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I. Giriş: Yöntemsel Milliyetçiliğin Ötesinde Bir Coğrafya Tahayyülü 
Yeryüzünü betimleme bilimi olarak anılan coğrafya (tarif-i arz ilmi/geographia) 

tarihin erken dönemlerinden bu yana insanoğlunun merak duyduğu çalışma 
alanlarından biri olageldi. Başlarda bir arada ve ilkinin ikincisini belirlediği düşü-
nülen fiziki ve beşeri coğrafya zamanla iki ayrı alan olarak gelişti. Diğer yandan, 
coğrafyanın dünyayı görme biçimi olarak haritaların oldukça siyasal temsiller 
olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu açıdan toplum ve kültürleri inceleyen beşe-
ri coğrafi çalışmalara baktığımızda söyleyecek çok söz var. Özellikle, ulus-
devletlerin ortaya çıkması ve uluslararası siyasetin bu yeni mekânsal birim üze-
rinden yeniden tanzim edilmesiyle ortaya çıkan tablo bu açıdan dikkate değer. 
Bu yeni dünya düzeninde ulus-devlet olarak andığımız siyasal ve yönetsel birim; 
insan topluluklarını, onların beşeri ruhları olarak anabileceğimiz kültürlerini ve 
belirli bir yeryüzü alanını sıkı bir biçimde birbirine tutturan bir ve tek kavram 
olarak kabul görür oldu. Agnew (1994) ulus kavramı ve buna dayalı coğrafya 
kurgusunu siyasal ve toplumsal tartışmaları bulandıran bir tür kapan (territorial 
trap) olarak tahlil ediyor. Şöyle ki ulus-devlet tek geçer çözümleme birimi olarak 
alındığında coğrafya, harici ve dâhili olarak birbirini keskince dışlayan karşıt 
ulus-alanlar üzerinden tasnif ediliyor ve olgular bu iki alandan sadece birine ait 
olarak görülüyor. Martins (1974) ve Smith (1979) toplumsal bilimlerin kafasını 
bulandıran bu görme bozukluğunu “yöntemsel milliyetçilik” olarak anmıştı. 
1960’lar sonrası ortaya çıkan çevre felaketleri, göç, yeni toplumsal hareketler ve 
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terörizm gibi meselelerin ulus-devlet kavramıyla anlaşılması zorlaştıkça bu soru-
na dair eleştiriler de sosyal bilimlerde önemli bir gündem haline geldi. 

Fakat bu yazının konusu 1980’lerin sonunda iyice fark edilen bu soruna dair 
gelişen ulusötecilik (transnationalism) yaklaşımı gibi çözüm arayışlarına odaklan-
mak değil. Bunun yerine sorunu somutlamak üzere beşeri coğrafyanın ulus-
devletler olarak tasnif edildiği dönemin bir sekans öncesinden “Alevi coğrafya-
sı” olarak andığım bir kavramı tartışmaya açmak. Alevilerin yaşadığı yöre ve 
bölgeler üzerinden özgün bir Alevi coğrafyası tanımlamak mümkün müdür? Bu 
coğrafyanın fiziki ve beşeri olarak ortaklaştığı ve farklılaştığı özellikler nelerdir? 
Ulus-devletleşme sürecinden günümüze bu coğrafyanın izini nasıl sürebiliriz? 
Bunar ve benzeri sorular yazının bu çabasının ana eksenleri olacaktır. Bu sorula-
ra cevap ararken geçtiğimiz yüzyıl içerisinde Küçük Asya/Türkiye’de yapılan 
etnografik araştırmalardan kimi değinileri hatırlatırken Alevilerin göçmenlik 
deneyimlerini paylaştıkları oto-biyografik eserlerdeki betimlemelerden de fayda-
lanıyor olacağım. Diğer yandan 1960’lar sonrası Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan 
uluslararası göç sürecinde özgün deneyime sahip bir topluluk olarak gördüğüm 
Alevilerle tamamladığım araştırmadan notlarımı paylaşacağım. Bu tartışmanın 
önemli duraklarından biri David Shankland’ın 2010 yılında yayınladığı bir maka-
le ve bu makalede kullandığı haritalar olacak. Yazının temel savı inanç temelli 
bir toplumsal örgütlenme modeli olarak Aleviliğin dün “ocak merkezli ve inanç 
temelli yöresel ilişki ağları” bugün ise “dernek merkezli ulus-ötesi toplumsal ve 
siyasal mekân” üzerinden özgün bir coğrafya inşa edegeldiğidir. Bu coğrafya 
Anadolu’nun bir ulus-devletleşme projesinin vatanı olarak yeniden tanzim edil-
diği süreçte görünmez kılınmış fakat sonrasında uluslararası göçlerle birlikte 
ulusal sınırlar ötesinde kendini farklı bir düzlemde yeniden kurabilmiştir. Bu 
tartışmayı takiben 2009 yılında tamamladığım Almanya sahasında çokça karşıma 
çıkan Dersim’i anlamaya çalışırken karşılaştığım “kırmančiya belekê” kavramına 
başvurarak yöntemsel milliyetçiliğin ötesinde bir coğrafya tahayyülüne değinerek 
yazıyı kapatacağım. 

 

II. Coğrafyadan Vatana: Anadolu’nun İdari-Siyasi Olarak 
Tasniflenmesi  
İmparatorluktan ulus-devlete evirilmesi uzun bir döneme yayılan Türkiye 

uluslaşma deneyimini sancılı yaşayan ülkelerden biri. Erken dönemlerden 1960 
Askeri darbesine kadarki yazına baktığımızda “millet” kavramının oluşumuna ve 
tanımlanmasına dair dalgalı bir seyir görmekteyiz. Bu tartışmaların özgün isimle-
rinden Remzi Oğuz Arık (1889-1954) Coğrafyadan Vatana başlıklı yazısından bu 
sürecin kısa ve fakat şiirsel bir çerçevesini çiziyor bize: 

Bir memleketin coğrafyası, ilk bakışta, ne kadar aşağı, ne kadar zavallıdır! 
Bu coğrafya, ister esrarlı dağlar, ister yalçın kayalar, ister cennet gibi ova-
lar, ister kuş uçup kervan geçmez bozkırlar olsun: insanın, hayvanın çiğ-
nediği bir ölü âlemidir… Fakat bir gün gelir, insan ve hayvanın aynı ka-
yıtsızlıkla çiğnediği bu coğrafya canlanır. İyinin ve kötünün, dostun ve 
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düşmanın, insan ve hayvanın ayağı altında boyun eğen bu gövde, silkinir; 
uçurum uçurum derinleşir, zirve zirve heybetle dikelir. (1969: 16) 

Çiğnenen, cansız ve tarafsız coğrafya böylece mucizevi bir şekilde vatana 
dönüşür. Peki, bu nasıl mümkün olmuştur? Arık için bu metamorfoz kütle ola-
rak andığı insan topluluğunun bir millet olarak şahsiyet kazandığı tarihsel ve 
yine mucizevi bir diğer dönüşümün sonucudur: 

Ana ve babasını seçmekte, doğacağı yeri istemekte serbest olmayan çocu-
ğun, iradesini kazanıncaya kadar geçirdiği müphem, karanlık, hatta adsız 
devre epey benzeyen bu coğrafya ve cemaat adsızlığı yavaş yavaş silinir. 
Nesiller orada yaşama ve mesut olma şartlarını parça parça yaratır ve son-
ra kütle ad alır, ayrı bir karakter kazanır. Coğrafya da ad alır… Bu andan 
başlayarak kütle de coğrafyaya damgasını vurmuştur. Artık bu kütle, do-
ğuşun karanlığını yırtmış; insan, toprağın ve toprak, insanın adını almıştır. 
Hücum ederken, hücum edilirken artık ortada ‘muayyen’ bir cemiyet ve 
onun yurdu vardır. Vatan doğmuştur. (1969: 16) 

Bu süreç bir oluş, doğuştur. Ve birçok başka milliyetçi yazında olduğu gibi 
bu dönüşümün mecazı sancılı bir doğum olacaktır: 

Coğrafyadan vatana yükselişin kaç milyon faciaya, kaç milyar hadiseye, 
kaç milyar acıya mal olduğunu anlamak için doğrudan bir ananın yanında 
bulunmak; onun çektiğini uyanık yürekle görmek lazımdır. (1969: 17) 

İmparatorluğun iki yüzyıla yayılan çözülüşüyle birlikte sınırları seyyal nüfusu 
muhayyel bir kütleye dönüşmüş Anadolu, ancak bu doğumla birlikte muayyen 
bir cemiyet ve tahkim edilmiş bir yurt olarak adını kazanır. Bugünlerde Lozan 
Antlaşması ve Misak-ı Milli gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus-devlet olarak 
kuruluşunu mühürleyen tarihsel metinlere işaret edilerek yapılan tartışmalarla 
birlikte düşündüğümüzde Arık’ın coğrafya/vatan ve kütle/millet arasında kur-
duğu bu koşutluğun halen ne kadar güncel bir siyasi mecaz olduğunu görüyo-
ruz.  

Cumhuriyetle birlikte ortaya çıkan yeni kamusal alan içeriği dönemsel olarak 
yeniden tanımlanabilen etnik-ulusal bir kategori olarak “Türklük” ve devlet 
eliyle inşa edilen bir inanç biçimi olarak “Sünnilik” üzerinden şekillendi. Bu 
süreçte İmparatorluk’tan miras kalan çok-dilli, çok-kültürlü, çok-inançlı farklılık-
lar silikleştirilerek kamusalda görünmez kılındı. Anayasanın da satır aralarında 
okunabileceği üzere bu çerçevenin temel amacı ulus-altı farklılıkların yadsınma-
sına dayalı bir tür eşitlik düzlemi kurulmasıydı. Kendi özgünlüklerinden vaz-
geçmeye hazır olanı tüzel olarak tanımlanmış bir vatandaşlık çerçevesinde kap-
sayan fakat bunu yapmaya gönülsüz olanları (Kürtler), gönüllü olsa bile kuruluş 
amentüsünü kendince yorumlayanları (Aleviler) ya da yapması makbul görülme-
yenleri (Ermeniler) dışlayan yeni bir kamusallık kurumsallaştı. Fakat eğer vatan-
daşlık ulus-devlete aidiyetin yegâne koşulu ise ve ulus-devlette belirli bir toprak 
üzerinde yaşayan insanların temsilcisi olan yegâne birim ise bu kamusal alanın 
dışında durmak mümkün müydü? Kuşkusuz hayır. Bunun farkında olarak Arık 
da kendi kurgusuna tezat bazı durumları yansızlaştırmaya çabalar: 
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İtiraf etmeli ki, bazen bir vatan üzerinden türlü tarihler katışmış olur. 
Bunların birbiriyle çarpıştığı da olur. O toprakta birçok medeniyetler, mil-
letler gelmiş, iz bırakmış, gitmiştir. Bunlar, tarihin, “vatanlara tanıklık 
eden temel” olma imtiyazını karışıklığa uğratmamalıdır. Dikkat edilirse 
görülür ki, bu tarihlerden bir kısmının dayandıkları belgeler şimdi arkeo-
lojik değerlerden başka bir şey değildirler. Bunlar ancak arkeolojinin ko-
nusu olabilirler, milletin, milletlerin değil! (1969: 16).  

Peki ya arkeolojinin değil ama antropolojinin konusu olanlar? Kuşkusuz 
oluşmakta olan milletin vatanı olacak coğrafya üzerinde bir yönetim inşa edenler 
için kurdukları anlatıya tezat oluşturan topluluklar önemli bir meseleydi. Top-
rak’ın tespit ettiği üzere Cumhuriyet sonrası üniversiteler söz konusu olduğunda 
gündeme gelen ilk disiplinin antropoloji olması bu nedenle şaşırtıcı değildir 
(2012: 71). Anadolu coğrafyasına yeni bir beden dikme çabaları henüz Cumhu-
riyet kurulmamışken başlar. İttihat ve Terakki eksenindeki kimi simalar çeşitli 
yörelere gönderilerek İmparatorluktan geriye kalan nüfusunun bir anlamda en-
vanteri çıkarılmaya; daha önemlisi, Arık’ın ifadesiyle, bu kütlenin tahayyül edilen 
milli bedene uygunluğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Baha Sait Bey’in Türkiye’de Ale-
vi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreler, Nazmi Sevgen’in Zazalar ve Kızılbaşlar ve Ha-
san Reşit Tankut’un Zazalar Üzerine Sosyolojik Tetkikler böylesi çalışmaların ba-
şında gelir. Bu arayışların da bir sonucu olarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde 
beliren resmi tutum tam da bu nedenle “bilimsel” çalışmalarla Türkiye’de yaşa-
yan herkesin gerçekte “Türk” olduğunu ispatlamaya girişmiştir (Andrews 1989: 
36). 

Sökefeld’in “farklılıkların yadsınması” (2002: 168) olarak andığı bu tutumun 
tarihsel serüveni içerisinde Alevilerin nerede durduğu ayrı bir yazı konusu. Fakat 
kısaca değinmek gerekirse, Aleviler özgün farklılıklarını gizledikleri ölçüde ka-
musal ve siyasal alana dâhil olabildiler. Kadim geleneklerindeki “takiye” anlayı-
şıyla da uyumlu olan bu tutumla Cumhuriyetin vatandaşlık tanımından kendile-
rine bir “görünmezlik pelerini” diktiler. Bu pelerinin altına gizledikleri farklılık-
larını ise bıyık, saz ya da türküler gibi sadece bilenin anlayabileceği kimi hüsnü 
tabirlerle imlediler. Türkiye’de rejimin yeniden tanımlandığı geçiş dönemlerinde 
ise bu örtü tarihsel hasımlarınca üzerlerinden çekildi ve aşırı bir görünürlük 
kazanarak kurbanlaştırıldılar.1 Ve nihayetinde hiç bir zaman kendi farklılıklarıyla 
bu kamusal alana dâhil olamadılar. Son olarak Alevi Açılımı sürecinde de tanık 
olduğumuz üzere sayısı binleri bulan cemevlerinin ibadethane statüsünde ta-
nınması yönünde yaşanan tartışmalar devletin Aleviliği milli bedende nereye 
koyacağı konusunda halen zorlandığını göstermektedir. 

 

                                                 
1 78 Maraş öncesi Alevi hane ve iş yerlerinin kapılarının kırmızıyla işaretlenmesi bu anlamda 
oldukça önemli ve trajik bir hadisedir. Bu saldırıların failleri Alevileri hedef alabilmek için 
önce onları görünür kılmak zorunda kalmıştır. 
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III. Anadolu’nun Siyasi-İdari Tanzimi: Kabuller ve Yadsımalar 
“Instagram’da Tunceli diye arama yaparsanız Asker-
savaş fotoğrafları çıkar. Dêrsım yazınca ise doğanın 
tüm güzellikleri çıkıyor.”  

Fatih Mehmet Maçoğlu,  

@KomunistBaskann, Twitter, 23 Eylül 2017. 

Bu zorluk Anadolu’nun coğrafyadan vatana evirildiği dönemde nüfusun ve 
mahallerin siyasi-idari yapılanması sürecinden de izlenebilir. 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 Anado-
lu’da sekiz ili kapsayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği dışında Türkiye’de bölge-
lerin siyasi ya da idari bir işlevi olmamıştır. Fakat kimi bölgelerin bir kimlik ka-
tegorisi işlevi kazandığını da söylemek mümkün. Akdenizliyim değil ama Kara-
denizliyim, Egeliyim değil ama Trakyalıyım demek özel bir aidiyete işaret eder-
ken “Doğulu” olmak ise dönemin siyasi iklimi uyarınca Kürt olmanın hüsnü 
tabiri ile yaftası arasında anlam kaymasına uğrar. Söz gelimi, 1936 yılında çıkarı-
lan 2885 sayılı yasada Artvin, Hakkâri, Bitlis ve Bingöl gibi iller “Doğu” katego-
risi içinde tanımlanmış ve bu illerin “güvenlik, sosyal ve kültür işlerinin tanzimi 
ve halk ile Hükümet arasındaki bağlılığın pekiştirilmesi göz önüne alınarak idare 
teşkilatının... çoklaştırılmasına ve sıklaştırılmasına lüzum görülmüştür” (Sanal 
2000: 186). Doğu’nun bir diğer “sorunlu” ili Tunceli bu konuda özel bir yere 
sahiptir. Tunceli ilinin yer aldığı bölgenin siyasi ve idari olarak tahkim edilmesi 
Osmanlı’dan (1847) Cumhuriyet’e (1946) kadar geniş bir zamana yayılmış ve bu 
alanın vatan üzerinde bir il olarak tanzim edilebilmesi kimi zaman askeri ha-
rekâtlarla birlikte gerçekleştirilmiştir. Dolaysıyla, bugün Tunceli olarak anılan ilin 
zamanında Dersim olarak anılan kültürel coğrafyayı kapsamadığı açıktır. O hal-
de, Dersimli kimdir? Kuşkusuz ne coğrafi ne de siyasi olarak sadece Tuncelili 
değildir? 

Türkiye’de ulus-devletleşme sürecinde mevcut siyasal sınırlar içinde yaşayan 
insanların dilsel, kültürel, inançsal olarak türdeş olduğu kabulüne dayanan va-
tandaşlık tanımı ülke coğrafyasının siyasi-idari tasnifine de yansır. Tam da bu 
noktada Tunceli ve Dersim arasında, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Maçoğlu adına açılan parodi hesaptan paylaşılan Tweet’in 140 karakterde özet-
lediği üzere, Türkiye’nin uzun ve sarsıntılı uluslaşma sürecini sığdırabileceğimiz 
bir çatlak oluşur. Bu iki isim arasında Jongerden’in işaret ettiği üzere “devletin 
mekân temsili” ile “halkın mekân temsili” arasında bir tansiyon vardır (2009: 9). 
Öktem’in “yer adları mühendisliği” olarak andığı bu eğilim Türkiye’nin ulus-
devletleşme sürecinde farklılıkları yadsıyan tutumunun coğrafyaya yansımasıdır 
(2008: 1). Nişanyan TESEV için hazırladığı raporda (2011) coğrafyayı yeniden 
isimlendirerek vatanlaştıran bu mühendisliğin tarihini Enver Paşa’nın 1916 yı-
lında 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 yazıyor.  
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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 alın-
dıktan sonra, en kısa zamanda Dahiliye Vekaletince değiştirilir.” Söz gelimi, 
Mardin (%91), Bitlis (%86), Siirt (%84), Van (%75), Trabzon (%72), Gümüşha-
ne (%65), Kars (%52), Rize (%33), Konya (%32) gibi 25 ilde köy adlarının üçte 
birinden çoğu değiştirilmiştir (Öktem 2008: 19; Nişanyan 2011: 52). Türkiye’de 
mevcut 41,000 köyün ise yüzde altmışına tekabül eden 25,000 köyün Yunanca, 
Ermenice, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Lazca gibi dillerdeki “anlaşılma-
yan” adları “güzelleştirilmek” amacıyla Türkçeleştirilmiştir. Yer adlarının yerel 
kimliğin önemli bir unsuru olduğu vurgulayan Nişanyan, Index Anatolicus 
(www.nisanyanmap.com) internet sitesinde etkileşimli bir harita üzerinde bu 
değişikliklere dair inceleme olanağı da sağlıyor.  

 

IV. Ulusal Kimliğin Saklıları, Siyasi Haritanın Gizlileri: 
İller-Aradalığında Alevi Coğrafyası 

“Bekçi muhtarlık odasının önünde, muhtarın kılı kırk 
yararak belirlediği ‘Köyümüz Size Minnettardır’ sözü-
nü beyaz bir beze yazmaya çalışıyordu. Elleri bilekle-
rine kadar kırmızıya boyanmıştı; bu haliyle, muhtarlık 
odasının önünden ayrılamayan kanlı bir katile benzi-
yordu.” 

Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler: 26. 

Alevi yerleşim yerlerinin bu mühendislikten ne ölçüde etkilendiği elbette ki 
Anadolu’nun neresinde olduklarına göre değişiklik gösterecektir. Fakat Aleviler 
vatan mühendisliğinin bir başka uzantısı olan 1924 yılına ait 422 sayılı Köy Ka-
nunu’ndan doğrudan etkilenmişlerdir. Alevi hareketinin 2000’li yıllarda haklı 
olarak gündeme taşıdığı bu kanun Alevi Coğrafyasının mevcut siyasi-idari tan-
zimle birlikte nasıl görünmez kılındığını anlamamız açısından önemlidir. Şöyle ki 
on bölümden oluşan kanunun dört maddelik dokuzuncu bölümü köy imamlığı 
müessesine ayrılmış. Nerelerin köy olarak anılabileceğini izah eden ilk iki mad-
dede ise köylerin belirli bir inançsal kimliği olması gerektiği imasını taşıyan ifa-
deler içeriyor: “Nüfusu iki binden aşağı (1.1.)... Cami, mektep, otlak, yaylak, 
baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar 
bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler” (1.2).  

Dolayısıyla, eğer bu kanun keyfice uygulanmak istenirse camisi olmayan bir 
yerleşim biriminin köy tüzel kişiliği tartışmaya açılabilir ya da cami inşasını kimi 
hizmetlerin sağlanmasında bir ön koşul olarak telkin edilebilir –ki Cumhuriyet’in 
farklı dönemlerinde böyle durumlar yaşandığını biliniyor. Bu kanunda Alevileri 
ilgilendiren bir diğer mesele köy sınırlarının nasıl tayin edileceğiyle ilgilidir. He-
men üçüncü madde, “Bu kanunun hükmü başlar başlamaz her köyün sınırı 
ihtiyar meclisi tarafından bir kâğıda yazılır” diyor (3). Bu kâğıtlar köyler arasında 
bir uzlaşmazlık yoksa idare meclisleri aracılığıyla tapuya dönüşecektir. Fakat belli 
ki bu konuda bir acele vardır: “Sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaşılacak 
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surette dereler, tepeler, yollar veya diğer değişmeyen işaretli yerlerden geçmeli” 
(4.3) ve “eğer... değişmeyen işaretli yerlerden geçirmek kabil olmazsa o halde 
sınır mümkün olduğu kadar düz yapılmalı.” (4.4). Maalesef elimizde bu dönem-
de Alevi köylerinin sınırlarının nasıl çizildiğine dair bir çalışma yok. Fakat saha 
araştırmam sırasında dinlediğim kimi anekdotlardan anladığım gerek bu dönem 
olsun gerekse de ilerleyen yıllarda sıkça değişen orman arazileri kanunlarıyla tam 
da işaret edilen doğal sınırlarda bulunan Alevi köylerinin coğrafyası “dar”laşıyor.  

Sınırların mümkün olan en basit şekilde çizilmesine dair tutum il sınırlarının 
tayin edilirken de izlenmiştir. Böylece, aşağıda tartışılacağı üzere, tarihsel olarak 
“doğal sınırlar” ile örtüşen Alevi Coğrafyası siyasi-idari sınırların kenarlarında 
gizli kalmıştır. Söz gelimi, Kürtçe konuşulan ve aşiret bağlarıyla sarmalanmış 
özgün bir Alevi coğrafyası olan Binboğa etekleri üç il arasında bölünmüştür: 
Güney Sivas (Gürün–Bozhöyük), Doğu Kayseri (Sarız–Tavla) ve Kuzey Maraş 
(Afşin–Kötüre). Kayseri ve Maraş arasındaki il sınırı bugün Kayseri’ye bağlı olan 
Kırkısraklar köyünün tam ortasından geçmiştir. Bir diğer çarpıcı ayrıntı ise hal-
kın gördüğü mesafe ile devletin çizdiği mesafe arasındadır. Şöyle ki, Sarız ve 
Bozköyük arasındaki kuş uçuşu/keçi patikası mesafe 15 km iken bu iki nokta 
arasındaki asfalt karayolu uzaklığı 176 km’dir. Benzeri özelliklere sahip bir diğer 
Alevi Coğrafyası olan Emlek ise Doğu Yozgat (Akmağdeni), Batı Sivas (Güdül) 
ve Kuzey Kayseri (Karaözü) arasında yer almaktadır. Türkçe-konuşan Alevilerin 
yaşadığı seksene yakın köyü kapsayan bu bölge özgün bağlama geleneğiyle bili-
nir. Varto (Muş) örneğinde olduğu gibi Alevi Coğrafyası sadece iller arası sınır 
kenarlarında değil bazen bir ilin sınırları içerisinde de saklı kalabilir. 

Dolayısıyla Alevi Coğrafyasını anlamak açısından siyasi-idari olarak tanım-
lanmış yerleşim birimleri olan “il” ya da “ilçe”ler değil tanımı muğlak ve anlamı-
nı yerelde bulan “yöre”ler önem kazanır. Bu yöreler ancak Aleviler açısından 
güvenli olduğunda “ilçe” isimleriyle anılır. Bu nedenle, bir Alevi Maraşlı değil 
Afşinli, Muşlu değil Vartoludur. Londra’da alan araştırması yaparken cemevine 
gelen yaşlıların nereli olduğunu anlamam bu özel zorluk nedeniyle uzunca bir 
vakit almıştı. Kayseri, Sivas ve Maraş gibi “il” referansları benim için bir anlam 
ifade ederken, “ilçe”lere indiğimizde kafam karışıyor, “köy” ve “yöre”leri ko-
nuşmaya başladığımızda ise tümüyle kayboluyordum. Ancak, zorlandığımı gören 
bir tanış peçete üzerine kendi “yöre”si haritaladığında anılan köylerin farklı “il” 
sınırları içinde olmalarına rağmen birbirine komşu yöreler ve akraba olduğunu 
idrak edebilmiştim. Bu iller-aradalık aynı zamanda tarihsel ve toplumsal sınırlar-
la da örtüşür. Binboğa’nın batı yamacındaki Türkçe-konuşan Hanefi ve doğu 
yamacındaki Kürtçe-konuşan Şafi topluluklarla yaşanan huzursuzluklar bu bölge 
Alevilerinin toplumsal belleğinde derin izler taşır. Shankland’ın da tespit ettiği 
üzere Alevilerin yoğun olarak yaşadığı yöreler bu iki temel nüfus kümesi arasın-
daki dağlık alanlarda, coğrafi anlamda tampon olarak görebileceğimiz alanlara 
sıkışmış ve özgün inanç-kültür coğrafyasını göçlere kadar korumuştur.  
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V. Kollar ve kökler: Sıla, Dâhili-gurbet, Harici-gurbet 
Aradalığında Alevi Coğrafyası 

Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürüle-
meyen mallara sahip olan ve işbu kanun ile kendisine 
verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Buna 
(şahsı manevi) denir. 

Köy Kanunu - Madde 7 (1924).  

Türkiye üzerine çalışan araştırmacılar köyün toplumumuzda sahip olduğu 
merkezi önem konusunda uzlaşır (Stirling 1965, Gronhaug 1974, Delaney 1991, 
Mandel 2008). Kişinin ya da ailesinin doğduğu köy kuşaklar boyunca kimliğini 
tanımlamada bir etiket işlevi görmektedir. Berlin ve Londra’da tanıştığım ikinci 
kuşak Alevi gençlerin nerelisin sorusuna halen ailelerinin geldikleri köylere işaret 
ederek cevap vermeleri bana ilginç gözükmüştü. Onların coğrafya algısında, söz 
gelimi, Türkiye (Ankara) ya da Almanya (Berlin) gibi ulusal kategoriler yoktur. 
Fakat kendi ikamet ettikleri “Berlin”, akrabalarının bulunduğu “Hamburg”, 
Türkiye’de akrabalarının yaşadığı “İstanbul”, ailesinin geldiği “Varto”, yazları 
gittikleri “Didim” gibi farklı yerellerin birbirine eklemlenmesinden oluşan ulus-
sınırların ötesinde bir toplumsal mekân vardır. Bu mekân üzerinde kimliği kuran 
mihenk taşı ise köy aidiyetidir. Aleviler özelinde bu aidiyet ayrı bir derinlik kaza-
nır.  

 
 

Fotoğraf 1: 2009 yılındaki saha araştırmam sırasında Köln yakınlarındaki Bergisch 
Gladbach’da bir etkinliğe davet edilmiştim. Salonun sahibi çift memleketleri olan 

Zara ve İmranlı’yı uzun yıllardır yaşadıkları Bergisch Gladbach ile sanki komşu ka-
sabalarmış gibi betimlemişlerdi. Bu anlatı göçmenlerin coğrafyayı nasıl deneyimledi-

ğini anlamak adına bana ilham verici gelmişti. 
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Bunun iki temel nedeni olduğunu düşünüyorum. Öncelikle, Aleviliğin toplumsal 
ve inançsal örgütlenmesi köy topluluğu ve inanç cemaati arasında bir ayrıma 
dayanır. Alevi köyüne doğan herkes doğrudan Alevi değildir ve cemaate kabul-
leri “ikrar cemi” olarak anılan bir erginleme töreniyle gerçekleşir. Her inanç 
cemaati bağlı bulundukları dedeler üzerinden belirli bir ocakla ilişkilidir. Dede-
nin köyde ikamet etmediği durumlarda görgüsünden geçmiş bir baba inançla 
ilgili sorumlulukların bir kısmını üstlenir. Aynı ocağa bağlı ve aynı dede tarafın-
dan görülen inanç cemaatleri üzerinden, “el ele el hakka” ilkesi uyarınca manevi 
bir coğrafya oluşur. Dedeler köy ziyaretlerinde gerçekleştirdikleri görgü cemle-
riyle cemaatin iç sorunları konusunda yargısal bir rol üstlendikleri gibi gördükle-
ri hizmetler karşılığında da “hakkullah” (para ve benzeri değerli şeyler) toplarlar. 
Dolayısıyla bu coğrafya inanç temelli hayatın diğer alanlarına da değen toplum-
sal bir örgütlenme mekânı olarak da görülmelidir. Fakat bu bilinen ve görünen 
değil saklı ve gizli bir coğrafyadır. Aleviliğin özgün kozmolojisi ve tarihinde 
yaşadığı güçlükler nedeniyle köy topluluğu inanç cemaatini gizler ve cem mey-
danı açılana dek Alevilik aşikâr olmaz. İnancın batıni yapısı toplumsal hayata bir 
çeşit özel kod sistemi olarak yansır. Yukarıda tartışıldığı üzere Alevi bıyığı ya da 
dede sazlarının kısa saplı olması bu gizliliğin, görünmezliğin işaretleridir.  

Dolayısıyla, köyünden dışarı adım atan bir Alevi kaçınılmaz olarak kendi 
inanç kimliğine kapalı toplumsal bir alana çıkar. Camiyle, resmi bir işlem için ilk 
kez ilçeye inildiğinde karşılaşılmasına dair anekdotlar tam da bu duruma işaret 
eder. Bu nedenle, Aleviler için “sıla” doğdukları ve inançlarını gözden uzakta 
yaşayabildikleri köyler iken köyün dışındaki her alan onlar için “gurbet” olur. Bu 

 
 

Çizim 1: El ele el hakka ilkesi uyarınca farklı Alevi köylerinin ocak bağı üzerinden 
bir dedenin hareketliliğiyle oluşan ocak merkezli ve inanç temelli yöresel ilişki ağları. 
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gözlemimi doğrular nitelikte olduğunu düşündüğüm aşağıdaki alıntıyı paylaşmak 
isterim:  

1970 yılında ağabeyim öğretmen oldu. Bizim ilçenin başka bir yöresine 
tayini çıktı. Babamlar daha rahat okurum diye beni de onla gönderdiler... 
Kasabaya akşama doğru vardık. Akşam vakti çok bir şey görmedim ama 
ev yapıları farklı geldi bana. Bizim köyde olmayan şeyler. Dedim yahu na-
sıl bir yer burası böyle. Sonra ertesi sabah sokağa çıkıyorum adamlar sa-
kallı, takkeli. Sanki başka bir ülkeye gelmişim gibi oldu. Evler başka, in-
sanlar başka, konuştukları dil bir başka. İlk yabancılaşmayı orada hisset-
tim... Minareyi daha önce de görmüştüm ilçe merkezinde. O yabancı de-
ğildi bana ama orada dikkatimi en çok çeken insanların sosyal yaşamı ol-
du. Tamamen inanç üzerine kurulmuş bir hayat. O günden itibaren ben 
bayağı sıkılmaya başladım. Şimdi sokakta yürüyorum biri “selamün aley-
küm” diyor ama ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Hocanın da dikkatini 
çekmiş. Bir gün “sen gel bakayım” dedi “sen yabancısın galiba.” Sonra, 
“Bak” dedi “sokakta biri sana selamün aleyküm” derse sen de “aleyküm 
ve selam” diyeceksin” dedi. Ben her defasında “merhaba” diyormuşum... 
Abim mecburdu her Cuma namaza gitmeye, Ramazan’da oruç tutmaya. 
Ben çocuk olduğum için o kadar zorlanmadım... Okuldaki çocuklar o ya-
şama alıştıklarından dolayı benim hareketlerim onlara da başka geliyordu. 
Biz namazdan bahsetmeyiz. Bunlar soruyor ben bilmiyorum. Bu sefer 
başlıyor “sen nerelisin,” dilleri de başka dönüyor “sen namaz kılan mı?”, 
“Kuran kursuna giden mi?” İşte “siz ne yersiniz?” Onlar için de ben baş-
ka bir insanım. Burada, Avrupa’da sorarlar ya. Aynen öyle sorular. Bura-
da da “Ben Aleviyim” desen aynı böyle sorular sorarlar. Biz göçe Avru-
pa’da başlamadık. Önce ülke içinde göçteydik biz. (E.T, 24.12.2008).  

Alevi köylerinin yoğunlukla kent merkezlerinden uzak ve merkezin erişimine 
korunaklı yerlerde yoğunlaştığı ise kabul görür bir diğer düşüncedir. 1960’ların 
sonunda İstanbul’a yeni gelen göçmelerin kurduğu gecekondu bölgelerinde 
incelemeler yapan Karpat (1976: 260), 1980’lerin sonundan 1990’ların ortasına 
kadar bir Alevi köyünde etnografik araştırma yapan Shankland (2010: 237) ve 
Almanya’daki Alevi göçmenler üzerine çalışan Sökefeld (2012: 168) bu konuda 
ortaklaşmaktadır. Bu durum Alevilerin Osmanlı döneminde sahip oldukları 
tarihsel, toplumsal, siyasal ve iktisadi kenarda kalmışlıklarının Cumhuriyet dö-
nemine bir mirasıdır (Kieser 2001: 16). Vorhoff, Alevilerin bu coğrafi konumu-
nu bir tür “inziva” (retreat) olarak anmaktan çekinmez (2003: 94). Bu benzetme 
kendi köy tarihleri üzerine yazan kimi Alevi yazarların anlatılarında da karşımıza 
çıkmaktadır. Söz gelimi, Aydın’ın köyü “kıraç”tır (2005: 109), Ülger Binboğa 
Dağları eteğindeki köyünden bahsederken yüksek rakıma işaret eder ve çevrele-
yen dağları köyünün yarenleri olarak anar (2007: 46). Zebil yöresindeki yüz on 
Sünni köy arasında tek kalmış köyünü anarken “tecritli” sıfatını kullanır (2009: 
2). Atay ise bu durumu “Sünni gölde Alevi bir ada” olarak betimler (2005: 116).   

Ben de saha çalışmamda benzeri ifadelerle oldukça sık karşılaşmıştım. Uzun 
yıllar Avrupa’da çalıştıktan sonra kesin dönüş yapmış bir tanışla köyüne doğru 
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seyahat ederken çevredeki kayalık tepelere işaret etmiş ve “Nerede böyle kaya-
lıklar ve ardıç ağaçları görürsen bil ki yoksulluğa ve Alevilere yaklaşmaktasın” 
demişti (15.07.2008). Araştırmanın devam eden kısmında bu köyden, Ardıçeli 
diyelim, İzmir ve Avrupa’ya göç etmiş kimselerle de görüşmüştüm. Farklı ku-
şaklardan göçmenlerin köylerini tanımlarken ortaklaştığı bir sıfat bana oldukça 
dikkat çekici gelmişti. Köyden ayrılmak zorunda kalmışlardı çünkü ekonomi 
“dar”dı, toprak “dar”dı, geçim “dar”dı ve dolayısıyla hayat “dar”dı. Bu darlık 
onları göç etmeye zorlamış, gurbette kazandıklarıyla geri dönmeleri de mümkün 
olmamıştı. Aynı ilçenin diğer köylerinden göç edenler özellikle ilk yıllarda geniş 
topraklarını işlemek için kazandıklarını traktörlere yatırmış, köylerini adeta birer 
“traktör mezarlığına” çevirmişlerdi. Fakat Ardıçeli toprağının “dar”lığı nedeniyle 
50 yıllık tarihinde ikiden fazla traktöre ihtiyaç duymamıştı. Sonrasında, 1935’den 
günümüze ilçe ve çevre köylerin nüfus değişimine baktığımda bu darlık anlatısı-
nın ne kadar keskin bir gerçeğe işaret ettiğini gördüm. Ardıçeli’nin nüfusu 1970 
ve 1980’li yıllardaki birkaç küçük iniş çıkışın dışında düzenli bir biçimde azalır-
ken çevredeki yerleşim birimleri nüfus yapısını ve gelişimini koruyabilmişti. 
Elbette not etmek gerekir ki, Ardıçeliler inanç farklılıkları nedeniyle yaşanabile-
cek çatışmalardan kaçınmak için en yakın il olan Konya, ilçe merkezi ya da yakın 
kasabalara göç etmemiş; köylerindeki “dar”lığı aşabilmek için, eşlerini “yarı-dul” 
bırakmak pahasına (Zebil 2009: 41), İzmir ya da Avrupa’ya yönelmişlerdir. Daha 
yakın olan merkezlerdeki ekonomik gelişme sadece çevre köylerdeki Sünni nü-
fusun bölgede tutunmasını sağlamıştır.2  

Bu durum sadece Ardıçeli için geçerli olmayıp Alevi Coğrafyasının bir diğer 
temel özelliğine işaret eder. Söz gelimi, Shankland alan araştırması yaptığı geç 
1980’ler ve erken 1990’lar boyunca demografik ve iktisadi olarak gelişen Sünni 
yerleşim yerlerinin aksine Alevi köylerinin küçüldüğünü söylemektedir (2003: 1, 
31). Kieser bu durumu açıklarken Alevilerin yerel ya da merkezi yönetimlerle 
yaşadığı sıkıntılara işaret eder (2001: 16). Farklı kuşaklardan Alevi yazarların 
kitaplarına baktığımızda köyün dışındaki il ve ilçe merkezlerinin inançsal farklı-
lıklar nedeniyle ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalınan alanlar olarak anıldığını 
görürüz (Tosun 2002: 12, Fırat 2008: 23, Zebil 2009: 7). Bu nedenle Alevi göç-
leri yakın il ve ilçe merkezlerine değil İzmir, İstanbul gibi uzak ve büyük kentler 
ve Avrupa’ya yönelmiştir. Bu nedenle, bir diğer özellik olarak not etmek gerekir 
ki, Alevi Coğrafyası Sünni komşularına nazaran daha fazla ve daha uzağa göç 
verir (Faist 2000: 10, Shankland 1999: 15, Mandel: 2008: 289). Yine benzeri 
sıkıntılara koşut olarak, Aleviler göç ettikleri yerlerde, Gronhaug’un komşuluk-
çevreleri (neighbourhood milieus) olarak andığı, kendi içine kapalı mahalle yapı-
ları oluşturur (1969: 29) (ayrıca, Karpat 1976: 20, Shankland 2003: 35, 152).  

                                                 
2 Şöyle ki, Ardıçeli 1935 yılında 370 nüfusa sahipken en yakın komşusu 315 nüfusa sahiptir. 
1965 yılında göç başlamadan hemen önce 676 kişiyle en yüksek rakama ulaşan Ardıçeli nüfu-
su 2000 yılına gelindiğinde 218’e düşer. Komşu köy nüfusunun en yüksek olduğu yıl 561 kişi 
ile 1985 iken 2000 yılındaki nüfusu 400’dür. Ardıçeli’ne en yakın kasabanın 1935 yılında 
2,887 olan nüfusu hiçbir azalma olmadan 2000 yılında 7,303 kişiye ulaşır. 



kebikeç / 44 • 2017  

236 

Fakat bu yereller arasındaki ilişki kopmamış, tıpkı diğer göçmen topluluklar-
da olduğu gibi aynı yöreden göç eden topluluklar arasında ulusal sınırları aşan 
toplumsal ilişkiler zamanla kendi toplumsal mekânını kurumsallaştırmıştır. Bu-
gün ulusötesi yaklaşım olarak andığımız yeni bakış açısı tam da bu yeni toplum-
sal mekânı anlamak üzere gelişti. Fakat Aleviler özelinde köyün, inanç cemaatini 
de içeriyor olmakla sahip olduğu biricik konum özel bir anlam ifade etmektedir. 
Sökefeld’in, kendileri de göçmen olan Ahmet Kömürcü, Zeynel Arslan ve İs-
mail Aslandoğan dedelerin 2001 yılının ilk yarısında Avrupa’da gerçekleştirdikle-
ri ziyaretleri haritaladığı makalesi Alevi Coğrafyasına dair öncü bir çalışma ol-
makla beraber bu dair mekânsal bakış sonraki çalışmalarda sürdürülemedi 
(2002: 176, 178, 180).  

Bu tartışmalar ışığında Alevi Coğrafyasının 1950’lerden bu yana iki temel deği-
şim geçirdiğini söylemek mümkün. Yukarıdaki uzun alıntıya işaretle Aleviler 
açısından gurbet coğrafyasının köyün sınırından itibaren başladığını söylemek 
mümkün. Bu çerçeveden Alevi coğrafyasının “sıla” olarak köy, “dâhili gurbet” 
olarak tanımlayabileceğimiz iç göçle oluşan Türkiye büyük kentlerindeki mahal-
leler ve buna koşut olarak “harici gurbet” tanımı kazanacak Batı Avrupa ülkele-
rindeki göç-mekânlar arasında üçe bölünür. Fakat Aleviliğin toplumsal ve inanç-
sal örgütlenmesinde merkezi bir öneme sahip köy bu süreçte değerini yitirme-
miş, gurbette karşılaşılan sıkıntılara karşı güvenli bir sılaya duyulan ihtiyaca ko-
şut olarak toplumsal ve inançsal ilişkilerin merkezinde yer almaya devam etmiş-
tir. Söz gelimi, gurbette vefat eden bir Alevinin köye gömülmesinin bu çerçeve-
den diğer göçmenlerden farklı bir anlama sahip olduğu söylemek mümkündür 
(Zırh 2012). Zira köy, özellikle göçün erken yıllarında, özgün cenaze ibadetleri-

 
 

Harita 1: Sökefeld, Ahmet Kömürcü, Zeynel Arslan ve İsmail Aslandoğan dedelerin 
2001 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasındaki 6 ay içerisinde cem yönetmek üzere 

gerçekleştirdikleri yolculukları haritalamıştı. 
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nin uygulanabileceği güvenli tek alandır. İkinci olarak, Alevi Coğrafyasını teşkil 
eden bu üç alan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine dair ihtiyaç ve gerek geç-
mişte “ocak merkezli ve inanç temelli yöresel ilişki ağları” olarak anabileceğimiz 
yapının 1990’lara geldiğimizde “dernek merkezli ulus-ötesi toplumsal ve siyasal” 
yeni bir mekâna evirilmesine yol açtı. Bugün Alevi hareketi olarak andığımız 
oluşum ulusal sınırları aşan bu geniş alan üzerinde faaliyet göstermektedir (Zırh 
2008). 

 

VI. Hasluck’tan Shankland’a Alevi Coğrafyasını Haritalandırmak  
Alevi Coğrafyası olarak andığım alanın nasıl tanımlanacağına dair bu genel 

tartışmanın ardından bu coğrafyanın koordinatlarını nasıl çizebileceğimiz üzeri-
ne konuşabiliriz. Yukarıda Londra cemevinde yaptığım sohbetlerden aktardığım 
üzere, Anadolu’ya bir ulus-devlet olarak Türkiye’nin siyasi-idari temsilinden 
bakmaya aşina kimselerin kültürel “yöre”leri anlamada çeşitli güçlükleri olacak-
tır.3 Shankland’ın haritalarına geçmeden önce Cumhuriyet öncesi bu konuda 
                                                 
3 Bu konudaki yakın-görmezliğimi fark ettiğim bir diğer karşılamayı 2000’li yılların hemen 
başında bir Avrupa devletinin büyükelçiliğinde yaşadım. Duvarda asılı duran bir harita dikka-
timi çekmiş fakat ne tam anlamıyla coğrafi ne de tam anlamıyla siyasi olan bu harita karşısın-
da uzunca süre ne düşüneceğimi bilememiştim. Haritada yeryüzü şekilleri renksiz ve sadece 
yükseltilere vurgu yapılarak donuk bir şekilde belirtilmiş, dahili siyasi-idari sınırlar kent mer-
kezlerinin adları dışında neredeyse hiç dikkate alınmamış ama sadece uluslararası sınırlar 
kolayca seçilebilecek bir kalınlık ve renkte imlenmişti. Haritayı şenlendiren ise Anadolu’nun 
dört bir yanına dağılmış, birçok yerde farklı kombinasyonlarla iç içe geçen yirmiye yakın 
farklı rengin dansıydı. Sağ alt köşedeki kutucuğun içinde ise her rengin adı, temsil ettiği 

 
 

Fotoğraf 2: Ardıçeli Köyü İzmir’deki dernek binasının duvarından  
göçmenlere bakıyor. 
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yapılan ilk çalışmalardan bu yazı için önemli olan bazı saptamaları sıralamakta 
fayda olacaktır. Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren Küçük Asya’da 
keşfe çıkmış kimi Avrupalı araştırmacılar iki önemli tespitte buluşur: (1) Avru-
pa’nın İslam Coğrafyası olarak andığı Anadolu’da “Ortodoksi”den ciddi farklı-
lıklar gösteren ama gayri-Müslim inançlarla da ortaklaşmayan topluluklar mev-
cuttur ve (2) kentsel merkezlerden uzak kuytularda yaşadıkları için fark edilme-
leri güçtür. Hasluck, söz gelimi, Alevilerin Anadolu, İran, Mezopotamya ve 
Suriye düzlüklerini birbirinden ayıran, erişimin güç olduğu dağlık bölgelerde 
yoğunlaşmış olduğunu belirtmektedir. Bu dağlık alanların dışında Aleviler, (1) 
Angora ve Sivas vilayetleri, (2) Harput ve Erzurum vilayetleri ve (3) Konya 
vilayetinin güney batı köşesinde yaşamaktadır (1915: 84). Bu alanların en önem-
lisi Osmanlı ile Safaviler arasında bir çeşit doğal sınır oluşturan Dersim’dir. Has-
luck dini, siyasi ve askeri nüfuz etme çabalarına karşın bu dağlık sınır alanlarının 
hiçbir zaman tümüyle etki altına alınamadığını da not etmektedir (1929: 157). 
Doğal coğrafi özelliklerinden “büyülü” olarak bahsettiği Dersim’in ilk haritasını 
da çıkartmış olan Molyneux-Seel ise bölgenin bu özelliğini “kayalardan oluşan 
bir doğal kale” olarak betimler (1914: 53).4  

Bu ilk çalışmalardan sonra çağdaş Türkiye’de bu konudaki en önemli ve kap-
samlı çalışma Peter Andrews’in Alman Ulusal Araştırma Vakfı tarafından des-
teklenen araştırması olmuştur. Bu araştırmada Andrews, Türkiye’deki etnik 
grupları dil ve inanç gibi yedi temel kategoriyi temel alarak sınıflamış ve on bin-
lerce köyü bu sınıflamalar üzerinden tasnif etmiştir. Bunu yaparken iki temel 
kaynak kullanmışlardır: (1) Osmanlı’dan kalan bilgiler, 1935 Nüfus Sayımına 
göre çizilen ve Berlin Haritası olarak anılan Türkiye’nin Etnografik Haritası ve son 
kez 1965 Nüfus Sayımında derlenen Türkçe dışında ana-dil bilgisinin coğrafi 
dağılıma dair istatistikler ve (2) Avrupa’ya yerleşmiş olan Alevi göçmenlerle 
Türkiye’deki coğrafi kökenlerine dair yapılan mülakatlar (Andrews 1989: 46-7). 
İşaret edilen hassaslıklar düşünüldüğünde Andrews’in kitabının tümüyle Türk-
çeye halen çevrilememiş olduğu sanıyorum kimseyi şaşırtmayacaktır.5 Peki, bu 

                                                                                                                   

topluluk verilmişti: Kürtler, Çerkezler, Aleviler, Lazlar ya da Rumlar. Karşımda duran Ana-
dolu’nun etnografik bir haritasıydı. Kuşkusuz bu haliyle Türkiye’de yaşayan birçok kişi için 
huzursuzluk vericiydi. Zira, Türkiye’de bu gibi farklılıkları anma, gösterme ve açığa çıkarma 
çabaları karşılığını kolayca “bölücülük” olarak bulabiliyor. 
4 Gültekin (2004) ve Deniz (2016) bir coğrafya olarak Dersim’in özgün bir inanç çerçevesin-
de kazandığı bu anlamların detaylı bir biçimde tartışıyor. 
5 Buradaki çekinceyi anlamak açısından önemli bulduğum bir anekdotu paylaşmak isterim. 
İlçesindeki 110 köy arasında tek Alevi köyü olan Ardıçeli toplumunun birkaç ileri geleni 
1960’larda bıraktıkları Aleviliği 2000’lerin hemen başında tekrar hatırlayıp köye bir cemevi 
yapmak istediklerinde diğer bazı köylülerin tepkisiyle karşılaşırlar. Tartışmanın nedeni aslında 
çok tanıdıktır. Cemevi kurmak isteyen Ardıçelililer inançlarına ve kültürlerine sahip çıkmanın 
ancak böylesi bir kurumla mümkün olacağını düşünürken diğerleri cemevi açarak Alevilikle-
rini görünür kılmanın çevre köyleri rahatsız edeceğini söyler. Bu konuyu konuştuğumuz ve 
Ardıçeli’nin tarihçesini yazan eski gurbetçi bir tanış bana Andrews’in kitabını göstermiş ve 
sonundaki fihristten Ardıçeli’nin bularak “Bak adam bizim koordinatlarını bile vermiş, ne 
diyor Tahtacı Alevi. Bizimkiler de hâlâ saklamaya çalışıyor” demişti (Temmuz 2008, İlçe). 
Kendisi bu kitabı 1990’ların başında ziyaret ettiği Londra’dan edinmişti. Dolayısıyla gerek 
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listeye baktığımızda ne görürüz? Andrews’in köy listelemesini coğrafi olarak 
sınıflandıran Canbakal bu yerleşkelerin büyük çoğunluğunun Orta Anadolu’yu 
çevreleyen dağ sıralarında kümelendiğine işaret ediyor. Bu hattın alt sınırı olan 
(a) Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, İçel, Adana’dan güneyde Maraş ve An-
tep’e; bu hattın üst sınırı olan Kızılırmak çemberinin kuzeyindeki (b) Sinop ve 
Samsun’dan, bu çemberin içindeki (c) Sivas, Tokat, Yozgat ve Çorum’a; (d) 
batıda ise Muğla, İzmir, Manisa ve Balıkesir, (e) Afyon, Bilecik, Bolu, Eskişehir, 
Ankara, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir düzlüklerini çevreleyen küçük bölgelerde, 
(f) doğuda Binböl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır 
geliyor. Bunlar arasında Tunceli, Erzincan, Maraş, Sivas ve Malatya en yüksek 
kümelenmenin olduğu alanlar (2005: 255). 

Shankland’ın haritaları Andrews’in çalışmasının 2000’lerin sonuna doğru bir 
tür güncellenmesiyle çiziliyor. Bir ekip çalışması olan bu araştırmanın ilk ürünü 
2010 yılının sonunda British Journal of Middle Eastern Studies’in 37. sayısında özel 
bir dosya olarak yayınlandı. Bu özel sayının girişi için kaleme aldığı “Haritalar ve 
Aleviler: Heterodosk İslami Topluluklar Etnografisi Üzerine” başlıklı makale-
sinde Shankland, Aleviler gibi tarihsel, toplumsal ve siyasal olarak ihmal edilmiş 
toplulukların coğrafi temsillerinin de noksan bırakılmış olduğunu hatırlatarak 
etnik ya da inançsal toplulukların coğrafi dağılımını yapmanın özel zorlukları 
olduğuna işaret ediyor (2010: 231). Ona göre bu gibi inançsal ve etnik haritalar 
kaçınılmaz olarak birçok ihtilafı da beraberinde getirecektir. Zira, bu tür harita-
ları çizmek için alışageldiğimiz belirgin çizgileri kullanmak pek kolay değildir.6 

Türkiye’de devletin ulusal aidiyetlerle tezatlık oluşturabilecek farklılıklara 
karşı yadsıyıcı tutumu bu toplulukları görünür kılmak amaçlı çalışmalar yapılma-
sını güçleştiren en temel sorunların başında geliyor. Bu yadsımanın bir uzantısı 
olarak bu gibi topluluklar üzerine devamlılığı olan bir bilgi üretilmemiş olması 
bu alandaki bir diğer önemli güçlüktür. Diğer yandan, yadsınmış farklılıklara 
sahip bireyler böylesi bir haritalama çalışması içerisinde kendi köklerini açıkça 
belirtmek istemeyebilir. Söz gelimi, Andrews Alevilerin “mum söndü” gibi eti-
ketler nedeniyle kendi aidiyetlerini gizleme eğiliminde olduğunu ve bunun ça-
lışması açısından bir güçlük oluşturduğunu söylüyordu (1989: 29). Shankland ise 

                                                                                                                   

Andrews’in kullandığı kategoriler gerekse de köyleri bu kategorilere göre sınıflandıran çalış-
ması Türkiye’de sadece siyasi erk açısından değil bu kimlikleri taşıyan kimseler açısından da 
bir rahatsızlık kaynağı olabilir. 
6 Anadolu’nun kuytuları üzerine çalışan başka araştırmacılar da mevcut siyasi-idari kartogra-
fiye aykırı gelebilecek konulardan bahsederken oldukça temkinli davranmışlardır. Söz gelimi, 
Beller-Hann ve Hann Doğu Karadeniz üzerine yaptıkları araştırmada “Lazistan” coğrafi 
terimine başvurmuşlar ama bu terimin tarihsel olarak siyasi-idari “il” ve “ilçe” sınırlarını aşan 
kültürel bir coğrafyayı tanımladığını ama Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olan görüş-
meciler tarafından kullanılmadığını ifade etmişlerdir (2001: 1). Andrews ise birbiriyle karıştı-
rılmaması gereken “etniklik” ve “ulus” kavramlarının Türkiye’de iç içe geçmiş olmasının 
kendileri için özel bir zorluk oluşturduğunu belirtir. Bu nedenle, yaptıkları çalışmanın “aşırı 
hassas milliyetçi bir beşeri ruha” sahip Türkiye’de “ayrılıkçı” bir çaba olarak görülebileceği-
nin farkında olarak araştırmaya katılan kişilerin Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygılı ve 
ayrılıkçı hiçbir hareketin üyesi olmadıklarını belirtme gereği görmüştür (1989: 18, 41). 
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uzun bir tarihsel süreç içerisinde yakın coğrafyalarda yaşamış topluluklar arası 
sınırların geçişken olması nedeniyle dün kendini bir kimlikle tanımlayan toplu-
lukların bugün aynı kategoriyi kullanmayabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla, 
yadsınmış ve kendinden menkul görünürlüğü (ayırıcı ten rengi gibi) olmayan 
farkların zaman içerisinde silikleşmesi mümkün. Shankland, bu gibi sorunların 
Türkiye’de Aleviler gibi toplulukları çalışmayı zorlaştırdığını not ediyor. Bu zor-
luklara koşut olarak köken sorusuna dair her iddianın tarihsel olarak karşıt bir 
iddiayı kışkırtması da bu zorlukların tümünü çerçeveleyen bir diğer özel güçlüğe 
işaret ediyor (2010: 232, 238). Örneğin Van Bruinessen, Kürtçe konuşan Alevi-
lerin kendilerini tanımlarken dönemin siyasi bağlamına koşut olarak Alevilikleri-
ni Kürtlüklerine baskın kıldıklarına işaret etmektedir (1996: 10). Dolayısıyla 
dilsel, etnik, kültürel ve inançsal farklılıkların siyasallaşması sonucu belirli kimlik 
kategorileri arasında geçişler ya da katmanlı birlikteliklerin açığa çıkabilir oldu-
ğunu akılda tutmak gerekir.  

Bu tür haritalar ne tümüyle doğru olarak ne de tartışmasız kabul edilebilir. 
Shankland’ın da belirttiği gibi bu haritalar Alevilerin göç sonrasında yerleşim 
yerlerini kapsamıyor. Görüşülen kişilere sadece kendi ya da ailelerinin geldikleri 
köy soruluyor. Diğer yandan, tıpkı Andrews’in çalışması gibi, yöntemsel olarak 
bu çalışma Avrupa’da yaşayan göçmen Alevilerle yapılan görüşmelere dayanıyor. 
Bu nedenle göç etmemiş ya da araştırma kapsamında karşılaşılamamış köy top-
lulukları haritada temsil edilmiş değil. Söz gelimi, ilçesindeki tek Alevi köyü olan 
Ardıçeli yörelerindeki diğer köy topluluklarını takiben yoğun bir biçimde Kuzey 
Avrupa ülkelerinden birine göç ederek bu ülkedeki tek Alevi göçmen toplulu-
ğunu oluşturuyor. Shankland’ın çalışması bu ülkeye uzanmadığı için köylerinin 
bu haritalarda temsil edilmediğini görüyoruz. Bu ayrıntıyı Shankland’la paylaştı-

 
 

Harita 2: Shankland’ın dil kümelerine göre de tasnif ettiği Türkiye’de Alevi yerleşim 
yerleri haritaları. 
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ğımda, bu gibi noksanlıkların farkında olduklarını söyleyerek karşılaştıkları her 
yeni köyü haritaya eklediklerini belirtti. Dolayısıyla, mevcut noksanlıklar ve soru 
işaretlerine karşın bu gibi çalışmaları süregiden bir tartışma olarak değerlendir-
mek gerekir.  

Peki, bu haritalara baktığımızda ne görüyoruz? Öncelikle dört temel harita 
var elimizde. Türkiye’de Aleviler genel haritası, Türkiye’de Türkçe-, Kürtçe- ve 
Zazaca-konuşan Aleviler olarak özelleştirilmiş. Shankland’ın incelemesiyle de-
vam edersek, öncelikle Türkiye’de Aleviler iki geniş alanda yoğunlaşıyor: (1) 
Tokat, Amasya, Çorum ve Yozgat gibi Orta-doğu Anadolu ve (2) Maraş, Malat-
ya, güney-doğu Sivas gibi Orta-güney-doğu Anadolu illeri. Diğer yandan, (3) 
Batı ve Güney-batı Anadolu’da Tahtacı ve Abdal gibi Bektaşilere bağlı topluluk-
lar mevcut (2010: 232). Bu genel coğrafi tasnif dışında Shankland şu çıkarımları 
yapıyor:  

(A) Alevi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak bin ila iki bin metre yükseltide 
yoğunlaşmıştır.  

(B) Diğer yandan, Anadolu coğrafyasında Ordu’dan Malatya’ya doğru bir 
çizgi çizdiğimizde Alevilerin bu kuzey-güney ekseninin batısında küme-
lendiğini görüyoruz. Özgün coğrafi konumu nedeniyle bu çıkarıma tek is-
tisna oluşturan Tunceli dışında, Alevilerin Kürtçe konuşan Şafi coğrafya-
da yerleşmediğini söylemek mümkün. Diğer bir deyişle, Anadolu’nun ula-
şımı güç yükseltilerinde yoğunlaşan Alevi Coğrafyası dün olduğu gibi bu-
gün de farklı dilsel, etnik ve kültürel topluluklar arasında bir sınır özelliği 
gösteriyor.  

(C) Andığım makalede değil ama 15 Mart 2010 tarihinde LSE’de verdiği 
“Alevi-Bektaşi Sorunu üzerine Yeniden Değerlendirmeler” başlıklı ko-
nuşmasında Shankland, Alevi Coğrafyasına dair bir başka sınıra işaret et-
mişti. Ona göre, Türkçe-konuşan dergah-merkezli Dedegan Aleviliği ile 
Kürtçe/Zazaca-konuşan ocak-merkezli Kızılbaş Aleviliği arasında da ta-
rihsel süreç içerisinde belirginleşmiş bir sınır vardı. Haritalara baktığımız-
da bu çıkarımı doğrular bir dağılım olduğunu söylemek mümkün sanki. 

(D) Alevilerin doğudaki eksikliğine karşın Anadolu’nun batısına doğru 
düze indikleri ve Sünni nüfusla daha iç içe yaşadığını söylemek mümkün.  

(E) Fakat yine Tunceli’yi bir istisna kabul ederek, söylemek gerekiyor ki 
ister doğuda ister batıda olsun Alevi yerleşkeleri geniş alanlarda yoğun 
olarak kümeleşememiş, geçimlik tarıma dayalı sınırlı bir iktisadi faaliyet 
yürüten ve kendi içine kapanık küçük köy toplulukları olarak Anado-
lu’nun yükseltilerine dağınık olarak yayılmıştır (2010: 236-8).  

 

VII. Gurbeti Sıla Eylemek: Ulusal-sınırlar Aradalığında Alevi 
Coğrafyası  
Dolayısıyla, Shankland’ın haritaları ve çıkarımlarıyla görüyoruz ki Alevilerin 

tarihsel süreç içerisinde dağlık ve yüksek yerlerde yaşamaya, “sırtlarını dağlara 
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vermeye” mecbur edildikleri ve bu dar alanlardaki sıkışmanın Cumhuriyet dö-
nemine de yansıdığına dair anlatılar doğrudur. Bu nedenle de 1960’lardaki iç ve 
dış göç süreçlerinden diğer topluluklara nazaran daha fazla etkilenmiş ve bu 
süreçlerle birlikte Alevi coğrafyası ulus-devlete “dâhili” ve “harici gurbet” alan-
lara doğru açılmaya başlamıştır. Bugün, Türkiye’nin hemen tüm büyük kentleri 
ve Avrupa’daki Türkiyeli göçmen alanlar düşünülmeden Alevi Coğrafyasından 
bahsetmek mümkün değildir. Shankland’ın çalışması şimdilik bu alanların hari-
talamasına girişmemiş olsa da makalesinin sonunda Avrupa’ya yaşanan Alevi 
göçüne dair bir kaç önemli saptamada bulunuyor.  

Öncelikle 1980’lerin sonunda araştırmasına başladığında Avrupalı araştırma-
cıların, özellikle diasporadaki Aleviliğin yeniden düşünüldüğü süreçte alacağı 
rolü öngöremediğini belirtiyor. Sadece Almanya’da dört yüz bin Alevinin yaşa-
dığını söyleyen Shankland; Fransa, İsviçre, Avusturya ve Britanya gibi ülkelerde 
bu sayıdan daha az ama yine Almanya’daki kadar etkin toplulukların yaşadığına 
dikkat çekerek son yirmi yıllık süreçte kurumsallaşan Alevi derneklerinin Alevi-
liğin yeniden yazılması ve düşünülmesinde önemli bir rol oynadığına işaret edi-
yor. Alevi hareketi etkinleştikçe Avrupalı akademisyenlerin dikkatini çeker ve 
öncesinde bilinmez olan Alevilik üzerine yapılan çalışmalarda hem nitel hem de 
nicel bir sıçrama yaşanır. Bu çalışmaların en önemli sonucu ise Avrupa’daki 
siyasi ve resmi kurumların Aleviliği Alevilerin tanımladığı biçimiyle onamış ol-
masıdır. Shankland, bu çalışmalarla birlikte sözel kültüre dayanan Aleviliğin 
hızla yazılı kültüre geçtiğine işaret ederek bu durumun Aleviliğin tarihinde hiç 
olmadığı ölçüde tek-biçimliliğe yol açtığını söylüyor. Bu sürecin bir diğer sonucu 
ise Alevilerin bugün sadece Almanya özelinde değil Avrupa Birliği çerçevesinde 
siyasi bir önem kazanmış olması. Dolayısıyla, kendi sılasında görünmez kılınmış 
Aleviler gurbette ciddi bir görünürlüğe ulaşmıştır.  

Sonuç olarak, Alevi Coğrafyası tarihsel olarak farklı toplulukların yayıldığı 
geniş düzlükleri birbirinden ayıran yüksek ve dar alanlarla sıkışmış özgün bir 
coğrafya olarak betimlemek mümkündür. Anadolu’nun doruklarına saçılmış bu 
alanlar Alevilerin özgün inanç örgütlenmesine koşut olarak “ocak merkezli ve 
inanç temelli yöresel ilişki ağları” üzerinden şekillenen manevi bir coğrafya çer-
çevesinde birbiriyle ilişkilidir. Cumhuriyet kuruluşuyla birlikte yeni bir kamusal 
alanın doğması, Alevilerin eğitim yoluyla bu alana katılmalarının kolaylaşması, 
sonrasında yaşanan sanayileşme ve kentleşmeyle başlayan iç göçün 1960’larla 
birlikte Avrupa’ya yönelmesiyle bu özgün coğrafya “dahili” ve “harici gurbet” 
alanlara doğru genişler. Diğer yandan, Türkiye’de karşılaştıkları zorluklara koşut 
olarak Alevilerin bu süreci Sünni topluluklardan daha farklı yaşadığını belirtmek 
gerekir. Bu zorluklara koşut olarak yukarıda Alevi “sılasını” kapsayan manevi 
coğrafya “dahili” ve “harici gurbeti” içine alarak genişlemiş ve “dernek merkezli 
ulus-ötesi toplumsal ve siyasal” bir coğrafyaya evirilmiştir. Bugün Alevi hareketi 
olarak andığımız oluşum ulusal sınırları aşan işte bu geniş alan üzerinde faaliyet 
göstermektedir. Shankland’ın işaret ettiği gibi son yirmi yılda Avrupa’da yaşayan 
Alevilerin etkin çalışmaları Aleviliğin akademik hayatta ve siyasi alanlarda görü-
nürlüğünü artırmış ve bu etkileşimler Aleviliğin Avrupa’da tanınmasını berabe-
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rinde getirmiştir. Bu sürecin sonucunda Avrupa’da yaşayan Aleviler inanç ve 
kültürlerinin tanınması, konuşulması ve uygulanmasıyla ilgili güçlükler yaşamı-
yorlar artık. Fakat, son beş yılda yaşanan rahatlamaya karşın Türkiye’de benzeri 
bir durumdan söz etmek halen kolay değil. Dolayısıyla, bu süreç içerisinde “ha-
rici gurbetin” inanç ve kültürün yaşanabildiği güvenli, belki de “yeni sıla” olarak 
anabileceğimiz, bir alana dönüştüğünü söylemek mümkündür. 

 

VIII. Kadim bir Kavramla Alevi Coğrafyasına Bakmak: 
Kırmančiya Belekê. 
Araştırmamım Berlin sahasını tamamladığım 2009 yılı Dersim Aleviliği açı-

sından oldukça çalkantılı bir döneme denk gelmişti. Bir yanda bölgenin toplum-
sal belleğinde onanması mümkün olmayan bir iz olan 38 Tertelesi hükümet tem-
silci ve yanlısı yazarların söylemlerinde kurucu rejim ve günümüzdeki temsilcisi 
olarak görülen CHP eleştirilerine konu ediliyor, en yetkili ağızlardan yaşananlar 
“katliam” olarak anılıyordu. Diğer yandan Tunceli ili doğumlu olması nedeniyle 
Dersimliliği (ve dolayısıyla Aleviliği) yadsınamaz bir isim olarak Kemal Kılıçda-
roğlu genel siyasetteki sıkışmayı aşabilir bir figür olarak CHP genel başkanlığı 
koltuğuna yürüyordu. Hem Avrupa hem de Türkiye’de 38 Tertelesi anmaları 
düzenleniyor, Tunceli il merkezi ve diğer ilçelerde bu belleği hatırlatmak, canlı 
tutmak üzere anıt alanlar inşa ediliyordu. 78 Maraş’tan 1980’lerin sonuna kadar 

 
 

Çizim 2: Avrupa’ya göçün başladığı 1971 yılından kırk yıl sonra Ardıçeli köy toplu-
luğunun “sıla”, “dahili” ve “harici gurbet” alanları kapsayan ulusötesi toplumsal 

mekânının haritası. Çizimin üst kısmında betimlenen kurumsal ulusötesi ilişkiler ağı 
“dernek merkezli ulus-ötesi toplumsal ve siyasal mekân” olarak andığım Alevi coğ-

rafyasına yeni aktörlerine işaret etmektedir. Norveç’te bulunan Ardıçeliler 40 yıl 
sonra cem düzenlemek istediklerinde bu kurumsal ilişki ağı üzerinden Türkiye’de 
yaşayan bir dedeyle ilişki kurabilmiş ve bu dede sayesinde yine 40 yıl sonra köyle-

rinde bir cemevi inşa etmişlerdi. 
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“Alevi Uyanışı” olarak anılan, Alevilerin kendi adlarıyla müstakil bir siyaset inşa 
ederek hak talepleri mücadelesine başladığı önemli yerellerden biri olan Berlin 
bu defa ise “Kızılbaş Aleviliği” olarak ve kendini Anadolu Aleviliğinden farklı-
laştıran Dersim inanç-kültür coğrafyası merkezli bir uyanışa ev sahipliği yapı-
yordu. 

Bu iklimde “Dersim” bir kavram, bir mecaz, bulutlu bir suret olarak tekrar 
ve tekrar karşıma çıkıyordu. Öncelikle Tunceli ve Dersim arasındaki farkı anla-
mak istediğimde konuyu konuşan kimselerle oldukça basit olduğunu düşündü-
ğüm bir soru etrafında konuşmanın iyi bir başlangıç olacağını düşündüm: “Der-
sim olarak andığınız coğrafya neresi oluyor?” Fakat sorunun cevabı kişinin Der-
simliliğini nereden doğru tanımladığına göre değişiyordu.7 Kimi zaman ocak ve 
aşiret adlarının da konuya dâhil olduğu oldukça siyasi tartışmalarda açığa çıkan 
“hain” sıfatı kimi yöre ve toplulukları keskin bir biçimde bu coğrafyanın dışında 
bırakıyordu. Fakat o dönem Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu başkanlı-
ğını yürüten Yaşar Kaya’yla yaptığım görüşmede sorunun cevabı “kırmančiya 
belekê” olarak karşıma çıktı. Bölgede sözlü tarih çalışmaları da yürüten Kaya, 
“eski insanların” Dersimi bu kavramla andığını söylüyor ve açıklıyordu:  

Bilirsin bahar geldiğinde dağlarda karlar hemen değil yavaş yavaş erir. 
Hepsi erimeden parça parça kalırlar. Çimler belirmeye başlar altından 
ama biraz orada biraz burada kalır. Biz bu manzaraya “belekê” deriz. 
Alacalı, parçalı. Eski insanlar bu manzara bakmışlar ve bunu bizim anava-
tanımıza [kırmančiya] benzer bulmuşlar. Burada bir parça insan orada bir 
parça insan ama hepsi birbirine bağlı. (16 Haziran 2009 – Köln).  

Böyle betimlendiğinde kavram ocak merkezli ve inanç temelli yöresel ilişki 
ağları üzerinden yükselen bir coğrafyaya işaret ediyor. Ayrıca Silo Qiz’ın bir 
klamını (ağıt) hatırlatan Kaya, “eski insanların” belleğinde bu coğrafyanın parça-
lanmasının Cumhuriyet’in kuruluşuyla anıldığını not ediyordu. Arık’ın deyimiyle 
konuşursak coğrafyadan vatana geçilirken Dersim silikleşip Tunceli olarak yeni 
bir suretle milli bedene dâhil edilmişti. Sonrasında yaptığım görüşmelerin hemen 
hepsinde görüştüğüm kişilere kavramı sorduğumda çoğunlukla unutulmuş ol-
duğunu gördüm. Berlin’de oldukça saygı duyulan bir dedeyse başka bir etkileyici 
cevapla konuyu idrak etmeme vesile oldu. Kahraman Dede’ye göre “kırmančiya 
belekê” Düzgün Baba’nın kartal donunda uçarken kanatlarının gölgesinin değ-
diği her yerdi (02 Haziran 2009 – Berlin). Bu mecaz bana çok açıklayıcı gelmiş 
ve aklıma gelen soruyu hemen sormuştum: “Peki o zaman Berlin de Dersim’in 
bir parçası olarak görülebilir mi?” Kahraman Dede sigarasından bir nefes daha 
çekip: “Öyle ya. Ocağından dedesi geliyorsa. Ocağı Düzgün Baba’ya değiyorsa o 
zaman öyledir.”  

 

                                                 
7 Gezik, Hollanda’da gerçekleştirdiği alan araştırmasından bu konuyla ilgili oldukça çarpıcı 
bir anekdot aktarır. Dersimli bir aileye üye dört erkek kardeş kökenlerine dair birbiriyle 
çelişen dört anlatıya sahiptir (2004: 80).  
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Öz: Bu yazı “Alevi coğrafyası” olarak andığım özgün bir inanç-kültür coğrafyasından bah-
setmenin imkanını konu edinmektedir. Yazı içerisinde geçtiğimiz yüzyıl içerisinde Küçük 
Asya/Türkiye’de yapılan etnografik araştırmalardan kimi değinileri hatırlatırken Alevilerin 
göçmenlik deneyimlerini paylaştıkları oto-biyografik eserlerdeki betimlemelerden de faydala-
nıyor olacağım. Diğer yandan 1960’lar sonrası Türkiye’den Avrupa’ya yaşanan uluslararası 
göç sürecinde özgün deneyime sahip bir topluluk olarak gördüğüm Alevilerle tamamladığım 
araştırmadan notlarımı paylaşacağım. Yazının temel savı inanç temelli bir toplumsal örgüt-
lenme modeli olarak Aleviliğin dün “ocak merkezli ve inanç temelli yöresel ilişki ağları” 
bugün ise “dernek merkezli ulus-ötesi toplumsal ve siyasal mekân” üzerinden özgün bir 
coğrafya inşa edegeldiğidir. Bu coğrafya Anadolu’nun bir ulus-devletleşme projesinin vatanı 
olarak yeniden tanzim edildiği süreçte görünmez kılınmış fakat sonrasında uluslararası göç-
lerle birlikte ulusal sınırlar ötesinde kendini farklı bir düzlemde yeniden kurabilmiştir. Al-
manya sahasında Dersim’le ilgili yaşadığım bir karşılaşma olarak “kırmančiya belekê” kavra-
mı dünden bugüne Alevi coğrafyasının devamlılığına ışık tutmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Alevilik, coğrafya, göç, ulusötesi 
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From Past to Present: 
On Alevi Geography in-between Sıla (Homely-) and Gurbet (Unhomely-Place) 

Abstract: This article aims to discuss the possibility of employing the concept of “Alevi 
geography” as a contribution to studies on Alevism as well as transnationalism literature. In 
this article, I will be using three main sources: related geographical notes in some ethnog-
raphic researches on Asia Minor/Turkey conducted in the last century, published memoirs 
of Alevis who personally experienced the processes of internal and external migration since 
the 1960s and my own research on Alevis as a particular group among immigrants from 
Turkey to Europe in the same period. I will argue that having their own social organization 
based on a particular belief-culture, Alevis create and maintain a distinctive anthropogeog-
raphy. This evolved from “ocak-based socio-spiritual trans-regional networks”, which stayed 
invisible under the nation-building process of Turkey, into “association-based socio-political 
trans-national networks” in the process of international migration. To conclude this discus-
sion, I will introduce a nearly forgotten vernacular concept I came across during my field 
research in Germany. I assume this concept “kırmančiya belekê” (the motley homeland) will 
be helpful for us to consider geographical imagination beyond methodological nationalism.  

Keywords: Alevism, human geography, transnationalism, migration 


