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Derin bir kuyu Dersim’e Berlin’den bakmak.1  

Besim Can ZIRH,  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Sosyoloji Bölümü  

Mustafa AKÇINAR,  
Zürich Üniversitesi – Sosyal Antropoloji Bölümü  

 
Türkiye Siyasetinde bir Hayalet Dolaşıyor.  
Marx ve Engels Komünist Manifesto’nun girişinde Avrupa’yı 
tekinsizleştiren bir hayaletten bahseder. komünizmi böylesi bir 
metaforla tanımlamaları materyalist iki düşünür için ilginç bir 
tercihtir. Fakat, kendi aralarındaki çatışmalara rağmen ezilenlerin 
dimağını efsunlayan bu ecinniye karşı yan yana durabilen Avrupalı 
egemen güçlerin, yaşanan siyasal dönüşümleri idrak edemedikleri 
için korkularını açıklamakta metafizik düşünceye teslim 
olduklarını teşhir ediyor gibidirler. Bu biçimiyle “hayalet” 
metaforunu ödünç alarak söze “Türkiye siyasetinde bir hayalet 
dolaşıyor” diyerek başlamak isteriz. Türkiye siyasetine yön veren 
hemen tüm eğilimler “açılımlar dönemi”den zaferle çıkmak üzere 
bu hayaletin peşinde koşuyor gibiler. Peki neyin hayaleti söz konusu olan? 
 
Şükrü Aslan, Dersim kavramının herhangi coğrafi bir terim olmayıp tarihsel bir çerçeveden “derin 
toplumsal tahribatla belleklerde yer etmiş toplumsal ve kültürel bir varlığa” işaret ettiğini söylerken 
kuşkusuz haklıdır (2010, s. 9). Bu coğrafyanın dilsel, kültürel, inançsal ve toplumsal özgünlüğü 
bölgede egemenlik kurmuş devlet ve düşüncelere keskin bir varlıksal eleştiri oluştura geldiği için her 
dönem “tatbikat alanı” olarak görüldü (2010, s. 10). Dersim bir şibolet kavram olarak yüzyılı aşan bir 
dönem boyunca sadece anlamına vakıf olanların bildiği ama anlatamadığı saklı bir tarihin kapısını 
aralıyordu. Ve gün geldi herkesin bildiği sır açığa çıktı. Biz bu çalışmamızda Cumhuriyet’in önemli 
tabularından biri olan Dersim meselesinin güncel siyasetin önemli araçlarından birine dönüştüğü 
süreci gerek gündeme bıraktığı izler gerekse de 2009 yılının ilk altı ayında Berlin yerelinde 
gerçekleştirdiğimiz birbirinden bağımsız ama “komşu” saha araştırmalarından etnografik gözlemler 
ışığında tartışmak istiyoruz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo.1: Hürriyette Dersimle ilgili yayınlanan haberlerin yıllara göre dağılımı. 

                                                 
1 4-6 Ekim tarihlerinde Tunceli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Uluslararası Tunceli (Dersim) 
Sempozyumu: Ekonomi, Tarih Toplum başlıklı akademik etkinlikte sunduğumuz  “Dört kavram arasında bir coğrafya 
Dersim: Aidiyet, inanç, göç, mekan” başlıklı sunumun kitap çalışması için elden geçirilmiş versiyonudur. Çalışmanın 
Zırh, Besim Can ve Mustafa Akçınar. (2013), “Derin bir kuyu Dersim’e Berlin’den bakmak,” Zeliha Hepkon, Songül 
Aydın, Şükrü Aslan (editörler) içinde Dersim’i Parantezden Çıkartmak: Dersim Sempozyumu’nun Ardından. 
İstanbul: İletişim, ss. 44-75. 
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Hürriyet gazetesinde “Dersim” kavramının geçtiği haberlerin yıllar içindeki dağılımı bu görünürlüğe 
işaret eder.  
 
Açılımlar döneminin siyasi arenası olarak Dersim. 
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Dersim’in ülke gündeminde merkezi bir önem kazanması açısından 
oldukça önemli bir dönem oldu. Seçime giden süreçte Dersim bir kez daha “tatbikat alanı”na 
dönüşmüştü. Fakat, bu defa tatbikat siyasi, amaç Dersim’den seçim zaferiyle çıkmaktı. 2002 yılında 
iktidarın değişmesiyle başlayan süreçle yırtılan resmi tarih bohçasından gündeme taşan tüm diğer 
tabu konuları gibi Dersim’in de siyaseten zapt edilmesi gerekiyordu. Türkiye siyasetinin üç temel ve 
tarihsel eğilimini temsil eden AKP, CHP ve DTP bu konuda kıyasıya bir mücadeleye girişmiş ve Dersim 
bu mücadelenin temel cephesine dönüşmüştü.  
 
Seçim öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Tunceli’de beyaz eşya ve mobilya dağıtması 
ulusal medyada genişçe yer aldı2 ve AKP’nin Tunceli konusunda ne kadar ısrarcı olduğunun bir 
emaresi olarak değerlendirildi. Siyasi partiler arasındaki çekişmeler bir yana Tunceli’de faaliyet 
gösteren kimi sivil toplum örgütleri seçime giden süreçte bir bildiri yayınlayarak tartışmaya müdahil 
oldu.3 Bildiride, Dersim’de “geniş halk yığınlarını örgütleyen bir siyasal oluşum” olmadığına işaret 
ediliyor ve bu nedenle AKP’nin yaklaşan seçimlerden başarıyla çıkabilme ihtimalinden “bir tehlike” 
olarak söz ediliyordu. Dolayısıyla, “nüfus yoğunluğunu” ve “özgün potansiyelini kaybetmiş” il merkezi 
ve ilçelerde AKP’nin olası bir başarı kazanmasının önüne geçebilmek için “başta sosyalistler olmak 
üzere, ilerici, demokrat, yurtsever ve insan hakları savunucularının, partilerin ve gruplar” arasında 
“güç birliği” arayışlarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyordu. Son söz olarak şöyle 
deniyordu:  
 

Son saldırı, bugüne kadar dillendirmeye bile cesaret edemeyen AKP ve AKP’nin etrafındaki siyasal 
cenahın siyasal, ideolojik ve kültürel saldırısıdır. Dersim’i geçmişte zor ve asimilasyon politikaları 
ile değiştiremeyen güçlerin, artık yeni yöntemlerle, nüfus yapısının ve kültürel dokusunun 
değiştirilmesi çalışmalarıdır. Bu tehlikeleri ve gelişmeleri görüp, birlik ve bütünlük içinde bertaraf 
edemediğimiz takdirde, Dersim gelecekte, Diyanet kadrolarının atandığı, ümmetçi kadrolarla 
şehrin inanç dokusunun ve dolayısıyla kültürel yapısının değiştiği bir kent olacaktır. 

 
2009 Yerel Seçimleri ve sonrasındaki süreçte AKP’ye yakın kalemler tarafından CHP’ye gösterdikleri 
destek nedeniyle eleştirilen Dersimlilerin her iki partinin temsil ettiği siyasi eğilime eşit mesafe 
koymaya ve kendi yerel özgünlüklerine koşut siyasi bir seçenek oluşturmaya yönelmiş olmaları 
gözden kaçtı. 2009 Yerel Seçimlerine giden süreçte DTP çatısı altında güç birliği kurma çabaları 
başarısız olunca merkezden bağımsız aday olan Murat Kur’un DTP’nin sadece %5.5 oy gerisinde 
kalması Tunceli yerelinde üç büyüklerden bağımsız siyasi bir seçenek oluşturma imkanına işaret 
ediyordu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tunceli’de seçim öncesi beyaz eşya dağıtımı (04.02.2009 – Radikal).  
3 Dersimli aydınlar, kurumlar, siyasi parti ve siyasi gruplara çağrımızdır!... (13.02.2009 – Tunceli Emek). 
http://www.tunceliemek.com.tr/haberdetay.asp?bolum=1496&uyeid=0 

44 

45 

http://www.tunceliemek.com.tr/haberdetay.asp?bolum=1496&uyeid=0


3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo.2: Tunceli Merkez - Yerel Seçimleri 2009. 

 
Toplamda 454 sandıkta 25,000 civarında oyun kullanıldığı Türkiye’nin en küçük ikinci ili seçim 
sürecinde ulusal gündemden inmedi. Tüm hamilik iddialarına rağmen hem AKP hem CHP hem de 
DTP’nin bölgeye dair siyasi tahayyüllerine dolanması kuşkusuz Türkiye’yi anlamamız açısından önemli 
bir meseleye işaret ediyordu. Zira, Dersim’in siyaset sahnesine çıkışı tesadüfü olmadığı gibi sadece bu 
döneme özgü de değildi. Nitekim, 2009 Yerel Seçimleri’yle birlikte kartlar açılmış oldu. Türkiye 
tarihindeki tabu konularla yüzleşme iddiası gündeme geldi ve Başbakan Erdoğan’ın Ahmet Türk’le 
buluşması ardından “Analar Ağlamasın” ana ekseninde yaptığı konuşmayla “Açılımlar Dönemi”nin 
kapısı resmi olarak açılmış oldu. Onur Öymen 10 Kasım 2009 tarihinde Başbakan Erdoğan’ın bu 
önemli konuşmasına cevap verirken Cumhuriyet tarihinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı, Şeyh Said 
ve Dersim İsyanı, Kıbrıs Çıkartması gibi bir dizi olaya işaret ederek AKP hükümetini “terörle mücadele” 
konusunda edilgen kalmakla suçladı. Saydığı hadiseler arasında Dersim de vardı ve ona göre 1938 
yaşananlar bir isyandı. Öymen’in konuşmasına tepkiler gecikmedi. Alevi ve Dersimli örgütler Türkiye 
ve Avrupa’da Öymen’i Hitler bıyığıyla resmeden posterlerin kullanıldığı gösteriler düzenledi. 
Tepkilerin en anlamlısı 15 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (ADDF) 
tarafından Seyyid Rıza’nın idam edildiği Elazığ Buğday meydanında düzenlenen miting oldu. İlk kez 
düzenlenen ver her yıl tekrarlanması düşünülen bu mitingle birlikte 1937-8 Tertelesi4 merkezinde 
Dersimlilerin talepleri dile getirildi. Sonraki yıllarda anmalara Elazığ başta olmak üzere İstanbul ve 
Ankara gibi Türkiye’nin başka yerellerinde de düzenlenmeye devam edildi. 
 
Parti içinde yükselişini sürdüren Kılıçdaroğlu 16 Ekim tarihinde Öymen’i istifaya davet etti ve bu 
talebini 11 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Tunceli ziyaretinde tekrarlarken, “Şunun altını özenle 
çizmek isterim. Dersim coğrafyasında yaşanan olay, bir insanlık dramıdır. Bu bölgede yaşayan 
insanlar, o dönemin acılarını, o dönemin kaybolan hayatlarını, o dönemin ağıtlarını dinleyerek, 
bugünlere geldiler” dedi.5 Tunceli doğumlu olması kendi rızası dışında siyaseten özel bir anlam 
kazanan Kılıçdaroğlu’nun istifa önerisi kuşkusuz önemliydi. Fakat, bu açıklamalar tepkileri 
dindiremediği gibi Öymen’in istifa etmemesi ve söylediklerinin arkasında durduğunu belirten 
açıklamalar yapması, Gürsel Tekin bir konuşmasında “Metrobüs zamları Dersim'den daha önemli” 

                                                 
4 Dersim dilinde “büyük altüst oluş” anlamına gelen tertele Dersimli örgütler tarafından 1937-8’de yaşananları 
isimlendirmekte kullanılmaktadır. Biz de kendilerinin tercihini takip etmeyi uygun gördük.  
5 Kılıçdaroğlu: Öymen gereğini yapmalı. 16 Kasım 2011 – Radikal. 
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demesi tartışmaları derinleştirdi.6 Kılıçdaroğlu 21 Kasım’da gerçekleştirdiği Viyana ziyareti sırasından 
Avrupa’daki Alevi ve Dersimli örgütler tarafından protesto edildi.7  
 
Konu sadece Alevi ve Dersimli kamuoyuyla sınırlı kalmamıştı. Öymen’in açıklamaları Yeni Şafak ve 
Zaman gibi hükümet yanlısı gazetelerde önemli bir ilgi görmüş ve CHP’nin Dersim konusundaki 
suskun siyaseti kadar Alevilerin CHP’ye yakınlığı da ağır bir biçimde eleştirilmişti. CHP’nin tarzı ne 
kadar bildik ama yine de üzücüyse hükümete yakın basının gösterdiği destek ise bir o kadar 
beklenmedik ve şaşırtıcıydı. Dersim meselesi bu tarihten itibaren “CHP’de derin çatlak” başlığıyla ve 
“Stockholm Sendromu” lafzına işaretle gündeme taşınır oldu.8  
 
Öymen Vakası siyasetimizde açtığı yarılma 2010 Referandumu’na doğru derinleşmeye başladı. Bu 
dönemdeki en önemli hadiselerden biri Erdoğan’ın Dersim’de yaşananları CHP’ye işaret ederek 
“katliam” olarak anması oldu. 14 Ağustos 2010 tarihinde Sakarya’da düzenlenen mitingde konuşan 
Erdoğan şunları söyledi: “Dersim'in köylerini kim bombaladı? Zamanının, o zaman ki 
Cumhurbaşkanı'nın emriyle... Kimdi? İsmet İnönü, CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı.”9 Böylece 
Tunceli bir kez daha siyasi bir tatbikat alanına dönüşmüştü. Bu defa CHP’nin Genel Başkanlık 
koltuğunda Tunceli doğumlu bir kişinin oturuyor ve kendi rızası dışında siyasi bir anlam kazanan 
doğum yeri tartışmaları keskinleştiriyordu. Referandum’un kazandığı öneme koşut olarak hükümete 
yakın kalemlerden Alevileri, siyasi konumlarını yeniden düşünmeye davet eden telkinler gelmeye 
başladı. Söz gelimi, Mustafa Erdoğan bu dönemde yazdığı bir makaleye “Dersimli Seyyid Rıza da 12 
Eylül’de yakalanmıştı” başlığını uygun görmüş ve “hayalet” metaforunu kullanarak şunları yazmıştı: 
 
“Yine sıcak bir tartışma. Yine Dersim'in hayaleti karşımızda. Aslında neredeyse bütün yakın tarihimiz, 
kendisiyle usulünce vedalaşamadığı, cenazesi kurallara uygun olarak kaldırılmadığı için bir hayaletler 
ormanına dönüşmüş durumda. Olur olmaz yerlerde karşımıza çıkmalarının sebebi bu.”10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo.3: 12 Eylül 2010 Refredandumu Tunceli. 

 
Kısacası, hükümet temsilcileri ve yanlısı gazeteciler bu dönem boyunca Alevilerin Dersim’i “isyan” 
olarak gören CHP’ye karşı yaşananlara “katliam” diyebilen AKP’nin yanında olmaları gereğini ısrarla 
dile getirdi. Bu çağrı kuşkusuz Alevilerin özellikle 1960’dan sonra kemikleşen ve solda yer alan siyasi 
konumlarına karşı güçlü bir eleştiriyi de içermekteydi. Fakat, sonuç kendileri açısından memnun edici 
olmadı. Tunceli’deki seçmenlerin %37’si referanduma katılmazken, %55’i Hayır ve sadece %8’i Evet 
dedi. Tunceli davete icabet etmemiş, merkezi hükümet basın yoluyla Dersim’i fethe çıkmış ama bu 

                                                 
6 CHP’li Tekin’den ‘Dersim’ gafı! 17 Kasım 2011 – Yenişafak.  
7 Aleviler, Viyana’da Kılıçdaroğlu’nu konuşturmadan kürsüden indirdi. 23 Kasım 2009 – Zaman.  
8 Dersim: Alevi’nin Stockholm Sendromu. Özlem Albayrak, 17 Kasım 2009 – Yenişafak. 
9 Dersim’i CHP bombaladı. 15 Ağustos 2010 – Milliyet.  
10 19.08.2010 – Zaman.  
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defa da başarısız olmuştu. Bu tutuma tepkiler gecikmedi. Tunceli aynı zamanda boykotun da güçlü 
olduğu bir seçim bölgesiydi ama eleştiriler “Hayır” tutuma ilişkin geliyordu. Ve bu defa Öymen 
Vakası’nda Alevilerin yanından konuşan şefkatli telkinler yerini karşıdan seslenen hırçın haykırışlara 
bırakmıştı. Referandum sürecinde yazılan “Celladına aşık olmak”11 ve “CHP’de yaşayan Simonlar!”12 
gibi köşe yazılarının ardından gelen Hakan Albayrak’ın “Dersim dedik Tunceli çıktı!” başlıklı yazısı bu 
dönemdeki sembolik şiddeti anlamamız açısından önemli bir örnek sunar:  
 

Kürt'ün Kürt olarak varlığına tahammül edemeyen, Dersim'in canına okuyan, üstelik Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nı kurarken “Burada Alevilerin esamesi bile okunamaz” diyen tek parti 
diktatörlüğünün kalıntılarını yahut izdüşümlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz ve Seyit 
Rıza'nın torunları buna yüzde 80'lik ezici bir çoğunlukla HAYIR diyor… Hey gidinin Dersim'i... Sen 
hakikaten Tunceli olmuşsun. Demek ki yarın “Sabiha Gökçen Havaalanı'nın adı değiştirilsin mi?” 

diye referandum yapılsa ona da hayır diyeceksin.13  
 
“Birinci Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu: Ekonomi, Tarih Toplum” başlıklı akademik 
toplantı tam da Referandum sonrası 2008 yılında kurulan Tunceli Üniversitesi tarafından 4-6 Ekim 
tarihleri arasında düzenlenmiş ve Türkiye’de Dersim meselesini anlamak açısından oldukça önemli bir 
etkinlik olmuştu (Zırh, 2010). Türkiye basınında birer “deprem” olarak anabileceğimiz, Dersim 
meselesinin farklı siyasi eğilimler arasındaki çekişmelere koşut olarak gündeme geldiği bu vakaların 
sonuncusu ise 21 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde DBP’nin bağımsız adayı Ferhat Tunç’u, ve 
dolayısıyla Tunceli’de uzun süredir siyasi bir mevzi kazanmış Kürt hareketini, geride bırakarak Meclis’e 
giren Hüseyin Aygün’ün 10 Kasım 2011 tarihinde Zaman’a verdiği röportaj sonrasında yaşanan 
tartışmalar oldu.14 Basın tarihimizde eşine az rastlanır bir şekilde 10 Kasım ila 29 Aralık tarihleri 
arasında 20 ulusal gazete Dersim meselesiyle ilgili 535 köşe yazısı yayınlandı (Zırh, 2012a). 29 Mart 
2009 Yerel Seçimleri’nden bu son vakaya kadar gelen üç yıla yakın sürede herkesin bildiği sır olarak 
Dersim meselesi Türkiye siyasetinin önemli eksenlerinden biri haline geldi. Oldukça sancılı bir sürecin 
ardından 2013 yılının ilk yarısında gündeme gelen “Barış Süreci” ise bu önemi tedirgin eder bir 
biçimde keskinleştirdi. Sürecin hemen başında Paris’te gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürülen 
Sakine Cansız’ın PKK tarihinde önemli bir Dersim kişiliği olarak öne çıkıyor olması,  Abdullah Öcalan’ın 
süreci başlatan Nevruz konuşmasında “İslam Kardeşliği” gibi bir rabıtaya işaret etmesi Dersim’in Türk-
Sünni ve Kürt-Şafi alanlar arasında tarihsel olarak bir sınır olduğu gerçeğini tekrar hatırlattı.  
 
Berlin sahasında komşuluk: Berlin Anadolu Alevileri Kültür Merkezi ve Berlin Dersim Cemaati. 
Türkiye kamuoyu tarafından pek bilinmese de Dersim’in Türkiye’de gündeme gelmesinde Avrupa’ya 
yaşanan göçün önemli bir etkisi vardır. Fakat, bu ulus-aşırı göç etkisinin Dersimli göçmen topluluklarla 
sınırlı olmadığını bugün sayıları beş milyona yakın olduğu ifade edilen Türkiyeli göçmenlerin tümü 
açısından göç deneyiminin önemli ve benzeri siyasal sonuçları olduğunu not etmek gerekir (Sevimli, 
1999; Faist, 2000; Ercan-Argun, 2003; Ostergaard-Nielsen, 2003; Yalçın-Heckmann, 1997; Yurdakul, 
2009). Göç çalışmaları yazınında önemli bir konu başlığı olan anavatan ve yenivatan(lar) arasındaki 
siyasi etkileşim bu yazının çerçevesinin dışında kalıyor. Bunun yerine, Berlin yerelinde 
gerçekleştirdiğimiz saha çalışmamızdan, Dersim’in gündeme geldiği bu süreci anlamamızı 
kolaylaştıracağını düşündüğümüz etnografik gözlemlerimizle devam etmek istiyoruz. Öncelikle, 
“sahada komşuluk” olarak andığımız meseleyi açmak ve müstakil bir aidiyet kategorisi olarak 
Dersimliliği Berlin yerelinde temsil eden kurumlardan olan Berlin Anadolu Alevileri Kültür Merkezi 
(BAAKM) ve Berlin Dersim Cemaati (BDC) üzerinden sahadaki komşuluğumuzu tanımlamak isteriz. 
 

                                                 
11 Mehmet Kamış, 08 Ağustos 2010 – Zaman. 
12 Salih Tuna, 26 Ağustos – Zaman. 
13 15 Eylül 2010 – Yenişafak. 
14 CHP’li Hüseyin Aygün: Dersim katliamının sorumlusu devlet ve CHP’dir. 10 Kasım 2011 – Zaman.  
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Besim Can, “Alevi Uyanışı” olarak anılan ve Aleviliğin 1990’ların başından itibaren özgün inanç-
kültürleri temelinde geliştirdikleri talepleriyle Türkiye kamu-oyunda görünürlük kazandığı süreci 
anlamak üzere Alevilerin göç yollarını takip ederek Avrupa’ya gelmişti. Almanya’da 1970’lerin 
sonunda kurulan, Avrupa’daki ilk Alevi örgütlenmesi kabul edilen Yurtseverler Birliği’nden 1990’ların 
hemen başında BAAKM’ye dönüşen ve bugün Avrupa Alevi Konfederasyonu’nun (AAK) etkin bir yerel 
temsilcisi olan örgütlenmede saha araştırmasını yürütüyordu. Alevi olmayan bir araştırmacı olarak 
daha önce Londra ve Oslo’da gerçekleştirdiği saha araştırmalarında “Dersim” ile tanışmış ama 
Berlin’deki gibi bir karşılaşma deneyimlememişti.  
 
Mustafa ise, Erasmus değişim öğrencisi olarak Berlin’e geldiğinde bu özgün göç-mekandaki Dersimli 
göçmenlerin önemli bir görünürlüğü olduğunu fark etti. Kreuzberg’deki gündelik yaşamında BDC, 
BAAKM ve Kürt Merkezi gibi Dersimli göçmenlerin yoğun olarak kullandıkları kimi göçmen örgütleriyle 
yakın bir tanışıklık geliştirdi. Bu süreçte, Elazığ’da yaşayan Dersimli bir aileden gelen sosyoloji 
öğrencisi olarak aile tarihinden bildiği bir aidiyet kategorisi olarak Dersimliliğe dair toplumsal ve 
kültürel uygulamaların ulus-ötesi göç-mekanda nasıl deneyimlendiği konusunda düşünmeye başladı. 
Bu çabası kısa sürede akademik bir araştırmaya dönüştü ve BDC merkezli on ay süren bir saha 
çalışması gerçekleştirdi. 2009 yılı Kasım ayında Türkiye’ye geri döndü ve Dersimliliğin Berlin göç-
mekanda yeniden inşa edildiği süreç ve bir aidiyet kategorisi olarak müstakil bir örgütlenmeye nasıl 
zemin olduğu üzerine tezini tamamladı (2010).   

 
Birbirinden bağımsız iki araştırmanın sahasını yaparken Berlin’de karşılaştığımızda 2009 yılının hemen 
başıydı. Türkiyeli toplulukların yoğun olarak yaşadığı ve “Küçük İstanbul” olarak anılan Kreuzberg 
semtinde araştırmalarımız kapsamında katıldığımız etkinliklerde sıkça tesadüf etmeye başladığımızda 
ortaklaştığımız noktalar üzerinden ister istemez uzun erimli bir sohbet gelişti. Bizimkisi bir anlamda 
saha komşuluğuydu. Henüz Onur Öymen Vakası yaşanmamış ve Dersim meselesi Türkiye’de siyasi bir 
gündeme dönüşmemişti ama Berlin’de oldukça güçlü hissedilen bir durum vardı. Bu şehirde Dersim 
yaşayan bir varlık gibiydi. Dersim’le ilgili resim sergisi, panel, anmalar ve Doğu Almanya’nın eski vize 
binasında faaliyet gösteren BDC’nin düzenlediği dil kursu ve konser gibi etkinliklere ilişkin duyurular 
Kreuzberg’in her yanında karşınıza çıkıyordu. Mahallenin kitapçısında Dersim’le ilgili yeni çıkmış kitap 
ve müzik albümleri “Geldi!” ilanlarıyla duyuruluyordu. Bir diğer ilanda Zazaca ve Almanca olmak 
üzere iki dilli kurulacak bir anaokulu için toplantı çağrısı vardı. “Dünya-Burgerleri” dükkanındaki en 
pahalı ürün Zaza-Burger’di. Nedenini sorduğumuzda, Dersimli bir aileden gelen ve Berlin doğumlu 
sahibi sadece bu burgerin köftesini elle yoğurduğunu diğerlerinde ise hazır köfte kullandığını gururla 
anlatmıştı.  
 
Sahadaki komşuluğumuz kişisel bir tercih olmaktan ziyade yürütmekte olduğumuz araştırmaların göz 
ardı edilemez şekilde kesişiyor olmasından doğru gelişiyordu. Diğer bir deyişle, anlamaya çalıştığımız 
meselelerin sahaları örtüştüğü için biz de birbirine komşu araştırmacı konumları almak durumunda 
kalmıştık. Kesişen sahaları paylaşan iki araştırmacı olmanın güçlüğü bir yana, “Türkiye” kategorisi 
içindeki farklı kişisel biyografilerimiz kendi tercihimiz dışında bu komşuluğun şekillenmesinde önemli 
bir etkiye sahipti. Mustafa memleket bağlantısı üzerinden kolayca aile-içinden kabul edilmiş, 
misafirken bir anlamda ev-sahibine dönüşmüş ve kimi karşılaşmalarda Besim Can’ın sahadaki 
mihmandarı olmak durumda kalmıştı. Komşuluğumuz sadece Berlin’le de sınırlı kalmadı. Bu yereldeki 
Alevi ve Dersimli göçmenlerin gerek Türkiye gerekse de Almanya ve Avrupa’nın diğer yerellerindeki 
örgütlenmelerle olan güçlü ilişkileri bizi karmaşık ama güçlü ilişki ağlarını anlamak konusunda da 
yoldaş kılıyordu. Besim Can merkezi Köln’de bulunan Almanya Alevi Dernekleri Federasyonu’nda 
(AABF), 1994 yılından bu yana çıkarılan Alevilerin Sesi dergisi arşivinden o dönem “Tunceli” olarak 
anılan Dersimliliğe dair bulduklarını Mustafa’nın sahasına taşırken Mustafa, Dersim konusunda 
Türkiye’den gelen siyasi temsilcilerle yapılan diğer şehirlerdeki toplantılardan Alevilikle ilgili 
tartışmaları Besim Can’ın heybesine bırakıyordu. Söz gelimi, Tunceli Üniversitesi’nde akademik bir 
toplantı yapılacağını bu ilişki ağlarını takip etmeye çalışırken öğrenmiştik. Bu çerçeveden, Berlin 
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yerelinde BAAKM ve BDC arasında dokuduğumuz komşuluk Almanya’da Bonn, Köln ve Rüselsheim, 
Birleşik Krallık’ta Londra, Türkiye’de ise Antalya, Elazığ, Hacı Bektaş, İstanbul, İzmir, Sivas ve Tunceli 
gibi bir çok başka sahada da ortaklaşmayı getirdi.  
 
Bu anlamda, Berlin’de yaşayan “Alevi” ve “Dersimli” göçmen topluluklara dair kısa bir tartışma 
yürütmek gerekli gözüküyor. Öncelikle, müstakil birer aidiyet kategorisi olarak “Alevi” ve “Dersimli” 
kuşkusuz birbirini tümüyle dışlayan kavramlar değildir. Kabul görür bir biçimde “Dersimli” olan 
herkesin “Alevi” olduğunu söylememiz mümkünken tersi elbette ki doğru olmayacaktır. Diğer 
yandan, belirtmek gerekir ki, Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan göçün en önemli yerellerinden biri olan 
Berlin Türkiye’nin her köşesinden göçmene ve dolayısıyla Aleviye ev sahipliği yapan bir şehirdir. 
Besim Can, 2009 yılında Berlin’de gerçekleştirdiği araştırmada Alevi (Dersimli aidiyetini içerir biçimde) 
göçmenler tarafından kurulmuş birbirinden farklı amaç (siyasi, inanç, sivil toplum) ve biçimlerde 
(yöre/bölge derneği ya da siyasi örgüt) ve de farklı etkinlik seviyesinde (işaret ettiği aidiyet kategorisi 
temsil eder olma, piknik ya da konser gibi vaka temelli hareketlilik, tümüyle atıl) 15 farklı göçmen 
örgütlenmesi tespit etmiştir.15 Bu yapıları birbirine olan mesafeleri ise bir tür “Berlin’deki Alevi 
dernekleri Atlası” çizer. Bu atlas üzerinden baktığımızda Aleviliğin tanımına ilişkin tarihsel ve güncel 
ayrışmaları görmek mümkündür (Zırh, 2012c). 
 
Bu çerçeveden saha araştırmamız kapsamında odaklandığımız BAAKM ve BDC birbirine oldukça yakın 
duran iki örgütlenmedir. Bu örgütlenmelere yakından bakmadan önce Berlin yerelinin Türkiye’den 
yaşanan ama özelde Alevi ve Dersimli göçleri konusundaki diğer önemli farklılıklarını hatırlatmak 
gerekiyor. Federal Almanya Göç ve İlticacı Ofisi’nin 2009 yılında yayınladığı Muslimisches Leben in 
Deutschland (Almanya’da Müslüman Yaşamı) başlıklı rapor bir çok açıdan ilklere işaret ediyordu. 
Öncelikle Almanya’da ilk defa bu kapsamda “Müslüman” göçmenleri tanımaya yönelik, temsil gücü 
yüksek bir araştırma yapılmıştı. Bu amaçla 49 ülkeden gelen 6,004 kişiye doğrudan, aynı hanede 
yaşıyor olmaları nedeniyle 17,000 kişiye dolaylı olarak ulaşılmıştı. Diğer yandan, önceki çalışmaların 
aksine, “Müslüman” kategorisi içerisinde “Aleviler” ayrı bir inanç topluluğu olan tanımlanmıştı. 
Böylece, yıllardır Alevi örgüt temsilcilerinin şifahen dile getirdikleri, Almanya’da yaşayan Alevilerin 
sayısı konusundaki gibi kimi iddialar bilimsel bir araştırmayla doğrulanmış oldu. Konumuz açısından 
önemli olan ise 5 eyalette “Alevi” olarak anılan topluluğun genel “Müslüman” kategorinse göre daha 
baskın bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğuydu. Örneğin, Berlin’de Aleviler toplam göçmen nüfusun 
%12,5’ini oluştururken Türkiye’den gelen Müslüman kategorisindeki nüfus ise sadece %6’sına tekabül 
ediyordu. Bu çerçeveden, Berlin’in Avrupa’daki Alevi ve Dersimli göçmenleri çalışmak açısından 
önemli bir yerel olduğunu söylemek mümkün (2009, s. 103). 
 
Demografik bu öneminin yanı sıra, ama kuşkusuz bu duruma koşut olarak, Berlin, Alevi ve Dersimli 
göç tarihi açısından kimi ilklere de ev sahipliği yapmıştır. Söz gelimi, 1979 yılında Ali Haydar 
Celasun’un Türkiye Gerçeği’nde Kerbela ve 1984 yılında Çetin İpekkaya’nın Pir Sultan Abdal oyunları 
Avrupa’daki Alevi uyanışının kültürel temelleri atar. Berlin ayrıca Avrupa’daki Alevi müziğinin en 
önemli başkentlerinden biridir. Söz gelimi, Adil Arslan’ın Carlo Domeniconi’yle birlikte hazırladığı ve 
1986 yılında yayınlanan Batı Doğu Divanı albümü Arif Sağ’ın 1983 yılında Türkiye’de yayınlanan İnsan 
Olmaya Geldim albümüyle birlikte kentlileşmiş birinci Alevi kuşağının bağlamayla yeniden 
tanışmasına vesile olmuştur. Bugün ona yakın bağlama merkezli müzik okulu bulunan Berlin’de Taner 
Akyol ve Gökhan Sarpkaya gibi genç kuşak müzisyenler bağlamayı çok sesli müzikle ilişkilenerek 
Avrupa’nın kültürel envanterine dahil etmişlerdir. Diğer yandan, Metin ve Kemal Kahraman’ın 
1990’ların ortasından bu yana Berlin merkezli sürdürdükleri çalışmalar Dersim müzik kültürünü 
kuşaklar arasında taşınmasına önemli bir katkı sunmuştur.  

                                                 
15 Berlin Anadolu Alevileri Kültür Merkezi, Berlin Dersim Cemaati, Varto Kültür Derneği, Omcalı Kültür Derneği, 
Akgöze Yardımlaşma Derneği, Dersim Özgürlük İnisiyatifi, Genç Aleviler Hareketi, Aleviler Birliği, Çorum Derneği, 
Gaziantep Çepnililer Derneği, Hacı Bektaş Veli Kültür Cemiyeti, Tokat ve Çevresi Çağdaş Demokratlar Derneği, 
Bahadınlılar Derneği, Erenler Yolu, 12 İmamlar.  
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Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Turgut Öker, Mönchengladbach ve Çevresi Alevi Kültür 
Merkezi’nin, Ovacık’a yapılması planlanan Munzur Baba Cemevi için düzenlediği gecede, Tunceli Cemevi’nin 
temellilerini 1994 yılında AABF’nin attığını hatırlatan konuşmasını yapıyor. (28 Mart 2009 – Köln). 

 
Diğer yandan; Berlin, Alevi yayıncılığının da önemli bir merkezi olmuştur. 1982’den 1989’a kadar 8 
sayı çıkan Yurtseverler Birliği Dergisi ve 1994 yılında yayın hayatına başlayan ve sonrasında Alevilerin 
Sesi’ne temel teşkil eden Al-Gül Aleviliğin görünür olduğu süreci anlamak açısından oldukça önemli 
deneyimlerdir. 1990’ların başında bir kamu hizmeti olarak sunulan Offener Kanal Berlin (Berlin Açık 
Kanalı) ise Alevi televizyonculuğunun gelişmesinin temellerini atarken Halit Büyükgöl’ün Al Canlar TV 
için hazırladığı programlar sonraki yıllara önemli bir arşiv bırakmıştır (Kosnick, 2004). BAAKM kendi 
binasını kendi öz kaynaklarıyla 1999 yılında satın almış ve böylelikle müstakil binaya sahip ilk Alevi 
derneği olmuştur. Müstakil Alevi cenaze hizmetlerinin kurumsallaşması yine 2000’lerin başında 
Berlin’de gerçekleşmiştir. Bir diğer önemli ayrıntı ise Berlin’in Avrupa’da en fazla dede/seyyid’in 
bulunduğu şehir olmasıdır. BAAKM İnanç Kurulu’na kayıtlı 350 dede/seyyid kökenli üye vardır – ki bu 
da şehirdeki Dersimli göçmen toplulukların yoğunluğuna işaret eder. Alevi ve Dersimli göçmenlerin 
tarihsel olarak Doğu Almanya sınırları içinde bir ada olarak kalmış Batı Berlin’deki nüfus yoğunluğu 
kuşkusuz önemli bir siyasi ve kültürel hareketlenme zemini oluşturmuştur. Dolayısıyla, BAAKM ve 
BDC’yi kuran, yöneten ve üyesi olan kişiler arasında önemli bir tanışıklık mevcuttur. Ve yine bu 
yakınlığa koşut olarak örgütlerin ortaya çıkışı, amaçları ve etkinlikleri arasında önemli kesişmeler söz 
konusudur. Nitekim, araştırmalarımız kapsamında saha komşuluğu olarak andığımız yakınlaşmamız 
tam da bu kesişmeler üzerinden gelişti. Söz konusu bu kesişmeler bazen beraber bazen ayrı olarak 
yapılan gözlemlerin hem içeriden hem de dışarıdan bir bakış açısıyla irdeleyebilmemizin önünü açtı. 
 
Peki bu kesişim alanlarını çözümsel bir çerçeveden nasıl değerlendirebiliriz. Bu konuda yaptığımız 
görüşmeler, katıldığımız etkinliklerden gözlemlediklerimiz ve arşiv çalışmasından bir genel çerçeve 
çizmek mümkün gözüküyor.  
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 Öncelikle, BAAKM ve BDC, anavatan olarak Türkiye’de ifade edilmesinde ve inanç-kültür ya 
da toplumsal-siyasi uygulamaları konusunda sakıncalı ola gelmiş “Alevilik” ve “Dersimlilik” 
aidiyet kategorileri çerçevesinde kurumsallaşmıştır.  

 Bu çerçeveden Alevi ve Dersimli göç deneyimlerinin anavatana dair çeşitli travmalarla 
şekillenmiş olduğunu not etmek gerekir.  

 Avrupa’nın kendine özgü siyasi ve toplumsal ikliminde özellikle 1980’lerin sonuna doğru bu 
dertlere ilişkin yeni bir algı gelişmeye başlar.  

 Bu algıya koşut olarak Türkiye’de görünmez kılınmış ve bu nedenle de bedeller ödemiş Alevi 
ve Dersimli dil, kültür ya da inanç gibi değerlerin yaşatılmasının ancak bu değerlere bir aidiyet 
kategorisi olarak sahip çıkacak müstakil örgütlenmelerle mümkün olacağı ön kabulüne 
dayanan bir strateji gelişir. Bu yeni yaklaşım 1993 Sivas, 1994 zorunlu köy boşaltmaları ve 
1995 Gazi gibi yeni travmalarla kısa sürede yaygınlık kazanır.  

 Alevi ve Dersimli toplulukların uzan yıllar boyunca sol-siyasi ve Kürt-ulusal hareketleri içinde 
yer aldıkları düşünülürse böylesi bir müstakil örgütlenme arayışı anılan siyasi oluşumlar 
tarafından tepkiyle karşılanmış olduğunu ayrıca not etmek gerekir.  

 Dolayısıyla, gerek BAAKM gerekse de BDC temsil etme iddiasında oldukları aidiyet 
kategorilerinin nasıl tanımlanacağı konusunda üç temel mücadele ekseninde faaliyet 
göstermek durumunda kaldılar. Bir yandan, (a) sol-siyasi ve Kürt ulusal hareketler tarafından 
Türk devletinin; diğer yandan, (b) göç-mekanda Türkiyeli milli-muhafazakar göçmen 
topluluklar ve anavatanda devlet tarafından yabancı devletlerin ajanı olmakla itham edildiler. 
Yine bu iki eksenle ilgili olmakla birlikte (c) kendi toplulukları içinde de birer aidiyet kategorisi 
olarak “Alevi” ve “Dersimliliğin” nasıl tanımlanacağına dair halen tamamlanmamış bir 
mücadele içine girdiler.  

 Bu genel zemin üzerinde ise BAAKM ve BDC’nin temel örgütsel etkinliklerini bir kaç başlık 
altında değerlendirmek mümkün. (a) BAAKM için inanç ve BDC açısından dil üzerinden 
tanımlanan inançsal ve kültürel değerlere sahip çıkmak üzere düzenlenen etkinlikler. (b) 
Berlin yereli, Almanya ulusal ve Avrupa ulus-üstü zeminlerinde siyasi parti ya da oluşumlar ve 
sivil toplum örgütleri nezdinde lobi faaliyeti yaparak bu değerlerin görünürlüğünü artırmak. 
Bu çerçeveden BAAKM’nin 2002 yılında Berlin yerelin kazandığı kamu okullarında inanç 
dersleri verme hakkı ve BDC’nin üyesi olduğu Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu’nun 
(ADDF) 2009 yılında Zazacayı, Birleşmiş Milletler nezdinde yok olmakta olan dil kapsamına 
aldırması başarılı lobi faaliyetleri örnekleri olarak anılabilir. (c) Diğer yandan, her iki örgüt de 
gerek Berlin yerelinde gerekse de Avrupa çapında düzenlenen Alevi ve Dersimli etkinliklere 
katılarak (c.1) temsil ettikleri aidiyet kategorilerinin Avrupa kamuoyunda bilinirliğini 
artırılmasına ve (c.2) Türkiye’deki kardeş örgütlenmelere ya da farklı yerellerde cemevi 
yaptırma girişimlerine destek olurlar.  

 Son olarak ise her iki örgüt de Berlin yerelindeki kimi etkinliklerde ortaklaşmaktadır. Söz 
gelimi, 2009 yılında Şubat ayına denk gelen Hızır Cemi için 13 Şubat’ta BDC’de Zazaca cem 
düzenlenirken 14 ve 15 Şubat tarihlerinde ise BAAKM’de Zazaca bir kaç deyişin de okunduğu 
Türkçe cemler yapıldı. Buradaki önemli ayrıntı, tüm cemlerin BAAKM İnanç Kurulu üyesi 
dedeler tarafından yürütülmüş olmasıydı. Diğer yandan, BDC’de düzenlenen Zazaca cem 
Berlin tarihinde bir ilkti. Neden bir ilk olduğunu sorduğumuzda yakın zamanda yapılan 
tartışmalarda dilin yaşatılmasında deyişlerin ve dolayısıyla inancın önemli olduğu konusunda 
bir fikir birliğine varılmış olduğunu öğrendik. Son olarak ise, yine tüm cemlere BAAKM İnanç 
Kurulu üyesi bir dedenin İzmir’de yaşayan ve kendisi de dedelik yapmakta olan ağabeyi de 
katılmıştı.  

 Bir diğer yeni ve önemli ortaklaşma alanı ise 1937-8 Anmaları’yla ortaya çıkan Alevi ve 
Dersimlilik arasındaki yakınlaşma oldu. 2000’lerin ortasına kadar dönemin siyasal iklimine 
koşut olarak “cemevi çatısı altında başka dil konuşulmasına” mesafeli duran BAAKM ilk defa 
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olarak 2005 yılında 1937-8 Anması düzenledi. Bu yakınlaşmanın tesadüfü olmadığının altını 
çizmek üzere üç nokta belirtilmelidir: (a) Öncelikle BAAKM yönetiminde bir değişiklik 
yaşanmıştı. Daha geleneksel Alevi örgütlenmesinden gelenler yerlerini Hınıs-Varto kökenli, 
geniş Alevilik kategorisi içerisindeki dilsel ve etnik farklılıklara dair farklı tutumu olan yeni bir 
kadroya bırakmıştı. Diğer yandan, Alevi hareketi tarihine bakarken sık düşülen bir hata 
olduğu üzere bu değişimi sadece bölgesel farklılıklara indirgeyerek açıklamak yanlış olacaktır. 
Kaldı ki, geleneksel kadroların işaret edilen farklılıklara dair olumsuz bir tavrı olmaktan ziyade 
kendi dönemleri koşulunda “farklı dil” meselesi doğrudan Kürtçeye ve dolayısıyla Kürt 
hareketinin siyasi sahasına işaret ettiği için bu konuda bir çekince söz konusudur.16 (b) 
2000’lerin ortasından itibaren Türkiye’de esmeye başlayan değişim rüzgarı Avrupa’daki 
göçmen zemini de etkilemiş ve açılım süreciyle birlikte anavatanda olduğu gibi Berlin’de de 
herkesin bildiği sırlar konuşulmaya başlanmıştır. Bu iklimde geleneksel çekinceler de ağırlığını 
yitirir. (c) Son olarak ise 1990’ların başından itibaren Kalan Yayınları gibi yayıncılık, Metin ve 
Kemal Kahraman’ların müzik çalışmaları gibi kültürel faaliyetlerle olgunlaşmaya başlayan ve 
2000’lerin ortasında itibaren görünür olmaya başlayan Dersimli uyanışın da BAAKM ve BDC 
arasındaki bu yakınlaşmada önemli bir zemin sağladığını not etmek gerekir.  

 
Araştırmamızda karşımıza komşu sahalar olarak çıkan bu iki örgütün daha iyi anlaşılması açısından 
kimi özelliklerini aşağıdaki tabloda sunarız.  
 
Bir akşamüstü Berlin’de saha komşuluğu: Bir göç coğrafyası olarak Dersim. 
Türkiye’den gelmiş iki üniversiteli olarak Berlin’de tanıştığımız, farklı koşullarda göçmenleşmiş 
yaşıtımız arkadaşlarla bir araya geldiğimiz akşamüstü buluşmaları bizim için gerek Türkiyeli göçmen-
mekana aşinalığımızı geliştirdiğimiz gerekse de araştırmalarımızla ilgili önemli olan kimi detayları 
samimi bir hava içinde konuştuğumuz sosyal etkinlikler oluyordu. Odaklandığımız örgütlerin 
ortaklaştığı en önemli payda ise üye profillerinin ağırlıkla Dersim kültürel coğrafyasından gelen 
göçmenlerden oluşmasıydı. Diğer yandan, bir aidiyet kategorisi olarak “Dersim” referansının 
kullanımında tam olarak anlayamadığımız bir muğlaklık sezinliyorduk. Hal böyle olunca, 
sohbetlerimizin bir kısmı bu aidiyet referansını anlamak üzere  “Dersim neresidir?”, “Kime Dersimli 
deriz?” gibi sorular etrafında gelişiyordu. Bir akşamüzeri Dersim’in coğrafi bir alan olarak nasıl 
tanımlanabileceği üzerine konuşurken Remzi,17 bir başka arkadaşımız Cemil’in tanımladığı Dersim 
coğrafyasına sert bir şekilde itiraz etti: “Sen kendine Dersimli diyemezsin. 1938’de orada değildin. 
İnsanlar dağlarda ölürken, Dersimli olmanın bedelini öderken siz orada değildiniz.”  
 

 BAAKM BDC 

Kuruluş tarihi [1978] 1991 1993 

Kayıtlı üye sayısı 3,000 60 

Berlin’de yaşayan tahmini 
nüfus. 

40,000 10,000 

Kardeş Örgüt Hüseyin Gazi Cemevi (Ankara) Yok 

Çatı Örgüt Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonu18 

Avrupa Dersim Dernekleri 
Federasyonu19 

                                                 
16 1970’lerin sonundan itibaren önce Yurtseverler Birliği sonrasında BAAKM çatısı altında çalışmalar yapmış Dersimli 
bir görüşmecimize bu durumu sorduğumuzda, Kürt hareketinin (Kürtçe konuşan) Alevi ve Dersimli aidiyetler 
merkezinde girişilen müstakil örgütlenme çabalarına gösterdiği müdahaleci tutuma işaret etmişti. Bugün artık BDC’de 
daha fazla vakit geçirmeyi tercih eden görüşmecimiz Dersimliliğe dair çekincelerle suskun kalınan bu geçiş dönemini 
açıklarken “Kızılımızı alımıza gizledik” ifadesini kullanmış olmasını önemli bir anekdot olarak not etmek isteriz.  
17 Tüm isimler değiştirilmiştir. 
18 Avrupa Alevi Konfederasyonu 2000’lerin başında Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu başkanlığında 
kurumsallaşır. Konfederasyon; Almanya’da 127, Fransa’da 27, Hollanda’da 24, İsviçre’de 12, Avusturya’da 11, 
Danimarka’da 7, Birleşik Krallık’ta 6, Belçika’da 5, İsviçre’de 5, Norveç ve Romanya’da 1’er olmak üzere 240 yerel 
Alevi Kültür Merkezi’ne çatı örgütü hizmeti vermekte ve Avrupa genelinde bir milyon Aleviyi temsil ettiği 
iddiasındadır.  
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Siyasi parti  SPD, Die Grünen, çok yeni 
olarak CDU. 

SPD, Die Grünen, Die Linke. 

Siyasi faaliyet alanı Yerel ve ulusal parlamentolar, 
AB (İnsan Hakları Mahkemesi 
gibi organlarıyla birlikte). 
Alevilerin dile getirdiği 
talepler 1998 yılından bu yana 
yayınlanan AB İlerleme 
Raporu’nda yer alıyor. 
 
Türkiye’deki yerel ve genel 
seçimlerde gerek kurum 
gerekse de ailevi ilişkiler 
üzerinden etkinleşme. 

Yerel parlamentolar, 
UNESCO  
(Zazaca, 2009 yılında Tehdit 
Altında Dünya Dilli olarak 
kabul edildi). 
 
Türkiye’deki yerel ve genel 
seçimlerde gerek kurum 
gerekse de ailevi ilişkiler 
üzerinden etkinleşme. 

Uyanış 1988 1990’ların başından itibaren. 

Uyanışın yaygınlaşması 1993 Sivas. 
 
1990’ların ortasından itibaren 
Aleviliği konu alan yayıncılık 
faaliyetlerinin yaygınlaşmaya 
başlaması ve müzik başta 
olmak üzere film, belgesel ve 
roman gibi kültürel ve 
sanatsal çalışmalarla Alevi 
aidiyetin görünürlüğünün 
artması.   
 

2002 yılında Olağan Üstü 
Hal’in kaldırılmasıyla birlikte 
özellikle Avrupa’da yaşayan 
Dersimli göçmenler için 
bölgenin ziyaret edilebilir 
olması. 
 
2000’lerin ortasından 
itibaren Dersimi konu alan 
yayıncılık faaliyetlerinin 
yaygınlaşmaya başlaması ve 
müzik başta olmak üzere 
belgesel ve roman gibi 
kültürel ve sanatsal 
çalışmalarla Dersimli 
aidiyetin görünürlüğünün 
artması.   
 
2009 Onur Öymen Vakası. 
 

Aidiyetin tanımlanması  Müstakil bir inanç topluluğu. Coğrafi bir alana özgü 
etnisite (Kürt/Zaza), dil 
(Kürtçe/Zazaca) ve inanç 
(Alevi/Kızılbaş) gibi 
bileşenleri taşıyan müstakil 
bir topluluk. 

Ortaklıklar Kesişen bileşenleri olan aidiyet kategorileri olarak Alevi ve 
Dersimlilik çerçevesinde anavatanda travma bir tarih, buna 
koşut benzeri bir göç süreci, göç-mekanda siyasi ve kültürel 
hareketlilik ve anavatana dair taleplerin geliştirilmesi. 
 
“Her Dersimli Alevidir ama her Alevi Dersimli değildir” 
önermesiyle açıklanabilir bir kesişim kümesi.  

                                                                                                                                                         
19 Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Şubat 2006 yılında Almanya’da bulunan dokuz dernekten 45 delegenin 
katılımıyla Dortmund’da kurulmuştur. Federasyon ilk genel kurulunu Ekim 2006 tarihinde Avusturya (Viyana), 
İsviçre (Basel), Fransa (Paris), Hollanda (Amsterdam) ve Almanya (Berlin, Cologne, Dortmund) olmak üzere 16 
dernekten 72 delege ile Köln’de gerçekleştirmiştir. Federasyon Avrupa genelinde 200 bin Dersimli göçmeni temsil 
ettiği iddiasındadır.  
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Örgütsel amaçlar Müstakil bir aidiyet kategorisi 
olarak Aleviliğin Türkiye’de 
anayasal olarak tanınması. 
 
Alevi inanç-kültürünün göç- ve 
kent-mekanda yeni kuşaklara 
aktarılması. 

1937-8 Tertelesi merkezinde 
tarihsel ve güncel talepler.  
 
Dersim dil-kültürünün göç- 
ve kent-mekanda yeni 
kuşaklara aktarılması. 
 
Dersim’deki baraj projelerine 
karşı mücadele. 
 

 
Temel etkinlikler İnançla ilgili etkinlikler: Cem 

ayini, cenaze ve nikah 
hizmetleri gibi. 
 
Kültürel etkinlikler: Saz ve 
semah kursları. 
 
Müzik etkinlikler: Berlin yereli, 
Türkiye ya da diğer Avrupa 
ülkelerinden müzisyenler 
davet ederek konserler 
düzenlemek. 
 
Tanımlama etkinlikleri: 
Aleviliğin inançsal ve tarihsel 
boyutlarıyla ilgili paneller 
düzenleyerek Aleviliğin 
tanımlanması konusunda 
inisiyatifi korumak. 
 
Bellek etkinlikleri: 1993 Sivas 
Anması, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü, Kızılbaş 
Deyişleri gibi müzik etkinlikler.  
 

Kültürel etkinlikler: Dil 
kursları. 
 
Tanımlama etkinlikleri: 
Dersimliliğin tarihsel 
boyutlarıyla ilgili paneller 
düzenlemek. 
 
Bellek etkinlikleri: 1937-8 
Tertelesi Anması.  
 
Müzik etkinlikler: Berlin 
yereli, Türkiye ya da diğer 
Avrupa ülkelerinden 
müzisyenler davet ederek 
konserler düzenlemek. 
 
İnançla ilgili etkinlikler: Dilin 
yaşatılmasında sahip olduğu 
önem nedeniyle cem ayini 
düzenlenmesi.  

Temel kitlesel buluşma 
tarihleri 

Hacı Bektaş Veli Festivali  
(15-18 Ağustos – Nevşehir). 
 
1993 Sivas Anması  
(2 Temmuz – Sivas) 
 

1937-8 Dersim Tertelesi 
Anmaları 
(15 Aralık Türkiye ve Avrupa) 
 
2005’den itibaren Avrupa 
Dersim Festivali  
(Nisan – Almanya). 
 
2002’den itibaren Munzur 
Festivali  
(Temmuz – Tunceli). 
 

 
Gerek Tunceli merkezli Remzi gerekse de Erzincanlı Cemil Zazaca konuşan, Alevi inancına mensup ve 
Dersim bölgesinde zemin bulabilmiş siyasi örgütlere aşinalığı olan ailelerden geliyorlardı. Dersimi çok 
küçük yaşlarda terk eden bu iki insan Türkiye’nin farklı büyükşehirlerinde kısa süre yaşadıktan sonra 
Almanya’ya gelerek göçmenleşmişlerdi. Kişisel biyografilerinin ortaklaştığı bir diğer önemli nokta ise 
Dersimli olmanın getirdiği mağduriyet tarihiydi. Dersim’den, Türkiye’den ayrılışları gönüllü değildi. 
Aşamalı olarak Almanya’ya gelene ve bir düzen kurana kadar oldukça zorlu süreçlerden geçmişlerdi. 

62 



13 

 

O akşamüstü coğrafyanın tanımlanması üzerinden yaşanan bu gerginliği anlamak bizim için çok 
mümkün olmadı. Remzi’nin çıkışının tarihsel doğruluğu kestirmek bizim için güç olsa da bu itirazla dile 
getirmeye çalıştığı başka bir rahatsızlığı olduğunu ilerleyen haftalarda idrak ettik. Remzi’nin itiraz 
ettiği Cemil’in siyasi yakınlık duyduğu siyasal bir projeye çerçevesinden Dersim’i ve dolayısıyla kendi 
anladığından farklı bir aidiyeti tanımlıyor olmasıydı.  
 
Bu noktada coğrafi bir alan olarak Dersim’i silikleştiren siyasi ve yapısal bir süreç olduğunu hatırlamak 
gerekli gözüküyor. Bildiğiniz üzere, Türkiye’de coğrafya siyasi-idari olarak 7 bölge, 81 il, 923 ilçe ve 
yaklaşık olarak 45,000 köy üzerinden tanzim edilmiştir. 1987 ve 2002 tarihleri arasında Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da sekiz ili kapsayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği dışında Türkiye’de bölgelerin 
siyasi ya da idari bir işlevi olmamıştır. Diğer yandan, farklı dönemlerde duyulan güvenlik kaygısıyla 
idari bölümlemede dikkate değer düzenlemelere gidilmiştir. Söz gelimi, 1936 yılında çıkarılan 2885 
sayılı yasada Artvin, Hakkari, Bitlis ve Bingöl gibi iller “Doğu” kategorisi içinde tanımlanmış ve bu 
illerin “güvenlik, sosyal ve kültür işlerinin tazimi ve halk ile hükümet arasındaki bağlılığın pekiştirilmesi 
göz önüne alınarak idare teşkilatının... çoklaştırılmasına ve sıklaştırılmasına lüzum görülmüştür” 
(alıntılayan Sanal, 2000, s. 186). Doğu’nun bir diğer “sorunlu” ili Tunceli bu konuda özel bir yere 
sahiptir. İlin yer aldığı bölgenin siyasi ve idari olarak tanımlanması Osmanlı’dan (1847) Cumhuriyet’e 
(1946) kadar geniş bir zamana yayılmış ve bu alanın kağıt üzerinde tanzim edilmesi kimi zaman askeri 
harekâtlarla birlikte gerçekleştirilmiştir. Dolaysıyla, bugün Tunceli olarak anılan ilin zamanında Dersim 
olarak anılan kültürel coğrafyayı kapsamadığı açıktır.  
 
Bir ulus devlet olarak Türkiye’nin siyasal sınırları içinde yaşayan insanların dilsel, kültürel, inançsal 
olarak türdeş olduğu kabulüne dayanan vatandaşlık tanımı ülke coğrafyasının siyasi-idari tanzimine 
de yansır. Coğrafyanın böylesi bir siyasi proje kapsamında tanımlanması Jongerden işaret ettiği üzere 
“devletin mekan temsili” ile “halkın mekan temsili” arasında bir tansiyonu tetikler (2009, s. 9). 
Öktem’in “yer adları mühendisliği” olarak andığı, coğrafyanın idari tanzimine koşut olarak gelişen yer 
adları değiştirme siyaseti yukarıda işaret edilen tansiyonun bir diğer göstergesidir (2008, s. 1). 
Nişanyan TESEV için hazırladığı raporda (2011) bu mühendisliğin arkeolojisini Enver Paşa’nın 1916 
yılında Osmanlı toprağı üzerinde Ermenice, Rumca ve Bulgarca olan yer adlarının değiştirilmesine dair 
yayınladığı tamimden 1980 Askeri Darbesi sonrasına kadar işlevsel kalmış Ad Değiştirme 
Komisyonları’na kadar yapıyor. Bu konudaki en dikkat çekici kanunlardan biri 1949 yılında çıkarılan 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2.4 maddesidir: “Ancak; Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren 
köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra, en kısa zamanda Dahiliye 
Vekaletince değiştirilir.” 
 
Nasıl ki uluslaşma süreci dokunan yek pare örtü altında kalan bölgesel, dilsel, etnik, inanç ve kültürel 
aidiyetleri görünmez kıldıysa bu sürece koşut olarak çizilen yeni ulusal kartografisi de Anadolu 
coğrafyasının kendine özgü kültürel alanlarını silikleştirir. Nitekim, saha çalışmalarımız süresince 
sadece Dersim konusunda değil Varto ve Emlek gibi daha küçük ölçekli diğer kimi yörelerde de 
Türkiye idari haritasından bakınca görünmez kalan ama bu bölgelerdeki tarihsel ilişkileri anlamak 
açısından önem taşıyan kültürel coğrafyalar olduğunu görmüştük. Diğer yandan, Güney Sivas (Gürün), 
Doğu Kayseri (Sarız), Kuzey Maraş (Elbistan) üçgeninde, Binboğa eteklerine yayılmış olan Kürtçe-
konuşan Alevi toplulukların oluşturduğu kültürel coğrafya il-sınırlarının yapaylığı konusunda önemli 
bir fikir vermektedir. Bu bölgeden yaşayan insanlar için “Nerelisin?” sorusuna iller değil Sarız, Gürün, 
Elbistan gibi ilçe merkezleri yeterli bir cevap olurken idari olarak bağlı bulunduğu ilçe merkezlerinden 
daha yakın olan “karşı” köyler ise aradaki aşiret ve akrabalık bağlarına çerçevesinde temel 
toplumsallaşma alanı oluşturur (Zırh, 2012b). 
 
Berlin’de bir akşam üzeri yaşadığımız karşılaşmanın ardından saha araştırmalarımızın kalan kısmında 
“Dersim olarak andığınız coğrafya neresidir?” sorusu çerçevesinde, tarihsel travmalarla katmanlaşmış 
bu kavramı anlamak üzere ortaklaşmaya karar verdik. Nitekim, “halkın mekan temsili” ve buna dair 
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toplumsal hafızada taşınmış Dersim’in neye ve nereye işaret edildiğinin anlaşılması bizim açımızdan 
önemli bir meseleye dönüşmüştü. Bu nedenle “Dersim neresidir?” sorusu merkezinde ortaklaştığımız 
küçük araştırmamızın başında Türkiye idari haritasını kullanmak ve görüşmecilerimizden Dersim 
olarak andıkları coğrafyayı çizmelerini istemek bize oldukça makul gözükmüştü. Fakat, hemen ilk 
görüşmelerimizden birinde, 30 yılı aşkın süredir Berlin yerelinde yaşayan ve dedelik karizmasını da 
taşıyan Haydar Dede’nin yüzü haritayı görünce asılmış, “Bugüne kadar başımıza ne geldiyse harita 
çizenlerden geldi” diyerek hiç bir sınıra “kalem değmesine” müsaade etmemişti (02 Haziran 2009). 
Amacımız Türkiye ulusal sınırları içerisinde, iller arasındaki bir bölgeyi anlamak olması karşın Haydar 
Dede’nin harita konusunda gösterdiği tepki tam da Jongerden işaret ettiği tansiyona işaret ediyordu. 
Bu görüşmeden sonraki hiç bir görüşmemizde harita kullanmadık ama geniş Dersim coğrafyasını 
tanımlama çabasındaki görüşmecilerimiz dile getirdiği tüm yer isimlerini dikkatlice not ederek 
sonrasında harita üzerinde Dersim’in peşine düştük.  
 
İdari ve siyasi haritanın gizlisi Dersim’i tanımlamak. 
Görüşmecilerimizle birlikte bir coğrafya olarak Dersim’in neresi olduğunu kırılgan bir toplumsal 
bellekten kalanlarla anımsamaya çalışırken etnisite, dil, inanç, kültür ve siyaset gibi bir dizi 
belirleyenle birlikte hareket etmemiz gerekti. Kuşkusuz ki bu belirleyenler arasında nasıl bir ilişki 
kurulacağı da kişiden kişiye göre önemli ölçüde fark edebilen ve coğrafyanın tanımlanmasına 
yansıyan bir başka etkendi. Bu değişkenlere dair tek bir doğru denklem kurulamayacağının farkında 
olmakla birlikte farklı bağlamlarda farklı ilişkilerin kurulabileceğini de akılda tutmak gerekir. Söz 
gelimi, Gültekin’in (2010) Tunceli’deki yaşayan Sünniler üzerine gerçekleştirdiği saha araştırmasında 
kendini tanımlama gerekliliğinin yarattığı ve dışarıdan bakanların kolayca göremeyeceği bazı 
güçlükleri tartışır. Tunceli’de ikamet eden Sünniler, tıpkı Aleviler gibi, kendilerini Tunceli dışında 
tanımlamaları gerektiğinde coğrafi yakınlıklarına koşut olarak Elazığ ve Erzincan gibi komşu illere 
işaret ederken, Tunceli içinde kimin kim olduğunu anlamak için farklı coğrafi-referans noktaları 
kullanırlar. Örneğin, “iç-Dersim” gibi bir kavram 1937-8 Tertelesi öncesi ve sürecinde yaşananlarla 
sadece Dersim’e içeriden bakanların kullanabileceği bir tür iç aidiyet kategorisine dönüşebilir.  
 
Dersim coğrafyasını tanımlamak üzere ortaklaştığımız saha çalışmamızda görüşmecilerimizin 
coğrafyayı tanımlarken işaret ettiği kavramların bir çerçevesini sunmak gerekirse öncelikle 1937-8 
Tertelesi sonrası yerinden yurdundan edilen binlerce insanla birlikte bir aidiyet kategorisi olarak 
Dersimliliğin her şeyden önce bir iç-diaspora olarak anıldığını not ederek başlamak gerekir. Kişisel 
olarak deneyimlenip deneyimlenmediğinden bağımsız olarak “Dersim gözeleri”ne duyulan özlem, son 
beş yılda tekrar gündeme gelen baraj projeleriyle birlikte yeni bir siyasi boyut kazanarak yurdundan 
sürgün düşmüş hali yeniden hatırlatır olmuştur. 1938 Tertelesi ve 1994 Köy Boşaltmaları gibi iki 
travmalı göç sürecine ek olarak 1960’larda açılan Avrupa kapısı, Tunceli Öğretmen Lisesi ekseninde 
örnekleyebileceğimiz eğitime dayalı toplumsal, sınıfsal ve siyasal hareketlilik sonucu kariyer göçleri ve 
1980’lerin sonuna doğru bölgede tırmanan çatışmaların getirdiği istikrarsızlaşma Dersimli 
toplulukların Türkiye’nin büyük kentleri ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç etmesinin ve böylece 
geniş bir Dersim diasporası oluşumunun önünü açmıştır. Söz gelimi, Elazığ ve Erzincan gibi yakın 
coğrafyalarda olduğu kadar İzmir ve İstanbul gibi Türkiye’nin büyük kentleri ve Berlin, Rüselsheim, 
Amsterdam ve Londra gibi Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yerleşen Dersimli topluluklardan bahsetmek 
gerekir. Bu farklı sürgünlüklere koşut olarak görüşmelerimizde not ettiğimiz diğer bileşenleri ise şu 
şekilde tasnif etmek mümkün: 

 Dil: Kurmanci, Kurdaşki ve her iki dilin karışımı bir tür bölgesel iki-dillilik olarak Dimliki. Fakat, 
kuşkusuz bu dillerin konuşulması kadar bu dillerin nasıl isimlendireceği çerçevesinde yaşanan 
tartışmalar da Dersimliliğin tanımlanmasında önemli bir bileşen olarak ele alınmalıdır. Diğer 
yandan, bir başka eğilim olarak ise “eski insanların,” “bizim dil” tanımlamasının dil 
tartışmalarının dışında durmanın bir yöntemi olarak kullanıldığı da gözlemlenmiştir. Kaldı ki 
1937-8 Tertelesi sonrası yaşanan zorunlu iskanlarla işaret ederek söylenen “bizimkilerin 
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Türkçesi çok düzgündür” saptamasını, her ne kadar kulağa ironik çalınsa da, Dersimliliğin 
tanımlanmasında dil başlığı altında belirtilmesi gereken bir diğer bileşendir.  

 Etnisite: Siyasal izdüşümleriyle birlikte düşünüldüğünde sosyal bilimler açısından en zorlu 
kavramlardan biri olan etnisite, Dersim’de dil meselesi koşut olarak yine siyasallaşmış bir 
mesele olarak karşımıza çıkar. Dersimlilik; Türk, Türkmen, Kürt, Zaza gibi farklı etnik 
kategorilere işaret ederek dillendirilebilmektedir. Bu tartışmalara karşın, yine dil meselesinde 
olduğu gibi, “bizim insanlar” ya da “bizimkiler” tanımlaması sadece bölgenin özgünlüğünü 
imleyen bir seçenek olarak kullanılmaktadır.  

 İnanç: Tunceli, Alevi inancına mensup toplulukların en yoğun yaşadığı tek ildir. Buna karşın 
Aleviliğin nasıl tanımlanacağına ilişkin tartışmalar, Hacı Bektaş Dergahı ve Dersim Ocakları 
arasındaki tarihsel mesafe, Dersim kültür-alanının kendine özgü dokusu gibi diğer etkenler ile 
birlikte düşünüldüğünde “Dersim-Kızılbaşlığı” ya da “Kızılbaş-Aleviliği” olarak bölgeye has bir 
inanç tanımlaması kullanılmaktadır. Diğer yandan, Dersim, azınlık konumundaki Sünni ve Şafi 
topluluklara da ev sahipliği yapmaktadır. Yine tarihsel olarak bölgenin Ermeniler gibi farklı 
inançlara sığınak olduğu, gelenlerin mevcut Kızılbaş-Aleviliği içerisinde eridiği anlatısı da 
işaret edilen özgünlüğü pekiştiren bir diğer bileşendir.  

 Ocak ve Aşiret Örgütlenmesi: Bu özgün inanç dokusunun manevi örgütlenme biçimi olarak 
ocaklar ve dede/seyyid ailelerine olan bağlılık ve aşiret aidiyetleri Dersimliliğin tanımlanması 
açısından dile getirilmektedir.   

 Coğrafi Karakteristik: Dersimin erişimi güç coğrafi yapısı bir yandan Osmanlıdan bu yana 
merkezi-siyasal yapıya karşı duyulan rahatsızlıkların muhalefete dönüşmesini kolaylaştırdığı 
ölçüde edebileştirilirken; diğer yandan, gözeler, nehirler, kayalık tepeler gibi yeryüzü şekilleri 
özgün bir kozmolojiye ilham kaynağı olmaktadır. Bu minvalde ziyaretlerin maneviyatı kadar 
geçit vermeye dağlara duyulan hayranlık da bir aidiyet kategorisi olarak Dersimliliğin 
tanımlanmasında sıkça başvurulan metaforlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Tarihsel ve Toplumsal Karakteristik: “Dersim Kişiliği,” “Ruhu” ya da “Duruşu” gibi bir dizi 
kavramla ifade olunan ve kendisine tarihsel bir haklılık ve buna dayalı olarak isyankarlık biçen 
bir toplumsal-karakter Dersimliliğin tanımlanmasında sıklıkla başvurulan diğer bileşendir. 

 Siyaset: Tarihsel bir çerçeveden dil, etnisite, inanç ve kültüre göndermeyle ayrıksı bir aidiyet 
kategorisi olarak tanımlanan Dersimliliğin kendine has siyasal bir anlam kazanmış olması 
şaşırtıcı değildir. 1937-8 Tertelesi ve 1994 köy boşaltmaları gibi askeri harekatlar bu 
özgünlüğün sarsıcı bir biçimde siyasallaşmış olduğuna işaret eder. Diğer yandan, “halkın 
mekan temsili” olarak “Dersim” isminin “devletin mekan temsili” olarak “Tunceli” yerine 
tercih edilmesi Dersimliliğin tanımlanmasında kuşkusuz önemli bir siyasal göndermedir. 
1990’ların özellikle ilk yarısı boyunca büyük kentlere göç eden Tuncelilerin olağan polis 
kontrollerinde doğum yerleri nedeniyle maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri Dersim - Tunceli 
isimleri ekseninde Dersimliliğin siyasal derinliğine işaret eden çatışmalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Son olarak ise, özellikle dış-diasporalaşmaya koşut olarak Avrupa merkezli kimi 
küçük siyasal oluşumların Zazaistan ya da Alevistan gibi yeni coğrafi bağımsızlık talepleri dile 
getirmesi vurgulanabilir. 

 Bölge Örgütü: Özellikle geniş Dersim coğrafyasında zemin bulan kimi siyasi oluşumların 
“Bölge örgütü” olarak anılması siyaset bileşenine koşut olarak Dersimliliğin tanımlanmasında 
önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır.20  

                                                 
20 Bu çerçeveden belirtebileceğimiz önemli bir bilgi Partizan hareketinin Şehitler Albümü başlıklı anı kitabı olacaktır. 
Bu albümde 1972 ve 2002 yılları arasında Partizan hareketi üyesi olarak “şehit” olan 295 kişinin bilgileri yer 
almaktadır. Burada sunulan kısa biyografilere baktığımızda 111 kişinin Dersim olarak anılan Tunceli ili doğumlu 
olduğu görülüyor. Doğum yeri belirtilmeyen 40 kişiyi dışarıda bıraktığımızda ve Dersim’i Tunceli iliyle birlikte 
Erzincan, Kayseri, Malaya ve Sivas gibi diğer bir kısım ilin belirli ilçelerini kapsayan geniş bir kültürel coğrafya olarak 
ele aldığımızda ise “Partizan şehitlerinin” %80’inin geniş Derim coğrafyasındaki Zazaca/Kürtçe-konuşan Alevi 
topluluklardan geldiğini görüyoruz. 
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 Çevrecilik: Son beş yılda gündeme gelen baraj projeleriyle yükselen çevreci siyaset ise en yeni 
bileşen olarak anılmalıdır. Tıpkı Hasan Keyf ve Ilısu Barajı örneğinde olduğu gibi Munzur 
üzerinde yapılması planlanan ve bir kısmı hayata geçirilen barajların ziyaretler gibi önemli 
inanç ve kültürel değerleri sular altında bırakacak olması buraya kadar sıralanan bileşenlere 
çevreci siyasi bir çerçeve çizmektedir. 

Tüm bu bileşenlerle birlikte düşündüğümüzde Dersim’in nasıl bir aidiyet kategorisi oluşturduğuna 
dair bir kaç noktayı daha belirtmek isteriz. Öncelikle, bir Dersimli için nereden gelindiği sorusu kimin, 
nerede sorduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. “Nerelisin?” ve “Kimlerdensin?” 
genellikle üst üste örtüşmekte ve köy, ocak, aşiret kadar yakınlık duyulan örgüt dahi bu sorunun 
cevaplanmasında önem kazanmaktadır. Görüşmelerimizde defalarca tesadüf ettiğimiz üzere 
Dersim’in gözelerinden uzaklaşma bir aidiyet kategorisi olarak Dersimliliğin aşınmasında en önemli 
etkenlerin başında belirtilmektedir. Bu uzaklaşmaya koşut olarak ana dilin bilinip bilinmediği, 
öğrenmek konusunda bir yönelimin olup olmadığı Dersimliliğin bir aidiyet olarak benimsenip 
benimsenmediği yönünde bir kıstas olarak değerlendirildiği gözlemlenmiştir. İzin sezonlarında 
Türkiye’ye yapılan seyahatlerde kişinin inancı nasıl algıladığından bağımsız olarak doğulan köyün ya 
da önem atfedilen yerlerin görülmesi manevi bir ziyaret olarak ifade edilmektedir. Son olarak, 
Berlin’de faaliyet gösteren Dersim Özgürlük İnisiyatifi isimli oluşumun kamuoyuna seslenmek üzere 
hazırladıkları metinlerde Dersim’e işaret etmekte kullandıkları “coğrafya” kelimesini büyük harfle (“C” 
olarak) yazıyor olmaları sembolik olarak tüm bu tartışmayı özetler niteliktedir. 

Bu çerçeveye koşut olarak görüştüğümüz kişilere “Dersim’in sizin açınızdan neresidir?” sorusunu 
yönelttiğimizde birbiriyle çatışabilir şu gibi tanımlamaları not ettik: 

Almanya’ya birinci kuşak ziyaretçi işçi olarak gelen görüşmeci Cumhuriyetçi siyasal eğilimini 
gizlememekle birlikte Berlin’deki Dersim etkinliklerinin önemli bir destekçisi: 

Ben Dersim’i Türkiye sınırları içerisinde görüyorum. 

Almanya’ya siyasi sığınmacı olarak gelen görüşmeci Dersim Özgürlük İnisiyatifi’nde gönüllü bir 
çalışandır: 

Dersim, Osmanlı arşivlerine de baktığımızda bölgenin en önemli eyaletlerinden biridir. 

Türkiye’de 17 yıl siyasi mahkum olarak cezaevinde kaldıktan sonra Avrupa’ya çıkan görüşmeci Dersim 
Özgürlük İnsiyatifi’nde gönüllü olarak çalışmaktadır. 

Dersim 21 şehri içermektedir. Benim için Dersim Seyyid Rıza liderliğinde örgütlenen isyanın 
coğrafyasıdır. Bugün ise Kürt Ulusal Hareketinin kendi coğrafyasını tanımlarken saydığı 
eyaletlerden biridir. 

Birinci kuşak ziyaretçi işçi olan görüşmeci, seyyid soyundan gelmekte olup emekliliği sonrası Berlin’de 
dedelik yapmaya başlamıştır: 

İnanç açısından bakarsak, Dersimlilik ikrarına sahip çıkmaktır. Benim başım buraya bağlı 
demektir. Ben Dersimliyim, benim ikrarımın merkezi burasıdır. Bunun siyasetle alakası yoktur bu 
manevi bir coğrafyadır. 

Almanya’ya aile birleşimiyle gelen görüşmeci sosyal demokrat bir geçmişten gelip 1990’larla birlikte 
Alevi örgütlenmesi içinde yer almıştır. 
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Şimdi kendine Zaza diyenler sol örgütler içinde yer alıyor, kendini Kürt görenler ise Kürt 
örgütlerinde. Ben Aleviyim diyenler ise Alevi örgütlerinde. Ben Dersimli dediğimde Horasandan 
göç eden Türkmen toplulukları anlıyorum. Evet orada Alevi olanlar ve Alevi-olmayan topluluklar 
var, aynı dili konuşuyor olsalar da yan yana gelmezler. Farkı bu inanç ise bu inancın merkezi de 
Horasandır. 

Dersimin neresi olduğuna ilişkin sorduğumuz soru merkezinde yaptığımız görüşmelerde tespit 
ettiğimiz bu yakınsama ve ıraksamalar Dersimliliği çok-sesli olduğunun göstergeleridir. Erdal Gezik 
(2004) de Hollanda’da tamamladığı saha araştırmasında benzeri bir yarılmayı aynı ailenin yaşları 33 ila 
45 arasında değişen 4 erkek kardeşi arasında tespit etmiştir. Bu farklılaşmaların gerek iç gerekse de 
dış diasporalaşma süreçleriyle birlikte düşünmek gerekmektedir. Gezik’in aktardığı üzerinden 
değerlendirirsek, kardeşlerden biri Dersimliliği “Türkçü” bir çerçeveden algılayarak Horasan bağlantılı 
Türkmen göçlerine işaret ederken, 16. Yüzyıl Osmanlı-Safevi çatışmasından kaçmak zorunda kalan 
Alevi-Türkmenlerin Dersim coğrafyasında soluklandığını söylerken. Bir diğer kardeş Kerbela Vakası 
üzerinden “Alevici” yaklaşımla “yaşam felsefesi” olarak gördüğü Aleviliği, Sünnilik ile katı bir karşıtlık 
üzerinden sunmakta ve Dersimliliği bu çerçeveden ifade etmektedir. Kendini “Dünyalı bir solcu” 
olarak tanımlayan bir diğer kardeş ise Aleviliğin proto-komünist bir köylü ideoloji olduğuna işaret 
ederek Dersimliliği “solcu” çerçeveden bir ideoloji olarak görmektedir. Diğer kardeş ise 1938 “Dersim 
İsyanı”na işaret ederek Dersimliliği “Kürtçü” bir açıdan etnik bileşene işaretle tanımlamakta ve bunun 
aksi tanımlamaların “inkarcılık” olduğunu söylemektedir. 

Derin bir kuyu: Dersim. 

Şarki Dersim bir kuyudur. Asırlar buraya neler doldurmamıştır. (1931, s. 63). 

1930’ların önemli gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye yazarlarından Naşit Hakkı 1931 yılında 
yayınladığı Derebeyi ve Dersim kitabının “Şarki Dersim” kısmını bu sözle açıyor. İstanbul’la aynı 
yıllarda fethedilmiş olmasına karşın aradan geçen zamanı “ondan evvel nasıl yaşıyorsa öyle geçiren,” 
Cumhuriyet’e uzak düşmekle uygarlıktan mahrum kalmış ve aşiretlerin elinde mahsur Dersim’i 
betimlerken kullandığı kara-destansı dil dikkate değer. Fakat, zapt edilmesi de pek kolay gözükmeyen 
bu coğrafyaya karşı duyduğu tedirgin mesafe ise bir acziyetin kabulü gibi okunuyor bugün:  

Coğrafya kitaplarının “Kapalı Memleket” dedikleri Tibet’i bile bir çok keşif ve sefer heyetleri 
baştan başa kat etmişlerdir. Fakat Dersim, devlet memurlarıyla asker kıtalarından başkasının 
kuşbakışı bir tetkikine bile mevzu olmamıştır (1931, s. 21).  

Bizim bu makaledeki temel çabamız 2000’lerin sonuna gelindiğinde asırlar boyunca dolan kuyudan 
taşan Dersim’le Berlin göç-mekanında karşılaşmamız üzerinden “Dersim neresidir?” ve “Kime 
Dersimli” deriz gibi naif gözüken iki sorudan hareketle ortaklaştığımız araştırmamızdan not 
ettiklerimizi tartışmak olduk. Berlin Anadolu Alevileri Kültür Merkezi ve Berlin Dersim Cemaati’nin 
kesiştiği alanlarda kurduğumuz saha komşuluğundan bakınca iki temel sonuca temas etmek mümkün. 
Öncelikle, Türkiye’deki temel siyasi eğilimlerin 2000’lerin ikinci yarısından itibaren Dersim meselesi 
üzerinden giriştikleri mücadele her şeyden önce Türkiye’deki siyasi amentülerin kırılganlığını açığa 
çıkarıyor gibi. Derin bir tarihten bize seslenen bir isim, bir kavram, bir metafor ve bir alegori olarak 
Dersim’in, işaret edilen siyasi eğilimlerin hiç bir tahayyülüne sığmıyor olması Türkiye’de çoğulcu bir 
demokrasi açısından bir sağlama sunuyor zira. 2013 yılının ortasına doğru şaşırtıcı bir hızda gelişen 
“Barış Süreci” bu açıdan yeni ama işaret edilen denklemi doğrulayan bir biçimde gelişiyor. 

Diğer yandan, bugün Dersim’e işaretle konuşulan meselelerin sadece bölgeyle sınırlı olduğunu 
düşünmek yanlış olacaktır. 1937-8 Tertelesi sonrası uygulanan iskan politikaları, 1960’lar sonrası 
yoğunlaşan iç- ve dış-göç, eğitim temelli toplumsal hareketlilik, 1980 Askeri Darbesi, 1994 yılında 
yaşanan zorunlu köy boşaltmalar ve takip eden ambargo bölgeyi çevreleyen illerde, Türkiye’nin büyük 
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şehirlerinde ve Avrupa’da önemli bir iç- ve dış Dersim diasporası oluşmasına yol açtı. Yukarıda adını 
andığımız Haydar Dede’nin betimlediği üzere, eğer Dersim coğrafyasının tanımlanmasında inanca 
dayalı özgün ocak örgütlenmesini temel alırsak, bugün Berlin’i de Dersim coğrafyasının bir parçasını 
saymak gerekir. Bu yaklaşım göç çalışmalarında ulus-aşırı toplumsal mekan yaklaşımıyla örtüştüğü 
gibi Türkiye’de Dersim meselesinin kazandığı siyasi önemi anlamamız açısından daha çözümleyici bir 
çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeveden Dersim meselesinin önümüzdeki dönem akademik ya da siyasi 
farklı mecralarda tartışılmaya devam edileceğini söylemek kuşkusuz bir kehanet olmayacak. Mesele 
akademi cephesinden yürütülecek çalışmaları Türkiye siyasi gündemin anaforuna kapılmadan 
sürdürebilmekte sanıyoruz.   
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