginç olan bir olay, (Suudi Arabistan’daki Vehhabîler gibi 
Osmanlıyı bile İslâm devleti olarak saymayan) aşırı selefiliği savunanlar ile 
Marksizm-Leninizm (kısacası Ateizm)’i savunanlar bambaşka yüz seksen derece 
farklı bir vektör olmasına rağmen, Cem töreni konusunda ironik bir ortak noktayı 
paylaşmaktadır ki ikisi de ikinci yorumu savunmaktadır. 
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Ziyareti’nde uygulanan Kurban Merasimi meşhurdur. Düzgün Baba gibi 

Seyit ya da Evliyâların yerinde kesilen Kurbanlardan farklı olarak Doğal 

Kutsal mekânlarda kesilen Kurbanlar da vardır. Genellikle bu tür Kurban 

dini ibadetten ötürü dileklerin gerçekleşmesi için kesilir. Doğaüstü kutsal 

varlıklardan bir şekilde bir şey dilenirken uygulanan bu rit, hastaların şifası, 

kazançların elde etmesi ve kötülüklerden korunması için keserler. 

 
Niyaz pişirmek: halklar rüyasında ulu bir insan ya da Evliyâ gibi kutsal 

bir kişiyi gördüğü zaman ve yahut dilemiş olduğu dilekleri gerçekleşirse ve 

hatta kazalar, belalar ve hastalıktan kurtulmuş ise Niyaz pişirilir ve 

çevredeki komşulara ve akrabalara dağıtılır. Niyaz bol yumurta, tereyağı, 

süt ve undan yapılan bir ekmek çeşididir.  

 Batı Anadolu’da “Lokma” adıyla bilinen bu gelenek, Dersim 

yöresinde de sürdürmektedir. Hatta Kurban kesilmesi gereken durumlarda 

da maddi durum olmayan halklar Kurban yerine Niyaz pişirirler ve dağıtırlar. 

Bu ritüelde önemli olan eşit bir şekilde herkesle paylaşmaktır. 

 
Âşûre: Doğu Müslüman Dünyası yani İran, Suriye, Irak ve 

Kafkasyalardan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir bölgede Muharrem ayın 

onuncu günü kutlanan gündür. Zaten kelime itibarıyla Arapça kökenlidir ve 

“aşara” demek “on” demektir. O gün İslâm Dünyasında Hz. 

Peygamberimizin (s.a.v.) torunu İmâm Hüseyin Kerbelâ olayında şehit 

olduğu gündür. Şii inançlarına göre, Muharrem ve Safer aylarını matem 

ayları olarak kabul edilmektedir. Kerbelâ olayında hasta olması nedeni ile 

İmâm Zeynel Abidin’in kurtulması ve Hz. Ali’nin soyunun devam etmesi 

nedeni ile de Allah’a şükür ederler.   

Günümüzdeki Dersim’de, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki acısı başta 

olmak üzere, On iki İmâmların acılarını anmak ve anlamak amacıyla 

Muharrem Mâtemi tutulur. Mâtem süresince kesici alete el sürülmez ve 

Kurban kesilmez, et yenmez. Dersim’de Muharrem ayın ilk on iki gün 

boyunca oruç tutulur. Orucun ardından Muharrem ayın on ikinci günü 

sabahtan on iki çeşit farklı malzemeden oluşan tatlı hazırlanır ve komşulara 
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dağıtılır. O nedenle normalde Muharrem ayın onuncu günü Aşure tatlısı 

dağıtılması yerine ayın on ikinci günü dağıtılır. 

 
Oruç: Dersim yöresinde eskiden Ramazan Orucu tutulmazdı ki 

şimdiye kadar pek tutulmaz. Dersim’de Muharrem Orucu ve Hızır Orucu 

vardır. Yukarıda bahsedildiği gibi, On iki İmamların acısını anmak ve 

anlamak için tutulan Muharrem orucunun ardından Aşure kutlamaları yapılır 

ve bu dini ritüel Anadolu’nun Alevi topluluklarında uygulanan törendir. Hızır 

orucu ise, her yılın Şubat ayın 13’nden üç gün boyunca tutulan oruçtur ve 

her Alevi topluluklarında tutulur.  

Onun ardından Hızır Cemi yapılır. Tunceli Merkezindeki Cemevi 

altında Gola Çeto Ziyareti denen bir yerde Hızır (a.s.) ile İlyas’ın kavuşmuş 

gün olarak kabul edilir. Hızır (a.s.) ile ilgili Ziyaret Dersim yöresinin her 

yerinde bulunur. Mesela Muş İline bağlı Varto ilçesinde Hızır Çeşmesi diye 

bir ziyaret vardır ve orada Hızır (a.s.)’ın ayağı basıldığı yerden çeşme 

ortaya çıktığını inanılır. Aynı zamanda Hızır orucu Nervuz kutlamalar ile 

birlikte, baharın başlangıcı olarak da kabul edilir ve bazı bağlamda doğa 

tapımı riti olarak da nitelendirilir. 

 

3. EVLİYÂ İNANCI VE TASAVVUF 
 

Yukarıda bahsettiğim gibi, Dersim yöresinde uygulanan dini ritüeller 

hem yerli bilim adamlar hem yabancı araştırmacılar hem de halklar 

tarafından farklı bir bağlamda farklı bir şekilde nitelendirilmektedir. Dersim 

yöresinde uygulanan dini ritüeller dünyanın çoğu dinlerde olduğu gibi, sabit 

ve mutlak ritüel kriterler olan tek tanrılı inanç (ya da din) çerçevesinde 

yürütülmediği için çeşitli siyasi düşünceler ve çevredeki tek tanrılı dinlerden 

çift tanrılı dinlerden hatta çok tanrılı dinlerden de etkilenerek gelişmiştir.  

Bazılara göre bu ritüeller İslâm Dininden farklı bir inançtan 

kaynaklanan İran-Ârî kökenli Zerdüştlük’ten veya İslâm-öncesi/Orta-Asya 

kökenli Türk-Şamanizm’den kalma gelenekler olarak nitelendirilir. Dersim 

İnancı’nın Zerdüştlük kökenli tezinin mantıksal sıkıntılardan biri, halklar ve 

hatta yerli bilim adamlarına konuyla ilgili olarak mülâkât şeklinde 
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soruduğumda, hiç kimse Zerdüştlüğün nasıl bir din olduğuna dair bilgileri 

paylaşmamaktır. İkincisi, İslâm Dininden farklı görünen ritüellerinin bütün 

unsurlarının tümünü Zerdüştlükten kaynaklandığı algılardır. Oysa 

dünyadaki bütün ilkel dinlerin kökeni Zerdüştlük’ten kaynaklanması 

gerekecektir. Örneğin Nevruz kutlamaları (Bkz. Wakamatsu 2008).  

Mesela Japonya’da eskiden yani Milattan önceki zamandan günümüze 

kadar kutlanan yeni yıl/ekinoks bahar şenliği bile İran-Ârî gelenekler 

olacaktır ki bu apaçık saçma bir şeydir7. Üçüncüsü olarak Zerdüşt dininde 

tanrı olmamasına rağmen yörede hem halklar hem de bilim adamlar 

tarafından sanki Zerdüştlük’te Allah gibi tek tanrı varmış gibi 

algılanmasıdır8. 

 Şamanizm tezinde de sonraki bölümde bahsedeceğim gibi teorik ve 

analitik olarak yanlışlar ve çelişkiler vardır. Bu durum bir dini ritüelin belirli 

bir Milliyetçilik duygusu ile karşı karşıya geldiğinde asıl inanç kısmı 

değişmiş bir durumunu göstermektedir. Bu durum, biri Kürt Milliyetçiliği 

öbürü de Türk Milliyetçiliği temelinde oluşturulan tezdir. Bu taraflı bakış 

açısı dini ritüellerin mutlak bir kökü arama çabası içerisinde oluşan ikili 

tartışmayı yaratır. Akademik açıdan bu ikili tartışmadan kurtarmak için bizim 

farklı bir açıdan yani Evliyâ İnanç açısından olayı değerlendirmemiz 

gerektiğini düşünmekteyim.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7Doğa tapımı veya benzer ritler dünyanın her yerinde olan bir şeydir. Bunu belirli 
din ya da inançtan kaynaklanan bir şey olarak algılamasıdoğru değildir. 

8Zerdüştlük’te sadece koruyucu melek veya hami varlık denen bir doğaüstü 
varlıklar vardır. 
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Şekil 2: Hacı Kureyiş (Kureşanlar) Ocağın Soy Şeceresi 
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Dersim yöresinde halklar tarafından dini ritüellerin çoğu Ocak-Merkezli 

olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki (Şekil 2), hem tarihi kaynaklardan hem 

de derleme ve mülâkât yöntemiyle elde ettiğim bilgilere dayanarak kendim 

şahsen çizdim9. Örnek olarak Dersim’de en yoğun en kalabalık bir Ocak 

olan Seyit Hacı Kureyiş (Kureşanlar) Ocağı’nı oluşturan soy şeceresini 

göstermekteyim. Görüldüğü gibi Hacı Kureyiş’in soyu Yedinci İmâm Musa-i 

Kâzım’a dayanmaktadır. 

Bazılar Dersim Aleviliği diye Anadolu Aleviliğinden ayırt ederek Dersim 

inancın İslâm’la bağlantısı olmayan bir sembolizm olarak değerlendiren 

araştırmacılar vardır ve onlar Dersim inanç sistemi ile Nevşehir kökenli 

Bektaşi Tarikatının baş evliyâ Hacı Bektaş Veli arasındaki ilişkiyi inkâr 

etmektedir. Fakat (Şekil 2)’de gösterdiğim gibi Hacı Bektaş Veli’nin soyu da 

İmâm Musa-i Kâzım’a dayanmaktadır. Hatta onun öğrencisi Antalya Elmalı 

ilçesine bağlı Tekke köy kökenli Abdal Musa’nın kızı ile Büyük Kureyiş’in 

oğlu Seyit Kıl evlidir. Bu Hacı Bektaş Dergâh’la Dersim İnanç Sistemi 

arasındaki bağlantısı açısından çok önemli bir kaynak olarak işlenmektedir. 

Öte yandan Dersim yöresinde yaygın olan Lolan Aşireti ile Kureşanlı 

Ocağı arasındaki ilişki ise, yine (Şekil 2)’de Seyit Kıl Lolan’lı bir kızla evli 

olduğunu gösterilmektedir. Dersim yöresinde genel anlamıyla “Kureşanlılar” 

denen bir Ocak-Merkezli aşiret sisteminden bahsedilirken bu Seyit Kıl’ın 

torunu olan Küçük Kureyiş’e dayanan soyu kastetmektedir.  

Fakat özellikle yabancı araştırmacılar bu durumu objektifleştirmek 

amacıyla “Ortodoks/heterodoks” “tek tanrılı/senkretizm” gibi Batı Avrupa 

kaynaklı analitik terimleri kullanarak Dersim İnanç Sembolizmi olarak 

nitelendirmektedir. Bu durumda bu tür terimleri kullanmak doğru olabilir 

midir? Yani teslis inancı olan Batılı Hıristiyan dünyasından kaynaklanan 

analitik terimi Orta-Doğu tek tanrılı inanç dünyasına uygulamak ne kadar 

uygun? Bu noktada yine ikili tartışma ortaya çıkmaktadır ve bu ikili 

tartışmalardan biz nasıl bir şekilde kurtarabiliriz? 
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4. TASAVVUF KOMPLEKSİ: ALEVİLİĞİN “KÖKENİ” OLARAK 
DERSİM 
 

Müslüman dünyası hakkında araştırırken hemen hemen her yerde 

Sufizm, Tarikat ve Evliyâ İnancı ile karşılaşıyoruz. Suudi Arabistan gibi 

Vehhabî mezhebi temelinde “Devlet Resmi İslâmı” yönetimi altında, bunları 

bid’at (yani İslâm’a aykırı bir şey) olarak dışladığı nadir bir örnek hariç, 

bütün Müslüman dünyasında vardır. Mesela, eski Sovyetler Birliği yönetim 

altında kalan Orta Asya ve Kafkasya’daki İslâm’ın Canlanması (Islamic 

Resurgence) Nakşibendî ve Kadiri Tarikatlar tarafından yürütüldüğünü artık 

bütün akademisyenler bahsetmektedir. Hatta Senegal’in (Batı Afrika) çoğu 

kısmının Evliyâ Ahmed Bamba ocağı merkezli Müridi Tarikatı tarafından 

desteklenmesi gibi olaylar, günümüz Müslüman dünyasında görüyoruz.10 

Sufizm (Sufism) kelimesi Arapça’nın tasawwuf (Tr. Tasavvuf) 

kelimesinin İngilizce meâlii olup bir analitik terim olarak ortaya çıkmıştır. 

Genellikle Sufizm aynı zamanda “Islamic Mysticism” olarak çevrilirken, bu 

çeviri bilimadamları tarafından da yanlış bir şekilde kullanıla gelmiştir. 

Sufizm (veya tasavvuf) nedir diye bir soruya günümüze kadar bir sür 

insanlar cevep vermiştir. Mesela Nurbakhsh (1926-2008), Sufizm’in 108 

tanımı ve Sufi’n 55 tanımını yapmıştır (Nurbakhsh, 1981: 16-41). İslâm 

Tarihi içerisinde Sufizm’in (veya Tasavvuf’un) tanımları hem Müslüman 

kendisi hem de yabancılar tarafından çeşitli bir şekilde yapılmıştır. Mesele 

Sufizm kavramı Oryentalizm yani Şarkiyatçılık tarafından icat edilen Batı 

kökenli analitik bir terim olduğudur.  

Şark Bilimleri olarak Oryentalizm İngilitere’de William Jones tarafından 

başlatılmıştır (Arberry, 1998: 7). O Sufizm’i İslâm’la alâkası olmayan eski 

Hıristiyanlık, Yunan felsefesi ve Veda felsefesine yakın veya ortak bir inanç 

olarak tanımlamıştır. Ardından Doğu Hindistan Şirkedi’nde İran elçiliği 

yapan John Malcolm, Sufizm’i Şeriat’ı inkâr eden Hıristiyanlığa yakın bir 

                                                           
10 Uzun tarih boyunca, Sufizm’i inkâr eden veya Sufizm’i İslâm inancından dışlayan 
şuana kadar sadece Suudi Arabistan’dır. İran İslâm Cumhuriyeti’nde bile 
Tasavvuf’u “İrfân” şeklinde korumuştur. 
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varlık olarak bahseder. Ona göre mesela, Sufizm’in “Sevgi veya Aşık (Ar. 

Muhabbah)” anlamındaki terim olan Mahbub (Sevinen), Muhabba (Sevgi), 

Muhibb (Seven) Hıristiyanlıktaki Teslis yani Oğlu Tanrısı, Kutsal Ruh, Baba 

Tanrısı’na denk geldiğini ifade etmektedir. Malcolm Sufileri severmiş fakat o 

Sufileri Müslüman’la alâkası olmayan Evliyâ olarak algıladığı için sevmiştir. 

(Arberry, 11-13). 

Öte yandan Protestan papaz Tholuck, 1821 yılında Avrupa’da ilk 

Sufizm konusunda Latince’de ilk kitap bastırmıştır. O İslam ile Sufizm 

arasındaki ilişkiyi Sâmî Mutlak Monarşi ile Ârî Evrensel Mistisizm arasındaki 

düşman ilişkisine benzetmiş (Schimmel, 1975: 9). Bunun gibi Oryentalistler 

tarafından yazılanlar aracılığı ile Avrupa’da akademik disiplin olarak 

“Sufizm” teşkil edilmiştir. Başlangıçtan itibaren onlar Sufizm’i İslâm’la 

alâkası olmayan fakat Hıristiyan inancıyla derin bir noktada evrensel değeri 

paylaştığını algılarlarmış.  

Böyle bir Sufizm anlayışı İslâm dünyası içerisinde önceden devam 

eden Tasavvuf anlayışı ile tamamıyla bambaşka bir şey olduğunu 

söylemeye bile gerek yoktur. En azından orta çağı Müslümanlara göre 

Tasavvuf ya da Sufi kelimesi İslâm’ın değerleri bir şekilde somutlaştıran yol 

ya da bu yolunu takip eden anlamındadır ve bu noktada o zamanki halk 

Sufizm gayri-İslâmî bir imaj olarak şekillendirmemiştir. 

Elbette ki şuan günümüz Avrupa’sında Akademik alanlarda çalışanlar 

Sufizm araştırmaların gelişmesi ile birlikte, Sufizm İslâm Dininin içinden 

kaynaklanan bir felsefi düşünce olduğu fikrindeler. O anlamda, genelde 

Oryentalistler tarafından icat edilmiş bir “Sufizm İmajı” şuan hala aramızda 

paylaşılmaktadır. Burada unutmamalıyız ki, Sufizm terimi ve kavramı 

tamamıyla Batılı Oryentalistler tarafından icat edilip uygulandığı gerçeği 

(Tonaga, 2013: 22-32.).  

Aynı şekilde, “Senkretizm (Symcretism)” “Heterodoks (Heterodox)” ve 

“Şamanizm (Shamanism)” gibi terimler ve kavramlar da, Batılı Oryentalistler 

tarafından icat edilmiş analitik terimdir. Bir toplumu, kültürü, sembolü ve ya 

dini incelerken en yanlış bir şey “Ortodoks/Heterodoks”i kendi kafaya göre 

ayırt edip sanki bu ayırım mutlak ve sabit bir çerçeveymiş gibi değerlendirip 

din ya da inançta olan çeşitli unsurları bu iki kategoriye otomatik olarak 
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zorla sığdırmaya çalışmaktır. Bir kere “Ortodoks ” ve “Heterodoks” anlayışı, 

orta çağda Roma Katolik tarafından tek yönlü olarak şekillendiren bir 

anlayış ve strateji olduğundan bahsetmek gerekir. Onlara göre, “Ortodoks 

=Katolik=tek öğreti=Doğru olan şey” ile “Heterodoks=Bizantz, Protestan 

v.s.=senkretizm (Karmaşık din) =yanlış olan şey” imiş. Bu çerçevede 

Hıristiyan dünyasındaki çeşitli inançları değerlendirirlermiş.  

Fakat Müslüman Dünyasında bunun gibi kategorizasyon yani ikili 

dışlayıcı ve ayrılıkçı bir yaklaşım yoktur ve bunu geleneksel olarak 

“Meşrep” şeklinde değerlendirmişlerdir.  Dolaysıyla,  yine farklı bir şekilde 

değerlendirmemiz gerekmektedir. 

 
Sonuç 
 

Dersim’de ki dini ritüeller ile toplumsal-geleneksel kategoriyi mümkün 

olduğu kadar objektif bir şekilde incelemek üzere, bir teklifte bulunmak 

istiyorum. Burada “Tasavvuf Kompleksi” olarak adlandırılan bir yöntemle 

incelendiğinde nasıl olacak? 
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 (Şekil 3)’te gösterdiğim gibi Dersim İnancını üç kutuplu bir yapı 

olarak anlamaya çalışalım. Bir kutup iç-maneviyatta dileniş çabası 

sırasında elde edilen mistisizm temelinde oluşan tasavvuf’u X kutup olarak 

adlandıralım. Doğaüstü varlıkları talep eden bir unsur Tasavvuf’ta olması. 

Ardından Y kutup olarak “Ahlâk”ı koyuyorum. Ve son olarak Z kutup Halk 

İnancıdır.  

 Disiplin açısından söylesem X kutup felsefeci araştırıyor. Z kutup ise 

Antropologlar ve Tarihçiler tarafından ve Y kutup şuana kadar hiçbir disiplin 

araştırmamıştır. Şimdi mesela, bu şekil içerisinde bir şahıs (yada toplum) 

Aleviliği Kürt milliyetçiliği üzerinde değerlendirdiği zaman, Y ve Z 

kutuplarına ağırlık verip tanımlar. Demek oluyor ki Aleviliği İslâm dışındadır 

diyenler. Öte yandan Aleviliği Türk milliyetçiliği üzerinden 

değerlendirenler ise, X ve Y kutuplarına önem verir. Ki Alevilik İslâm 

içindedir diyenlerdir. 

 Bu şekilde Aleviliği bir şahıs yada bir topluluk üzerinde 

değerlendirdiğimizde, Alevilik toplumsal ve siyasi duruma göre değişen ve 

değiştitilen bir kavram yada kollektif duygu olduğunu açıklayabiliriz. Bu 

durum küreselleşme çağı içerisinde hızla değişir. 
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