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     “Unutmamak, ibadettir”1 
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Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Tunceli Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ, kampüs 

içerisine 2015 yılı bahar aylarında hem bir cami hem de bir cemevi inşa etmeyi 

düşündüklerini açıkladı. Türkiye’de ilk kez bir üniversite kampüsünde cemevi olacağını, cami 

ve cemevi inşa etme projesinin talepler sonucu ortaya çıktığını belirten Boztuğ’un bu 

açıklamasının, Türkiye’de cemevlerinin mevcut durumu ve Dersim’in özel konumu 

düşünüldüğünde birtakım soru işaretlerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu açıklama, henüz 

netleşen bir proje olmasa da, Dersim’de bulunan cemevinin durumu bağlamında “Bir 

üniversite kampüsünde cemevi ne tür ihtiyacı karşılayabilir, cemevinin nasıl bir işlevi 

olabilir?” gibi soruları beraberinde getirmiştir.  

Hatırlanacağı üzere benzer bir girişim olan, Ankara Tuzluçayır’da 2013 yılı Eylül ayı 

başlarında Cem Vakfı öncülüğünde masraflarını Gülen Vakfı’nın karşılayacağı, cami-cemevi 

projesinin temel atma törenlerinde günler süren protesto gösterileri yaşanmıştı.  Daha önce 

yine Cem Vakfı öncülüğünde Yozgat, Ordu gibi şehirlerde cami-cemevleri inşa edilmişti 

ancak kırsal alanda, daha küçük çaplı girişimler olduğu için olumsuz bir tepki açığa 

çıkmamıştı. 

Bu çalışmada, cemevlerinin mevcut durumu, “açılım” süreçleri ve “Dersim Aleviliği”  

çerçevesinde “Cami-cemevi yapmak için Dersim’in seçilmiş olmasının özel bir anlamı var 

mı?” sorusuna verilmeye çalışılacak yanıtlar bağlamında, Tunceli Üniversitesi’ne cami-

cemevi yapma projesi girişiminin bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.  

Aleviliği Tanımlama Sorunu ve “Dönüşen” Alevilik  

Alevilik üzerine yapılacak her analizin öncelikle bir tanımlama sorunsalı ile malul 

olarak başlamak zorunda kaldığı söylenebilir. Bu, birden çok içerime sahip bir olgudur. İlk 

elde bunun, Aleviliğin heterodoks bir inanç biçimi olmasından kaynaklandığı ve son dönemde 

 
1 04.12.2014 tarihinde Derviş Cemal Ocağı Mensubu, Seyit Rıza’nın kardeşinin torunu Menşure Doğan ile 

yapılan görüşmede eski kuşaklardan devralındığını belirttiği ve Dersim 38 Katliamı için kullandığı bu söz, Alevi 

inancında ibadetin tüm yaşam alanına ilişkin olduğuna gönderme yapmaktadır. 
2 Ar. Gör. Tunceli Üniversitesi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 



Aleviliğin geçirdiği çok boyutlu dönüşümü değerlendirme amacındaki kültürün yeniden inşası 

odaklı yaklaşımların başlıca problematiği olduğu iddia edilebilir. “Herkesin bir Alevilik 

tanımı vardır” önermesini haklı çıkaracak denli çok sayıda tanımlama girişimini kabaca iki 

eksen üzerinden ayrıştırabiliriz: İnanç odaklı tanımlar ve kültür odaklı tanımlar. Bir inanç 

biçimi olarak Alevilik tanımının temel vurgusunun Aleviliği, Sünni inanç biçiminden 

ayrıştırmaya dönük olduğu, kültür odaklı tanımların ise Aleviliğin son dönemde içinde 

bulunduğu dönüşüm sürecine ve örgütlenmeye referansla yapıldığı söylenebilir. 

Aleviliğin, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarihsel bir dönüşüm sürecine girdiği, 

kentleşmenin etkisi, inançtan çok kültüre yapılan vurgu, örgütlenme biçiminde dede ocakları, 

musahiplik gibi kurumlardan dernek ve vakıflar aracılığına geçilmesi, sözlü aktarımın yerini 

yazılı bir karaktere bırakması gibi çeşitli olguların “geleneksel Alevilik”ten ayrı “modern 

Aleviliği” ortaya çıkarmakta olduğu iddia edilmektedir(Yıldırım; 2012). Ancak bu 

yaklaşımın, heterodoks bir inanç biçimi olarak tüm çeşitliliğiyle var olmayı sürdüren 

Aleviliğin yüzlerce yıllık tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümü talileştirdiği, son dönemde 

yaşanan gelişmeleri tarihsel bir kesinti olarak yorumlamakta olduğu söylenebilir.  

Alevliği çeşitli biçimlerde tanımlama girişimleri, bir tarafıyla bir eşitlik düzlemi 

yaratarak, çok parçalı görünüme bir “ortalama” tanım aracılığıyla son verme çabasıyla 

sonuçlanmakta; kimi zaman akademik kaygılarla politik göndermelerden kaçınmak adına bu 

“ortalama” tanımlamalar tercih edilmektedir. Kimi durumlarda ise bu girişimler, bir kesimin 

tanımının diğerlerinin önüne geçerek belirleyici olmasına ve bazen de senkretik yapının ihmal 

edilmesine neden olmaktadır (Ecevitoğlu, Yalçınkaya; 2012, s. 71).3 Sonuç olarak Aleviliğin 

tanımlanma çabaları pek çok durumda politik bir belirlenimin odağında, çeşitliliği bir 

biçimiyle dışlayan bir nitelik arz etmektedir. Bu bağlamda Aleviliği etkileyen ve belirleyen 

dönüşüme bir diğer ifadeyle kopuşlara odaklanmanın yanı sıra sürekliliklere de vurgu yapan 

yaklaşımlara ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

 
3 Alevi Çalıştayları sırasında sorunun Alevilik tanımına sıkıştırıldığını belirten Pınar Ecevitoğlu ve Ayhan 

Yalçınkaya bu durumun sonuçlarını şu şekilde açıklamaktadırlar: “Tanımlamaların ve bilme biçimlerinin 

devletle ilgili olmadığı, Alevi topluluğun kendisiyle ilgili olduğu gözden kaçırılıyor. Aynı anda, bu gözden 

kaçırmaya neden olan devlet ve Sünnilik ilişkisinin, devlet ve Alevilik ilişkisinde de biricik geçerli referans 

olarak dayatıldığı da gizleniyor. Devlet, Sünnilik ve Sünniler içi çeşitlenmeler ve farklılıkları bir yana bırakarak 

nasıl belirli ve özellikle kendisinin inşa ettiği bir Sünniliği muhatap kabul ediyorsa, bu kez de mümkünse 

Alevilerin eliyle inşa edilecek, ama makbul bir Aleviliği muhatap almak istiyor.” (Ecevitoğlu, Yalçınkaya; 2012, 

s. 35) 



Aleviliğin kendi içerisindeki dönüşümü çerçevesindeki tanımlama girişimlerine 

paralel olarak devletle kurulan ilişki bağlamında da ele alınması faydalı olacaktır. Bu 

bağlamda, Cumhuriyetin kuruluş sürecinin ve Kemalizmin etkilerinin, özellikle 1970’li 

yıllarla birlikte sol/sosyalist yapılarla kurulan ilişkilerin ve 1990’larla birlikte yeniden 

örgütlenme çabalarının başlıca eksenler olduğu söylenebilir. Alevilik, Osmanlı’dan laik 

demokratik bir hukuk devletine geçişten önemli düzeyde etkilenmiştir. Tekke ve zaviyelerin 

kapatılması, dedelik, seyyidlik gibi unvanların kullanılmasının yasaklanması, Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın kurulması gibi erken Cumhuriyet Dönemi politikaları Alevilik örgütlenmesini 

etkilemiş ancak tümüyle ortadan kaldırmamıştır. Bektaşi Dergahının kapatılmasının etkileri 

hissedilse de kırsal alanda informel ilişki ağları temelinde bir yaşam biçimi olarak varlığını 

sürdürmeye devam etmiştir. Aleviler Kemalizmin seküler ve halkçı fikirlerini büyük ölçüde 

desteklemişlerdir. Bu olgu, laikliğe yüklenen anlamla ve Sünniliğe karşı konumlanışla, 

Sünniliğin devlet destekli olarak yükselişine tepki olarak kendini var etme çabasıyla 

açıklanabilir (Okan; 2004).4 Aleviler açısından bugün de etkileri devam eden Kemalizme 

karşı tutumdaki ikircikli tavır, Alevilere yönelik Sünni önyargıları kırılmayışı (Bruinessen; 

2013, s. 120) gibi olgularla beraber düşünüldüğünde bir anlamda anlaşılır hale gelmektedir. 

Ayrıca Aleviler arasında Kemalizme karşı tek bir tepkiden söz edilemez. Bir taraftan 

çağdaşlık, demokrasi gibi değerlerin insanlık değerleri olduğu, Kemalizme bu anlamda sahip 

çıkılması gerektiğini savunan görüş, Aleviliğin Cumhuriyetten değil asıl olarak Sünnilikten 

zarar gördüğü fikriyle desteklemektedir. Diğer bir görüş ise çağdaşlık adına yapılanların da 

Alevilere, Aleviliğe zarar verdiği varsayımıyla Kemalist politikalara karşı mesafeli bir 

konumlanışı savunmaktadır.5 Alevi örgütlenmesi açısından Kemalizme karşı tavrın, bugün de 

başlıca belirleyici ve ayırt edici unsur olduğu iddia edilebilir.  

 
4 “Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkezin uzağında bulunan Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 

devletin, özellikle de laiklik politikalarının savunucuları haline gelmişlerdir. Bunun nedeni ise, günümüzde 

çeşitli kesimler tarafından yaygın bir şekilde vurgulandığı gibi Aleviliğin “laik” bir yapı taşımasından 

kaynaklanmamaktadır. Aksine, Alevilerin yüzlerce yıl merkezin hem siyasal hem de fiziksel olarak uzağında 

durmalarıyla, hatta “muhalif” pozisyonlarıyla çelişircesine Cumhuriyet ideolojisinin “yandaşları” olmalarının 

nedeni, yeni devletin laik reformlarının Alevilerin tarihsel “öteki”leri olan Sünni cemaatleri hedeflemiş 

olmasıdır.” (Okan; 2004, s. 92)  
5 04.12. 2014 tarihinde Seyit Seyfettin Ocağına mensup Alevi Dedesi Hasan Sönmez ve yine aynı Ocağa mensup 

Ali Doğan, Kureyş Ocağı mensubu ve eski Belediye Başkanı Veli Aytaç ile yapılan görüşmede, Kemalizme ve 

ona yüklenen çağdaşlığa ilişkin iki farklı yaklaşım taraflarca bu argümanlarla savunulmuştur. Görüşmede Hasan 

Sönmez evrensel insanlık değerlerine, çağdaşlık fikrine sahip çıkmanın Aleviliğin özünde olduğunu dolayısıyla 

Kemalizme karşı tutumu anlaşılır bulduğunu belirtirken;  Ali Doğan, Dersim özelinde çağdaşlaşma adına kültürü 

korumanın ve yaşatmanın ihmal edildiğini, insanların çağdaşlık adına kendi kültürlerinden utanacak hale 

geldiklerini savunmuştur. Doğan’ın örneği de dikkat çekicidir,  kofi denilen Dersimli kadınların yazmalarının 

kavga edenleri ayırmak için yere atıldığında kavganın sona erdiğini, ancak kadınların kapanmasının çağdışı 

görülmeye başlanmasıyla bu yazmaların artık kullanılmadığını, Dersimlilik adına hem kadınların kültürdeki 



Alevilik açısından önemli bir kırılma noktasını da 1980 Askeri Darbesi öncesi 

yaşananlar ve sonrasında yürütülen politikalar oluşturmaktadır. 1980 sonrasında toplumsal 

dönüşümün başlıca paradigmasını oluşturan Türk-İslam sentezi ve bu çerçevedeki 

uygulamalar, Aleviler açısından Malatya, Maraş ve Çorum katliamlarıyla başlayan süreçle 

birlikte devletle aralarına giren mesafenin artmasına ve örgütlenme arayışları açısından yeni 

bir döneme işaret etmektedir. Özellikle din derslerinin zorunlu hale getirilişi ve Alevi 

köylerine cami yapılması gibi uygulamalarda açık hale gelen Sünniliğin Türk-İslam sentezi ile 

beraber yükselişini bir asimilasyon tehdidi olarak algılayan Alevilerin bir örgütlenme 

arayışına girdikleri söylenebilir (Okan; 2004,s. 116-118). 

Siyasi yasakların kalktığı 1990’lı yıllarla birlikte çeşitli dernek ve vakıflar aracılığıyla 

Alevi örgütlenmesinin yükselişine ve hızlı biçimde cemevlerinin açılmaya başlanmasına 

tanıklık edildi. 1993’te Sivas katliamı ve sonrasında ise İslamcı yükselişin tehdidi açık 

biçimde hissedildi. Sivas Katliamında yaşanan, Maraş, Çorum ve Malatya Katliamlarından 

farklı olarak devlet destekli ırkçıların değil, yine devlet destekli ancak bu kez aşırı dinci bir 

güruhun saldırısıydı. Çatışma eksen değiştirmişti; 1970’lerde sol/sosyalist örgütlerin 

destekçisi olarak görüldüğü için aşırı milliyetçi-ırkçı grupların hedefindeki Aleviler için, bu 

kez yükselen örgütlü İslamcılığın açık bir tehdit olarak ortaya çıktığı hissediliyordu. Diğer 

tehdidin ise tam olarak ortadan kalkmadığı hem 1995’teki Gazi Katliamında görülmüş, hem 

de Sivas Katliamında devletin tavrıyla “dışlanmışlık” perçinlenmiştir. Bu durum, Alevilerin 

siyasi iktidarla ilişkisi açısından belirleyicidir.  

Cemevlerinin Mevcut Durumu ve Cami-Cemevi Projeleri 

Devletin Alevi köylerine cami yapıp, imam göndermesi 12 Eylül sonrası yoğun olarak 

uyguladığı ve hala da sürdürdüğü bir “hizmet”. Uzaydan gelmiş bir göktaşı misali bir anda 

köyün orta yerinde beliriveren camiye giden gelen olmaz ancak ezan okunur ve imam tek 

başına namaz kılardı, cami ise devletin kendini hatırlattığı bir sembol olarak orada durur ve 

bir şekilde beklenen işlevi yerine getirmiş olurdu. Bugün ise Alevi köylerinde camilerin 

yanında orada yaşayanların yaptıkları cemevlerini de görmek şaşırtıcı değildir. Kimi yerlerde 

ise köylüler camiyi cemevine çevirip cem törenlerini buralarda yapmaya başlamıştır. Buradan 

kırsal alanda Alevi köylerinde önce caminin yapıldığını, cemevinin ise sonradan adeta bir 

tepki olarak yapıldığını çıkarsayabiliriz.  

 
yerinin korunamayışından hem de kofinin yerini tutabilecek bir ritüelin olmayışından duyduğu kaygıyı dile 

getirmiştir. 



Cem törenleri kırsal kesimde, topluluğu bir arada tutan bir ritüel olarak işlev 

görmektedir. Alevi ibadet anlayışı belirli bir mekanla sınırlı olmadığı için cem yapılan 

yerlerin de bir kutsallığı yoktur,6 cemler genellikle köydeki uygun bir evde yapılır. Ancak 

bugün, yukarıda belirtildiği şekilde, yalnızca kentlerde değil kırsal alanda da cemevleri 

yapılmaktadır. Esasında kırsal alanlarda camiden önce bir cemevi ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Köylerin nüfusu kalabalıklaşmamış aksine azalmış olsa da özellikle büyükşehirlerde ve 

yurtdışında yaşayanların desteğiyle neredeyse her Alevi köyünde bir cemevi yapılmaya 

başlanmıştır. Başlıca işlevi topluluğu bir arada tutmak, barış ve uyumu sağlamak olarak 

tanımlanan cem törenlerinin yapıldığı “kentsel” mekanlar olarak, 1990’lardan itibaren inşa 

edilmeye başlayan cemevlerinin ortaya çıkışı ise genel anlamda Sünniliğin kendini dayatma 

haline bir karşı duruşla açıklanabilir.7 Ancak kentlerde, çeşitli kökenlerden, farklı 

aidiyetlerden Alevilerin bir araya geldiği bu cemevlerinde, “kent koşullarındaki siyasal ve 

kültürel dönüşümler kadar, yeni sosyal ve sınıfsal farklılıkların etkisi” cem uygulamalarının 

şekillenmesinde etkili olmaktadır (Erdemir;2006). Aleviler açısından bir taraftan kendi 

bölgelerindeki, yörelerindeki cem uygulamalara bağlı olmaktan kaynaklı cemevlerindeki 

farklılıklara bir tepki, diğer taraftan ise bir standartlaşma arayışı cem uygulamalarına ve 

cemevlerinin durumuna ilişkin başlıca gerilim unsurlarıdır denilebilir.  

Özellikle kent koşullarında cemevlerinin durum ve konumuna ilişkin Aleviler 

açısından da birtakım belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte yeni bir olgu olarak cami-cemevi 

projelerinin söz konusu belirsizliği körüklemekte olduğu söylenebilir.  

Alevi köylerine cami yapması politikasının bir benzeri ve yeni bir politika olarak Cem 

Vakfı işbirliğiyle “Alevilerin yoğun yaşadığı bölgeler”e cami-cemevleri inşa ediliyor. Bunun 

en dikkat çekici örneği orada yaşayanların yoğun biçimde protesto ettiği Ankara 

Tuzluçayır’da Gülen Vakfı ve Cem Vakfı işbirliği ile temeli atılan cami-cemevi projesidir. 

Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi, Ankara’nın bilindik “sol mahalle”lerindendir. 

“Sol mahalle”yi tanımlamak için Alevi nüfusun yoğunluğu, sol kimliği ve militan gençlik 

 
6 “Kilise ya da caminin aksine Alevi için cemevi, gidilip ibadet yapılan, rahatlanan bir yer değildir. Aksine ilke 

olarak vicdanı rahat olanın bu rahat vicdanıyla gidebileceği, cem ayinine katılabileceği, semah dönebileceği bir 

yerdir. Alevilerin camiye değil, cemevine gittiği doğrudur, ama cemevi ibadetin yapıldığı yer değildir. İbadet,  

hayatın tümüdür. (…) Cemevinin mekan olarak hiçbir kutsallığı yoktur. (…) Kutsal olan, cem ayinidir, semahtır 

fakat esas olarak niyazdır, kısacası aşktır.” (Çamuroğlu; 2008, s. 68-69) 
7 Cemevlerinin mevcut yapısıyla uzun vadede sisteme entegrasyonun bir unsuru olarak gören Ercan Geçgin’e 

göre “Piyasa toplumunun kitle kültürüne göre standartlaştırılan, tektipleştirilen ritüeller dizisi ile cemevleri 

geçici işlevleri yerine getirse de uzun vadede sisteme entegrasyonun merkezleri olmaktadırlar. İster devlet 

desteği ile olsun ister muhalif anlamda olsun, dede-talip, kirvelik-musahiplik çözülmüşse eğer Alevilik kendi 

toplumsal özgünlüğünü kaybetmiş demektir.” 



başlıca unsurlar olarak sayılabilir.8 1970’li yıllarda bir gecekondu mahallesi olarak kurulan 

Tuzluçayır özellikle Sivas, Çorum gibi yerlerden göçle gelen Alevi nüfusuyla, büyük-küçük 

neredeyse her sol/sosyalist örgütün temsilciliklerinin bulunmasıyla, toplumsal olaylara karşı 

duyarlılığıyla dikkat çeken, “sol mahalle” tanımının hakkını veren bir bölge.9 “Sol 

mahalle”ler açısından ayırt edici bir diğer unsur da buralarda yaşayanlarda devletin, asimile 

etme, yozlaştırma amacının olduğuna dair bir kanının mevcut oluşudur. Bölgede yaşayanlar, 

İstanbul’daki “sol mahalleler”e benzer biçimde, uyuşturucu satışının yoğunlaşması ve 

müdahale edilmeyişi gibi olguların, bu tür yozlaştırma, asimilasyon amacıyla yapıldığı 

öngörüsüyle devlete tepki duymaktadırlar.10 Bu çerçevede cami-cemevi projesi de orada 

yaşayanlar tarafından benzer bir politikanın ürünü olarak görüldüğü için yoğun biçimde 

protesto edilmiştir. Cem Vakfı’nın “uzlaşmacı”, “işbirlikçi” tavrı da bu kanının oluşmasındaki 

temel unsurlardan biri olarak sayılabilir.11 

Ankara Tuzluçayır’da temeli atılan cami-cemevi ilk örnek değil, daha önce Cem 

Vakfının öncülüğünde yürütülen benzer girişimler vardır. Alevi Sünni kardeşliğinin anıtsal bir 

temsili ve ibadet tartışmasına son verecek bir “model” olarak sunularak, 2005 yılında Ordu 

(Fatsa) ve 2007 yılında Çorum (Turgut) ve Yozgat’ta (Büyük Toraman) cami-cemevleri 

yapılmıştır (Zırh; 2012). Geçtiğimiz günlerde Tunceli Üniversitesi kampüsüne hem cami hem 

de cemevi yapılmasının planlandığı da duyurulmuş oldu. Bu noktada cami yapıp imam 

göndermek olan “hizmet”in cami-cemevi yapmaya dönüşmüş olmasının, devletin Alevilere 

ilişkin politikası açısından neye tekabül ettiği üzerine düşünülmesi gerekiyor sanırız.  İlk 

bakışta cami ile cemevinin aynı statüde görüldüğüne dair olumlu bir izlenim veren bu 

girişimler, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde hayata geçiriliyor oluşu, Cem Vakfı 

öncülüğünde ve Fetullah Gülen hareketi12 gibi örgütlerin güdümünde yapılıyor olması, bu 

 
8 Ali Ergin Demirhan, İstanbul’da Sarıgazi ve Gazi Mahalleri için bu tanımı kullanmıştır. Tuzluçayır Mahallesi 

de bu üç niteliği taşımasıyla “sol mahalle” tanımı içerisine yerleştirilebilir. 
9 Gökçek otobüs … 
10 http://www.sendika.org/2014/09/mamaklilar-dort-koldan-yurudu-mahallemizde-uyusturucu-istemiyoruz/ 

 
11 Cem Vakfının Aleviliği, “Alevi-İslam inancı”kavramı çerçevesinde Türklerin İslamı yorumlama biçimi olarak 

tanımlaması, bunun kendilerini de belirttiği gibi bir anlamda alternatif bir Türk-İslam sentezi önerisi olması 

bağlamında, Aleviliğin siyasal İslama entegrasyonu girişimin uzantısı olduğu söylenebilir. Cem Vakfının eylemi 

ve söylemi, bu yazının temel çerçevesini oluşturan cemevlerinin durumu bağlamında ve devletten talepleri 

çerçevesinde “uzlaşmacı”, “işbirlikçi” olarak nitelendirilmektedir. Cem Vakfının devletten Aleviler adına temel 

talepleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılması ve her inancın temsiline ortam hazırlaması, 

Alevilere bütçeden pay ayrılması, zorunlu din derslerinde Alevi İslam inancının da anlatılması, devlet 

televizyonunda Alevileri anlatan yayınların yapılmasıdır. (Okan; 2004, s.157-158) 
12 İzzettin Doğan Tuzluçayır’daki cami-cemevi projesiyle ilgili açıklamalarında bu girişimin ortaya çıkışını şöyle 

açıklamıştır: “Fethullah Hoca Efendi, bir müşterek dostumuz aracılığıyla mesaj yolladı; ‘Hocam, camiyi de 

http://www.sendika.org/2014/09/mamaklilar-dort-koldan-yurudu-mahallemizde-uyusturucu-istemiyoruz/


çabaların amacının Alevilerin yaşadığı yerlerde cami yapımını meşrulaştırmanın 

amaçlandığına yorulmakta ve eleştirilmektedir. 

Devlet Söylemindeki “Değişim” 

İlk olarak karşılıklı restleşmelerle açığa çıkan AKP Hükümeti ile Fetullah Gülen 

Hareketi arasındaki gerilim şimdilerde tasfiye operasyonlarıyla devam ediyor. Bu kopuşun 

politik sonuçlarının hükümetin eylem ve söylemine yansımaları olmaktadır ve olacaktır 

kuşkusuz. Cemaatin ideolojik cephaneliğininse AKP’nin kurulduğu dönemde söylem inşası 

açısından belirleyici olduğu ve partinin söylemini özgün kılan unsurların önemli kısmını 

Cemaatten devşirdiği söylenebilir. Cami- cemevi projeleri tam da bu yaklaşımın ürünleri 

olarak görülebilir. Bu çerçevede, hükümetin açılım, diyalog, müzakere kavramlarıyla 

yürüttüğü “demokratikleşme” vurgusunu esas alan politikalarının da esasen Cemaatten 

devşirilen yaklaşımın uzantıları olduğu söylenebilir.  

Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2005'deki Diyarbakır konuşmasıyla başlattığı Kürt 

açılımına Alevi açılımının da eklenmesiyle süreç devam etmektedir. Açılım süreçleri 

açısından belirleyici olgu, devlet söyleminde iktidarın ideologlarınca bir paradigma 

değişikliği olarak ifade edilen, içinden geçtiğimiz günlerde de “Yeni Türkiye” sloganıyla 

sunulan, siyasi rejimin niteliğindeki değişikliktir. Bu süreçte devlet aklı, “sorun”lu ya da 

sorunun kaynağı bir toplumsal kesime diyalog, müzakere, demokratik tartışma ortamı 

vaadiyle bir çağrı yapmakta, diyaloğun reddedilmesi ise çözümsüzlükte ısrar olarak 

görülmektedir. Açılım süreci, “sorun”un kaynağı olarak tanımlanan kesimlerin iç 

çelişkilerinden yararlanılarak süreçle ilgili çekinceleri olan kesimlerin “marjinal” olarak 

tanımlanmasının ardından, karşı tarafın belli başlı talepleri üzerinde yürütülen, ne kadar 

devam edeceği ve nereye gideceği önceden kestirilemeyen, bağlayıcı kararlar alınmasından 

kaçınılan, inişli-çıkışlı bir süreci tarif etmektedir.  

Alevi açılımı açısından, devletin söylemindeki dönüşüme paralel olarak Alevi 

köylerine cami yapan devletten, “sivil toplumla işbirliği içerisinde” Alevi köylerine ve 

Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelere cami-cemevi yapan devlete dönüşümü, iktidarın 

niteliğindeki dönüşümün bir yansıması olarak değerlendirmenin mümkün olduğu söylenebilir. 

 
cemevini de artık aynı bahçede yapsak olmaz mı?’ diye. Bizim açımızdan niye olmasın ki. Zaten bizim İslam 

anlayışımızda mekan dediğiniz şey, zaten insanın gönlüdür. Devlet taraf tutarak, ‘Camiden başka ibadet yeri 

olamaz İslam’da’ gibi ipe sapa gelmez, hiç bir bilgiye dayanmayan bir düşünceyi kendisine düstur yapamaz. 

Onun için de kendilerine olumlu cevap verdim vakfın başkanı olarak”. Hüriyet, 1 Eylül 2013. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24626794.asp 

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24626794.asp


Biyopolitika ve yönetimsellik gibi kavramlarla ele alınan modern iktidar paradigmasındaki 

dönüşüm, yaşamın her alanında müdahalesi hissedilen ancak eskiden olduğu gibi öldürme, 

yasaklama gibi pratiklerle değil, yaşamın yeniden üretimindeki etkileriyle hissedilmektedir. 

Başka bir açıdan da Arendt’in totalitarizme ilişkin yaptığı analizde belirttiği gibi yaşamın 

tümüne müdahale etmeden durmayacak bir formdur bu.13 Bu bağlamda ikili bir karakterden 

söz edilebilir. Bir taraftan diyalog çağrısı yapan ancak süreci bağlayıcı olmayan kararlarla 

sürdürmeye çalışan devlet, aslında bu müdahalesiyle “sorun kaynağı” olarak gördüğü 

kesimleri belirli birtakım kalıplar içerisine sıkıştırmak ve kontrol altına almak istemektedir. 

Dolayısıyla devletin Aleviliğe ilişkin politikalarını da yalnızca Aleviliğin kendi içindeki 

dönüşümü çerçevesinde değil her şeyi kendi suretinde görme arzusundaki iktidarın analizi 

bağlamında da ele almak gerekmektedir.  

Dersim Aleviliğinin Özgünlüğü 

Dersim, Kürt ve Alevi açılımları süreçlerinin odağında yer almaktadır. 2009 yılı 

Haziran ayında başlayan ve sonuncusu 2014’te yapılan toplam yedi Alevi Çalıştayı sonrası 

süreçte Tayyip Erdoğan’ın Dersim özrü ve son dönemde Dersim’e yapılan ziyaretler bunu 

kanıtlar niteliktedir. Bu noktada devletin Dersim ile ilgili yaklaşımına değinmek faydalı 

olacaktır.  

Dersim üzerine söylenecek her söz öncelikle, 38 katliamına ve yarattığı travmaya 

değinmektedir diyebiliriz. Toplumsal belleği etkileyen katliamın etkilerinin birçok düzeyde 

halen devam etmekte olduğu söylenebilir. Katliam ayrıksı bir coğrafya olan Dersim’de bir 

çözülme yaratmıştır. Örneğin Alevilik örgütlenmesinin önemli unsurları, seyitlik 

kurumsallaşması ve geleneksel çıralık sistemi çözülmüştür (Gezik; s. 154). Bu durum ocaklar 

üzerinden işleyen Dersim Aleviliği açısından, inancın aktarımı bağlamında önemli bir 

kırılmaya işaret etmektedir. 

“Alevi Kürtler”in kültürel merkezi olan Dersim’in -yüzyıllar boyunca coğrafi 

özelliklerin etkisiyle kendi içine kapanık kaldığından-  Kürt coğrafyasının diğer bölgeleriyle 

bağı da zayıf olmuştur. Dersim Aleviliği de Anadolu'da yaşayan diğer Alevi topluluklarla 

ortak inanç özelliklerine sahip olmasına rağmen dil ve kültür bakımından farklı bir nitelik arz 

etmektedir. Zazalık ve Kırmanclığın yanı sıra, pagan unsurların korunmuş olması, mitlerin 

 
13 Arendt’e göre, totalitarizm dışarıdan tahakküm kurmakla yetinmez; devlet ve polis terörüyle yetinen 

faşizmden farkı buradadır,  totaliter hareketlerin “tahakküm düşünceleri, hiçbir devletin, hiçbir katkısız şiddet 

aygıtının asla elde edemeyeceği, ancak sürekli devinen bir hareketin her bir bireyi yaşam alanlarında kalıcı 

olarak tahakküm altına alınması gibi bir şeydir” (s.68) 



aktarımı ve korunması, ocaklar ve seyyidliğin önemi Dersim Aleviliğinin başlıca ayırt edici 

unsurlardır. 

Dersimli kimliği Alevilik ve Kürtlük ekseninde çeşitli kırılmaların odağında yer 

almaktadır. “Türkiye’deki Alevilerin içinde Alevi Kürtler sadece bir azınlıktır ve kendilerini 

Sünni Kürtlere değil Türkçe konuşan dindaşlarına yakın hissederler”( Bruinessen; 2013, s. 

63). Sünni Kürtlerle başlıca ayrışma noktası da dil meselesinde ortaya çıkmaktadır. Zazacanın 

Kürtçeye akraba, onun bir lehçesi olduğu ancak farklı bir dil olmadığı iddiası bu ayrışmanın 

temel argümanını oluşturmaktadır. Dersimli kimliği için bir başka kırılma hattı da Dersimli 

Kürtlerin kökeninin aslında Türk olduğu iddialarıdır. Türklük, Kürtlük, Zazalık, Alevilik 

geriliminin tam ortasında yer alan Dersimli kimliği yaşanan süreçten derin biçimde 

etkilenmiştir, etkilenmeye devam etmektedir. 38 katliamından ve daha yakın geçmişte 

1990’lardaki köy boşaltmalardan etkilenmiş Dersim, bugün de kentsel dokusundaki değişimin 

etkisini yoğun biçimde yaşamaktadır.14 Bu değişime ilişkin başlıca olgusal veriler kentsel 

dönüşüm çerçevesinde yoğun biçimde gözlemlenen betonarme bir görüntü ve kente kurulan 

üniversitenin etkisiyle özellikle Diyarbakır gibi çevre illerden gelen çoğunluğu Kürt kökenli 

öğrenci profilinin kentin dokusuna etkisidir. 

Bu noktada iktidarla ilişkileri her zaman çeşitli gerilimler üzerine kurulu olan, devlete 

karşı oluşun simgesi “Dersim’in, siyasi iktidarın açılım söylemiyle yeni bir ‘çözme ve 

yeniden kurma faaliyeti’nin hedefinde olduğu söylenebilir mi?” sorusuna yanıt aramak faydalı 

olacaktır.  

AKP hükümetleri döneminde, Aleviler ve Kürtler için simgesel olan Dersim üzerinden 

yürütülen bir politikalar dikkat çekmektedir. Bu politikanın ayırt edici niteliği “farklılıklara 

saygı ve tanıma” söylemine yaslanmasının yanı sıra bir ayrıştırma çabasıyla bir arada 

yürütülmekte oluşudur. Örneğin, Abdullah Gül’ün 07 Kasım 2009’daki cemevi ziyareti 

sırasında Belediye Başkan Edibe Şahin’in Dersim isminin iadesi ile ilgili sorusuna karşılık 

“Dersim ismine duyarlılık sizin mi talebiniz, bu duyarlılıkta olmayan, Tunceli isminin 

 
14 Dersim’in kentsel dokusunu belirleyen unsurlar“1970’lerden beri süre giden çatışma ortamından dolayı 

Tunceli nüfusu içinde asker-polis sayısı yüksek olmuş, aynı nedenlere ek olarak bulunduğu coğrafi konumun da 

etkisiyle ekonomik açıdan “azgelişmiş” bir “garnizon- memur kenti” konumunda kalmıştır.  Bu nedenle, 

kapitalist piyasa ilişkilerinin ve özel sektörün sınırlı bir gelişim gösterdiğikentte, kamuda çalışan işçi-memur 

sayısı, özel sektörde çalışanlara göre oldukça yüksek olmuştur. Askeri ve siyasi kaygılarla kurulmuş olması, bu 

yerde fiziki mekanla kent kültürünün kendine özgü şekillenmesini getirmiştir. Dersim kent merkezinin kurulu 

olduğu yer Pertek, Çemişgezek ya da Hozat gibi bir kentsel geçmişe sahip olmadığından bu farklılık devlet 

merkezlilik, militarizm  ve sürekli bir denetlenme haliyle biçim alan yapay, yüzeysel, gelip geçici, 38 katliamıyla 

gölgelenmiş bir kentselliktir.” (Doğan; 2013, s. 309) 



kalmasını isteyen kesimler de var” biçimindeki ifadeleri, bu, farklılıklardan, çelişkilerden 

yararlanma çabasının bir tezahürü olarak nitelendirilebilir. Siyasal iktidar açısından 

Dersim’in, hem muhalefeti sıkıştırmanın, hem de Aleviler ile CHP arasındaki çelişkilerden 

yararlanmanın bir aracı olarak görülmekte olduğu söylenebilir. Tayyip Erdoğan’ın Kasım 

2011’de “Dersim özrü” sırasında, katliamın asıl sorumlusunun CHP olduğunu vurgulayarak 

“asıl özrün” CHP zihniyeti adına Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dilenmesi gerektiği ifadeleri 

de aynı yaklaşımın başka bir tezahürü olarak görülebilir.  

Geçtiğimiz Kasım ayının son günleri içinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milliyetçi 

Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli birkaç gün arayla Dersim’e geldiler. “Dersim’e 

gelmek-gelebilmek” üzerinden yürüyen polemik öncesinde ve sonrasında yaşananlar da 

“Dersim”in kime, neyi simgelediği üzerine bir kez daha düşünmek zorunda bırakmıştır. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Alevi açılımı” çerçevesinde “”Kürt Açılımı”nın gölgesinde 

gerçekleştirdiği ziyareti sonrasında Devlet Bahçeli’nin  “Dersim İsyanı bir 'kin belası', bir 'kan 

deryası' olup, hedefinde Türkiye'nin huzuru, büyük milletimizin beka ve birliği vardır. 

Dersimdeki isyan elebaşları teröristtir” şeklinde Seyit Rıza’yı hedef alan sözlerinin ardından 

Davutoğlu’nun  "Meydan okuyorum Tunceli'ye gidemezsin, orada bunları söyleyemezsin” 

benzeri ifadeleri üzerine Devlet Bahçeli de Dersim’e gelmeye karar verdi. Bahçeli’nin 

kaçarcasına gerçekleştirdiği Valilik ziyareti ve Cuma namazı girişimiyse, yoğun biçimde 

protesto edildi. Bahçeli’nin namaz kılma girişimi kadar, Davutoğlu’nun bu biçimde “meydan 

okuyabilmesi” de dikkat çekici idi. Bu cesaret, “açılım söylemi”nin işe yaradığını 

göstermiştir. Hatta Bahçeli için de kin, öfke dolu açıklamalar yerine diyalog söylemiyle gelse 

Davutoğlu gibi daha küçük çaplı protesto edilirdi şeklinde yaklaşımlar da söz konusu oldu.15 

Örneğin, Tunceli merkezde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma 

Derneği Cemevinin Dedesi Ali Ekber Yurt kendisiyle yapılan görüşmede,  Bahçeli’nin 

ayrıştırıcı söyleminin, meydan okuyuşunun sorun olduğunu; çözüm, destek, diyalog, 

dayanışma gibi söylemleri benimsemiş olsa Davutoğlu’nu karşıladıkları gibi Bahçeli’yi de 

karşılayacaklarını belirtti.  

Davutoğlu’nun Tunceli Cemevi’ni ziyareti ve daha geniş bağlamda cemevinin 

yöneticilerinin hükümetle yakınlığı birtakım tepkilerle karşılanmaktadır. Ali Ekber Yurt 

kendisiyle yapılan görüşmede, aynı zamanda başkanı da olduğu Derneğin Alevilik 

yaklaşımının, İzzettin Doğan ve Cem Vakfı’nın yaklaşımına yakın olduğunu belirtmiştir. Yurt 

 
15 Bu görüş, 04.12.2014 tarihinde Seyit Seyfettin Ocağı mensubu Ali Doğan ve Hasan Sönmezle yapılan 

görüşmede kendilerince sıklıkla dile getirildi. 



ayrıca, Davutoğlu’nun cemevinde “siyasi hırkasını dışarıda bıraktığı”nı söylemiş olsa da 

Alevi açılımı ekseninde yapılan bu ziyarette pek çok siyasi mesaj da verilmiştir. Bu noktada 

Dersim’de bulunan cemevi ile ilgili birkaç hatırlatma yapmak faydalı olacaktır. Tunceli 

Cemevi’nin açılışının 4 Ağustos 1995’te Sıkıyönetim Bölge Komutanı ve OHAL Valisi Ünal 

Erkan tarafından yapılmış olması, cemevinin halen Cem Vakfı’yla işbirliği içerisinde olması 

cemevinin konumunu tartışmalı hale getirmektedir. Cemevinin hükümet ve cemaatle yakın 

ilişki içerisinde olması da yoğun biçimde eleştirilmektedir.16 Yine Cemevi Dedesi Ali Ekber 

Yurt’un  belirttiği gibi cem törenlerinde “Türk ordusu muzaffer olsun” şeklinde dualar 

edildiği ya da  “Zazaca ya da  Kürtçe kendi dilimizde cem yapılmıyor” gibi şikayetler de 

sıklıkla dile getirilmektedir. 

Bu çerçevede Dersim merkezde bulunan cemevinin konumu göz önüne alınırsa 

Tunceli Üniversitesi’ne cami ve cemevi yapma girişiminin nasıl bir sonuç ortaya 

çıkarabileceği üzerine düşünmek faydalı olacaktır. Bu girişimle ilgili yapılan ilk açıklamada 

en dikkat çekici nokta yapılacak caminin masraflarının Diyanet İşleri Başkanlığınca, 

cemevinin masraflarınınsa “hayırsever iş adamları” tarafından karşılanacağının 

açıklanmasıydı. Cemevlerinin ibadethane mi yoksa kültür evi mi olduğu, cemevlerine yasal 

statü tanınması gibi tartışmaların yaşandığı bir ortamda, üniversite kampüsü içerisine 

yapılacak cemevinin statüsünün de tartışma yaratacağı açıktır. Açılım sürecinde, cemevlerinin 

statüsü konusunda, ibadethane sayılarak Müslümanların ibadet yeri olan camiye alternatif 

olarak görülmesinin bir ikilik yaratacağı iktidarın temsilcileri tarafından sıklıkla dile 

getirilmişti. Davutoğlu’nun Dersim ziyareti sonrasında ise ibadet yeri/ mabet ayrımına 

gidilerek camiler mabet olarak tanımlanarak Alevi vatandaşların ibadetini yaptığı cemevlerine 

"ibadet yeri" statüsü verileceği açıklandı. Açıklamada dikkat çekici olan camilerin durumunun 

da hiçbir şekilde tartışmaya açılmayacağına ve cemevlerinin sanki camilerin alternatifi, 

Aleviliğin de başka bir dinmiş gibi algılanmayacak oluşuna ilişkin vurgulardı.  

Tunceli Üniversitesi kampüsüne inşa edilecek cemevinin, başka tartışmaların da 

odağında olacağı açıktır. İlk elden mevcut cemevlerinin Alevi vatandaşların cenazelerinin de 

kaldırıldığı yerler olduğu akılda tutulursa kampüs içerisindeki cemevinin bu tarz hizmetlerin 

görüldüğü yerler olamayacağı açıktır. Rektörün açıklamasında da üniversite bünyesinde 

bulunan Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bir uzantısı olarak işlev göreceğine 

dair ifadeler mevcuttur. Dolayısıyla kampüs içerisindeki cemevinin bir kültür merkezi gibi 

 
16 http://dersimnews.com/manset/tunceli-cemevinde-cemaat-iftari.html 
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işlev göreceği, inancı, ritüelleri öğretmek için kullanılabileceği, semah kursu gibi faaliyetlerin 

yapabileceği, bir tür uygulama merkezi gibi olacağı söylenebilir. Buralarda “hangi Aleviliğin” 

öğretileceği ise yine tartışmaya açık bir konudur. Kampüsteki bir cemevinin tanım, konum ve 

işlevine ilişkin tartışmaların ötesinde asıl vurgulanması gerekenin Dersim’in seçilmiş olması 

olduğu söylenebilir. Bu girişimin, cami yapılmasını meşrulaştırmak için olduğuna dair 

Dersim’de bir kanı oluşmuştur, bu kanı kente üniversite eğitimi için çoğunluğu çevre illerden 

gelen Kürt kökenli öğrencilerin üniversitede cami yapılmasına karşı olmayacakları, bu 

durumunda cami-cemevi projesini gündeme getirenlerin elini güçlendireceği argümanıyla 

desteklenmektedir. 

Sonuç 

Son dönemde Cem Vakfı aracılığıyla gündeme getirilen cami- cemevi projeleri birden 

çok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Özellikle Ankara Tuzluçayır’da yapımına başlanması 

orada yaşayanlar tarafından yoğun biçimde protesto edilen, bölgeye cami yapılmasını 

meşrulaştırmanın bir aracı olarak görülen cami-cemevi projesi, bu konudaki tartışmanın 

odağında durmaktadır. Bu girişime yönelik başlıca eleştiri bunun asimilasyon sürecinin 

devamı olacağı yönündedir. 

Dersim’e yapılacağı duyurulan cami ve cemevi ise başka bağlamlarda 

eleştirilmektedir. Aleviliğe yönelik son dönemde özellikle hükümet nezdinde, Alevi 

Çalıştayları ile birlikte ortaya çıkan ilgi artışı ve genel olarak Aleviliğin ne olduğu, nasıl 

tanımlanması gerektiği, özel olarak da cemevlerinin statüsü konularında yoğunlaşan 

tartışmalar bu girişim açısından başlıca dikkat çekici hususlardır. Kürtlük, Zazalık, Alevilik 

ekseninde yer alan Dersim özelinde Abdullah Gül’ün ve yakın dönemde Ahmet 

Davutoğlu’nun Dersim ziyaretleri ve Tayyip Erdoğan’ın “Dersim özrü”, Alevi ve Kürt 

Açılımı süreçleri açısından Dersim’in kritik bir yer işgal ettiği sonucunu çıkarmamıza olanak 

sunmaktadır. Bu çerçevede devletle ilişkileri her zaman gerilimli olan Dersim Alevileri 

açısından da hükümetin bu ilgisinin ve diyalog kavramı çerçevesinde izlediği politik hattın, 

önceki yok sayıcı politikadan daha fazla asimile edici bir etkiye sahip olup-olmadığı sorusu 

kritik değerdedir. 
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