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Önsöz 

Bu çalışmanın benim için çok özel bir anlamı var. 2003 yılında, henüz Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Etnoloji Anabilim 
Dalında uzatmalı bir lisans öğrencisiyken, o dönemin Türkiye üniversitelerinde halen 
lisans bitirme tezleri hazırlanırken ve hocalarımız bu araştırmalara ciddiyetle eğilirken bir 
yılımı verip bitirdiğim “Tunceli’de Kutsal Mekân Kültü” araştırmamın şimdi 12. 
yılındayım.  

Yine yeniden alan araştırması için Duzgı’ya misafir oldum. Bu defa Tunceli Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projesinin gayet mütevazı desteğiyle…  

Aradan geçen 11 yıl içerisinde Türkiye’de ve bölgede çok yönlü sosyo-politik ve 
ekonomik dönüşümler yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’de neo-liberalizmin 
gündelik hayatın her boyutuna derinlemesine yerleşmeye başladığı, toplumsal ve siyasal-
yönetsel düzlemde önemli restorasyon girişimlerinin yaşandığı yılları geride bıraktık. 
Kimlik politikaları, bu minvalde, kamusal alandaki tartışmaların odağına yerleşti. Dersim 
ve Dersimlilik gibi etno-politik kimlikler, Dersim Aleviliği (Raa Haqi) gibi hızla 
siyasallaşan etno-dinsel toplulukların kimlik hareketleri neticesinde görünürlük kazandı. 
Dolayısıyla Duzgı gibi önemli kült öğeleri de gözle görülür dönüşümler geçirdi. Bu 
çalışma söz konusu süreçlere, yine kutsal mekân kültleri ekseninde eğiliyor. 

Gelinen aşamada çok yönlü toplumsal krizler yaşamaya devam ediyoruz. Ne yazık ki 
düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere, en temel anayasal haklarda dahi ciddi 
gerilemelerle, hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Üstelik toplumsal 
sorunların insancıl çözümlerini üretmek sorumluluğunu birinci elden sırtlanması gereken
üniversitelerimizde bilim insanları, sadece düşüncelerini açıkladıkları için, hiçbir hukuki 
ve ahlaki temeli olmayan kovuşturmalarla, işten çıkarılmalarla, tehditlerle yaşamaya 
mecbur bırakılıyor. Bilimsel araştırmanın temel önkoşulu düşünce ve ifade özgürlüğüdür. 
Düşünmeyen, konuşmayan, kendisini ifade edemeyen “bilim” olamaz!  

Bu şartalar altında yine de çalışmayı mümkün kılan tüm görüşmecilere, beni (ve alan 
çalışmalarım sırasında yanımdan ayrılmayan, desteğini esirgemeyen İlda’yı) misafir eden 
Duzgı’nın hizmetkârlarına teşekkürü borç biliyorum. Hoşgörüleri, konukseverlikleri ve 
yardımları olmadan bu çalışma hayat bulamazdı. 

Dersim gibi müstesna bir konuda, bilim insanlarının özgürce çalışmalarını yapabildikleri, 
tartışabildikleri, sadece fikirlerinden ötürü tutuklanmadıkları, işlerini kaybetmedikleri, 
bilimin ve bilimsel düşüncenin toplum yaşamında ve yönetiminde olması gerektiği yeri 
bulduğu bir Türkiye dileklerimle… 

Nisan 2016
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Özet 

Günümüzde Alevilikle ilgili birçok araştırma, “gelenek” ve “modernlik” ikilemi üzerine 

kuruludur. Alevilik örüntülerine dair bu yöntemle yeniden (ve siyasal, dinsel vd. saikler 

içeren) kurgulanan tarihsel süreklilik ilişkileri, “dinsel inanma biçimi olarak” Aleviliğin 

gösterdiği uyum/varlık stratejilerini anlama konusunda tartışmalı yaklaşımlar ortaya 

çıkarmaktadır. Bu düşünsel eğilimden farklı olarak, Alevilik araştırmalarında ve özellikle 

“Dersim Çalışmaları” (Dersim Studies) başlığı altında derleyebileceğimiz akademik 

yazında yeni bir araştırma yöntemi ve analiz çerçevesi için tartışmalar açabilmeyi 

umuyorum. Araştırmamda Dersim’in gündelik dinsel pratiklerinde güçlü ve özgün karşılığı 

olan yerel “Jara” (Kutsal Mekân) kültlerini etnografik perspektifle ele alarak, Alevi Kürt 

topluluklarda dönüşen tarihsel, toplumsal ve mekânsal olgular itibarıyla toplumsal ve 

dinsel yaşayışın nasıl sürdürülebilir hale getirildiğini irdelemeye çalıştım. Alan araştırması 

içinse Dersim’in popülerleşen kültür öğelerinden “Düzgün Baba”yı tercih ettim.  

Dersim Aleviliği teolojisini ayırt edici özellikler katarak tamamlayan ve araştırmamda asıl 

olarak odaklanacağımız konu, kutsal mekân (yerel söylenişle “jara”) kültleridir. 

Karşımızda dağlar, nehirler, göller, belirli mıntıkalar, taşlar, ağaçlar, bitkiler, (dağ keçisi, 

geyik, ayı, balık gibi) bazı yaban hayvanlar vb. canlı-cansız nesnelerin çevresinde 

şekillenmiş zengin inanışlar ve uygulamalar vardır. Bu kültleri oldukça derin, özgün ve 

canlı mitolojik bir kozmoloji bütünlemektedir. Kolektif toplumsal bellekte yaşatılan ve 

sözlü kültürle asırlardır yeniden üretime tabi olan söylenceler ise bu kutsalları günümüzde 

de ayrıcalıklı kılmaktadır. Dersim’de seyit (kutsal) ailelerinden ve (talip/mürit) aşiretlerden 

oluşan sarmal toplumsal-dinsel örgütlenme modeli, böylelikle, kişileştirilmiş kutsal 

mekânlarla ilgili efsaneler ve yine onlarla ilişkili büyüsel işlemler gibi pagan kült 

öğeleriyle birlikte önümüzde durmaktadır. 

Düzgün Baba dağının yüzyıllardan buyana bir tür hac mekânı olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Her yıl binlerce kişi dağı ziyaret etmekte, kurbanlar kesmekte, çıralıklar 

dağıtılmakta ve çeşitli dinsel pratikler sergilenmektedir. Bugün dağ üzerindeki iki noktada 

(Türkiye’nin ve özellikle Dersimli Alevi toplulukların çalkantılarla, travmalarla yaşadığı 

son çeyrek asrın ürünü olarak ortaya çıkmış bulunan) Cemevleri vardır. Üstelik 

Cemevlerinin kuruluş ve kurumsallaşma süreçleri henüz oldukça yenidir.  

Dinsel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin canlılıkla görünür olduğu “Düzgün Baba” örneği, 

Aleviliğin geride bırakılan çeyrek asırda yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasal dönüşümü 

çarpıcı biçimde ortaya koyan çok boyutlu (ve yaşayan) tarihsel ve sosyolojik örnektir. 

Araştırma, Dersim Aleviliğinin özgün toplumsal/ekonomik örgütlenişi ve teolojik temelleri 

bağlamında, “Düzgün Baba Dağı” örneğini antropolojik perspektiften incelemeyi 

hedeflemektedir. 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de ve uluslararası sosyal bilimler yazınında kabul görmüş bir 

akademik başlık olan “Dersim Çalışmaları”na (Dersim Studies), kutsal mekânların 

dönüşüm dinamikleri bağlamında, antropolojik perspektifle hazırlanmış bilimsel katkılar 

sunabilmektir. Dersimli Alevilerin sosyo-dinsel ve etno-politik bir kimlik olarak yerel 

Aleviliği nasıl yeniden görünür kıldıkları, ne şekilde yaşattıkları ve hangi dinamiklerle ne 
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gibi varolma stratejileri ürettiklerini irdeleyebilmek, araştırmanın öncelikleri olarak 

kaydedilmelidir. Böylelikle, Türkiye’de akademik planda üretilen Alevilik çalışmaları 

literatürüne de nitelikli etnografik katkılar sunmak hedeflenmektedir.  

Aynı zamanda, toplumsal faydayı gözeten sosyal ve siyasal politikaların, projelerin 

(bilimsel çerçevede) tespiti ve uygulaması için de ilgili kesimlere görüş açıklığı 

kazandırma umudu, bu çalışmanın önemli motivasyonlarından birisidir. Toplumsal 

bütünlüğü, barışı, eşit yurttaşlık haklarını gözeten ve kültürel kimlikler arasındaki 

tartışmalarda empatiyi önemseyen metodolojik yaklaşımlar ancak böylesi bilimsel 

gayretlerle ve ifade özgürlüğünü gözeten tartışmalarla mümkün olabilecektir diye 

düşünüyorum. 

 


