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RAYBERLER, PİRLER VE MURŞİDLER
(Alevi ocak örgütlenmesine dair saptamalar ve sorular)

Erdal Gezik

İslam coğrafyasında farklı topluluklar içinde konum sahibi olan seyit ailelerinin 
Aleviler arasında odaklanmış halkaları hakkında yazmayı uzun zamandır 
planlamaktaydım. Konuya olan ilgim, bundan on yıldan fazla bir zaman önce okuduğum 
Ernest Gellner’in ‘The Saints of Atlas’ (Atlas’ın Azizleri) adlı kitabıyla daha da artmıştı. 
Gellner, kuzey-batı Afrika’nın Atlas dağlarında yaşayan Berberi aşiretler ve onların 
ruhani temsilciliğini yapan seyitlerin oluşturdukları toplumsal yapı için ‘kurumsallaşmış 
aykırılık/muhalefet’  tanımını yapar. O, bir ‘güç dengeleyici’ unsur olarak nitelendirdiği 
seyitlerin aşiretler ve devlet kurumları arasındaki konumunu şöyle izah eder: “Aşiret 
yaşamının eşitlikçi özellikleri, gücün simetrik bölüşümü, liderliğin seçimle belirlenişi – 
bunlar ancak asimetrik örgütlenen ve eşitlik kuralına dayanmayan seyitler sayesinde 
mümkündür.”1

Gellner’in Atlas dağlarındaki aşiretler ve seyitler arası ilişkiler bütünü için 
kullandığı ‘güç dengeleyici’ ve ‘kurumsallaşmış aykırılık/muhalefet’ nitelendirmesi, bana
Dersim ve civarındaki Alevi nüfus içinde önemli bir seyit ailesi olan Baba Mansurları 
hatırlatmıştı. Baba Mansurlar yanlızca birden çok aşirete seyitlik yapmıyorlardı; aynı 
zamanda birçok farklı seyit ailesinin yer aldığı dinsel bağların merkezinde bir pozisyona 
sahiptiler. Aşiretler arası yüksek rekabetin yaşandığı ortamda bu karmaşık ilişkiler ağını 
yüzyıllarca ayakta tutmasını başarabilmiş Baba Mansurlar (ve diğer seyit aileleri) için 
‘güç dengeleyici’ siyaset ne tür bir anlam ifade etmekteydi? Soru şöyle de sorulabilirdi: 
hiçbir kurumsal yapıya sahip olmayan ve resmi destekten yoksun bu aileler, babadan 
oğula geçen görev aktarımını esas alan basit bir sistemle yüzyıllar boyunca etkilerini nasıl
muhafaza edebilmişlerdi? 

Alevi örgütlenmesinde ruhani ailelerin (ocak) üstlendiği rolün önemini genel 
tanımlamalarla aktaran kabarık sayıda makale ve kitap bulmak mümkündür. Bu 
çalışmalar daha çok ocaklar hakkında özet bilgiler içerirler.2 Çok az sayıda çalışma bu 
ocakların örgütsel yapısı hakkında detay bilgi vermektedir. Konumuz açısından 

1 Gellner, s. 29.

Gezik,  Rayberler, Pirler ve Murşidler 2



kullanılabilecek olanların sunduğu bilgiler de ocakların coğrafik dağılımı, ana kolları ve 
aşiret taliplerinin genel sıralaması ile sınırlıdır. Ocak örgütlenmesine dair veriler seyit 
ailelerinin soyağaçlarının aktarıldığı alan çalışmaları3, ocak üyeleriyle yapılan 
söyleşilerin yer aldığı dergiler4, ve seyit ailelerine ait belgelerin çevirisi5 ve analizini6 
içeren makale ve kitaplarda bulunabilir.

İkincil kaynakların birçoğunda karşılaşılan önemli bir özellik, etnik kimlik odaklı 
oluşlarıdır. Bu tür çalışmalar bölge ocaklarının ‘Türklüğünü’ kanıtlama çabasını 
taşımaktadırlar.7 Bu özellik, Alevilik araştırmalarının genel bir sorunu olmasına rağmen, 
ocaklarla ilgili çalışmalarda aldığı boyut düşündürücüdür. Her ne kadar pir-talip 
ilişkilerinin haritasını çıkartmak bu ideolojik şekillenmeyle doğrudan ilişkili olmasa da, 
etnisite bağlamında yapılan zorlamalı tespitler bu çalışmaların güvenirliğini sarsmakta ve 
ocaklarla ilgili tartışmaların derinlik kazanmasını engellemektedir. 
 Bu yönde çalışmaları zorlaştıran başka nedenler de vardır. Yirminci yüzyılda 
Aleviliğin yaşatılmasında karşılaşılan sorunlar, seyit örgütlenmesi fazlasıyla etkilemiştir. 
Her şeyden önce 1937-38 yıllarında Dersim bölgesinde yapılan askeri harekâtın 
hedeflerinden birisi bu örgütlenme olmuş ve istisnasız tüm önde gelen seyit aileleri bunun
acı sonuçlarını yaşamışlardır.8 Peşisıra gelen sürgünler, Cumhuriyet kanunlarının bu tür 
örgütlenmelere getirdiği etkili denetim, şehirleşme, yaygın göç ve grubun üyelerinin hızla
sekülerleşmesi geleneksel seyit örgütlenmesini yok olma aşamasına getirmiştir. Bundan 
iki kuşak öncesine kadar ruhani temsilcilerin talipleri arasında yaptıkları yıllık ziyaretler, 
son elli yıl içerisinde yaşanmamaktadır. Bu nedenden ötürü genç kuşakların aile veya 
aşiretlerinin bağlı olduğu rehber, pir veya murşidleri bilmeleri olanaksızlaşmıştır.   

Yaşlı kuşaklarla mülakatlarda önümüze çıkan önemli bir sorun ise aktarılan 
bilgilerin sınırlarıyla ilgilidir. Örneğin, Hormek aşiretine bağlı Erzincan Tercan’da 
ikamet eden bir kişinin, aynı aşiretin Varto’da yaşayan üyelerinin halen aynı pir veya 
rehbere bağlı olup olmadığı konusunda verdiği bilgiler eksik olabilmektedir. Ya da 
Şadilli aşiretinin Sivas Kangal’da oturan bir üyesinin, aşiretin Erzurum, Elazığ, Dersim 

2 Bu konuda ilk bilgiler Kemali ve Dersimi tarafından verilmiştir. Geçen yüzyılın son on yılından itibaren  
ocak temalı çalışmalar Birdoğan (1995) ve Yaman tarafından sürdürülmüştür. Çem ve Saltık (V), özellikle 
Dersim merkezli seyit aileleri hakkında; Baran ise Koçgiri bölgesindeki ocaklar hakkında detaylı bilgiler 
aktarmaktadır. Ayrıca, Anadolu’daki tüm ocakları kapsayan bir çalışma için bkz Aksüt. Varto-Hınıs 
bölgesinden seyitlerle yapılmış mülakatlar için bkz Aytaş. 
3 Örnekler için bkz. Balaban (Baba Mansur Kurhüseyin kolu için), Yalçın (Derviş Cemal genel), Fırat, K 
(Baba Mansur ve Derviş Gewrler’in Varto kolu için).
4 Bkz. Cem Dergisi (Cem Vakfı Yayınları) ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi (Gazi 
Ünüversitesi Yayınları). 
5 Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi’nin birçok sayısında bu tür içerikli makaleler 
bulmak mümkündür.
6 Bu alanda ayrıcalıklı ve tam da bu makalenin ilgi alanı olan bölge açısından yapılmış bir çalışma Ayfer 
Karakaya-Stump’ a (2008) aittir. Karakaya, Maraş, Malatya, Sivas, Erzincan gibi geniş bir alanda ocak 
üyesi ailelerden topladığı belgelere dayanarak hazırladığı doktora çalışması, konumuz açısından önemli 
tarihsel dayanaklar sunmaktadır.
7 Yaman, Saltık (V) ve kısmen Birdoğan’ın çalışmaları bu milliyetçi söylemin izlerini taşır; söyleyişi 
düzeyinde çalışmalar için ise Aydın ve Aytaş bunun örnekleridir. Özellikle Aytaş editörlüğünde çıkan 
çalışma, bu şartlanmanın iyi bir örneğini sunmaktadır.
8 Seyitler, bölgede Kürtlük ve Alevilik üzerinden şekillenen kimliğin temel unsurları olarak 
görüldüklerinden dönem içerisinde yazılmış tüm raporlarda hedef gösterilmekteydiler. (Bkz. Gezik, 2000, 
s. 118)
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ve Bingöl gibi çok geniş bölgede varolan kolları hakkında bilgi sahibi olması mümkün 
olmayabilir. Bu bağlamda Seyit ailelerinin kendileri hakkında aktardıkları bilgiler de 
sorunlu olabiliyor. İstisnasız tüm önemli seyit ailelerinde kendi ocaklarını bağımsız 
gösterme çabasıyla karşılaşılmaktadır. Bu tutum, kendileri ile bağları olabilecek diğer 
seyit aileleri hakında yanıltıcı bilgi aktarımına neden olmaktadır. Bu tür sorunları aşmak 
için yapılması gereken tek şey, bir ocağın veya aşiretin tespit edilen bütün kollarından 
üyelerinin izini sürüp, bağlı oldukları ruhani aileler hakkında bilgi almaktır.9 

Bundan on yıl önce bu zorlukların tümünün üstesinden tek başıma gelmemin 
mümkün olamayacağı sonucuna vardığım için, “Baba Mansur Karmaşası” olarak başlık 
attığım makalemi rafa kaldırdım. Buna rağmen geçen süre boyunca konuyla ilgilenmeyi 
bırakmadım; karşılaştığım seyit ailelerin (ve aşiretlerin) üyelerine, bağlı oldukları seyit 
ailesini, kollarını ve aşiret talipleri hakkında sorular sormayı sürdürdüm. Yine de yıllar 
sonra konuya yeniden odaklanmamın nedeni, bu bilgilerin ulaştığı seviye değildi. Bir ön 
çalışma olarak, bu örgütlenmenin sosyal-iktisadi boyutuyla ilgilenirken seyitlerin örgütsel
ağlarına bir daha takıldım. Onların taliplerine yılda bir gerçekleştirdikleri geziler yalnızca
dini merasimlerin icra edilmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda taliplerin onlara 
aktardıkları maddi katkıya da vesile olmaktaydı. ‘Çıralık’ olarak adlandırılan bu maddi 
katkıyı, her talip bağlı olduğu seyite vermesi gerekmekteydi. Kimin kime çıralık 
aktardığını tespit etmeye çalışırken yeniden Baba Mansur ailesinin üyeleriyle karşılaştım.

Bu sayede, bu ocağa mensup Abdullah Bilgili’nin yazılarından haberdar edildim. 
Onun Baba Mansurlar'a ait bir internet sitesinde yayınladığı makaleler sayesinde bir seyit 
ailesinin iç örgütlenmesini ilk kez daha yakından izleme şansım oldu. Dahası, bu ocağın 
iç örgütlenmesinin ayrıntılarını tanıdıkça, farklı seyit ailelerini kapsayan geniş bir 
örgütlenmenin önemli bir halkası hakkında eksikliği de gidermiş oldum. 

Bu makalede Baba Mansur ile ilgili aktarılacak bilgilerin önemli bölümü 
Abdullah Bilgili’nin uzun yıllardır sürdürdüğü –ve halen devam eden- çalışmalarına 
dayanmaktadır. Bilgili aktardığı verileri bizzat Baba Mansurların kollarının 
temsilcileriyle yaptığı görüşmelerden almıştır. Bu sayede ailenin yapısı hakkında 
güvenilir veriler elde edilmiştir. Benim burada yaptığım, Bilgili’nin bir websitesinde 
yayınlanmış makaleleri 10ve onunla yaptığım özel görüşmelerden aldığım notların 
özetinden başka bir şey değildir.

Seyit ocakları arası ilişkileri aktaracağım bölümün verilerinin önemli bölümü ise, 
bölge insanlarından derlediğim bilgiler ve sınırlı yazılı kaynaklara dayanmaktadır. Bu 
bölümün verileri düzenli olmayan bir çalışma sonucu elde edilmiş olunduklarından, 
muhakkak daha geniş bir alanda ve daha çok sayıda kişilerde test edilmesi gerekmektedir.

Çalışmanın bundan sonraki akışı dört bölümden oluşmaktadır: 1. Bölüm'de  
konuya yabancı okuru da hesaba katarak, ocak örgütlenmesinin genel prensipleri 
işlenecektir; 2. Bölüm'de Ağuçan merkezli ocaklar arası örgütlenme ele alınacaktır; 3. 
Bölüm'de ocaklar arası yapı Baba Mansur örneğiyle detaylandırılacaktır; 4. Bölüm'de ise,
yeni dönem ocak tarih yazıcılığının gelişimi Kureyşan ve Derviş Cemal örnekleriyle 
izlenecektir.

 

9 Röportaj-derleme yöntemiyle elde edilen bilgilerin bulunduğu çalışmalar için bkz. Aydın, Aytaş. 
10 Bu makaleler için bkz. http://www.babamansur.org.tr/blog/101; ayrıca bkz. 
http://www.gersinot.com/index.htm. 
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1. Bölüm: Çelikê mor beağu nebeno / Çelika mar bejahr nabe
(yılan yavrusu zehirsiz olmaz)

Bu ürkütücü deyim, seyitlerle olan ikrar bağının neden sorgulanmaması 
gerektiğini açıklamak için kullanılır. Keramet soydadır; bu yüzden bir pirin oğluna, 
vasıflı olup olmadığı tartışılmaksızın, peygambere dayanan kutsal soyundan muhakkak 
bir özellik geçtiğine inanılır. Bu sarsılmaz inanç, ocaklar çevresinde örgütlenmiş Aleviler
için seyitleriyle bağlarını ayakta tutan temel anlayıştır.

Ocak mensubu aileler soylarını peygamberin kızı Fatma ve amcasının oğlu 
Ali’den gelen İmamlar’dan (Ehl-i Beyt) birisine bağlarlar. Onlar, bu kutsal geçmişi 
ellerindeki secerelerle destekler ve bu da onlara ‘seyit’ ünvanını taşıma hakkı kazandırır. 
Her ocak seyit kökenli olduğunu iddia etse de, hepsinin elinde bunu destekleyen bir 
secere olmayabilir. Seyitlik, rehber-pir-murşid11olmak üzere üç makamlı bir 
organizasyona dayanır. Makamlar babadan oğula geçen kalıtsal aktarımı esas alır.  
Kalıtsallık yalnızca seyit örgütlenmesinin iç yapısıyla sınırlı değildir. Bu durum ‘talip’ 
olarak nitelenen nüfus açısından da geçerli bir kural olduğundan; her Alevinin babadan 
devraldığı bir rehber, pir ve murşid bağı vardır.12İkrar olarak adlandırılan bu bağları 
aşmak, yoldan çıkmak ve düşkün olmak gibi ağır yaptırımlara vesile olabilir. 

Dinsel makamların aile içindeki devri genelde bir oğul üzerinden sürdürülmeye 
çalışılır. Böylelikle yalnızca bu görevi üstlenen kişi, taliplerden çıralık toplama hakkına 
sahip olur. Diğer evlatlar arasında mülk paylaşımı yapılır. Her ne kadar kural, kalıtsallığa 
ve değişmeyen ikrar bağlılıklarına dayansa da, bir talip, yalnızca iki durum söz konusu 
olduğu zaman pirini değiştirebilir: 1) Birden fazla oğul pirlik makamına talip olduğunda, 
baba, talipleri oğulları arasında bölüştürmek zorunda kalır. Bu durumda talipler onlardan 
birisini seçebilirler; 2) Bir pir talibine yaptığı yıllık ziyaretleri gerçekleştiremiyorsa, talip 
yeni bir pire bağlanabilir. Özellikle göçler sonrası bu durumla karşılaşılmış ve pratikte 
kabul gören bir uygulamaya dönüşmüştür. 

Ocak örgütlenmesi, Dersim ve çevre bölgelerdeki Aleviler açısından üçlü bir 
sistem üzerinden şekil almıştır:

1) Erzurum-Dersim-Maraş hattı boyunca konumlanmış Kürt Alevilerinin tümü 
bölgede aktif seyit ailelerinden biri veya birden fazlasına bağlıdır.13Bu geniş coğrafyada 
geleneksel toplumsal yapı aşiret oluşumlarına dayandığı için, bağlı olunan seyit ocakları 
da, aile veya köy bazında değil, aşiret ve aşiretin ana kolları esas alınarak belirlenmiştir. 
Aşiretlerin bağlı oldukları rehber-pir-murşid temsilcileri aynı seyit ailesinden olabileceği 

11 Zazaca ve Kurmanci’de rehber için ‘rayber- rêber’ veya ‘delil’, murşid için ise ‘pirê piran’ (pirlerin piri) 
tabirleri de kullanılır. 
12 Makamların kalıtsal temsiliyete dayanmasına bir açıklama ruhun dönüşümü inancıyla verilir. Her bireyin 
ruhu, sürdürdüğü yaşama uygun bir yeniden dönüş yaşar. İyilik lehinde bir yaşam, gelecek nesli 
kamilleşmiş insana biraz daha yakınlaştırır; kötü bir yaşam ise gelecek neslin olgunlaşma evrimini bir adım
daha geriden başlaması anlamına gelmektedir. Ruh dönüşümü bir önceki neslin tecrübesini anlamlı 
kıldığından, talibi de en iyi tanıyacak kişi onun atalarının bağlı olduğu pir, rehber ve murşidi olacaktır.
13 Bu coğrafyanın batı sınırlarında kimi yerlerde Türk Aleviler ile Kürt Alevilerin içiçe geçtiği veya aynı 
ocağa bağlandığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu makalede sözkonusu olan ocakların taliplerini 
önemli ölçüde  Kürt Alevi aşiretleri oluşturduğundan etnik vurgulama bu yönde yapılmıştır. Makalenin 
ileriki bölümünde bu  tespit detaylarıyla işlenecektir.
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gibi, her biri farklı bir seyit ailesinden de gelebilirler.14Tablo 1'de bunun örnekleri 
verilmiştir.

 Tablo 1: Aşiretler ve bağlı oldukları seyit aileleri 

      Rehber       Pir       Murşid
  Hormek Derviş Gewr Kureşan Baba Mansur
Kalan Seyit Kemal Derviş Cemal Derviş Cemal
Kurmeş Ağuçan Ağuçan Ağuçan
Sinemilli Sinemilli Sinemilli Ağuçan

2) Ocak örgütlenmesinin ikinci özelliği, seyit ailelerinin iç kolları arasında da aynı
esaslara dayanan pir-talip bağlarının kurulmuş olmasına dayanır. Kabarık nüfuslu ve 
birden fazla bölgede seyitlik yapan ailelerde –ileriki sayfalarda işlenecek Baba Mansur 
örneğinde olduğu gibi- bu durum daha yapısal bir hal almıştır.

3) Ocak örgütlenmesinin üçüncü özelliği ise, farklı seyit aileleri arasında keza 
aynı esaslara dayanan pir-talip örgütlenmesidir. 

Her üç katmanda bu örgütlenmenin dayandığı öğreti, ‘dört kapı - kırk makam’ 
söylemiyle ifade edilir. Dört kapı, sırasıyla ‘şeriat-tarikat-marifet-hakikat’ olarak 
adlandırılır. Her kapı, gerçekleşitirilmesi gerek on şarta bağlıdır. Bu şartların yerine 
getirilmesi, tarikata üye kişinin kendi benliği ve nefsini aşarak Hakikat ile bütünleşmesini
sağlayacaktır. Dört kapı-kırk makam modeli bir tekke örgütlenmesi olan Bektaşi 
Aleviliğinin bir ürünü olduğu iddia edilir fakat, aynı kavramların Safavi kaynaklı 
Buyruklar’da da işlendiği unutulmamalıdır.15Tarikata katılmayı karar almış birey, tekkede
ileri pozisyonda olan bir kişinin gözetiminde bu aşamaları sahiplenmek için çaba 
sarfeder. Bu durumda tarikata dahil olmak veya makamı temsil etmek herhangi bir 
önkoşul veya kalıtsal bir konuma tabi tutulmamaktadır. Tamamen bireyin kendi 
girişimlerine bağlıdır ve başarılı olduğu takdirde o en yüksek mertebeye ulaşabilir.

Ocak merkezli Aleviler söylemde bu öğretiyi sahiplenirler, fakat Alevi olmanın 
kalıtsal oluşundan ve makamlar arası eşitlik anlayışını benimsediklerinden dolayı 
uygulamada önemli farklılıklar gösterirler. 

Ocaklara bağlı Aleviler ‘dört kapı-kırk makam’ öğretisine dayanan şartları aşama 
yerine, dört ikrar bağı (rehber, pir, murşid ve musahip) olarak kabul etmektedirler. Buna 
göre, her Alevi (seyit veya aşiret kökenli olsun fark etmez) bir talip olarak doğar ve 
inancın gereklerini yerine getirmesi için üç ikrar bağı (rehber, pir, murşid) ona babadan 
kalır. Dördüncü bağ olan musahiplik ise kendi seçimiyle belirlenir. Talip açısından pir 
inancın merkezidir. Yalnızca o talibi sorgulamak, ceza vermek veya af etme hakkına 
sahiptir. Pir yılda bir yaptığı ziyaretle bu görevini yerine getirir. Talip pirin hizmetleri 

14 Ruhani yetkilerin korunmasında aşiret ve seyit ayrımı önemli bir işlev görmüştür. Bu anlayışa göre, 
Seyitler ve aşiret üyeleri arasında evlilikler, musahiplik ve kivrelik gibi bağlar yasaklanmıştır. Seyit aileleri 
yalnız kendi aralarında bu tür ilişkiler ve bağlar geliştirmişlerdir.En azından 20. yüzyılın başalrından 
itibaren bu kuralın geveştildiğini gösteren veriler mevcuttur.
15 Buyruklarda dört kapı-kırk makam düşüncesinin işlenişi için bkz Kaplan, s. 161-241. Bektaşiler'de 
uygulanışı için bkz. Birge, s. 102-114.
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karşısında ona 'çıralık' olarak adlandırılan bir maddi katkı yapar. Bu katkıdan bir pay, pir 
tarafından rehbere aktarılır. Rehber konum açısından taliple daha yakın bir ilişki 
halindedir; onu pirin huzuruna hazırlamak ve dini bilgileri öğretmekle yükümlüdür. 
Murşid ile talip arası bağ, pir üzerinden yürüyen dolaylı bir ilişkidir. Murşide ulaşmak 
için pire bağlılık şarttır. Çünkü o, talibin pirine pirdir. O, piri denetlemekle yükümlüdür 
ve ancak yedi yılda bir murşidi olduğu kesimleri ziyaret etme hakkına sahiptir. 

Bu makamların sahiplerinin her biri aynı zamanda zahiri ve batıni dünyanın farklı 
boyutlarını da temsil etmektedirler. Birden fazla eşanlama sahip bu sistem, Tablo 2’de 
temsilcileriyle birlikte verilmiştir. 

   Tablo 2: Dört ikrar, dört makam, dört kapı, dört mana

Rehber = Şeriat = Cebrail = Akıl 

Pir = Tarikat = Ali = Fam
               Talip

Murşid = Marifet = Muhammed = İzan

Musahip = Hakikat = Allah = Marifet

Dört kapı-kırk makam anlayışı söylemde Alevi kitleleri tarafından kabul görsede, 
pratikte bunun yerini alan bütünsel yaklaşımlara tanıklık etmek de mümkündür. Örneğin 
Dersim bölgesinde dile getirilen inanca göre, yaşam iki kapıdan ibarettir. Bunlar ‘Çeberê 
Xer-Çeberê Xırabın’ (Hayır kapısı-Kötülük kapısı) veya ‘Çeberê Roştiye-Çeberê Tariye’ 
(Aydınlık Kapısı-Karanlık Kapısı) olarak adlandırılır. Tanrı insanlara hayır ve aydınlık 
kapısında kalmaları için kendisinden 30 özellik vermiştir. Bunlardan en önemli olanları 
akıl, algılama (fam), yorumlama (izan) ve uygulama (marifet) becerisiyle ifade edilir. 
Rehber, pir ve murşid ona bu yolu sürmesi için (aşılması gereken birer kapı değil) destek 
sunmakla görevlidirler. Her makam batıni dünyanın temel isimlerinin zahiri temsilcisi 
olarak görüldüklerinden, onlara bağlılık da böylelikle özel bir anlam kazanır. 

Kalıtsal bağlara dönüştürülmüş bu doktrin, tekke örgütlenmesinde kullanılan 
kavramları da böylece kendi toplumsal yapısıyla uyuşumlu hale getirmiştir. Şeriat, 
tarikat, marifet ve hakikat gibi aşamalar temsiliyet düzeyinde anlamlaştırılmıştır. Bu 
yüzden kimi zaman bu kapılar, 'Rehber Kapısı', 'Pir Kapısı', Murşid Kapısı' ve 'Musahip 
Kapısı' olarak da adlandırılır. Talip inancın üyesi olduğunu, bu makamları temsil eden 
kişilere ve onların yoluna bağlılığıyla kanıtlar.16Bunun sınanması ise, kendi iradesiyle 
seçtiği ve yaşam boyu bağlı kalacağı musahibi aracılığıyla gerçekleşir.  Hakikat yolunda 
en önemli sınav burada verildiği için musahiplik, ikrar kardeşliği, ahiret kardeşliği veya 
yol kardeşliği olarak da adlandırılır.17Musahiplik uygulaması, ocak merkezli Alevileri 
Bektaşi örgütlenmesinden ayıran önemli bir özelliktir. 

16 Bu açıdan bakıldığında bölgede inanç için kullanılan 'Raa Haqi-Riya Haqi' (Hak Yolu) ve 'Evlade Rae' 
(Yol Evlatları) gibi terimler genel yaklaşımlarıyla uyumludur. 
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Makamların babadan oğula devri yanısıra bu örgütlenmenin ikinci önemli kuralı, 
eşitlik ilkesine dayanmaktadır. Peygamber’in kızı Fatma ve amcasının oğlu Ali soyundan 
gelen her seyit eşit görülür. Bu yüzden bir seyitin bağlı olduğu İmam veya temsil ettiği 
makam, onun niteliği hakkında hiyerarşik bir üstünlük ifade etmez. Bu düşünce, seyitler 
tarafından ‘Hak bir'dir’, ‘El ele el hakka’ gibi söylemlerle ifade edilmektedir. 

Eşitlik ilkesi, bölgedeki seyit örgütlenmesinin kalıcılaşmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Bu uygulama sayesinde seyit aileleri arasında açık rekabet engellenmiştir. 
Her talip kendi atasından devraldığı seyite olan bağlılığı sürdürmelidir; ondan kopup 
başka bir pir'e veya rehber'e bağlanmak düşkünlük olarak nitelendirilir. Keza her pir 
yalnızca kendi taliplerini sorgulayabilir ve onlardan çıralık alabilir; bu yüzden, başka 
pirler'e bağlı talipleri kendi ocağına dahil etme çabası da kabul görmez. Bu uygulama 
talip nüfusunun değişmediği ve aynı coğrafya paylaşıldığı süre boyunca sorunsuz 
işleyebilir; fakat nüfus artışı ve göçler bu oluşumun yeniden şekillenmesini de 
beraberinde getirmiştir. Talip aşiretlerin uzak bölgelere göçmesiyle oluşabilecek 
kopmalar ve sorunlar, seyit aileleri tarafından aynı kurallar çevresinde yeni altkollar 
oluşturarak ve makam bölüşümleriyle aşılmaya çalışılmıştır.18

  Eşitlik anlayışı, dört makamlı örgütlenmenin işlevselliğini de bir derece 
azaltmıştır. Rehberin verdiği karar pir'e; pirin verdiği karar ise murşid'e şikayet edilemez.
Bu da kimi durumlarda, örneğin pirin olmadığı yerde, rehberin konumunu güçlendirmiş, 
murşidin olmadığı yerde ise pirin. Diğer yandan bu uygulama – ileride göreceğimiz gibi, 
seyit aileleri arasında gerçekleştirilmiş ruhani bağların ve örgütlenmenin farklı ocakları 
bir arada tutmanın ötesinde ne tür bir işlevi olduğu konusunda sorular sormamıza neden 
olmaktadır.

Seyit ailelerinin kendi aralarında (ve aşiretlerle) böylesi geniş bir coğrafyada 
kurdukları yapının tarihsel arka planı henüz aydınlığa kavuşturulmamıştır. Ocak 
kurucularının ne zaman bu bölgelerde faliyetlerine başladıkları veya aşiretlerle kurdukları
bağlar, hangi ortamda ve hangi esaslara göre şekillendiği konusunda bilgilerimiz son 
derece zayıftır. Aynı bilgi eksikliği, hangi seyit ailesinin hangi aşirete (veya aşiret 
kollarına) rehber, pir veya murşid olduğu konusunda da bulunmaktadır. Bu eksiklikleri 
bilmekle beraber, elimizdeki veriler, en azından ocaklar arası bağlar konusunda kimi 
tespitler yapmamıza olanak sunmaktadır.
 

17 Kimi sıralamalarda musahiplik Marifet kapısını temsil etmektedir (bkz. Bumke, s. 168). Müsahiplik 
olgusu güçlü bir Batıni anlatıyla da desteklenir. Yaratılış, melek Cebrail’in Allah ile buluşması ve müsahip 
olmasıyla başlar. Allah Cebrail aracılığıyla adım adım istemlerini gerçekleştirmeye yönelir. Sonra Cebrail 
bir 'yanlış' davranışta bulunur ve bu yüzden kendisini Allah’a layık görmez ve batıni dünyadan ayrılır. Yeni
bir müsahip aramak için uzun bir yolculuğa başlar. Bir zaman sonra ışık saçan bir kubbe görür; kubbenin 
içinde ise iki başlı bir vücud belirir. Biri Muhammed öteki Ali; ikisi musahiptir. Cebrail yine yanlız 
kalır.Bu sefer, Cebrail’e musahip olması için insanın yaratılması kararı alınır. Cebrail, Adem olarak 
adlandırılacak musahibiyle yeniden Allah’a ulaşmak için yolculuğuna başlayacaktır. Adem, Cebrail-
Muhammed ve Ali gözeteminde yaratıldığından, Adem’in soyundan gelen insan da rehber, pir ve murşid’in
gözetiminde olmalıdır.    
18 Aşiret göçleri ocak ailelerinin bölgesel dağılımlarının da en önemli nedeni olmuştur. Özellikle güçlü 
aşiretler göç sonrası, kendi pirlerine toprak ve mülk vererek yakınlarında bulunmalarını sağlamışlardır. 
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2. Bölüm: Seyitler ve Ocaklar

Dersim ocakları yaygın bilinenin aksine Baba Mansur, Kureyşan, Ağuçan ve 
Derviş Cemal ile sınırlı değildir. Seyitler ve ocaklar listesini tamamlayabilmek için şu 
isimleri de bu gruba dahil etmek gerekmektedir:  Derviş Gevr (Dewres Gewr), Seyit 
Sabun (Seyit Savul ve Seyit Safi olarak da adlandırılır), Şeyh Ahmet (Şıx Amed), İmam 
Rıza, İmam Musai Kazım, Cemal Abdal (Cemal Avdel), Sinemilli, Şeyh Hasan (Şıx 
Hesen), Sarı Saltuk, Şeyh Delil Berhican (Şıx Delil Berxican), Pilvenk, Celal Abbas, Pir 
Sultan Abdal, Sultan Munzur, Şeyh Çoban, Karapirbad, Koca Leşger, Hüseyin Abdal.19

Sıralanan bu ocaklar, Maraş, Malatya, Adıyaman, Sivas, Elazığ, Bingöl, Erzurum,
Erzincan, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Yozgat, Kayseri (Sarız) ve Kars’a kadar bulunan
bölgede bulunan, Zazaca (Kırmancki) ve Kurmanci (Kırdaşki) konuşan Kürt Alevi 
aşiretlere seyitlik yapmaktadırlar.

Seyit ailelerinin üyeleri, farklı ocakların aynı kökenden geldiklerini ve hiç bir 
ocağın diğerinden üstün olmadığı söylemine sahiptirler. Buna rağmen aralarında 
rahatlıkla gözlemlenebilecek ayrıcalıklı özellikler vardır. Aslında bunların bir bölümü 
onlar tarafından da, yüksek sesle olmasa da, vurgulanır. Bu tür değerlendirmelerde 
genelde tarihsel göndermeler yapılır. Bunlardan birisi, secere sahibi olmayan ocakların 
seyit ünvanı taşıyamayacağı iddiasıdır. Buna göre, secere sahibi olmayanlar ‘dikme’ 
ocaklardır; bunlar seyit kökenli ocaklardan ayrılmış veya onlardan icazet alarak görev 
yaptıklarından asli ocaklardan bir derece düşük görülmelidirler.20Bir diğer iddia ise, bağlı 
olunan İmam ile temsil edilen makam arası ilişkiye dayanır. Sıralama şöyle yapılır: İmam
Zeynel Abidin’den gelenler murşid, İmam Rıza’dan gelenler pir ve İmam Musa’dan 
gelenler ise rehber makamına sahiptir. Daha az duyulan bir sınıflandırma, bağlı olunan 
dergâhlarla ilgilidir. Kimi seyit ailelerine mensup kişiler Kerbela, Erdebil ve Hacı Bektaş 
merkezleriyle ilişkilerinden çıkarak konumlarını açıklarlar. Onlara göre, ilk önce Kerbela,
sonra Erdebil ve en son Hacı Bektaş gelir. Kerbela dergâhına bağlı olanlar daha eskidirler
ve bu yüzden murşidlik makamına sahiptirler. Diğer dergâhlara bağlı olanlar Kerbela 
dergâhından sonra geldikleri için yalnız pirlik ve rehberlik yapabilirler. Ağuçan ve Baba 
Mansurlular doğrudan Kerbela dergâhına bağlı olduklarını dile getirirler; Seyit Sabunlar 
ve Şeyh Ahmetler Erdebil Dergâhı’ndan, Derviş Cemal’in ise icazetini Hacı Bektaş’tan 
aldığı aktarılır.21 

Seyit aileleri tarafından yapılan bu tür değerlendirmelerin tümü sorunlu ve çoğu 
zaman yalnız iddiayı dile getiren ocak üyeleri tarafından sahiplenilir. Örneğin, Derviş 
Cemaller, Şeyh Hasanların seyit değil ‘atanmış/dikme’ olduklarını belirtirler; fakat Şeyh 
Hasanlara bağlı kimi aileler (Seyit Kemal) secere sahibidir.22Yine İmam Rıza ocağının 
elinde halihazırda bir secere yoktur fakat, oldukça etkili ve geniş bir alanda seyitlik 
yapmayı sürdürmektedirler. Keza bazı secerelerin kime ait olduğu da ilginç tartışmalara 
neden olabilmektedir.23Makam ve İmam bağlantılı iddialar da aynı derecede sorunludur. 
Örneğin pirlik makamında bulunan Kureyşanlar İmam Bakır’dan geldiklerini aktarırlar; 

19 Popüler söylemde ‘12 Dersim Ocağı’ tabiri sıkça kullanılır. 
20 Secerelerin sorunsallığı ile ilgili bir değerlendirme için bkz. Birdoğan, 1995, s. 183-265; Bayrak, 2009; 
Muxundi, 2006; Munzuroğlu 2002.
21 Kaynak kişiler: Ali K.(Baba Mansur),  Nesimi K (Derviş Gewr), Resul S. (Derviş Cemal). 
22 Bkz. Sevgen, 1951.
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oysa belirtilen kurala göre pirlik yapabilmeleri için, İmam Rıza’dan gelmiş olmaları 
gerekmektedir.24Kimi kaynaklara göre murşid olan Baba Mansur’un soyu da İmam 
Bakır’a bağlanır.25Aynı şekilde pirlik makamında bulunan İmam Rıza ocağı aslında, 
İmam Rıza değil onun oğlu ve dokuzuncu İmam olan Taki’den gelmektedir.26Derviş 
Cemal ailesi hakkında iki iddia vardır: birisinde soyları Musa-i Kazım’a, diğerinde ise 
Zeynel Abidin’e bağlanır.27 

Seyit aileleri ve ocaklar hakkında dayanağı zayıf bu tür genellendirmeler yerine 
somut verilerden çıkarak sınıflandırmalar yapmak daha az sorunludur. Her şeyden önce 
burada sıralanan ocakların tümünün eşit sayıda aşiret talipleri olmadığını vurgulamak 
gerekmektedir. Örneğin Baba Mansur, Kureyşan, Ağuçan, Derviş Cemal, Sinemilli ve 
İmam Rıza seyitleri birden fazla aşiret ve bölge üzerinde seyitlik yaparlar. Buna karşın 
Derviş Gewr, Şeyh Delil Berxican28, Şeyh Çoban sınırlı bölge ve aşiret üzerinde bağlara 
sahiptirler.29 Cemal Abdal30, Celal Abbas, Koca Leşger gibi ocakların talipleri bir aşiret 
veya bir aşiretin alt kolları; Sultan Munzur, Hüseyin Abdal, Ali Abbas ve Pir Sultan 
Abdal gibi ocakların talipleri ise kendi yerleşim birimleri çevreleriyle sınırlıdır. Kimi 
seyit aileleri, saygın adları olmasına rağmen, bölgedeki aşiretler nezdinde talipleri 
olmayıp, yalnızca farklı seyit aileleri arasında ruhani ilişkilerde görev üstlenirler: Sarı 
Saltık, Şeyh Ahmet, Seyit Sabun bu gruptandır. 

Ocak ailelerinden aşiretlerle içiçe geçmiş olanlar da vardır. Bu ocaklar ya bağlı 
oldukları aşiretin içinden çıkmış ya da bir aşiretle kaynaşmasından dolayı böyle anılıyor 
olabilirler. Bu grubun bir örneği Şeyh Hasanlar’dır. Batı Dersim ve Erzincan hattında 
yirmiye yakın aşiret bu birliği oluşturur. Şeyh Hasanlar’ın pirleri önemli ölçüde Derviş 
Cemaller’den gelirken –küçük bir bölümün rehber ve pirleri Baba Mansurlar’dır-; buna 
karşın birliğin Seydan kolunun rehberleri aşiretlerin altkollarından gelmektedirler.31 
Sinemilli aşiretinin bağlı olduğu Kalender Ocağı da Sinemillilerin bir altkoludur. 
Kalender Ocağı buna rağmen aşiret sınırlarını aşmış, Malatya, Maraş, Adıyaman ve Sarız
bölgesinden Atma, Kurecik, Alhas gibi aşiretleri de kendisine bağlamıştır. Aşiret-ocak 

23 Derviş Gewr ve Kureyşan ocağı mensupları arası secere üzerinden yürütülen tartışmalar bunun için iyi 
bir örnektir. İki ailenin aynı secereyi sahiplenmesi karşılıklı ağır suçlamalara kadar varmıştır. (Bkz. Aytaş, 
2010, s. 393-413; ve Çelker)
24 Kureyşanların İmam Musa’dan geldiklerini aktaranlar da vardır. (Bkz. Öztürk, s. 46)  
25 Bkz. Öztürk, s. 45; Balaban, s. 283.
26 İmam Musa ve oğlu İmam Rıza isimlerinin ocak ailelerince öne çıkartılması, İmam Rıza (ve kardeşi 
İbrahim-al-Mucab’ın) Horasan’a sığınan İmamlar olarak bilinmelerinden kaynaklanır. Hacı Bektaş da 
İbrahim-al Mucab üzerinden Musa-ı Kazım’a bağlanır. Anadolu’daki ocaklarda Horasan söylemini 
desteklemek ve Hacı Bektaş’a yakın görünmek için bu isimlerin öne çıkartıldığını iddia edenler de vardır.
27 Bkz. Yalçın, s. 1-19; ve Tee, s. 388.
28 Gültekin (2006).
29 Merkezi Pertek Zeve köyü olan bu küçük ocağın üyeleri ve talipleri daha çok Adıyaman, Malatya, 
Erzurum ve Çorum’da vardırlar. (Bkz. Gültekin, 2004, s. 163-186; ve Gültekin, 2005; Şeyh Çoban için bkz.
Onarlı, 1999)
30 Köksal, s. 63.
31 Şeyh Hasanların baş rehberleri Abbasan ailesindendir; bu görevi son üstlenen kişi, 1937 yılında idam 
edilen Seyit Rıza'ydı. Seyit Kemaller, Şeyh Hasan’ın Seydan kolundan Kalan grubunun rehberidir; 
Nenkanlar, Qozu (Koç Uşağı) grubunun; Asurlulara bağlı Babo ailesi ise, Dem-Asur aşiretlerinin 
rehberidir.
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kaynaşmasında İzol32, Pilvenk33 ve Milan (Milu) daha küçük örnekleri temsil 
etmektedirler. Cemal Abdal Ocağı bağımsız bir ocak olmasına rağmen talip aşireti 
Şadillilerle özdeşleşmiş bir durumdadır. Kimi ocakların ise bir türbe/köy etrafında 
şekillendiğine tanıklık ediyoruz: Pertek Zeve köyünde bulunan Sultan Hıdır (Üryan 
Hızır)34ve Sivas’ta bulunan Hüseyin Abdal Ocağı bu gruba verilecek örneklerdendir.

Seyit ailelerinin yerleşim merkezleri olarak üç bölge öne çıkmaktadır: Malatya 
(Adıyaman (Hısn-ı Mansur) dahil), Elazığ ve Dersim. Sözlü aktarımda Hısn-ı Mansur iki 
önemli seyit ailesinin atalarının (Kureyş ve Baba Mansur) ilk yerleşim bölgesi olarak 
geçer. Bu evliyalar Dersim’e Elazığ üzerinden gelmişlerdir. Seyit Sabun, Şeyh Ahmet, 
Sultan Hıdır, İmam Rıza, Cemal Abdal ve Sinemilli ocaklarının merkezi Elazığ olup; bu 
ocakların sonraki durağı Dersim ve Maraş (Sinemilli) olmuştur. Derviş Cemaller için 
Dersim, Malatya’dan sonraki duraklarıdır. Yalnızca Derviş Gewr ve Ağuçan Anadolu’da 
ilk yerleşim bölgeleri olarak Dersim’i vermektedirler. Ocakların büyük bölümü için 
Dersim son durakları olmasına rağmen, bölgenin önemi ve anlamı bunun ötesindedir. 
Kimi ocaklar fiilen bu bölgede ikamet etmiyor olsalar bile (örneğin İmam Rıza, Şeyh 
Çoban gibi), söylemleri, bu bölgeden geldikleri veya merkezi köylerinin Dersim’de 
bulunduğu yönündedir. Dersim'de yerleşik olup atalarının buralı olmadığını belirten 
yalnızca iki ocak vardır: Sarı Saltıklar ve Pir Sultan Abdallar. Sarı Saltıklar soylarını 
birden fazla mekanda bulunmuş efsanevi bir ataya dayandırırlar; Pir Sultanlar ise 
Pülümür Hacılar köyünde ikamet eder ve atalarının Sivas Banazlı ozan Pir Sultan 
olduğunu belirtirler.  

Dersim içerisinde de ocakların merkez köylerinin belirli ilçelerde yoğunlaştığını 
görmekteyiz. Baba Mansur, Derviş Gewr, Şeyh Çoban, Cemal Abdal, Seyit Sabun, Şeyh 
Ahmet  Mazgirt’de (kısmen Karakoçan) bulunurlar. Doğu Dersim’li bu gruba Nazmiye 
merkezli Kureyşanları da dahil etmek gerekmektedir; tarihsel olarak Nazmiye Mazgirt’e 
dahil bir ilçe olmasının yanısıra Kureyşanların dinsel bağları da bu grup içerisinde 
şekillenmiştir. Ağuçan, Derviş Cemal, İmam Rıza, Şeyh Hasan, Şeyh Delil Berxican, 
Sultan Hıdır, Milan, Pilvenk, Celal Abbas Hozat-Pertek merkezli olup Batı Dersimli 
grubu oluştururlar. Bu grupta olan ocaklardan yalnız Derviş Cemaller, bizzat Batı 
Dersim’de birçok kolları olup, bu bölgedeki aşiretlerin büyük bölümüne seyitlik yaparlar.
Ağuçan, İmam Rıza, Celal Abbas, Sultan Hıdır gibi diğer Batı Dersimli ocakların genelde
yalnız merkezi köyleri Dersim’de bulunmakta; bu ocaklara bağlı aşiretler Dersim’i 
çevreleyen illerdedirler. 

Ocakların geçmişleriyle ilgili aktardıkları keramet hikayelerinin geçtiği mekanlar 
içerisinde de Dersim öne çıkmaktadır. Baba Mansur'un duvarı yürüttüğü yer Mazgirt’e 
bağlı Muhundu’dur. Kureyş'in kerametlerini gösterdiği mekan Nazmiye-Mazgirt 
bölgesidir. Hozat merkezli Derviş Cemal’in Şeyh Hasan’a keramet gösterdiği yer 
(Ovacık) Tujik Baba’dır. Ağuçan ise  Hozat-Bargini’den çıkarak Bağin’de (veya 
Diyarbakır’da) kerametini göstermiştir. İmam Rızaların atası Hesen Xelife, Murat nehrini
geçip Pertek’e gitmek isterken keramet gösterir. Derviş Gewr ve Cemal Abdal’ın keramet
mekanı Mazgirt ve Bağin’dir. Yine Sultan Hıdır’ın tüm kerametleri Pertek’de gerçekleşir.

32 Muxundi (2006, s. 53) İzolların rehberlerinin de kendi içlerinden Ali Reywer ailesinden olduğunu 
aktarıyor.  
33 Pilvenk ve Şeyh Delil Berxican ilişkisi için bkz. Gültekin, 2006.
34 Gültekin, 2004; ve Gülten.
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Seyitlerin ilk keramet gösterileri bölgede bulunmuş Sultanlar ve birbirlerinin 
huzurunda olmuştur. Sultanlara gösterdikleri kerametlerle bölgedeki aşiretler üzerindeki 
makamlarını ‘resmileştirmişlerdir’. Birbirlerine karşı gösterdikleri kerametlerle de, ileride
göreceğimiz gibi, aralarındaki ilişkileri biçimlendirmişlerdir. Bu keramet 
gösterimlerindeki hikayeler sık sık birbirleriyle örtüşmekte veya adlar yer 
değiştirmektedir. Ağucan’ın gösterdiği keramet, bir başka yerde Kureyş için aktarılır. Ya 
da yanan fırından sağ çıkma kerameti Kureyş, Derviş Gewr, Ağuçan veya İmam Rıza 
ataları için anlatılır. Buna karşın bazı keramet türleri bir ocakla ilişkilendirilebilir: 
örneğin, zehir içip sağ kurtulma mucizesi yalnız Ağuçan için verilmektedir.

Tarihsel mekanla talip aşiretler arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Örneğin, 
Karakoçan-Mazgirt hattında konumlanan ocaklar Doğu Dersim’de yaşayan ve buradan 
göç etmiş aşiretlere pirlik yaparlar. Yine Hozat-Pertek merkezli ocaklar ise Batı 
Dersim’de yerleşik (veya buradan göçetmiş) aşiretlere bakarlar. Cumhuriyet dönemine 
kadar geçen dört yüzyılda yaşanan değişik göç dalgalarına rağmen, ocakların aşiretlerle 
kurdukları bağları önemli ölçüde sürekli kılmış olmaları şaşırtıcıdır. Bunun için ilginç bir 
örnek İmam Rıza Ocağı’dır. Tarihsel merkezleri Pertek olarak aktarılan bu ocağa bağlı 
aşiretler, 17. yüzyıldan başlayarak Çorum, Amasya, Erzurum’a kadar değişik bölgelere 
yerleştirilmişler. İmam Rıza Ocağı'nın üyeleri taliplerinin izinde bu bölgelere göç edip, 
günümüzde halen bu ocak üyeleri bu bölgelerdeki Alevi Kürt aşiretlerine pirlik 
yapmaktadırlar.

Ocakların dil bazında dağılımı da ilgiye değerdir. Bunlardan yalnızca Derviş 
Cemal, Şıx Hesen ve Kureyş ağırlıklı olarak Zazaca konuşmaktadır. Baba Mansur, Derviş
Gewr, Şıx Ahmed, Celal Abbas ocaklarında Kurmanci yaygın olmasına karşın, Zazaca 
konuşan kollara da sahiptir. Geri kalan ocakların tümünde (Ağuçan, İmam Rıza, Şeyh 
Çoban, Cemal Abdal ve Sinemilli vd) Kurmanci hakimdir. Ocaklarda dil şekillenmesi 
tamamen onlara bağlı olan aşiretlere göre gerçekleşmiştir. Örneğin Kureyşanlar Dersim 
içerisinde ağırlıklı Zazaca konuşurken; Ovacık-Hozat sınırlarında ikamet eden ve Rutan 
aşiretine bakan Kureyşan kolu Kurmanci konuşur. Kureyşanların Adıyaman kolu ise 
yalnızca Kurmanci konuşur. Ağuçanların merkez köyleri Bargini ve Bargini’den 
Erzincan’a göçetmiş olanları hariç, tüm kollarının dili  Kurmanci’dir; Bargini ve Erzincan
Ağuçanları ise Kurmanci ve Zazaca’ya hakimdirler. Dil açısından Baba Mansur seyitleri 
tam anlamıyla Alevi Kürtlerin aynası gibidirler. Bu ailede değişik kollar ve bazen de aynı
kolun alt grupları arasında dil farklılığı oluşmuştur. Örneğin Baba Mansur Seyit Kasım 
kolu ağırlıklı Kurmanci konuşurken, Seyit Mahmud kolunda Zazaca öne çıkmaktadır. 
Yine Seyit Mahmud kolundan Pülümür-Tosniyi (Tahsini) merkezli Seyit İbrahimler’in 
dili Zazaca iken, Zara merkezli Seyit Şahverdiler Kurmanci konuşur; fakat Seyit 
Şahverdilere bağlı ve Ovacık Mercan’da yaşayan küçük bir altkolun dili ise Zazaca’dır. 
Dil farklılaşmasının geçmiş dönemlerde sorun olmadığı, Zazaca ve Kurmanci arası dil 
geçişlerin yaşandığı bilgileri aktarılmaktadır. Talipleri geniş bölgelere yayılmış seyitler 
genelde Kurmanci ve Zazacaya hakimdiler. Bu ocaklardan yalnızca Sarı Saltık ve Pir 
Sultan Abdallar anadillerinin Türkçe olduğunu belirtirler.35 

35 Her iki ocağın da bölgedeki aşiretler nezdinde talipleri olmadığı ve oldukça düşük nüfuslarının olduğunu 
belirtmek gerekir. Sarı Saltıkların  Derviş Cemallerin bir koluna pirlik yapmalarından dolayı bölgedeki 
ocak sistemine entegre olduklarını görmekteyiz. Dersimli Sarı Saltıklar Zazaca ve Kurmanci de konuşurlar.
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Ocaklarla ilgili son saptama onların iç örgütlenmeleriyle ilgilidir. Özellikle 
kalabalık nüfusu olan, geniş bir coğrafyada birden fazla aşirete pirlik yapan seyit 
ailelerinde farklı altkolların birbirlerine rehber ve pir olarak bağlandıklarını da 
görmekteyiz. Örneğin  Baba Mansurların iç örgütlenmesi üç kol üzerinden yürümekte: 
Seyit Mahmud, Seyit İbrahim ve Seyit Kasım. Bu üç kola üç farklı makam verilmiş. 
Bunlardan en büyük kardeş olan Seyit Mahmud daha çok aşiretlerden sorumlu tutulmuş; 
Seyit İbrahim’e rehberlik, en küçük kardeş Seyit Kasım’a ise pirlik makamı verilmiştir.36 
(Bu makamlar yalnızca iç örgütlenmelerinde anlam taşıyor; aşiretler bazında her kol 
rehberlik ve pirlik yapabiliyor.) Ağuçanlar da üç kol üzerinden örgütlüler. Seyit Mençek 
olarak bilinen grup, ağırlıklı olarak ailenin merkez köyü olan Hozat Bargini’de ikamet 
etmektedir. Koca Seyit olarak adlandırılanlar Elazığ Sün köyüne yerleşmişlerdir. 
Çemişgezek merkezli Mir Seyitler ise Erzincan ve Malatya’da yaşarlar. Ağuçanların iç 
örgütlenmeleri merkez köyleri olan Bargini üzerinden yürümektedir. Burada Seyit 
Mençeklerin alt kollarından Seyit Hasanlar rehberlik, Seyit Kekyanlar ise Ağuçanların 
tüm kollarına pirlik yaparlar.  Ağuçanlıların Mir Seyit ve Koca Seyit olarak bilinen ana 
kolları ise daha çok kendileri dışındaki ocaklara ve farklı aşiretlere pirlik/murşidlik 
yapmaktadırlar.37 

Derviş Cemaller de buna yakın bir örgütlenmeye sahiptirler. Onların iç 
örgütlenmesinde pirliği Derviş Cemal’in dört oğlundan en büyüğü Seyit Hasan üstlenir. 
Pirler bu kola mensup Şıxolar ailesinde gelirler ve Erzincan Zurun köyünde ikamet 
ederler.  Bu ocağın rehberleri küçük kardeş Seyit Kemal ailesinden gelmektedir. Ortancı 
kardeşler Seyit Hacı ve Seyit Hüseyin Şeyh Hasan aşiretlerine bakarlar.38Yine Maraş, 
Malatya, Adıyaman, Sarız hattında önemli bir aşiret olan Sinemillilerin ocak ailesi de 
kendi içlerinde Elbistan-Kantarma köyünden Kalenderliler ile Erzincan’da bulunan 
Nadarlar koluna bağlıdır. Kalenderin dört erkek çocuğundan ocak görevi Dedan koluna 
verilmiştir. Keza Dedan kolundan da dört altkol türemiş ve bu altkollardan Bektaşanlar 
pirlik, Memikanlar’da rehberlik yapmaktadır.39Aynı örgütlenme yöntemi İmam Rıza 
Ocağında da geçerlidir. Pertek-Paşavenk merkezli bu ocak da rehber ve pirlerini Seyitler 
ve Şah İsmail kollarından seçmektedir. 

Kalabalık nüfusuyla tanınan Kureyşan seyitleri ise farklılık gösterir. Kureyşan 
içinde 12 kol olduğu aktarılır; fakat bu kollar arası pir-rehber bazında bir iç örgütlenme 
mevcut değildir. Kureyşanların rehber ve pirleri önemli oranda Baba Mansurlardan 
gelmektedir.40Daha küçük ölçekli olan Derviş Gewrlerin de Kureyşanlara benzeyen bir 
örgütlenmeleri vardır. Derviş Gewrleri temsil eden üç kol: Derviş Ali, Mir Ali ve Teyyar 
Ali’dir. Bunlardan yalnızca Mir Ali rehberlik görevini Derviş Gewre bağlı olan Baba 
Mansurlara ve Hormek aşiretine yapmaktadır. 

Ocak içi örgütlenmede makam sahibi olan ailelerin, ocakların merkez köylerinde 
ikamet ettiklerine tanıklık etmekteyiz: Ağuçanlar’dan Seyit Mençekler Bargini’de, Derviş

36 Baba Mansurlarla ilgili bu veriler Abdullah Bilgili’den alınmıştır.
37 Ağuçanlar hakkında bu bilgiler Sabır Güler tarafından aktarılmıştır.
38 Derviş Cemaller ile ilgili bu bilgiler Davut Sever’den alınmıştır. Derviş Cemaller için ayrıca bkz. Yalçın, 
Taşkesen ve Tee. 
39 Sinemillliler için bkz. Karakaya-Stump, 2006.
40 Kureyşanlar için bkz. Çakmak, Kekil, Özcan; Kimi Kureyşan kollarının (Varto-Hınıs bölgesinde) 
rehberlerinin Derviş Gewr seyitleri olduğunu belirtenler de vardır.   
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Cemaller’den Seyit Hasanlar Zurun köyünde, Baba Mansurlar’dan Seyit Kasımlar 
Lödek’te, Sinemilliler’den Kalenderlerin Kantarma’da olduğu gibi. Ocaklar içinde en 
fazla coğrafik dağılım, aşiretlere rehberlik/pirlik yapan kollarında görülmektedir. 

ağuçan: sere çavan / ağuçan: sere çelan

Ocaklar hakkında yapabileceğimiz en önemli saptama, farklı seyit ailelerinin 
birbirleriyle olan ve yakın bir zamana kadar etkinliğini yitirmemiş pir-talip ilişkileri ile 
ilgilidir. Bu ilişkilerin çözümlenmesi aynı zamanda ocaklar arası bağların tarihsel 
geçmişi, dolayısıyla ocak örgütlenmesinin geçmişi konusunda da ipuçları verebilir. 

‘El ele el hakka’ veya ‘halka örgütlenmesi’ anlayışına göre inşa edildiği belirtilen 
seyitler arası örgütlenmeyle ilgili dört farklı model öne sürülmüştür. Bunlardan ilki,  
Dersim’i merkez alan tek çizelgeli, sınırlı sayıda ocağı kapsayan bir silsiledir. Buna göre, 
Derviş Cemal Sarı Saltık’a, Sarı Saltık Kureyşan’a, Kureyşan Baba Mansur’a ve Baba 
Mansur’da son olarak Ağuçan’a gider.41İkinci tanımlama, murşidlik konumundan 
çıkılarak verilir ve daha çok Doğu Dersim’li Kureyşan ve Baba Mansur üyelerince 
dillendirilir. Buna göre Dersim’de iki murşid ocağı vardır: Baba Mansur ve Ağuçan. 
Baba Mansur Doğu Dersim, Ağuçan ise Batı Dersim kökenli ocakların son durağıdır. Her
iki ocak murşid olmalarından dolayı her yıl çıralıklarını Kerbela dergâhına aktarmış ve 
buradan icazetnamelerini almışlardır. Üçüncü, ve daha kapsamlı bir model Gülsün Fırat 
(1997) tarafından sunulmuştur. Gülsün Fırat Doğu Dersim’de yaptığı alan çalışmasında 
farklı ilişki gruplarını saptamıştır. Fırat, Batı Dersim’de rehber, pir veya murşidliğin 
Derviş Cemaller’de olabileceği; Doğu Dersim’de Baba Mansur, Kureyş ve Derviş 
Gewr’in murşid, pir ve rehberlik yaptığı örnekler yanısıra Seyit Sabun, Baba Mansur ve 
Derviş Gewr olarak bu sıralamanın değişebileceğini tespit etmiştir. Fırat’ın bu bağlardan 
çıkarak hazırladığı çizelge Tablo 3’de verilmiştir: 

41 Bu sıralamayı ilk kez doksanlı yıllarda Derviş Cemalli pirlerden duymuştum. Birkaç farklı aileden de 
aynı isimleri duyduğumda bunun doğru olduğu sonucuna varmıştım (bkz. Gezik, s. 161); Bu sıralamaya 
benzer bir ilişki ağını ise ilk kez Naşit Hakkı Uluğ  aktarmıştır. Ona göre seyitler arası dereceler keramet, 
servet ve nüfuzlarına göre farkılık göstermekteydi. Buna göre birinci derecede Hacı Bektaş, ikinci derecede
Ağuçan, üçüncü derecede Seyit Sabun, dördüncü derecede Baba Mansurlar ve en sonda Kureyşanlar 
bulunmaktadır. (Uluğ, s. 77)
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        Tablo 3: Seyitler arası pir-talip bağları (Gülsün Fırat)

Hacı Bektaş Dergahı

Ağuçan Ağuçan

       Baba Mansur               Sarı Saltık
          Derviş Cemal(Rehber)

Kureyşan                       

Talip      Talip

Ocaklarla ilgili dördüncü bir sınıflandırma, Hamza Aksüt’ün yakın bir dönem 
önce yayınlanan çalışmasında verilmiştir. Aksüt, Anadolu’da varolan ocakların tümünü 
işlediği kitabında, farklı gruplandırmalar yapmıştır. Yazar, Kürt Alevi aşiretler üzerinde 
etkili seyit ocaklarını 3 gruba ayırmıştır: bunlardan Baba Mansur Ocağı grubu Kureyşan 
ve Derviş Gewr'i; Şeyh Ahmet grubu Derviş Cemal’i; ve en büyük grubu temsil eden 
Ağuçan’a bölgedeki tüm diğer ocakları dahil etmiştir. Aksüt, bu üç grubu birbirlerinden 
bağımsız bütünlükler olarak vermektedir.

Bu dört farklı modelde en önemli ortak özellik, Ağuçanların sahip olduğu  
konumdur. Bunun dışında tümü eksik ve yanlış bilgiler içermektedir. İlk iki modelde 
birçok ocak yok sayılmış ve ocaklar arası karmaşık bağlar görülmemiştir. Gülsün Fırat 
tarafından verilen silsile de ocaklar arası bağların yalnızca bir bölümünü yansıtmıştır. 
Ayrıca bu modelde en üst makam olarak Hacı Bektaş verilmiş ki, bu, ileride göreceğimiz 
gibi yanlıştır.  Ocaklar hakkında en kapsayıcı çalışmayı yapmış Aksüt’de ocak aileleri 
arasında alt düzeyde kurulu ilişkilere girilmemiş ve bağlar tek halkalı bir ilişki ağı olarak 
verilmiştir. Bölgede faal ocaklar arası örgütlenmenin en önemli özelliklerinden birisi tam 
da bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Farklı kaynaklardan toplanan bilgiler, bu örgütlenmenin değişik silsileler 
üzerinden yürüyen bir ‘ilişkiler bütünü’ olduğunu gösteriyor. Örneğin, Aksüt’ün 
Ağuçan’dan bağımsız olarak verdiği Baba Mansur ve Şeyh Ahmet ocak grupları, 
Ağuçanlara bağlıdır. Üstelik Şeyh Ahmet ocağı, Derviş Cemal’in değil, Baba 
Mansur’ların piridir; Derviş Cemal ise Ağuçanlarla ilişkisini Sarı Saltuk üzerinden 
kurmaktadır. Bir bütün olarak bakılıdığında Ağuçan altında şekillenen seyitler arası pir-
talip bağları, Tablo 4’de verilmiştir.42

42 Burada sunulan veriler olanaklar dahilinde yapılan özel röportajlara ve yanı sıra ikincil kaynaklara 
dayanmaktadır. İkincil kaynaklardan ise özellikle seyit aileleriyle yapılan röportajlar esas alınmıştır;  
sunulan şema bu yönde sınırlı olanakların ürünü olsa da konu hakkında şimdiye kadar yapılan tahlilleri 
aşmaktadır. Şema’da yer alan ocaklardan İmam Musa-i Kazım-Beyazıd Bistami ve Sultan Munzur-Pir 
Sultan Abdal ile ilgili veriler Aydın’dan (2002; ve 2008, s. 341 ve 463) alınmıştır. İmam Musa-i Kazım 
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Tablo 4’de görülen her halka başlı başına değerlendirilmelidir. Bunun içinde tüm 
seyit ailelerin iç örgütlenmeleri hakkında verilerin toplanması ve bu ailelerin kendi 
geçmişleri ve ruhani ilişkide oldukları seyitlerle ilgili sözlü hafızada kalan bilgilerin 
derlenmesi gerekmektedir. Bu veriler henüz elimizde olmadığından burada yapılacak 
tespitler ve öne sürülecek sorular ancak geçici, bu yönde yapılması gereken araştırmaları 
teşvik etmek niyetiyle okunmalıdır.

Bu şemayla ilgili herhalde en çekici soru, Ağuçanların konumuyla ilgilidir.43 
Ocaklar arası eşitlik ilkesini baz alan bir örgütlenmede Ağuçanların bu merkezi konumu 
nasıl açıklanabilir ve bu konumun yetkileri nelerdir? 

Sorunun ikinci bölümüne dair veriler oldukça sınırlıdır. Her şeyden önce ocaklar 
arası ruhani bağların, bildiğimiz kadarıyla, genelde ocak içerisindeki üst aileler 
aracılığıyla kurulduğu yönündedir. Bu her ocaktan yalnız bir ailenin başka bir ocağa talip 
olması anlamına gelmektedir. Örneğin Derviş Cemal ocağında yalnızca Zurun’da ikamet 
eden Şıxolar Sarı Saltıkların talipleridir; diğer tüm Derviş Cemaller kendi aralarında pir-
talip olarak örgütlenmişlerdir. Her ocaktan bu tür temsili ve üst konumda olan ailelerin 
katılımıyla yapılan toplantılara ‘sercemaat’ denmekteydi. Aktarımlara göre bu türden 
toplantılar 20. yüzyılın başlarına kadar düzenli olarak yapılmış; bu buluşmalarda genel 
dinsel konular yanısıra hukuksal sorunlar hakkında tartışmalar yürütülmüş ve bağlayıcı 
kararlar alınmıştır. Böylesi bir oluşumun temsili ocak seçme yetkisi var mıydı ve 
Ağuçanlar 'pirê piran' (pirlerin piri) konumlarını buradan mı almışlardı?44Bunu 
destekleyecek bilgiler mevcut değildir; fakat sınırlı kaynaklar onların konumlarının farklı 
tarihsel etkenlerin ürünü olduğu yönünde düşünmemizi desteklemektedir.   

Ağuçanların durumu kabaca iki açıdan değerlendirilebilir: birincisi, bu ocaktan 
çıkarak; ikincisi ise, tam tersine aşağıdan, aşiretlerden başlayıp ocaklar aracılığıyla 
Ağuçanlara doğru giderek. Her iki çaba bu örgütlenmenin geçmişini anlamamıza ve 
somut sorular sormamıza yardımcı olabilir.

ocağının Baba Mansurlarla ilişkisi için bkz Aydın (2002). Sultan Munzur’un ise Celal Abbas’a bağlı 
olduğu bilgisi üçüncü kişilerden alınmış, bu ocaklara mensup kişilerce sınanma olanağı mümkün 
olmamıştır. Bir kaynak, Sultan Munzur ocağının Derviş Cemallere bağlı olduğunu da belirtmiştir.
43 Bu önemli seyit ailesi hakkında maalesef detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Varolanlar içinde öne çıkan 
makale Sabır Güler’e aittir. Karakaya-Stump (2008) bu ocağın tarihsel konumu hakkında önemli bilgiler 
vermektedir. Ağuçanlara bağlı Sün köyü için Erdentuğ tarafından yapılan çalışma daha çok antropolojik 
ağırlıklıdır. Ağuçanlarla ilgili derleme bir çalışma için bkz. Vaktidolu; ve Türkdoğan, 1995, s. 268-276. 
44 Kimi aktarımlara göre, murşid yerine de kullanılan ‘Pirê Piran’ (Pirlerin Piri) kavramı sercemaat 
toplantılarında seçilmiş baş pir için kullanılan bir ünvandı.
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Herhalde bu şemayı açıklamanın en kolay yolu Ağuçanlar'dan başlamaktır; çünkü,
bu ailenin kendisi bize statüleriyle ilgili bir takım iddialı bilgiler aktarmaktadır. Günümüz
Ağuçan  üyeleri, bu örgütlenmenin detaylarına dair bilgilere tam vakıf olmamalarına 
karşın, konumlarıyla ilgili fikirler dillendirmektedirler. Ağuçanlar için kullanılan ‘sere 
çavan / sere çelan’ (gözlerin başı/ kırkların başı) veya ‘serçem’ (kaynağın/ırmağın başı) 
gibi deyimler bunun ifadesi olmaktadır - birçok aşiret mensubunun onların üst mürşidler 
olduğunu belirtmesi de bu söylemleri destekler. Ağuçanların merkez köyleri olan Hozat-
Bargini45kökenliler şu aktarımda bulunurlar: “Bundan 400 yıl önce 12 Dersim ocağının 
temsilcisi - ki hepsi kardeştir- Diyarbakır’a Sultan’ın yanına çağrılmış. Asıl adı Mir 
Seyit46 (yani seyitlerin miri) olan Ağuçan, o zaman Hozat’ta Çiyaye Mar’da (Koye Mar-
Yılan Dağı) yaşıyormuş. Ocakların temsilcisi olarak Ağuçan burada 3 keramet 
göstermek zorunda kalmış: ilkin Ağuçan’a zehir içirtilmiş, parmaklarından bal olarak 
akıtmış; sonra yanan sobaya girmiş ve buradan bıyıkları buz tutmuş halde çıkmış; son 
olarak Ağuçan bu sobayı fırlattığı gibi doğrudan Hacı Bektaş’a göndermiş. Böylece 
Sultan’dan onay almış ve 12 ocağın temsilcisiyle Dersim’e geri dönmüş.”47

Yanısıra Ağuçanlar kendi konumlarını bir takım tarihsel verilere daha 
dayandırırlar. Önceki sayfalarda da aktarıldığı gibi, onlar ataları olarak 4. İmam Zeynel 
Abidin’i gösterirler. Onlara göre, diğer seyitlerin tümü –Mineyik olarak tanınan ocak 
hariç- sonraki imamlardan gelmişlerdir. Ağuçan Ocağı seceresinde belirtilen ikinci 
önemli isim Ebu’l Vefa’dır. Ebu’l Vefa 11. yüzyılda yaşamış ve yaşadığı dönem ünü 
yayılmış önemli bir Kürt seyiti olarak kabul edilmektedir. Ağuçanlar diğer seyitlerin 
aksine Horasan değil Irak kökenli olduklarını ve icazetlerini Kerbela dergâhından 
aldıklarını beyan ederler. Bu verilere dayanarak kendilerinin Hacı Bektaş’tan daha eski 
bir ocak olduklarını vurgularlar.48 

Anadolu Aleviliğinin erken dönem (Bektaşilik öncesi) şekillenmesinde Ebu’l 
Vefa ve onun adıyla anılan Vefailik tarikatının oynadığı belirleyici rol son dönem 
araştırmaları tarafından da desteklenmektedir.49Ayfer Karakaya, Alevi belgelerine 
dayanarak, Vefai tarikatına bağlı seyitlerin 16. yüzyılın ortalarından itibaren Kızılbaş-
Ocak sistemine dahil oldukları sonucuna varıyor.50Anadolu’daki etkisi 12. yüzyılın 
sonlarında başlamış ve 16. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş Vefai örgütlenmesinin 

45 Bargini 16. yüzyıl kayıtlarında da ‘Ekrad-ı Bargini’ (Bargini Kürtleri) olarak geçmektedir (bkz. Ünal, s. 
85). Ağuçanlıların Elazığ-Sün köyü ile ilişkilerinin en eski belegeleri 17. yüzyılının başlarından 
gelmektedir (bkz. Karakaya-Stump, 2008, s.74). 
46 Kimi anlatılarda Mir Seyit yerine Seyit Mençek geçer. Kimi kaynaklar ise onu Seyit Hasan veya Şeyh 
Mahmut olarak verir. 
47 Kaynak kişi Seyit Hüseyin (Frankfurt). 1980’li yıllarda bu konulara özel bir ilgi göstermiş Tunceli Valisi
Kenan Güven’de Ağuçanlar hakkında şunları aktarır: ‘Ağuçan 40 seyitle Diyarbakır kumandanı tarafından 
davet edilmiş. Seyit Mençek zehir içmiş. Kırk seyitle gittiği için kendisine Sere Çellan derler.’ (Güven, s.  
130)
48 Ebu’l Vefa’nın adını ilk kez 90’lı yıllarda, henüz bu konularla ilgilenmeye yeni başladığımda, bir 
Ağuçanlı pirden duymuştum. Bu pir Bektaşiliğe meydan okurcasına konuşuyordu. İkibinli yıllarda 
karşılaştığım Ağuçanlar ise Ebu’l Vefa yerine Hacı Bektaş’ın adını daha sık anıyorlardı.
49 Çalışmasında en eskisi 15. yüzyıldan kalma ocak ailelerinin belgelerine ulaşan Karakaya-Stump şu 
sonuca varıyor: ‘Bu bulgular Aleviliğin şekillenmesinde literatürde genel kabul gören Orta-Asya/Türki 
Yeseviye tarikatının oynadığı rolü desteklemiyor. Aksine bu bulgular, Irak kökenli Vefaiye tarikatının  
önemini gösteriyor.’ (Karakaya-Stump, 2008, s. 34). 
50 Bkz Karakaya-Stump, 2008, s. 36-83.
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nasıl şekillendiğine dair bilgi sahibi değiliz. Buna rağmen, 16. yüzyıldan itibaren bir 
yandan Osmanlı yönetiminin desteğini almış Bektaşi dergahının Alevi ocaklarını 
kendisine bağlama girişimleri, diğer yandan Safavi merkezlerinin Alevi ocaklar üzerinde 
etkilerinin yayılması karşısında Ağuçanların konumlarını ve kendilerine bağlı ocakların 
özerk yapılarını nasıl korudukları sorusu cevaplanması gerekmektedir. Ayrıca Ağuçan 
altında şekillenen bu yapı, ocak örgütlenmesini yalnızca Hacı Bektaş ve Erdebil 
Dergâhlarıyla açıklanamayacağını göstermektedir.51Bu bağlamda her iki merkeze biraz 
daha yakından bakmakta fayda var. 

14. yüzyılın başlarında kurulmuş Erdebil Dergâhı’nın  ilk döneminde (15. 
yüzyılın sonlarına kadar) Anadolu Alevi ocakları üzerinde örgütsel rolünü destekleyecek 
veriler yoktur. Buna karşın bu dergâhın mirasçıları olarak 1501 yılında Safavi Devletini 
kuranların bu yönde girişimlerini destekleyen bilgiler mevcuttur.52Araştırmalar, Safavi 
Devleti’nin kendi sınırları içinde 12. İmamcı Şiiliği devletin resmi dini olarak inşa ettiği 
16 ve 17. yüzyılları boyunca, Anadolu Alevilerine yönelik halife atamaları, Bağdat ve 
Kerbela’daki Safavi güdümünde olan dergâhlar aracılığıyla verilen hilafetnameler 
(secere) ve Buyruk adlı kitaplar vasıtasıyla ocakları yönlendirme çabalarını sürdürmüştür.
Örneğin 1678 yılından kalma bir hilafetnamede Mahmut Halife adlı kişinin oğlu Seyit 
Muhammed Tahir, Malatya-Akçadağ’da ikamet eden Kavi topluluğuna halife olarak 
atanmıştır.53Safavi etkisinin ikinci önemli ayağı, Buyruk adı altında Aleviler arasında 
yayılan kitaplardır. Buyruklar Alevi öğretisi ve seyit örgütlenmesinin sistemli bir izahını 
içerir ve özenle Alevi seyitlerince sahiplenirler. Anadolu’da seyit ailelerin baş 
dayanaklarından olan Buyruk kitaplarının en eskisi Şeyh Safi Buyruğu olarak bilinmekte 
olup 17. yüzyılın başlarında kopyalanmıştır.54Buna rağmen konumuza dahil olan 
ocaklardan yalnızca Seyit Sabunlar kendilerinin Erdebil Dergâhı’na bağlı olduğunu 
açıkca ifade eder ve ocaklarının bir isminin de Seyit Safi Ocağı olduğunu belirtirler. 
Erdebil veya Safavi etkisinin bu denli sınırlı olması, 17. yüzyıldan itibaren Hacı Bektaş 
Dergâhı’nın daha fazla öne çıkmasına bağlanabilir. 

Hacı Bektaş Dergâhı’nın rolü genel olarak gözardı edilemez. Ocak 
örgütlenmesinin şekil aldığı 16 ve 19. yüzyılları, aynı zamanda Bektaşi Dergâhı’nın 
Anadolu Alevileri üzerinde örgütsel gücünü arttırdığı dönemdir. Bektaşiler bu yayılmayı 
kimi yerlerde bağımsız Alevi ocakları doğrudan kendilerine bağlayarak, bazen de varolan
Abdal ve Haydari gibi grupları ve onlara bağlı dergâhları kendi şemşiyeleri altına alarak 
başarmışlardır. Bu sayede Kerbela’da bulunan önemli bir dergâh bile Bektaşilere 
devredilmiş ve ocak sahiplerinin buradan aldıkları icazetnamelere Bektaşi silsilesi de 
dahil olmuştur.55 

51 Bkz. Yaman 2004. Aynı yazar bir başka çalışmasında ocakları iki grupta toplar: Hacı Bektaş’a bağlı 
olanlar ve olmayanlar. (Bkz. Yaman, 2007, s. 230-262).  
52 Seyitlik kurumunu tamamen Safavilere bağlayanlar da vardır (bkz. Altuntaş, 2005, s. 103); Kılıç ve 
Bülbül, konumuza dahil olan bölgelerde, Erdebil Dergahı’na bağlı ocaklar olarak şu listeyi verirler: Seyid 
Hacı Ali Turabi Ocağı,  Dede Garkın, Garip Musa Sultan, Güvenç Abdal. Son üç ocak Amasya-Antep 
hattındaki Türk Alevileri içerisinde önemli konuma sahiptirler. 
53 Karakaya-Stump, 2008, s. 186. Günümüzde Kavi aşiretinin Çorum koluna Mazgirt kökenli Şeyh Çoban 
Ocağı bakıyor (bkz. Onarlı, 1999, s. 26).  
54 Karakaya-Stump, 2008, s. 194-205. Buyrukların geniş bir analizi için bkz. Kaplan.
55 Karakaya-Stump, 2008, s. 132.
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Ağuçan ve dahilindeki ocakların tümü Bektaşi merkezi ile –saygın bir söylem 
dışında- mesafelerini korumuşlardır.56Şemada bulunan iki ocak (Sarı Saltık ve Derviş 
Cemal) Hacı Bektaş dergâhına bağlı olduklarını söylemelerine karşın, bu dergâhla 
örgütsel ilişkileri yoktur. Bu iki ocakdan kimse –diğer ocaklar da dahil edilebilir- Bektaşi 
dergâhına yıllık çıralık (hakullah) verdiğini; ya da kendi içlerindeki atamaları Bektaşi 
dergâhının onayı ile yaptıklarını belirtmez. Bunun da ötesinde Bektaşilerle ilişkilerde 
pürüzlere işaret eden aktarımlar mevcuttur. Ağuçan’ın onu sınamak için kullanılan sobayı
fırlatıp Hacı Bektaş’a göndermesi bunlardan biridir. Keza Ağuçan için kartal, Hacı 
Bektaş için güvercin benzetmesi de aradaki çekişmeyi ve farkı ifade etmektedir.57 
Kureyşanlar, Hacı Bektaş’taki 12 posttan en üsttekinin kendilerine ait olduğunu ama 
bunun dergâha bakanlar tarafından yok edilmeye çalışıldığını anlatırlar. Derviş Cemaller 
ise, Hacı Bektaş dergâhının 'çıkarcıların' eline geçmesiyle, ilişkilerinin kalmadığını 
aktarırlar.58 

Safavi ve Hacı Bektaş gibi güçlü merkezlerin çabalarına rağmen Ağuçanların 
örgütsel yapılarını nasıl süreklileştirdiklerini açıklamak için ilgimizi daha fazla dünyevi 
alana çevirmeliyiz. Bunun için üç olgunun irdelenmesi gerekmektedir: Osmanlı 
idaresinin bu düzenlemede oynadığı muhtemel rol; 16-19. yüzyılları arası bölgede etkili 
güç olan yerel beylikler; ve bu dönemde önemli bir aktör konumuna ulaşmış aşiret 
birlikleri.  

Osmanlı’nın rolü ile başlayacak olursak: ilk seyitler hakkında anlatılanlarda 
onların iktidar sahipleri huzurunda keramet gösteriminde bulunmaları ve aldıkları 
secerelere verdikleri önem, bu olguyu ciddi bir etken olarak dahil etmemizi mecburi 
kılıyor. Seyitlerin dünyevi liderler karşısında keramet gösterip statülerini 
onaylatmalarında iki zaman dilimi öne çıkar: ilki Selçuklu dönemi ve isim olarak Sultan 
Alaaddin Keykubad; ikincisi ise Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi için kimi zaman 
Sultan Murad’ın (muhtemelen IV. Murad kastediliyor) ismi belirtilirken, bazen de ‘dört 
yüz yıl önce’ gibi zaman dilimi verilir. Osmanlı’nın 16. yüzyılda bölgeyi denetime 
almasıyla seyitlerin de yeni iktidar sahiplerinden konumları için onay alma ihitiyacı 
duymuş olabilirler. Ağuçanların kendileri hakkında anlattıkları ve Ağuçan adının kaynağı
olarak verilen efsane de bu döneme aittir. Mir Seyit olarak anılan temsilci, padişah ve 
diğer seyitlerin huzurunda zehir içtiği ve parmaklarından bal olarak akıttığı için Ağuçan 
lakabını almıştır.59

56 Bektaşi Dergahı aynı zamanda ocaklar açısından icazetname alacakları bir merkez olmuşsa da, konumuza
dahil olan ocaklar açısından bu 19. yüzyıldan itibaren bir anlam kazanmıştır. (Bkz. Karakaya-Stump, 2008, 
s. 86) 
57 Kaynak: Ağuçanlı Seyit Hüseyin (Frankfurt)
58 Aktaran Derviş Cemalli Seyit Resul (Ovacık).
59 Kürt-Fars dillerinde ‘ağu’ zehir demektir. Ağu-içan, zehir içen anlamıyla Türkçe ve Kürtçe karışımı bir 
lakabdır. Kimi aktarımlara göre ocağın asıl adı Seyit Hasan Ocağı’dır ve bu ocaktan bir temsilcisinin 
Osmanlı padişahının huzuruna çıkması çok daha geç bir dönemde olmuştur. Kerameti gösteren Seyit Hasan
soyundan gelen Seyit Mahmut’dur. İstanbul’da Sultan Abdülmecit karşısında zehir içmiştir. Ağuiçen ismi 
burdan kalmıştır (bkz. Dersimi, s. 124). Sün’lü Ağuçanlar, Sultan IV. Murad ve Sultan Abdülaziz’den 
secere sahibi olduklarını belirtiyorlar (bkz. Türkdoğan, s. 269).  Bazı Ağuçanlılar asıl adlarının ‘Ağuçand’ 
olduğunu aktarıyorlar (bkz Çem, s. 145). Kimi yerel açıklamlar ise bu lakabın aslının Ağucan olduğu ve 
bununda ‘zehire can (yaşam) veren’ anlamına geldiği yönündedir. 
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Seyitler ve Osmanlı idaresi arası ilişki tek yönlü olmamış da olabilir. Osmanlı 
yönetimi 16 ve 17. yüzyıllarda Bektaşi tekkesine Kızılbaş toplulukların kontrol altında 
tutulması için rol biçtiği gibi; Doğu Anadolu’da da Kürt Alevi aşiretlerin bağlı oldukları 
ocak-aşiret yapılanmasının bir düzen almasına ilgi duymuş olabilir. Muhtemel Safavi 
etkisinin bu yörelerde daha fazla olabileceğini varsayarsak, bu ilginin siyasi bir nedeni 
olduğu bile öne sürülebilir. 

Yerel beylikler açısından bakıldığında da durum Ağuçanlar alehine 
görünmemektedir. Özellikle konumuzla ilgili dönemde, Kürt beyliklerin göreceli 
bağımsız konumları bilinmektedir. Aktarımlarda Diyarbakır’ın öne çıkması ve 
Ağuçanların kendi ataları olarak gördükleri Ebu’l Vefa’nın Kürt olması, belki bu açıdan 
bakıldığında hiç de tesadüf değildir. Kürt beylerinin en parlak dönemlerini yaşadıkları bu 
yüzyıllarda şekillenmiş bir seyit örgütlenmesinde öne çıkan ailenin, bir Kürt evliyasından
gelmiş olması onun pozisyonunu korumasının alehine bir durum yaratmamıştır. Bu 
ihtimalleri sınamak için, beyliklerin konumu ve yapılarıyla ilgili (özellikle Çemişgezek 
beyliği) daha fazla araştırmaya ihitiyaç duyulduğu açıktır.  

Bu şemanın açıklanmasında en somut değerlendirmelerin yapılabileceği alan, 
seyitler ile aşiretler arası olan bağlarla ilgili bölümdür. Burada da aşiretlerin tarihleri ve 
değişen güç konumlarıyla ilgili bilgi yetersizliği, seyitlerin coğrafik dağılımlarını izleme 
konusunda önemli bir halkanın eksik kalmasına neden olmaktadır.60Sınırlı bilgiler yine de
bazı tahminler yapma olanağı sunmaktadır. Örneğin Milan aşireti 16  yüzyılda 
Çemişgezek beyliği içerisinde yaşayan en kalabalık topluluk olarak verilirken, bu isimle 
sonraki yüzyıllarda beylik sınırları içerisinde karşılaşmamaktayız.61Bir aşiretler birliği 
olan Milan, 17 yüzyıldan itibaren Dersim dahilinde küçük oluşumlara dönüşmüş 
görünüyor.62Bugün hala Milan grubuna bağlı olduğunu hafızasında barındıran aşiretler 
Corovan, Canbegan ve küçük Milan (Milu)’dır. Bu aşiretler Celal Abbas, İmam Rıza ve 
Ağuçan ocaklarına bağlıdırlar. Bu bağların detayları hakkında bilgi eksikliğimiz, şu 
soruyu sormamıza engel oluşturmuyor: Eğer, 16 ve17. yüzyıllarda bölgenin önemli aşiret 
güçlerinden birisini Milanlar oluşturuyorsa, bu Ağuçan’ın konumunu sürdürebilmesinde 
etkili olmuş mudur? Aynı soru İmam Rıza Ocağı için de geçerlidir: bu ocak bugünkü 
Dersim sınırları içerisinde nüfusu azalmış olsa da, Dersim kökenli olduklarını belirten ve 
buradan 17. yüzyıldan itibaren Çorum, Amasya, Yozgat, Erzurum yanısıra kısmen 
Erzincan gibi illere göç etmiş Kürt Alevi aşiretlerine pirlik yapmayı sürdürmektedir.63 

Bir Batı Dersim seyiti olarak Ağuçan’ın etkisi, Milan sonrası bölgede güç 
kazanan Şeyh Hasanlar döneminde de sürmüştür. Şeyh Hasanlar ile Milan 
konfedarasyonu arasında bir bağ olup olmadığı bilinmiyor; ancak 1900’lerin başlarında 
bölgede bulunmuş İngiliz Mark Sykes iki grup arasında geçmişten kalmış saygın bir 

60 17 ve 18. yüzyıllarda iskan siyaseti ve aşiretler üzerindeki genel sonuçları için bkz. Orhonlu, Halaçoğlu 
ve Sakaoğlu.
61 Ünal, s. 77. Milanlar hakkında genel bir çalışma için bkz. Kıran.
62 Aynı durum Rişvan aşiretler birliği içinde geçerlidir. 18. yüzyılın sonlarında Dersim-Malatya-Antep 
hattında boy gösteren bir birlik olan Rişvanlar, 1780 sonrası Osmanlı tarafından zorunlu göç ve iskana tabi 
tutulmuşlar. Rişvanlara bağlı Zeriqiler bu tarihte Mazgirt’ten göçüp Koçgiri bölgesine yerleşiyorlar. 
Zeriqilerin (ve keza Rişvan grubuna bağlı Seyhan aşiretinin) halen Baba Mansurlara bağlı olduğunu da 
belirtmek gerekiyor. (Bkz. Zeri, s. 75-81)
63 İmam Rızalar Ağuçanların Sün köyü grubuna bağlıdırlar. İmam Rızalar'ın Malatya kolu için bkz. 
Türkdoğan, s. 265- 268.
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söylem ve ilişkinin varlığını aktarır.64Ocaklar arası silsilede Şeyh Hasan aşiretlerinin 
murşidi Sarı Saltıklar’dır; fakat birçok Şeyh Hasanlı murşidleri olarak Sarı Saltıklar 
yerine Ağuçanları tanımlar.65Şeyh Hasan aşiretleriyle Ağuçan bağı, Ağuçan’ın 
pozisyonunu belirlememiş olsa dahi, onu güçlendirdiği açıktır: çünkü Dersim 18. 
yüzyıldan itibaren daha çok Şeyh Hasanlar ve Batı Dersim üzerinden konuşulacaktır.66 
Milanlarla ilişkilendirilen ikinci bir aşiret Sinemilliler’dir. Bu aşiretin de 1700’lerden 
sonra Harput’u terk edip Maraş’a göç ettiği bilinir. Sinemilliler de, Şeyh Hasanlar da 
olduğu gibi, kendi içlerinden ocak çıkartır ve murşidlik düzeyinde Ağuçanlara 
bağlıdırlar.67Milanlılarla bağları olabilecek aşiretlerin kendi içlerinden ocak çıkartmaları 
Dersim içinde varlığını sürdüren küçük Milan (Milu) aşireti için de geçerlidir. Nüfusu az 
olmasına karşın, bu ocağın Dersim’de saygıyla anılan adının olduğunu da belirtmek 
gerekmektedir.68

Büyük aşiret birliklerinin bir ihtimal seyit örgütlenmesinin parçalanmışlığını da 
etkilediği görülmektedir. Tablo 4’de Doğu Dersim ocaklarında Baba Mansur çevresinde 
oluşan yoğunlaşma örneği, Batı Dersim’de yoktur. Burada ocak bağları daha sade 
silsileler üzerinden yürümektedir. Doğu Dersim’de aşiretler üstü oluşum yerine çekirdek 
aşiretlerle karşılaşıyor olmamız, ocaklar içinde çok başlılık (bağımsızlaşma) eğilimini de 
artırmış olabilir. Böyle bir ortamda bütünlüğün nasıl korunduğu Baba Mansur örneğinde 
gelecek paragrafta işlenecektir.69 

Ağuçanlar’a bağlı ocakların büyük bölümünün ve keza aşiret taliplerinin hemen 
hemen tümünün Kürt bölgelerinden (veya buradan göç etmiş), anadilleri Zazaca ve 
Kurmanci olan topluluklardan oluşuyor olması, ocak örgütlenmesinde bir etnik ayrılığa 
mı işaret ediyor?70 

Ağuçan örgütlenmesine dahil olan ocakların etnik boyutu konusunda 
yapılabilecek bu yönde bir tespiti, Mineyik Ocağı’nın varlığı zayıflatmaktadır. 

64 Sykes, s. 319, 368, 574-5.
65 Dersimi (1992, s. 125) Ağuçanların özellikle Şeyh Hasanlar nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu 
vurgular; 19. yüzyılda Batı-Dersim’de bölgede bulunmuş misyoner Dunmore (1857) da notlarında buna 
işaret eder: ‘Ağuçan köyünün piskoposu Tanrı gibi tapılan esrarengiz doğa üstü güce sahip olduğuna 
inanılan biri’ (Dunmore, s. 293). Bir başka ilginç örneği Malatya Mamurek adlı köyün sakinleri 
oluşturuyor: kendilerini Dersimli Hasan-ı Tujik (Tujik, Şeyh Hasanların Ovacık’ta ziyaret yeri olarak da 
tanınan merkez bölgeleridir, yn) adlı bir kişiye bağlayan bu köyün rehberleri kendi içlerinden çıkıyor, pir 
ve murşid ise Adıyaman’da ikamet eden Ağuçanlara bağlı (Türkodoğan: 261-265). Köken olarak Batı 
Dersim Şeyh Hasanlardan geldiklerini belirten Malatya Balyan aşiretinin de halen Ağuçan ocağı ile güçlü 
bağları vardır (bkz. Şahhüseyinoğlu, s. 17, 83).
66 18. yüzyılda Şeyh Hasanların çevre bölgelerde hakimiyet kurma çabaları için bkz. Sakaoğlu.
67 Karakaya-Stump, 2006.
68 Milanlarla ilgili bu bilgi Hüseyin Çakmak’tan alınmıştır. Milan ile ilişkilendirilebilecek diğer bir aşiret-
ocak özelliği taşıyan topluluk da Pilvenk’tir. Pilvenkler, Sinemilliler, Milan ve Şeyh Hasanlar arası Ağuçan
öncesi çapraz pir-talip bağların olmayışı da vurgulanması gerekir. Geçmişte bu tür bağlar olmuş olabilir; 
konuştuğum bir Abbasanlı (Şeyh Hasan) eski dönemlerde kendilerine Pilvenkler’den de gelenlerin 
olduğunu aktarmasına karşın ilişkinin derecesini hatırlıyamıyordu.      
69 Ocak şekillenmesinde aşiretlerin oynadıkları rolün iki boyutu daha vardır: aşiret birliklerinin ve güç 
konumlarının değişken, dinamik olduğu; ve güçlü aşiret liderlerinin uzun vadede yanlarında güçlü  ruhani 
liderlerden çok bağımlı temsilciler yaratması. Her iki boyut hakkında saptama yapmak için farklı bölgelerin
aşiret-ocak yapıları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 
70 Ocaklardan yalnızca merkezi yerleşim bölgelerine yakın ikamet eden kollarında Türkçe yaygın bir 
kullanım dili olarak görülmektedir.
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Mineyikliler olarak tanınan bu ocağın (asıl adlarının İmam Zeynel Abidin veya Ebu’l 
Vefa Ocağı olduğunu belirtirler) Ağuçan Ocağı ile bağları tartışma konusudur. Ağuçanlar
onları kendilerinden ayrılmış bir kol olarak görür; Mineyikler ise kendilerinin İmam 
Zeynel Abidin Ocağının asıl temsilcileri olduğunu aktarırlar. Mineyiklilere göre 
Ağuçanlar da diğer tüm ocaklar gibi kendilerine bağlıdırlar.71Dersim aşiretleri ve ocakları
nezdinde Ağuçanlar tanınır; Mineyik veya başlı başına İmam Zeynel Abidin Ocağı diye 
bir ocağın varlığını aktaran yoktur.72Mineyikleri ilginç kılan, onların Amasya, Tokat, 
Malatya, Antep hattında Türkmen Alevi ocaklarıyla aralarında varolan dinsel bağlardır. 
Örneğin bir silsileye göre, ‘İmam Zeynel Abidin Ocağı Aliyyül Şazeli Ocağı’na pirdir, bu
da Hıdır Abdal Ocağı’na pirdir, bu da Garip Musa Ocağı’na pirdir.’73İmam Zeynel 
Abidin altında sıralanan her üç ocak da önemli Türkmen ocaklarıdır. Mineyikler veya 
İmam Zeynel Abidin olarak adlandırılan bu grubun örgütsel ağı daha detaylı 
araştırmalıdır. Özellikle Kürt ve Türk Alevilerin yaşadıkları bölgelerde bu ocağın her iki 
grup üzerinde ne derecede etkili olduğunu tespit etmek, ocak örgütlenmesinin bu 
boyutuna da ışık tutacaktır. Burada dil konusunda ilginç bir ayrışımın etkili olabileceği de
gözardı edilmemelidir; çünkü böyle bir duruma İmam Rıza Ocağı’nda tanıklık 
etmekteyiz. Bu ocağın kendisinin de Türkçe ve Kürtçe konuşan kolları var. Etnik yapısı 
karışık olan bölgelerde talipleri olan İmam Rıza kollarının Kürtçe konuşanları Ağuçan, 
Türkçe konuşanları ise Mineyik ocağına bağlıdırlar. 

Ağuçan ve Mineyik tartışması sonuçlandırılmış olmasa dahi, Bektaşiliğin örgütsel
ağının yayıldığı bir dönemde, bu dergâhın denetimine girmeyen ocakların kendilerine ait 
bir örgütlenmeyi ayakta tuttuklarını tespit etmek önemlidir. İmam Zeynel Abidin kökenli 
ve Ebu’l Vefa geleneğine bağlı olduğunu iddia eden iki ocak, Bektaşilik dışında 
yapılanan bağımsız ocakların çok önemli bir bölümünü özgün bir yöntemle biraraya 
getirmiş ve dağınıklığı bir ölçüde aşmışa benziyor. Bu örgütsel yapıda Ağuçanlar’ın öne 
çıkmış olması Dersim bölgesiyle ilişkilerinde yatabilir. En azından 16. yüzyıldan itibaren 
bu bölge Alevi ocakları açısından önemli bir merkeze dönüşmüştür. Beyliklerin ve 
aşiretlerin güçlü konumu, Mineyiklerin aksine, Dersim yerleşikli Ağuçanların 
pozisyonlarını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmelerini desteklemiş görünmektedir.

71 Bkz. Türkdoğan, 1995, s. 407. Bir iddiaya göre, 1915 yılında Malatya’ya bağlı Mineyik (Arguvan) 
köyünde yapılan ocaklar  buluşmasından dolayı bu ocağın adı Mineyik olarak kalmıştır. Mineyikler bu 
toplantıda İmam Zeynel Abidin Ocağı’nın konumunun belirlendiğini söylemektedirler. Önceki sayfalarda 
aktarılan tarihsel veriler, Ağuçan’ın konumunun çok daha eski tarihlerde öne çıktığını göstermektedir. Bir 
Baba Mansurlu pire göre, 62 seyitin katıldığı bir toplantı (ser cemaat) 1860’lı yıllarda Sivas’ta yapılmış. Bu
toplantıda yalnızca dini konularla ilgili sorunlar ele alınmış.  
72 Birdoğan (1990, s. 145), Mineyiklerin ‘murşidlikle yetinmeyip daha büyük bir ünvana, ‘mürşit-i kamil’ 
olarak gördüklerini’ aktarır. Birdoğan’a göre böyle bir ünvan Alevilikte yoktur. Oysa Alevi söylemi ve 
belgelerinde bu ünvan Şah İsmail ve Şah Abbas  için kullanılıyor. (Bkz. Karakaya-Stump, 2008, s. 178, 
183)  
73 Bkz. Clarke, s. 17; Bu verilerin ne kadar geçerli olduğunu sınamak mümkün olmadı. Bir yerde Mineyik 
ocağına bağlı olarak verilen Türkmen ocaklar silsilesi, başka bir kaynakda Hacı Bektaş’a bağlı 
görünmektedir: Şah Çoban (Şah İbrahim), Dede Garkın ocağına bağlı, Dede Garkın Garip Musa Ocağına 
bağlı, Garip Musa Hıdır abdal ocağına, Hıdır Abdal ise Hacı Bektaş’a bağlı (bkz. Keçeli, s. 323). Oysa 
Malatya merkezli Dede Garkın Ocağı’nın 16. yüzyılda bölgenin önemli ocaklarından birisi olduğu ve 
Vefaiye geleneğinden geldiği belgelenmiştir. Veriler bu ocağın da Mineyiklere bağlı olduğu yönündedir. 
(Bkz. Karakaya-Stump, 2008, s. 72)
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Tablo 4 aynı zamanda bazı ocaklar ile ilgili iddialar açısından da ilginç bilgiler 
sunmakatadır. Örneğin, bunlardan biri Şeyh Ahmet ve Şeyh Hasan ilişkisiyle ilgilidir. 
Kimilerine göre asıl adı Şeyh Ahmedi Yesevi olan bu ocak, Dersim ocaklarının başı 
sayılır.74Ocaklar arası pir-talip bağları bunu göstermiyor. Şeyh Ahmet Ocağı, aşiret 
talipleri olmayıp, Mazgirt bölgesinde konumlanmış seyitler arasında bir işlev 
görmektedir. Pozisyonlarını da  kendi tarihsel konumlarından çok Baba Mansurların 
pirleri olmalarına borçludurlar. Belki bu yüzden bu ocağı temsil eden aile, Doğu Dersim 
bölgesinde ayrı bir ocak olarak değil, Baba Mansurların bir koluymuş gibi bilinmektedir. 
Keza Şeyh Ahmet ile Şeyh Hasan Ocağı arasında da bir pir-talip ilişkisinin olmaması 
onlar hakkında öne sürülen köken söylemlerini sarsmaktadır. Bu tür iddiaları tartışmaya 
açmak için çok daha ciddi veriler sunulmalıdır.

Ocaklar hakkında oluşturulmaya çalışılan tarih kurgusu yalnız Şeyh Ahmet veya 
Şeyh Hasan’la sınırlı değildir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında istisnasız hepsi 
hakkında yerel hafıza ve somut verilerin ötesinde yeni bir tarih yazımı çabaları artmıştır. 
Bu tür girişimlerin ocak aileleri hakkındaki bilgimize katkısı son derece sınırlı 
olmaktadır.  Bunun yerine onların örgütlenmesinin detaylarını belgelemek her açıdan 
ocak yapıları hakkında bilgimizi arttıracaktır. Burada bir örnek olarak işlenecek Baba 
Mansur ocağı bu bağlamda oldukça öğreticidir. Hem ocaklar arası ilişki yumağında, hem 
de geniş bir bölgede önemli bir aşiret sayısı üzerinde etkili olan Baba Mansur ocağı, aynı 
zamanda bu konudaki genel kanıları sınama olanağını da sunmaktadır.

74 Bkz. Kemali, s. 162: “Bir Yesevi evladı olan Şeyh Ahmet’in iki çocuğu vardır: Şeyh Hasan ve Seyyit. Bu
kişiler Batı Dersimli aşiretlerin atası sayılmaktalar.” Kimi Şeyh Hasanlar, ataları Şeyh Hasan’ın ünlü 
Basralı Şeyh Hasan’dan geldiğini aktarmışlardı. Şeyh Hasan’ın tarihsel merkezi Elazığ’a bağlı Şeyh Hasan 
köyü olduğu iddia edilir.  Bu köy, 16. yüzyıl kayıtlarında Şeyh Ahmed-i Tavil’in türbesinin mekanı olarak 
geçmekte. Bulgular onun da bir Vefai olduğun gösteriyor  (bkz. Karakaya-Stump, 2008, s. 65). Şeyh 
Ahmed-ı Tavil’in  Şeyh Ahmedi Yesevi olduğunu iddia eden bir çalışma için bkz. Onarlı, 2001.
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3. Bölüm: Baba Mansurlar

Önceki sayfalarda Baba Mansurların iç örgütlenmesi hakkında kısa genel bilgiler 
paylaşılmıştı. Tekrarlayacak olursak; Baba Mansur ocağı, Baba Mansur’un Seyit 
Mahmut, Seyit İbrahim ve Seyit Kasım adlı üç oğlu üzerinden örgütlenmiştir. Bu üç oğul 
arasında görev paylaşımı şöyle yapılmış: büyükleri Seyit Mahmut’a aşiretlere rehberlik 
ve pirlik, ortancı oğul Seyit İbrahim’e Baba Mansur ocağının iç örgütlenmesinde 
rehberlik ve küçükleri Seyit Kasım’a iç örgütlenmede pirlik yapma görevi verilmiştir.  

Bir pirin oğulları arasında makam ve talip paylaşımı tüm ocak ailelerinin iç 
örgütlenmlerinde karşılaşılan bir olgudur. Bunun pratikte nasıl işlediğini, Abdullah 
Bilgili’nin derlediği veriler sayesinde Baba Mansur ocağında takip etme olanağına 
sahibiz.  Tablo 5’de bu verilerden çıkarak bu ocağı oluşturan üç ana kola bağlı sülaleler 
ve onların altkolları arasında kurulmuş rehber-pir ilişkileri sunulmaktadır. Sülalelere 
bağlı aileler arasında farklılık gösterenler olduğu durumlarda bu ayrıca belirtilmiştir. 
Örneğin  Seyit Mahmut grubunun (1b) rehberleri seyit Kasım grubundan Seyit 
Mehmetler (3b), pirleri ise Seyit İbrahim grubundan  Seyit Asur (2g) olduğundan ana 
gruptan (1b) birer çizgiyle verilmiştir. Bir sülale içerisinde farklılaşma örneğini ise Seyit 
Mahmut grubundan Seyit Şahverdi’de (1c) görebiliriz: bu grubu oluşturan ailelerin pirleri
Seyit Asur (2g) iken, rehber bağları düzeyinde aileler arası ayrışımlar sözkonusudur. 
Seyit Şahverdi’ye bağlı ailelerin rehberleri Seyit Ibrahim kolundan Seyit Topê Huseyin 
(2b) grubuna bağlı iki kardeş aileden (2b içerisinde) gelmektedir. 

Tablo 5, ocak içi ruhani bağların, genel kanı aksine, daha karmaşık bir yapıya 
sahip olduğunu göstermektedir. Baba Mansurlar içerisinde rehberliğin Seyit İbrahim 
kolunca yürütülüdüğü, pirliğin ise Seyit Kasım koluna verildiği bilgisini iki düzeyde 
gerçeği tam olarak yansıtmatığını görülmektedir: rehberlik yalnızca Seyit İbrahim’e bağlı
kollar üzerinden yürütülmüyor; ve pirlik makamı, Seyit Kasım evlatları ile sınırlı 
değildir. 

Baba Mansurlar içerisinde rehberlik görevi iki alt grup tarafından 
üstlenilmektedir. İlki, Seyit İbrahim kolundan Seyit (Topê) Hüseyin’e (2b) bağlı üç 
kardeş aile (Seyit Ahmet, Seyit Mustafaye Agzê, Seyit Abbasê Kose); ikinci grubu ise, 
Seyit Mahmut kolundan Seyit Maksut’a (1b) bağlı Kekoyê Rayber ve Rayberler olarak 
tanınan aileler oluşturmaktadır. Seyit Maksut’a (1b) rehber olarak bağlı aileler yalnız 
Seyit Mahmud kolundan çıkmıyorlar: Seyit İbrahim’e bağlı iki grup da (Seyit Safiyan 
(2e) ve Seyit Hesenan (2d)) rehber olarak Seyit Maksut ailesine bağlılar.

Önceki paragraflarda seyit ailelerinde makam sürekliliğinin tek evlat üzerinden 
şekillendiği aktarılmıştı. Ancak birden fazla oğulun ruhani göreve aday olduğu 
durumlarda baba, mecburen talipleri iki (veya daha fazla) oğlu arasında bölüştürür. Bu 
durum taliplere kardeşler arasında seçme hakkı sunmaktadır. Bu yüzden örneğin 
rehberlik görevinin Seyit İbrahim kolundan Seyit Topê Huseyin evlatlarından 3 kardeş 
arasında bölünmüş olması; ve Seyit Mahmut (1f) grubundan farklı ailelerin bu rehber 
kardeşlerden birisini seçmiş olmaları bu kural uzantısında açıklanabilir. Fakat Seyit 
İbrahim kolundan olmayan Seyit Maksutların (1b) rehberlik yapmaları bu kuralla
açıklanamaz. Seyit Mahmut kolundan bir ailenin bu görevi yürütüyor olması farklı bir 
izah gerektirir.
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Yine pirlik göreviyle yükümlü Seyit Kasım kolundan Seyit Abdullah (3a) aileleri 
de bu görevi Seyit İbrahimlerden Seyit Asur’la (2g) paylaşıyor. Her ne kadar Seyit 
Asur’un bağlı olduğu Seyit İbrahim kolunun diğer evlatlarının piri Seyit Kasımlar olsa 
da, Seyit Asur (2g), Seyit Mahmut kolunun önemli bir bölümüne pirlik yapıyor. Seyit 
Mahmut kolundan Seyit İbrahimlerin (Pülümür-Tosniye) Seyit Asur yerine Seyit 
Kasımlara bağlı olmaları gözardı edilemeyecek bir istisnadır. Seyit İbrahimlerin 
Kureyşanların önemli bir bölümünün pirleri ve rehberleri olmalarından ötürü, bu ilişki 
ayrıca vurgulamaya değerdir.75

Bu bağlamda yapılması gereken bir düzeltme, ocak ailelerinin sahip olduğu 
makamın tekliği ile ilgilidir. Ocak aileleri üyelerince sıkça dillendirilen bir iddiaya göre, 
her ocak ailesi yalnız bir makamı (rehber, pir veya murşid) temsil edebilir. Bu iddianın da
Baba Mansurlar örneğinde geçerli olmadığını görmekteyiz. Bu ocakta makam bölüşümü 
kurucu ataları Baba Mansur’dan sonra başladığına tanıklık etmekteyiz. Burada Seyit 
İbrahim kolunun rehber, Seyit Kasım kolunun ise pirlik makamıyla görevlendirilmiş 
olmasına rağmen; bu iş bölümünün (Seyit Mahmut ve Seyit Asur (2g) örneklerinde 
olduğu gibi) sınırlarının mutlak olmadığı ve aşılabileceğini de belirtmek gerekmektedir.

Baba Mansur kollarının talip aşiretleri nezdinde yürüttükleri rehber ve pirlik 
görevi de ilginç bir dağılım göstermeketdir. Burada da ilk dikkat çeken şey, iddia edildiği
gibi, aşiretlere rehber-pirlik yapan kolun yalnız Seyit Mahmutlar olmadığıdır. Her ne 
kadar ağırlıklı olarak bu görevi Seyit Mahmut’a bağlı aileler yürütse de, Seyit İbrahim ve 
Seyit Kasım kollarının da aşiretler nezdinde talipleri bulunmaktadır. Aşiretler açısından 
bakıldığında bu bağlar oldukça karmaşık bir hal alabiliyor: örneğin geniş bir coğrafyaya 
dağılmış Hormek aşiretinin farklı kollarına rehber ve pirlik yapan Baba Mansurlar Seyit 
Ahmet-Karer (1a), Seyit Hasan (1f), Seyit Abbase Kose (2b), Seyit Hesenan (2d), Seyit 
Asur (2g), ve Seyit Abdullah (3a) ailelerinden oluşmaktadır. Yine Mazgirt merkezli İzol 
aşiretinin rehber ve pirleri Seyit Mahmut (1f), Seyit (Topê ) Hüseyin (2b) ve Seyit Asur 
(2g) kolundan çıkmaktadır. 

75 Pülümür’e bağlı Tosniye köyünde ikamet eden Seyit İbrahimler (1d) Kureyşan seyitlerinin büyük 
bölümünün rehber ve pirliğini üstlenmektedirler. Seyit İbrahimlerin rehberleri kendi grubundan Seyit 
Maksutlar (1b), pirleri ise Seyit Kasım kolundan Seyit Abdullah ailesi (3a) olduğundan, Kureyşanlar ruhani
bağlar düzeyinde Baba Mansurlar içerisinde kalırlar. Bu yüzden birçok Kureyşanlı ruhani temsilcileri 
olarak Baba Mansur ötesinde aile tanımaz ve bu yönde bilgiler aktarırlar. Kureyşanlar çoğu kez Seyit 
İbrahimli pirlerini ‘Tosniye seyitleri’ veya ‘Seydu’ (Seyitler) olarak adlandırırlar. Bir çok Kureyşanlı’da 
Seydu kolunun bağımsız olduğu inancı vardır. (Bkz. Çem, s. 19) 
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Tablo 5: Baba Mansur kolları ve rehber-pir bağları
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Baba Mansur yapılanmasında üzerinde durulması gereken bir diğer uygulama ise, 
iç örgütlenmede rol sahibi olmayan ailelerin aşiretler nezdinde rehber-pir görevlerini 
üstlenmede öne çıkmalarıdır. Örneğin, Seyit Mahmut kolunda iç örgütlenmede rol sahibi 
olmayan Seyit Şahverdi (1c), Seyit İbrahim (1d) ve Seyit Mahmutlar (1f) bölgedeki 
önemli aşiretlere rehber ve pirlik yapmaktadırlar. Bunlardan Seyit Şahverdiler (1c) (Zara 
ve Pülümür merkezli) özellikle Koçgiri bölgesi aşiretlerine rehber ve pirlik yaparlar; 
Seyit İbrahimler (1d) (Pülümür-Tosniye/Tahsini merkezli) ve Seyit Abdullah (Hovar 
merkezli) Kureyşanlıların pirleridir ki, bundan dolayı tüm Kureyşan taliplerinin (Areyiz, 
Haydaran, Demenan, Alan, Yusufan, Balaban, Şıx Mehmedan gibi) murşidi 
konumundadırlar; Keza Karakoçan ağırlıklı Seyit Mahmutlar (1f) da Hıran, İzol, Butkan, 
Seyhan, Resikan ve Zerikan gibi aşiretlerin pirleridirler.   

Coğrafik yayılma açısından bakıldığında en fazla dağılımı aşiretlere pir ve 
rehberlik yapan Baba Mansur ailelerinde görmekteyiz. Buna karşın ocak içi 
örgütlenmede rol sahibi olan aileler, tarihsel merkezleri ve yakın çevresinde ikamet 
etmeyi sürdürmüşlerdir. Örneğin ocak içi örgütlenmede merkezi konumu olan Seyit 
Kasım evlatları önemli ölçüde aile atasının yerleşim yeri Muhundu-Lödek’de 
odaklanmışlar. Keza ikinci önemli grup olan Seyit İbrahimler de Muhundu’ya bağlı 
Şöbek ve Kurkirik köylerinde ikamet etmektedirler. En çok dağılım gösteren Seyit 
Mahmut evlatları ise, aşiretler arasında talipleri en fazla olanlardır. Karakoçan’a bağlı 
Seymahmudan köyünden dağılan bu kolun alt grupları Pülümür, Varto, Zara, Erzincan, 
Ovacık, Kemah, Refahiye, Hınıs gibi geniş bir alanda ikamet etmektedirler. 

Baba Mansurların merkez köylerinden çıkıp farklı bölgelere göçmelerinin geçmişi
hakkında da kısmen bilgi sahibiyiz. Abdullah Bilgili’nin yazılarında bu konuda iki türlü 
kaynak var: Birincisi, bu kolların üyeleri geldikleri dönemlerle ilgili anılara sahiptirler. 
Bu anlatılarda genelde 18. yüzyıl, 18. yüzyıl sonları veya 19. yüzyıl gibi ibareler 
kullanılmıştır. Örneğin  Kekoye Rayberlerle ilgili şu aktarılır: “Seyit Han Abdal ve 
kardeşi Seyit Mahmut, Şeymahmudan köyünden ayrılarak bu günkü Mazgirt ilçesinin 
Kupik ile Kurkurik köyü arasında bir süre kaldıkları, bu bölgedeki “Kün’e Han Abdal” 
nişangahından anlaşılmaktadır. Seyit Han Abdal oğlu Seyit Keko’ye Rayber (Seyit 
Mustafa) 19. yüzyıl başlarında Sivas’ın Zara ilçesi Aşağı Çamözü köyüne göç eder. 
Amcası Seyit Mahmut ve çocukları Pülümür’ün Abbasuşağı Zimag’ı (Boğalı) köyünde 
kalırlar.”76Seyit Mahmutlar’dan Seyit Ahmetler için ise şu bilgi aktarılır: “Baba 
Mansur’un büyük oğlu Seyit Seyit Mahmut evlatlarındandır. Hangi tarihte bu bölgeye 
göç ettikleri ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte 18.yüzyıl içinde Seymahmudan 
köyünden Bingöl’e bağlı Karer bölgesine babası ve kardeşleriyle birlikte göç ettikleri 
tahmin edilmektedir.”77

Bilgili’nin derlemleri arasında zaman belirlemede kullanılabilecek ikinci tür 
veriler, Baba Mansur kollarına bağlı ailelerin soyağaçlarıdır. İstisnasız bütün alt kolların  
soyağaçları bugünden çıkıldığında 8-10 kuşak öncesine gitmektedir. Listede verilen en 
eski kuşak, bir yer değiştirme sözkonusu ise, genelde göç edildiği zamanla verilmektedir. 
Ortalama bir kuşak dilimi için 20-25 yıl baz olarak alındığı takdirde bu 160 ile 200 yıl 
dilimine tekabül etmektedir ki, bu da aşağı yukarı 1800-1840 yıllarına denk gelmektedir. 
Seyit ailelerin talip aşiretleri takip ettikleri varsayımından çıkarsak, Baba Mansur'a bağlı 
76 Bkz. http://babamansur.org.tr/%20kekoraybersoyagac%C4%B1
77 http://babamansur.org.tr/seyidahmetkoluseyidalikalsoyagac%C4%B1
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talip aşiretlerin de bu tarihlerden önce göç etmiş olmaları kabul edilebilir. Sınırlı bilgiler 
bu varsayımı desteklemektedir. Örneğin Baba Mansur taliplerinden Koçgirililerin bu 
bölgeye 18. yüzyılda göç ettiklerini aktaran tarihsel belgelerin mevcut olduğu önceki 
paragrafta belirtilmişti. Yine Varto hattına göç eden Hormekler hakkında da bu türden 
veriler vardır.78 

Tablo 5’den çıkartılabilecek en önemli sonuçlardan birisi Baba Mansurlar ve 
değişik ocaklar arası ilişkilerin detaylarıyla ilgilidir. Veriler, Baba Mansur’a bağlı kişiler 
tarafından sıkça dile getirilen ‘Baba Mansurlar kendi içlerinde pir-rehber olarak gider ve 
başka bir ocakla bağları yoktur’ söylemini birden fazla aile açısından geçersiz 
kılmaktadır.79 

Önceki paragrafta ocaklar arası bağların temsili aileler üzerinden yürüdüğü ve her
ocaktan bir ailenin (genel olarak üst konumda olan aile) farklı bir ocağa talip olduğu 
saptaması yapılmıştı. Baba Mansur örgütlenmesi bu açıdan –muhtemelen bir istisna 
olarak- birden fazla farklılık gösteriyor. Birincisi: Baba Mansurlar bir değil, üç ocakla 
(Derviş Gewr, Seyit Sabun, Şıx Ahmed) ve altı Baba Mansur ailesi üzerinden talip ilişkisi
yürütmekteler. İkincisi: Seyit Asur (2g) hariç, farklı ocaklara talip olan Baba Mansur 
ailelerin tümü bu ocağın iç örgütlenmesinde ve aşiretler nezdinde sınırlı işleve sahiptir. 
Üçüncüsü: Baba Mansurların diğer ocaklarla ilişkilerinde en üst aile konumundaki Seyit 
Abdullah (3a) ailesi muhaf tutulmuştur. Özellkile bu ilişkilerin Seyit Abdullah (3a) 
ailesinden sonra etkin bir aile olan Seyit Asurlar (2g) üzerinden yürütülüyor oluşu ikili 
arasında (Seyit Abdullah ve Seyit Asur) bir sorunun mu yoksa bir işbölümü sonucu mu 
olduğu sorularını beraberinde getirmektedir. Üst aile olarak kabul gören Seyit 
Abdullah’ın rehber ve pirlerinin kendi ailelerinin içinde kalmasını, bu grubun üyeleri  
tarafından murşid olma durumlarıyla açıklamaktadırlar. Ocaklar arası ilişkilerde karmaşık
bir noktada duran Baba Mansurlar içinde Seyit Abdullah ailesinin bu konumu, ayrıcalıklı 
statülerini korumak için yapılmış bir uygulama olabilir.

Bu bağlamda Baba Mansurların farklı ocaklarla ilişkilerinin nasıl belirlendiğine 
dair bilgilerin eksikliğine dikkat çekmek gerekmektedir. Tablo 4 ve Tablo 5 birlikte ele 
alındığında, şu genel sonuç çıkmaktadır: Baba Mansurların rehber ve pir düzeyinde 
talipleri oldukları ocaklar (Seyit Sabun, Şıx Ahmed ve Derviş Gewr) ile Baba Mansurlara
talip olan ocaklar (Kureyşan, İmam Musa, Araboğlu ve Şıx Hesen) arasında varolan 
ruhani bağların geçmişi hakkında aynı derecede bilgiler mevcut değildir. Buna rağmen bu
bağlar hakkında bildiklerimiz, ocaklar arası ilşkilerin geçmişinin de tek düze olmadığı, 
farklı ortam ve zamanlarda şekillendiğini göstermektedir.

En yaygın tanınan anlatı, Baba Mansur ile Kureyş arasında geçmektedir. Buna 
göre, iki evliya muhtemelen ortaçağın ikinci yarısında birbirleriyle Dersim’de 
karşılaşırlar. Karşılaşma Kureyş’in yerleştiği Nazmiye dağlarından Baba Mansur’u 
ziyaret etme kararıyla başlar. Kureyş, ziyaretine, elinde kırbaç olarak kullandığı bir 
78 Bu dönem içinde bölgenin genelinde yoğun göçler yaşandığına tanıklık etmekteyiz. Kureyşanların iç 
Dersim’de göçleri de 1800’li yıllar olarak verilmekte (bkz. Çakmak, 2000, s. 99). Keza aynı dönemde 
bölgeden önemli göç dalgaları Bingöl ve Varto taraflarına da gerçekleşmiştir (bkz. Fırat M. Ş., s. 106-8). İç 
Anadolu’daki Kürt göçleri de bu döneme denk geliyor. (Bkz. Ateş, 1993, s. 25)
79 Ocaklarda sıkça karşılaştığımız bağımsız olma eğilimi, Baba Mansur üyelerince de dillendirilir. Bu 
bağlamda şu açıklama bunun bir ifadesi olarak okunmalıdır: ‘Münferit olarak tarihsel süreçte bir kaç kol 
Seyid Sabun, Şeyh Ahmet Dedeler ve Derviş Gewr’e kimisi rehber olarak, kimisi de pir olarak sonradan 
bağlanmışlar. Ancak bunlarında bir çoğu şu anda bu ikrarı kabul etmemektedir.’ (Kaynak: A. Bilgili)
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yılanla bir ayıya binmiş halde gitmektedir. Baba Mansur bu esnada Mazgirt-Muhundu’da 
ev yapmakla meşguldür. Evin henüz duvarını yapmışken, olağanüstü bir halde kendisine 
yönelmiş Kureyş'i görür. Onu karşılamak için hemen yaptığı duvara biner ve Kureyş’e 
doğru yürütür. Kureyş gördükleri karşısında bindiği hayvandan inip, Baba Mansur’un 
elini öpmek ister. Baba Mansur bunu kabul etmez. Yürüttüğü duvar için, yalnızca 
konuğuna yakışır bir karşılama yaptığını söyler. Kureyş’in cevabı daha belirleyici 
olmuştur: ‘Benim kerametim vahşi bir canlıyı dizginlemekle sınırlı, oysa sen bir cansıza 
can verdin, onu yürüttün. Bu yüzden benim büyüğümsün’ der ve onun elini öper.

Her şey bu el öpmeyle başlar: bundan sonra Baba Mansurlar Kureyşanlar için pir, 
Kureyşanların talipleri için ise murşid olur. Baba Mansurlara doğrudan bağlı kalabalık 
sayıda aşiret talipleri Mazgirt bölgesinden Sivas, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş ve 
Elazığ hattına yayıldıkça Baba Mansurların çalışma alanı genişleyecek; pirleri oldukları 
yoğun nüfusa sahip Kureyşanlılar ve bunların taliplerinin yaşam alanları genişledikçe 
(Nazmiye, Merkez, Pülümür başta olmak üzere Erzincan, Erzurum, Muş ve Elazığ) Baba 
Mansurların etki alanı katlanmış olacaktır. 

Kureyşan ve Baba Mansur ilişkisine dair yaygın bilinen bu anlatıyla 
karşılaştırıldığında, Baba Mansur ve diğer ocaklar arası ilişkilerin geçmişini aktaran 
hikayeler arka planda kalmıştır – ya da henüz derlenmiş değildirler. Derviş Gewr ile Baba
Mansur şöyle ilişkilendirilir:  Baba Mansur, Kureyş ve Derviş Gewr birlikte Bağin’de 
Sultan Alaaddin huzuruna çıkmış ve gösterdikleri keramet vesilesiyle Baba Mansur’un 
murşid, Kureyş’in pir ve Derviş Gewr’in ise rehberlik makamını sürdürmesi 
onaylanmıştır.80İmam Musai Kazım Ocağı ile Kureyşanlar aynı soyağacını sahiplenirler. 
Kureyşanlarla köken bağı muhtemel olabilecek bu aile de Kureyşanlar gibi Baba 
Mansurlara bağlıdır. Özel bir anlatı bu bağı desteklemez. Şıx Ahmed ocağının da Baba 
Mansurlar içerisinde kimi ailelere pirlik ve rehberlik yapıyor olmasının bilinen bir 
anlatısı yoktur. Fakat coğrafi konumlanışları Baba Mansur bölgesinde olması, bu ocağın 
Baba Mansurların bir kolu olarak bilinmesine vesile olmuştur. Seyit Sabunlarla ilişkiler 
ise şöyle izah edilmektedir:  Baba Mansurlular Birinci Dünya Savaşı’na kadar 
Kerbela’daki Hz. Hüseyin dergahını ziyaret edip çıralıklarını oraya aktarıyor ve 
icazetamelerini alıyorlarmış. Son dönemler kendileri gidemediğinden, dergâha olan 
katkılarını Seyit Sabunlar aracılığıyla göndermişler. Seyit Sabunlarla olan ilişki bu 
sebeble ortaya çıkmıştır. Bu anlatı, Baba Mansurların birden fazla ailesinin Seyit 
Sabunlarla ruhani bağ içinde olma bilgisi dikkate alındığında, inandırıcılığını 
yitirmektedir

Araboğlu, Sivas yöresinde bulunan küçük bir ocaktır. Bu ocağın Baba 
Mansur’dan ayrılıp bağımsızlaşan bir ocak olduğu belirtilir. Araboğlu 19. yüzyılın ikinci 
yarısında Koçgirililer arasında başlayan ‘Tarikatçı’ ve ‘Hakikatçı’ ikilemi üzerine Baba 
Mansur'dan kopmuş ve kendi örgütlenmesini yaratmıştır. Bu kopuş aynı zamanda onun 
Baba Mansurların yaşadığı Zara’dan Kangal’a bağlı Mesçit’e yerleşmesine neden 
olmuştur. Araboğlu, yeryüzünde yalnız Tanrı’nın her şeyin sahibi olabileceği ve bu 
yüzden tüm mülkiyetin eşit bölüşülmesi ve ayrıcalıklı konumlara son verilmesi 
gerektiğini savunan Hakikatçı grubun düşüncelerinden çıkarak, inancın kurallarını yerine 
getiren talipleri ile kendisi (seyitler) arasında bir fark olamayacağı inancını uygulamaya 
80 Bu anlatı esas alındığında Baba Mansur ocağı içinde Seyit Abdullah (3a) yerine Seyit Asur (2g) ailesinin 
geçmişi öne çıkmaktadır; çünkü Derviş Gewrler bu aileye rehberlik yapmaktadırlar.  
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geçirmeye çalışmıştır. Tarikatçı pirler ise henüz bu aşamada olmadıklarından dolayı 
varolan düzenin devamını savunmuşlardır. Baba Mansurlu pirlerin ağırlıklı bölümü 
Tarikatçı olmayı sürdürdürdüklerinden Araboğlu onların bölgelerini terk etmek zorunda 
kalmış, kendisi için yeni bir cemaat oluşturmuştur.81  

Şeyh Hasanlar’dan yalnızca bazı aşiretler Baba Mansurlar'a bağlı olmasına karşın,
Baba Mansurlar'a göre eskiden tüm Şeyh Hasanlar kendilerinin talipleriydiler. İlişkiler 
sonradan zayıfladı ve yerini Derviş Cemaller'e bıraktı. Şeyh Hasanlar arasında Qozu, 
Abbasê Kor, Pezgevr gibi aşiretler rehber veya pirlik düzeyinde Baba Mansur’a 
bağlıdırlar. Şeyh Hasanlarla Baba Mansur ilişkisini destekleyen dolaylı bir veri, Koçgiri 
aşiretinin durumu olabilir. 18. yüzyılda Dersim yöresinden göçüp Sivas bölgesine 
yerleşen bu aşiretin pirleri Baba Mansurlar'dır. Koçgirililerin kendilerini Şeyh Hasanlar'a 
bağlamaları, Şeyh Hasanlar ile Baba Mansurlar arası 18. yüzyıl öncesi varolmuş bir 
ilişkiye işaret edebilir.82 

Buraya kadar aktarılanlar, detaylı derlemelerin, bölge tarihi ve ocak 
örgütlenmesinin gelişimini takip edebilmemiz için ne kadar gerekli olduğuna işaret 
etmektedir. Baba Mansur örneği, eksik bilgilerle tarih yazmanın zorluğu ve sorunlarına 
yeterince açığa çıkartmaktadır. Yine de bu durum, bazı ocakların üyelerinin tarih 
çalışmalarını engel teşkil etmemiştir. Aşağıda Kureyşan ve Derviş Cemal adına yapılan 
çabaların örneklerini okumak, bu bağlamda yeterli ölçüde üzerine düşünelecek malzeme 
sunmaktadır. 

 

81 Araboğlu oluşumunun detaylı bir izahı için bkz. Baran, s. 106-120. 
82 Şeyh Hasanların efsanevi ataları Şeyh Hasan bir anlatıya göre, Malatya'dan değil, Doğu Dersim’den Batı 
Dersim’e göç etmiştir.
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4. Bölüm: Kureyş'ten Mahmud Hayrani'ye, Sultan Cemal'den Derviş 
Cemal'e

Günümüzde Kureyşan ocağından bahsedildiğinde akla ilk gelen bu ocağa mensup 
toplulukların yaşattıkları gelenekler veya ataları hakkında anlattıkları efsaneler değildir. 
Kureyşan tartışmalarını belirleyen tek unsur, isimlerini aldıkları ataları Seyit Kureyş'in 
13. yüzyılda Akşehir'de yaşadığı bilinen Mahmut Hayrani adlı kişiyle olan ilişkisidir.83

Kureyş hakkında bölge yaşlıları tarafından anlatılan tüm efsanelerde onun ismi, 
‘Kures’ veya ‘Kureso Kurr’ olarak geçer. Bu anlatılar uzantısında Kureyş’in yaşamı 
kısaca şöyle özetlenebilir: Kureyş, Horasan’da bir dergâhta henüz öğrenciyken keramet 
sahibi bir kişi olduğunu gösterir. Hocası ona artık bir ermiş olduğunu ve bu yüzden 
yanlarında yeri olmadığını belirtir. Sonra ateşte yanan odun parçasını alıp fırlatır ve 
Kureyş’e yeni yurdunun bu ateşin düştüğü yerin olduğunu söyler. Ateş Dersim’de Zeve 
köyüne düşer. Kureyş, yeni mekanında ilk kerametini Zeve’ye yakın Khalmem köyünde 
oturan Khalmemo Sır’a gösterir. Khalmemo Sır Kureyşin ermişliğine inanır ve ona talip 
olarak bağlanır. Bu vesileyle Khalmemo Sır'ın soyundan gelen aşiretler Kureyşan 
ocağının talipleri olmuşlardır. Kureyş ikinci kerametini (bir elinde kırbaç olarak 
kullandığı yılanla bir ayı üstüne binmiş halde)  Muhundu’da ev yapmakta olan Baba 
Mansur’a gösterir. Fakat bu keramet Baba Mansur’un gösterdiği kerametle 
karşılaştırıldığında daha ölçülü kalır ve Kureyş bu olaydan sonra Baba Mansur’u piri 
olarak kabul eder. Kureyş’in 5 çocuğu olur: Kud, Şex, Wuşe, Mewal ve Duzgı. Duzgı sır 
olur, geriye kalan dört çocuğu üzerinden nesli devam eder.84 

83 Kureyşanların atalarına yönelik bu ilgi, sıradan bir merak olmayı çoktan aşmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin liderliğine bu Alevi Ocağı’na mensup Dersim kökenli Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğinden itibaren 
bu merak, politik ve medyatik bir boyut kazanmıştır: ‘Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisine memleketi 
üzerinden yüklendiğine değinen Kılıçdaroğlu, aslen Akşehirli olduğunu kaydetti. Dedelerinin mezarlarının 
Konya'nın Akşehir ilçesinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Tunceli'ye sonradan göç ettiklerini belirtti. 
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ‘Büyük dedelerimiz İran'ın Horasan'ından Malatya'ya, oradan da Konya'ya 
geliyorlar. Seyyid Mahmud Hayrani, bizim büyüğümüzdür. Dedelerimiz Akşehir'e gelmiş yerleşmişlerdir. 
Osmanlı kayıtlarında da bu vardır. Daha sonra iç çatışmalardan dolayı Dersim'e gidip oraya 
yerleşiyorlar. Bir kolumuz da Adıyaman'dadır. Bana 'Niye Akşehirli olduğunu söylüyorsun?' diyorlar, 
doğruyu söylemeyeyim mi? Dedelerimiz Akşehir'den gelmişler. Ailemizden halen Akşehir'e, dedelerimizin 
mezarını ziyaret için giderler. Ben iki kez gittim. Soy kütüklerimiz var. Bütün bunlar açık. Akşehirli 
olmaktan da Türkiye'de olmaktan da son derece mutluyum. Bunda rahatsız olacak bir şey yok.’ (18 ekim 
2012, Zaman)  Kılıçdaroğlu, Türk siyasal tarihinde başka hiç bir liderin yapmadığı kadar, ailesinin geçmişi 
hakkında demeçler vermek mecburiyetini hissetmektedir. Bunun için, 800 yıl öncesine kadar gitmek 
durumunda olması da herhalde bir o kadar düşündürücüdür. Bu bağlamda bir o kadar düşündürücü bir 
başka mesele daha dikkat çekmektedir. Seyit kökenli bir aileden gelme bir siyasetçiden geçmişi hakkında 
açıklama gelecekse, bunun Peygamber ve amacısının oğlu Hz. Ali ile olan bağı hakkında olması çok daha 
yerinde olabilirdi. Bilhassa Türkiye’nin içinde bulunduğu İslami ortamda bu etkili bir araç olarak 
kullanılabilir; fakat, bu etkinin sınırlı olacağı düşünülmüş olmalı ki, Kılıçdaroğlu kendisi ile peygamber 
arasındaki ilişki yerine, bir 13. yüzyıl şahsiyeti olan Mahmut Hayrani ve hatta aynı dönem yaşamış bir Türk
mizah sembolü olan Nasrettin Hoca  ile akrabalığını daha fazla öne çıkartmaktadır. (23 mayıs 2010, 
Hürriyet)
84 Kureyşan soyağacı için bkz. Çakmak (2001b) ve Çem (s. 118).  Bölgede 1940’lı yıllarda kaymakamlık 
yapmış Yolga (s. 90) Kureyş hakkında şu hikayeyi aktarır: ‘Fakir bir Kureyş çocuğu Diyarbekir’de davar 
sahibi bir ağanın yanında hizmetçi içmiş. Bu ağa davarıyla Nazmiye’ye yaylaya çıkmış Orada vefat etmiş. 
Beyin vefatından sonra karısı kızını bu çocuğa vermiş. Orada yerleşmiş, büyümüş bir aşiret olmuş.’  Keza 
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Kureyş hakkında bölgede anlatılan efsanlerde Baba Mansur, Duzgı, Derviş Gewr, 
Khalmemo Sır gibi isimler geçmesine karşın, Mahmut Hayrani'yle karşılaşmayız.85 Buna 
rağmen günümüzde Kureyş için aktarılan soy ağacında özellikle bir Mahmut Hayrani 
vardır.86

  Mahmut Hayrani’nin seçilmiş olması tesadüf değildir; Seyit Mahmut Hayrani 
Hacı Bektaş’ın yaşamının anlatıldığı Vilayetname’de Hacı Bektaş ile karşılaşan 
evliyalardan biridir. Burada aslana binip yılanı kırbaç gibi kullanan Hayrani, duvar 
yürüten ise Hacı Bektaş’tır.87Hayrani’nin gösterdiği keramet ile Kureyş’in kerameti 
aynıdır. Bu durum, Kureyş ile Hayrani’nin aynı kişiler olduğunu göstermesi açısından 
yeterli olmuş ve Kureyş'in Hacı Bektaş’ın halifelerinden birisi olarak ilan edilmesine 
zemin oluşturmuştur.88 

 Basit bir iddia olarak başlayan bu eşleştirmenin seyrini izlemek, bir çok açıdan 
öğreticidir.

efsaneden resmiyete Kureyş

Yirminci yüzyılın ilk yarısında bölge hakkında yapılmış birçok çalışma ve rapor 
olmasına karşın, Kureyş ile Hayrani'yi birlikte anan tek kişi Erzincan'da valilik yapmış 
Ali Kemali olmuştur. Kemali, 1932 yılında yayınlanan 'Erzincan Tarihi' adlı 
çalışmasında muğlak ve yanlış bilgiler karıştırarak Kureyşanlar ile ilgili şunu aktarır: 
“İmam Musa Kazım evladından, Şeyh Seyyit İkinci İbrahim, Şeyh Mahmudi Hayraniye 
ile sona eren, halen 14 kabiledir. Başlıca kolları: Adıyaman’da Şeyh Muşir oğlu evladı, 
Derviş Halil, Derviş Cemal, Derviş Cevr’dir.”89 

Seyit Mahmut Hayrani’den bahseden ikinci çalışma, 1948 yılında ilk baskısı 
yapılan ‘Varto Tarihi’ adlı kitaptır. Kitabın yazarı Mehmet Şerif Fırat, Doğu Anadolu 
bölgesinde yaşayan Alevilerin Türklüğünü kanıtlamayı hedeflemiştir. Şorik Seceresi de 
ilk kez bu bağlamda onun tarafından kayda geçilmiştir. Fırat secerenin orjinalini 
aktarmak yerine, içeriğini özetlemeyi daha uygun bulmuş ve bu sayede Kureyş-Hayrani 
ilişkisine yeni boyutlar eklemiştir: “12 Türk aşiretinin bağlı olduğu Baba Mansur –
Şahmensur olarak geçiyor- ve Horasanlı Seyyit Mahmudi Hayrani birlikte Hüsnü 

1930’lu yıllarda Dersim ile ilgili iki kitaba imza atan Uluğ da Kureyşin yalnızca Baba Mansur ile  
karşılaşma hikayesin anlatır (Uluğ, 1939, s. 83); Yine aynı dnemlerde bölgeyle ilgilenmiş Sevgen Kureyş 
hakkında yalnı şu bilgileri verir: Hacı Kureyş Horasan’dan gelmiş Zezibin’nin Milelis köyüne yerleşmiş ve 
burada ölmüş Çocuklarından Ali Ağa Adıyaman’a göçmüş. Ocak merkezi burada olup Şeyh Mısır adlı aile 
bu ocağın başıdır. (Sevgen, 1999, s. 197)
85 Çem, s. 114; ve Çakmak, 2008, s. 30. Aynı şekilde dönem içinde yazılmış ve bölge hakkında önemli 
bilgiler veren Dersimi, Uluğ, Tankut, Sevgen, ve resmi raporların hiçbirisi bu ilişkiden bahsetmez. Keza 
bölgede 1980 ve 1990'lı yıllarda alan araştırması yapmış Ferber/Graeslin ve Gülsün Fırat'da da bunu 
göremeyiz. 1900’lerin başında Dersim'de bulunmuş Molyneux-Seel’in aktardığı hikayede de yalnızca 
Kureyş ve Baba Mansur vardır. (Bkz. Molyneux-Seel, s. 58) 
86 Mahmut Hayrani için bkz. Bayar; Hayrani hakkında yeterli derecede belge olmasına karşın hiçbirisinde 
ne Kureyş, ne de Dersim ilişkisi geçiyor. Kapsamlı bir eleştiri için bkz. Çem, s. 118-143.
87 Gölpınarlı, s. 49.
88 Dersimli Ocakların atalarını Vilayetname’de Hacı Bektaş çevresinde ismi geçen kişilerle eşleştirme 
girişimleri yalnız Kureyş'le sınırlı kalmadığı ileriki sayfalarda işlenecektir. 
89 Kemali, s. 162.
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Mansur kasabasına geliyorlar. Burada Seyit Mahmud’un oğlu Hacı Kureyş ve Seyit Ali 
adıyla anılan Derviş Beyazi aşiretleri Bağin’de topluyorlar. Bunlar Sultan Alaettin 
huzurunda keramet gösteriyorlar: Mansur duvar yürütmüş, Kureyş ve Beyaz fırına 
girmişler. Sultan onlara murşitlik, pirlik ve rehberlik görevi vermiş.”90 

Şorik seceresi olarak ünlenen belgenin orjinalinin tümü 1990’lı yıllarda 
yayınlanmıştır: bu secerede ne Mahmut Hayrani’nin ne de Kureyş veya Baba Mansur’un 
adı geçmemektedir. Keza secerede '12 Türk aşireti' diye bir tabir de yoktur. Üstelik, 
Kureyşanların sahiplendiği bu secerenin Derviş Gewr Ocağı'na ait olduğunu aktaranlar da
vardır; çünkü, secerede ismi geçen kişi, ‘Mahmud’ül Kebir, künyesi Derviş Beyaz’ olarak 
tanımlanır ki, bu da, onlara göre, gewr'in beyaz olarak çevirisinden başka bir şey 
değildir.91 Buna rağmen, Kureyşanların tarihi Şerif Fırat’ın kurgusu üzerinden yazılmaya 
devam edilmiştir.92

Bölge hakkında çalışmalar 1980’li yıllarda yeniden başladığında bu temayı ilk 
işleyen kişi Kenan Güven olmuştur. Güven, seksenli yıllarda Tunceli’de valilik yapmış 
ve Şerif Fırat'ın çok ötesinde bölgenin Türklüğünü kanıtlamak için özel girişimleriyle 
tanınmıştır. O, Tunceli hakkında çıkarttığı bir kitapta bölge efsanelerine de yer vermiştir. 
Bu çalışmada Kureyş hakkında anlatılanları aktarılırken, Kureyş’in adına rastlamayız. 
Onun yerini artık tamamen Mahmut Hayrani almıştır.93Güven’in bu yaklaşımı, iki bölge 
kökenli araştırmacı tarafından sürdürülmüştür: 'Tunceli Kültürü' adlı 1995 yılına ait bir 
çalışmasında Ali Kaya, Kenan Güven’i kaynak olarak göstererek onun aktardıklarını 
olduğu gibi alıntılamıştır;94Kazım Balaban'ın 2006 yılında çıkan çalışmasında da Kureyş 
ve Mahmut Hayrani aynı kişiler olmaya devam etmişlerdir.95

Herhalde bu iddianın can alıcı sorusu şu olmuştur: Akşehir’de yaşayıp ve burada 
öldüğü bilinen Mahmut Hayrani'nin Dersim’le ilişkisi nasıl gelişmiştir (?)  Bu yönde 
getirilen açıklamaları izlemek de başlı başına bir sorun; çünkü, bu iddiada bulunanlar,  
kaynaklarının ne olduğunu belirtme ihtiyacı duymamışlardır.

Kemali, Kureyşanları tarifinde, bu isimde birisinin olmadığı, topluluğun isminin 
Kureyşan olduğu imasını yaratmıştır. Buna karşın Şerif Fırat, Şorik Seceresi olarak 
verdiği kaynakta Kureyş'i ‘Seyid Mahmud’un oğlu Hacı Kureyşi’ olarak tanımlar. 
Doksanlı yıllarda yeniden ivme kazanan Alevi çalışmalarında Fırat’ın iddiasına eklemeler
yapılmıştır. Nejat Birdoğan, 1990 yılında yayınlanmış bir kitabında, Kureyş ve Baba 
Mansur’u Mahmut Hayrani’nin çocukları yapmıştır.96Birdoğan bundan sonraki bir 
çalışmasında ise, secerelerdeki Mahmud Hayrani ve Kureyş ilişkisinin sorunlu olduğuna 
değinmesine rağmen, aynı kurguyu sürdürmeye devam etmiş: “Seyyid Mahmudi 
Hayrani’yi murşid ocağı, bunun yakınlarında olan Baba Mansur ve Kureyş ocaklarınıda 
pir ocaklarıdır” diye tanımlamıştır.97Bir önceki çalışmasında Mahmut Hayrani ve 

90 Fırat, M.Ş., s. 76. 
91 Derviş Gewr tartışmaları için bkz. Çelker; Aytaş, s. 393-413; ve Deniz, s. 212-221. 
92 Kureyşanlar ile ilgili yaptığı derlemelerle tanınan Çakmak, Kureyş ve Hayrani birlikteliğinin özellikle 
okur yazar olan kişilerce dillendirildiğini vurgular (bkz. Çakmak, 2001, s. 51; Ayrıca Özcan, 2002).
93 Güven, s. 133.
94 Kaya, 1995, s. 84.
95 Balaban, s. 320.
96 Birdoğan, 1990, s. 210.
97 Birdoğan, 1995, s. 188.
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Kureyş’i aynı kişi olarak aktaran Ali Kaya ise, 1999 tarihli başka bir kitabında, Hacı 
Kureyş’in Seyit Mahmut Hayrani’nin oğlu olduğunun ileri sürüldüğünü belirtmektedir.98 

Mahmut Hayrani ile Kureyş arasında kurulan kan bağını biraz daha 
detaylandıranlar da vardır. Örneğin Karerli Mehmet Efendi’ye göre Dersim’e yerleşen 
Hayrani değil, onun tornudur: “Mahmut Hayrani’nin torunu İstanbul kadısı Seyit Hıdır, 
kardeşi Seyit Ali’yi Horasandan gelmiş pirlerle görüşmek üzere Doğu Anadolu’ya 
gönderir. Böylece Dersim Tunceli’ye giden Seyit Ali orada yerleşerek kalır. 
Kureyşanlılar bu Seyit Ali soyundan gelirler.”'99Veli Saltık’a göre Hayrani’nin torunu 
Seyit Ali Dersim’e akrabalarının izini sürmek için gitmiş: “Seyyit Mahmut Hayrani, 
Dersim bölgesinde yaşamış, daha sonra Akşehir’e göç edip, oraya yerleşmiştir. Mahmut 
Hayrani, Baba İshak İsyanı sonrası Dersim’de saklanan Hacı Bektaşi Veli ve diğer 
pirlerle tanıştı ve Hacı Bektaşi Veli’ye hayran kaldı. Bu yüzden adını Hayrani takdılar. 
Seyyit Mahmut Hayrani’nin torunlarından Muhittin oğlu Seyyit Hıdır; Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’a atadığı ilk kadılardan biridir. Kadı Seyyit Hıdır, kardeşi Seyyit 
Ali’yi Dersim’ (Tunceli) deki akrabalarını araştırmak için oraya göndermiş.”100

Kemal Astare 2001 yılında bir makalesinde, Musa-i Kazım’ın üç oğlu olduğunu 
ve bunların sırasıyla İbrahim Sani, Seyyid Mahmud Hayrani ve Kureyş adını taşıdığını, 
Dersim’deki Kureyşanların sonuncusundan geldiklerini belirtmiştir.101İkibinli yıllarda 
Kureyşanların Gaziler koluna dair bir broşür çalışması hazırlatan Zeynel Ertekin, Hayrani
ile Kureyş ilişkisine aşiretleri de dahil etmiştir. Ona göre, Seyit Mahmud Hayrani 
Horasan’dan Moğol istilası yüzünden göç ettiğinde yanında üç Zazaca konuşan aşiret de 
varmış: Lolan, Hormek ve Abdalan. Hayrani, ilk önce Hınıs’a yerleşmiş. Bir müddet 
sonra buradan Dersim’e göçmüş. Bilgeliğinden dolayı Elazığ’da bulunan Alaeddin 
Keykubad onu yanına çağırmış. Hayrani onun huzurunda fırına girerek keramet 
gösterdikten sonra sultan onu yanından ayırmak istememiş ve nereye gitmek istediğini 
sormuş. Hayrani, Konya’yı istemiş. Hayrani bir müddet Konya’da kalıp, anlaşmazlıklara 
düşdüğünden Akşehir’e gitmiş. Baba Hayrani Dersim’i terk etmesine rağmen oğlu 
Kureyş hep Dersim’de kalmış.102

Mahmut Hayrani ve Kureyş ile iligili iddialar yalnızca bölgenin Türklüğünü 
kanıtlamak isteyen kesimlerce dillendirilmediler. Kureyşanlı Seyid Kekil ve Zeki Görgü 
soruna Kürt cephesinden bakanlardan. Bu yazarlar, Mahmud Hayrani’nin soy ağacıyla, 
Şorik Seceresi olarak bilinen ve Kureyşanlar tarafından sahiplenilenilen Seyid Şeyh 
Mahmud’ul Kebir adına onaylanan seceredeki isimleri buluşturmaya çalışmışlardır. Seyid
Kekil’e göre, adı Kureyş, künyesi Mahmud olan ataları 1141 yılında Adıyaman’da 
doğdu. Kendisi Kurmanci konuşan Kürtler'dendi. Moğal Saldırıları sırasında Adıyaman’ı 

98 Kaya, 
99 Karerli Mehmet Efendi, s. 24; Aynı aktarımı Hıdır Öztürk (s. 47) de verir. Yalnız Öztürk'e göre, 
Dersim’e gelen Hayrani’nin torunu Derviş Ali'dir.
100 Bkz. http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/52..12.pdf
101 Astare, s. 153.
102 Ateş, s. 12; Ertekin, Kureyşanların soyunun Hacı Kureyş’in oğlu Haydar Baka üzerinden sürdüğünü 
belirtiyor. Ertekin, Dersim hikayelerinde hep genç yaşta sır olduğu bilinen Duzgın hakkında da yeni bir 
anlatı geliştirmektedir. Ona göre Haydar Baka’nın ilk eşi Abdal Musa’nın kızıymış. Bu evlilikten 3 kız bir 
erkek çocuk olmuş. Erkek çocuğun adı Düzgün’müş. Düzgün sır olmadan Sultan adında bir kadınla 
evleniyor ve bu evlilikten bir oğlu oluyor. İşte Kureyşanların Gaziler kolu Düzgün’den gelen ve adı Derviş 
Gazo Bedene Kesk olan çocuktan oluyor.      
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terk edip Baba Mansur ve Ağuçan seyidleriyle birlikte Dersim’e göç etti. Seyid Kureyş 
ilk önce Çelleqas sonra Zeve köyüne yerleşti. Hayatının sonlarına doğru ata yurdu 
Adıyaman’a geri döndü ve orada öldü. Kureyş’in çocukları Zeve’de kaldı. Yedi Kureyş 
olarak bilinenlerden yedincisi Mahmud’un üç oğlu oldu: Dewres Mahmud, Dewres 
Mewali ve Şah Haydar (Duzgın). Dewres Mahmud’un ise dokuz oğlu oldu ve bunlardan 
birisinin adı Seyyid Mesud’du.103Seyid Mesud’un iki oğlundan birisinin adı Seyyid 
Mahmut (Hayran), orta eğitimini tamamladıktan sonra bir kardeşiyle birlikte 
Akşehir’deki medreseye devam etti. Bundan sonra Konya’ya göç etti ve Seyyid Şeyh 
ünvanını kazanarak hayatına devam etti.104  

Kureyşan tarihi hakkında yapılan müdahaleler Mahmud Hayrani ile sınırlı 
değildir; bizzat Kureyş’in ismi de bundan payını almıştır. Yakın dönem içinde kimi 
araştırmacılar, Kureyş olarak bildiğimiz kişinin asıl adının Kureyş değil, Koreş olduğunu 
iddia etmektedirler. Aslında bu yönde ilk iddia, Naşit Hakkı Uluğ’un 1939 tarihli 
‘Tunceli Medeniyete Açılıyor’ kitabında yapılmıştı. Uluğ, Kureyşanlı adının, 
Horasanlı’nın Koresanlı’ya ve bununda Kureyşanlı'ya dönüşmüş hali olduğunu 
yazıyordu.105Uzun bir süre unutulmuş bu iddia, 2001 yılında Baki Öz tarafından yeniden 
öne sürüldü: “Seyyid Mahmut Hayrani'nin olsun, Dersim merkezli Kureyşan Ocağı ve 
Kureyş aşiretinin olsun Arapların Kureyş aşiretiyle yakından uzaktan hiçbir bağlantısı 
yoktur. Yalnızca ad benzerliği vardır. Horasanlı/ Koresanlı/ Kureyşanlı biçiminde…”’106 
Öz'den sonra aynı görüş Ertekin tarafından da tekrarlamıştır.107 Alemdar Yalçın ise bu 
iddiayı, kısa bir zaman önce yayınlanan Bingöl –Muş bölgelerindeki ocaklarla ilgili 
derleme çalışmasında çok daha güçlü ifade etmiştir. Yalçın, Kureyş olarak adlandırmanın
neden yanlış olduğunu ocak sahiplerine şu sözlerle anlatmaktadır: “Şimdi efendim 
geliyoruz asıl karanlık kalan noktalara. Hacı Koreş’in ismi şimdi Kureyşan diye çok 
tehlikeli bir şekilde değişti. Halbuki öyle değil. Koreş aslı Horeş değil mi? Horasan’dan 
geliyor…Maalesef ondan sonra Kureyş, halbuki en çok kızmamız gereken durumlardan 
birisi ve şimdi döne döne buraya gelmiş.”108

Sultan Cemal mi, Derviş Cemal mi?
 

Yeni dönem ocak tarihçiliğinin ikinci örneğini Derviş Cemaller sunmaktadır. 
Kureyşan ocağında olduğu gibi, burada da bir Dersimli seyit ailesinin kendi geçmişini 
Bektaşi tarihi ile uyumlu bir hale getirmek için yaptığı girişimlerle karşılaşmaktayız.  

Geçen yüzyılın doksanlı yıllarında Derviş Cemal’li pirlerle ilk yaptığım 
röportajlarda, ataları hakkında duyduğum başlıca anlatı şuydu: Şıx Hesen’in Tujik Baba 
dağına yerleştiğini haber alan Derviş Cemal, onu ziyarete geldi. Dervişliğine kanıt olarak 

103 Mesud, Seyit Mahmut Hayrani’nin Akşehir’de bulunan sandukaları üzerinde babasının ismi olarak 
verilmektedir.  (Bkz. Bayar)
104 Kekil, s. 11-16; Görgü, s. 7-9.
105 Uluğ, 1939, s. 49.
106 Öz.
107 Ateş, s. 9.
108 Bkz. Aytaş, 101. Bu tür uyarıcı yorumları kitap boyunca bulmak mümkün. 

Gezik,  Rayberler, Pirler ve Murşidler 36



Tujik Baba’da bir kış günü asasıyla kurumuş dalları yeşertti.109Bu keramet tanıklığından 
sonra Batı Dersim aşiretlerinin atası Şıx Hesen, afacan çocukları Seyit ve Hasan’ın 
Derviş Cemal’in eline gidebileceği kararını aldı. Şıx Hesen aşiretlerinin pirleri bu tarihten
itibaren Derviş Cemaller oldu. 

Derviş Cemal'in Tujik Dağına gelmeden önce ikamet ettiği yer konusunda farklı 
cevaplar verilmekteydi. Kimi Derviş Cemaller, atalarının Şeyh Hasan’la Malatya’dan 
buralara geldiğini aktarıyorlardı. Bir başka açıklamaya göre, Derviş Cemal’in ana yurdu 
Sağman (Pertek) beyliği idi; buradan ilk önce Hozat’a, Hozat’tan Ovacık ve Erzincan’a 
göç etmişti. Bir son görüşe göre ise, Derviş Cemal Hacı Bektaş’ın yakın halifelerindendi. 
Vilayetname’de ismi Seyid Cemal Sultan olarak geçmekteydi ve bizzat Hacı Bektaş 
tarafından Dersim'e gönderilmişti.110Bu iddia, 20. yüzyılın sonlarından itibaren artarak 
yaygınlık kazanacaktı. 

Peki, bir Hacı Bektaş halifesi olan Derviş Cemal’in Bektaşi dergahıyla ilişkisi 
neden kalmamıştı? Verilen cevap şuydu: ‘Dersim’in 12 ocağı toplanıp Hacı Bektaş 
dergâhına gitmeye karar kıldırlar. Dergâhta kimse onlara yüz vermedi, itildiler. Çünkü  
dergâh çıkarcıların eline düşmüştü. Bundan dolayı Dersimin 12 Ocağı kendi 
toplumlarının arasına geri dönmeye karar verdi. Dergâhla ilişkiler böylece tamamen 
kesildi.’111

Derviş Cemal ve Sultan Cemal ilişkisi hakkında cevap bekleyen bir soru daha 
vardır: Vilayetname’de Hacı Bektaş tarafından Ege taraflarında görevlendirdiği aktarılan 
Sultan Cemal,112Dersim’e nasıl ve ne zaman gelmişti? O yıllarda Derviş Cemalliler bu 
soruya, ‘Onlar keramet sahibi insanlardı. Tıpkı dokuz yerde birden görünen Sarı Saltuk 
gibi, Sultan Cemal de birden fazla yerde görünmüştür’ türünden cevap verirlerdi. Buna 
rağmen, kısa bir süre sonra yeni açıklamalar geliştirdiler. Aslında Dersim’e gelen kişi, 
Vilayetname’de bahsedilen Sultan Cemal değildi. Sultan Cemal, Vilayetname’de 
belirtildiği gibi, Afyon’un Döğer nahiyesine yerleşti. Sultan Cemal’in oğlu Asıldoğan’ın 
Rumeli Gelibolu’ya kadar gittiğini de Vilayetname yazmaktaydı. Hikayenin bundan 
sonrası Vilayetname’de verilmiyordu;  devamını, ikibinli yılların başlarından itibaren 
Sultan Cemal’in izini süren Derviş Cemalliler'den öğreniyoruz.113 

İlk açıklama bu ocağa mensup Ali Rıza Taşkesen’den: “Seyit Asıldoğan'ın iki 
oğlu olur. Birine İsmail Nurettin, diğerine ise babası Seyit Cemal ismini verir. Yani Seyit 
Cemal adı verilir. İsmail Nurettin Gelibolu'da kalır. Mezarı Yatağanda’dır. Kardeşi 
Cemal'de halkı uyarmak için devri alem olup gezer. Cemal daha sonra halk arasında 

109 Uuğ da Derviş Cemal hakkında bu hikayeyi aktarır. Yalnızca Uluğ'un aktarımında kerametin 
gerçekleşitiği yer Hozat'ın Derviş Cemal köyüdür (bkz. Uluğ, 1932, s. 35).
110 Aynı iddia, Şadilli aşiretinin pirleri olan Cemal Abdal Ocağı üyelerince de dillendirilir. Onlara göre ise 
Vilayetnamede geçen Sultan Cemal, Cemal Abdal’ın kendisidir. Kimileri ise Sultan Cemal, Derviş Cemal 
ve Nuri Cemaleddin’in aynı kişi olduğunu söylerler; Sevgen ise Derviş Cemal için Hacı Bektaş dergahında 
şeyh olduğu için  bu mertebeye ulaştığını (Ali soyundan olmadığından seyit olamayacağı) ve Şeyh Hasan 
ve Seyidan aşiretlerinin bölgeye geldikleri 1517 yılından sonra Dersim’ e gelmiş olacağını aktarır. (Bkz. 
Sevgen, 1999, s. 198)
111 Kaynak: Resul S. (1995), Ovacık.
112 Vilayetname’de onun Altıntaş’a gittiği ve burada öldüğü belirtiliyor. Gölpınarlı, 80.
113 Yakın bir zaman önce Tee (2010) tarafından Derviş Cemal Ocağı ile ilgili Zurun köyü bağlamında 
yapılmış bir alan çalışması, bu anlatının ve onun üzerinden Bektaşilik bağının ne denli yerleşmiş olduğunu 
göstermektedir. 

Gezik,  Rayberler, Pirler ve Murşidler 37



dervişlik ünvanını alır. Derviş Cemal olarak babası ve dedesi gibi devri alem olup gezer. 
Sonunda Hozat Tunceli'de gezdikten sonra, dolaşıp Erzincan'a bağlı Bulmuş köyünde 
mekan tutar. Mezarı Bulmuş köyündedir.”114

Derviş Cemal ocağı hakkında kapsamlı bir çalışma yapan Hüseyin Yalçın ise 
Taşkesen’den farklı bir soy ağacı veriyor. O'na göre, Asıldoğan’ın oğlu Erdoğan 
Balıkesir’de, onun oğlu Seyid İsmail Ertuğrul ise Muğla’da öldü: “Ertuğrul’un oğlu Nur-
u Cemal ise Safavilerle Osmanlı arasındaki sürtüşmenin yarattığı kriz nedeni ile doğuya 
yönelerek Dersim eyaleti- Sağman Dersimine gitmek zorunda kalmıştır. Ancak belli bir 
süre sonra Sağman  Sancağı Bey’inin baskısı ve Sağman Dersimin’de kalmayarak…
Hozat’ın Dervişcemal köyüne göçmüştür.”115Hozat’da huzura kavuşmayan Derviş Cemal 
Erzincan Zurun’a taliplerinin yanına gitmiş ve burada ölmüştür.  

Hüseyin Yalçın, Asıldoğan’dan sonraki soy ağacına nasıl ulaştığını belirtmiyor, 
fakat atasının izinde yaptığı gezi yeni bir Derviş Cemal tarihinin nasıl yazıldığı 
konusunda bilgiler vermektedir. Yalçın, Altıntaş’da Seyid Cemal Sultan’ın türbesini 
görmek için ilk önce Balıkesir’e gider, fakat aradığı Altıntaş’ın Kütahya’da olduğunu 
öğrenir. Bunun üzerine yönünü Kütahya’ya çevirir. Burada ise kendisine aradığı yerin 
Afyon’un Döger nahiyesinde olduğu anlatılır. Döger’de tanıştığı kişilerden Asıldoğan’ın 
Gelibolu sonrası soyundan haberdar olmadıklarını duyar: “Ne acı ki 1992 yılına kadar 
Seyid Cemal Sultan’ın Asıldoğan dışında beş oğlunun daha olduğundan haberimiz yoktu.
Afyonkarahisar yöresindeki kardeşlerinden Dersim eyaletindeki Asıldoğan’ın üçüncü 
torunu Derviş Cemal (Nur-u Cemal)’in evlatlarından bihaberlermiş.”116 

Derviş Cemaller’in birkaç yıl öncesine kadar yabancı oldukları Seyid Cemal 
Sultan ve onun Afyon Döğer’deki mirasını ne kadar erken sahiplendiklerini görmek 
şaşırtıcıdır. Bu çalışmaları takip eden Tee, “Bu ocağın Erzincan doğumlu kuşaklarının 
hafızalarında Seyyid Cemal Sultan türbesine dair 2008 yılına kadar bir şey olmadığını”  
saptamasını yapmaktadır/117Buna rağmen ailenin üyeleri 30 mart 2010 yılında ‘Seyyid 
Cemal Sultan Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği’ni kurarlar ve ilk 
yaptıkları çalışma, aynı yılın mayıs ayında Döğer’deki türbeyi ziyaret etmek olur. 
Türbede onarım 2008’den itibaren keza Derviş Cemaller tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Derviş Cemallerin kendileri için yeni bir kutsal merkez ve ata bulmaları ve bunun 
da hızla kabul görmüş olması üzerinde düşünmeye değerdir. Aynı durum, Kureyş 
açısından da geçerlidir. Yerelde çok güçlü anlatılarla desteklenen Kureyş efsanelerinin 
unutulup, yeni statüsü için adıyla oynanmasına kadar varan girişimler hakkında birçok 
soru sorulabilir. 

114 Taşkesen (2001). Erzincan yöresinde ikibinli yılların başlarında yapılan bir derlemede ise, Derviş 
Cemal'in Hacı Bektaş yanında çoban olduğu ve gösterdiği bir keramet sonrası Hacı Bektaş tarafından 
kemale ermiş olarak ilan edildiği aktarılıyor. Bundan sonra Derviş Cemal, seceresini alıp Hozat'ın Derviş 
Cemal köyüne yerleşiyor. Bir kardeşi de buradan çıkıp Merzifon'a, bir diğeri de Erzincan'a göçüyor. (Bkz. 
Aydın, 2005, s. 242)
115 Yalçın, s. 12.; Tee, Zurunlu Derviş Cemaller'den derlediği  bilgilerden çıkarak şunu aktarıyor: 
Balıkesir’de ölen Erdoğan’dan sonra oğlu Seyid İsmail Erdoğan Muğla’ya göçediyor. İsmail Erdoğan’ın iki
oğlu, İsmail Nurettin ve Derviş Cemal, 14. yüzyılın sonunda Muğla’dan Hozat’a göç ediyorlar.  Zurunlular 
atalarının bu uzun yolculuk sonrası neden Hozat’a gelip yerleştiğine bir açıklama getiremiyorlar. (Bkz. Tee,
343)
116 Yalçın, s. 63.
117 Tee, 2010, s. 381.
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 Aslında Kureyşan ve Derviş Cemal’de tanıklık ettiğimiz çabalar, istisnasız tüm 
diğer ocaklarda da sergilenmiştir. Ağuçan’ın Bektaşi ortamında bulunmuş Karadonlu Can
Baba’yla;118 yine  bir zamanlar Basralı Şeyh Hasan’dan geldiği söylenen Şeyh Ahmet’i 
şimdilerde Hoca Ahmet Yesevi’yle ilişkilendirmeler;119 ya da yakın bir zaman  öncesine 
kadar  kendilerini Balkan ülkelerinde yaşamış Sarı Saltuk’a bağlayan Hozat  Sarı 
Saltuklarının şimdilerde kökenlerini Saltuklu Oğullarına bağlama girişimlerinin120tümü 
izlemeye değerdir. 

Sonuç

Bu makalede aktarılan bilgiler aslında hemen hemen yok olmuş bir örgütlenmenin
toplanabilen parçalarının bir araya getirilmesinden başka bir sey değildir. Buna rağmen 
Aleviler'de ocak sisteminin nasıl çalıştığına dair önemli sonuçlara ulaşıldı. Aleviliğin 
örgütlenme sürecini anlamamız için makale boyunca öne sürülen sorular yeni 
araştırmaları teşvik edecek niteliktedir. 

Dersim ve çevre illerde konumlanmış ocakların kurduğu örgütlenme, 1937-38 
yıllarında önemli bir darbe aldı. Dönem öncesi yazılan tüm resmi raporlarda aşiret 
liderleri yanısıra seyitler ‘Dersim sorunu’nun baş aktörleri olarak hedef gösterildi. Bu 
tarihlerde yapılan operasyonlarda istisnasız ocak ailelerinin tümünden önemli kişiler 
(çoğu zaman aileleriyle birlikte) öldürüldüler.121Kurtulanlar sürgüne gönderildi. 
Yaşananlar seyit ocakları üzerinde derin izler bıraktı. Bu yüzden bölge kökenli seyit 
aileleri geçmişleri sözkonusu olduğunda hassas ve kırılgan bir zemin üzerinde hareket 
etmektedirler.  

Merkezinde Ağuçan ocağının olduğu ve yakın döneme kadar etkili olan bu 
örgütsel yapı, tam anlamıyla, onun toplumsal zeminini oluşturan aşiret yapısına paralel 
olarak,  ‘parçalanmış bütünlük’ görüntüsü vermektedir. Sağlıklı tespitler ve tartışmalar 
yapabilmek için, her halkasının başlı başına araştırma konusu olduğu bu örgütlenme 
hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi gerekmeketedir. Buna rağmen bu yapının tarihsel 
bir sürecin ürünü ve mirasçısı olduğunu görmekteyiz. 16. yüzyıla kadar Anadolu 
Aleviliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamış Vefailik akımının bir temsilcisi olan 

118 Bkz. Türker.
119 Şeyh Hasan köyü, 16. yüzyıl kayıtlarında Şeyh Ahmed-i Tavil’in türbesinin mekanı olarak geçmekte. 
Bulgular onun da bir Vefai olduğunu gösteriyor  (bkz. Karakaya-Stump, 2008, s. 65). Şeyh Hasan ve  Şeyh 
Ahmedi Yesevi ilişkisi üzerine kurulmuş bir çalışma için bkz. Onarlı.
120 Bkz. Saltık, T., s. 61-86. 1930’lu yıllarda Sarı Satukların Hozat Karaca köyünü ziayeret etmiş Uluğ 
şunları yazıyordu: “..Dobrice ve Besarabya’daki Gagvuz Türkleri arasında kutsal bir şahsiyet olarak 
tanınan, oralarda da mezarı olduğu iddia edilen Sarı Saltuk, güya hayatının son günlerini Dersim’e vermiş
ve bu tepenin başına gömülmüştür. Biraz ötede Karaca köyünde oturan seyitler, biz Sari İsmail’in 
torunlarındanız derler.”  Uluğ, s. 89; Uluğ tarafından dillendirilen bu anlatıyı kabul etmeyen Sarı Saltıklar 
da var: “Malazgirt Savaşı’ndan önce de bu topraklara Selçuklu bayrağını biz dikmişiz. Anadolu’da ilk Türk
devletini bizim atamız Sultan Saltuk Bey kurmuş, sonra Dersim’e (Tunceli-Çemişgezek) gelmişiz. Şah 
İsmail (İran)’le birlikte Türklüğün, Türk sorunun birliğinin bozulmaması için bir olmuşuz, birlik olmuşuz. 
Bu yüzden Yavuz Sultan Selim’in düşmanlığını kazanmışız.” (bkz. Öntaş, s. 3; ayrıca Saltık, 2007) 
121 Toplu kıyım ve sürgün yaşayan ocaklar şunlar: Ağuçan, Kureyşan, Baba Mansur, Sarı Saltuk, Derviş 
Cemal ve Şeyh Hasan. Bu ocakların Erzincan ve Elazığ gibi Tunceli il sınırları dahilinde olmayan önemli 
üyeleri de operasyonların hedefi olmuşlardır. Derviş Gewr, Pilvenk, Milan, Şeyh Ahmet ve Seyit Sabun 
gibi ocaklardan ise öldürmeler (ve sürgünler) hedef seçilen seyitler düzeyinde kalmıştır.

Gezik,  Rayberler, Pirler ve Murşidler 39



Ağuçanlar, bu yüzyıldan sonra da esnek bir yöntemle birçok ocağı bir yapı altında 
tutmayı başarmışlar. Köken olarak Bektaşi veya Safavi kaynaklı olabilecek ocaklar bile, 
zaman süresi içinde ana akımlarından koparak bu sistem altında yer bulmuşlardır. Bu 
sayede ilk önce Safavi, sonra Bektaşi Dergâhı’ndan gelen müdahelelere karşı durmayı; 
Erdebil ve Hacı Bektaş Dergâhı yanısıra Dersim merkezli üçüncü bir Alevi merkezi 
yaratmayı başarmışlardır.     

Ocakların iç örgütlenmesi Baba Mansur örneğiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
örnek bize, ocak örgütlenmesinin her düzeyde çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip 
olduğunu aktarıyor. Yine de bulgular ocak örgütlenmesinin başından itibaren çok parçalı 
ve bölünmüş halde şekillendiğini göstermiyor. Veriler, seyitlerin uzun bir dönem 
taliplerini merkezi köylerden yönettiklerine işaret ediyor. Bu merkezi yerleşim alanlarının
kimilerinin resmi olarak tanınmış olmaları (tekke, zaviye, vakıf ünvanlarıyla) mümkün. 
Baba Mansur gibi yoğun aşiret talipleri olan seyit aileleri hakkında ulaşabilinen bilgiler, 
onların altkollara bölünerek coğrafik dağılım yaşadıkları sürecin 17 ile 19. yüzyılları 
arasında gerçekleştiği yönündedir. Ocakların örgütsel yapılarını etkileyen bu süreç, bu 
yüzyıllarda hız kazanan aşiret göçleri ve iskanları takip etmektedir. 

Baba Mansur örneği bize aynı zamanda bu tür kalıtsal örgütlenmelerin etkilerini 
hangi mekanizmalarla korudukları konusunda da bilgiler sunmaktadır. Ocakların coğrafik
dağılım ve artan nüfusla çoğalan kollarına rağmen bütünlüklerini süreklileştirmede ruhani
bağların ve makam bölüşmelerinin, ocaklar arasında ve ocak içi örgütlenmede ne kadar 
önemli bir işlev gördüğünü tanıma olanağımız oldu. Ocak içi ve ocaklar arası makam 
paylaşımının karmaşık bir organizasyon yarattığı kesin; fakat bundan daha önemli olan, 
bu örgütlenme sayesinde her kolun kalıtsal bir ağ içerisinde tutulmuş olmasıdır. Ocaklar, 
böylelikle, resmi olarak tanınmayan –çoğu zaman baskı altında tutulan- ve kurumsal bir 
merkezi olmayan bir yapıyı ayakta tutmayı önemli ölçüde başarmışlardır.  

Bu başarının arka planını daha iyi anlamamız için her ocak ailesi hakkında 
sistematik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar sayesinde, ocak 
ailelerin altkollar ve bunlar arası bağları, ocaklar arası örgütlenmenin halkaları ve 
aşiretlerle kurulan pir-talip ilişkileri hakkında bilgi eksikliğimiz giderilebilir. Kim kimin 
piri ve kim kimin rehberi sorusuna her üç düzeyde cevap verildiği ve bu bağların tarihsel 
anlatıları da derlendiği takdirde, bir bütün olarak Alevi tarihi hakkında da çok daha 
gerçekci tespitler yapmamız mümkün olacaktır.

Veri eksikliğinden ötürü, bu örgütlenmenin üçüncü ayağını oluşturan aşiret-ocak 
ilişkilerinin detayları işlenilmedi. Bu, örneğin Baba Mansur açısından yapılmış olsaydı, 
onların örgütlenmesinin tarihsel arka planı ve içkollarının dağılım ve güç sahibi oluşları 
hakkında daha somut saptamalar yapabilme olanağını sunabilirdi. Buna rağmen, 
makalede yapılan tespitler ve öne sürülen sorular, Alevilik araştırmalarında alan 
çalışmalarına ne kadar ihtiyaç olduğunu yeterince desteklemektedir.

Bu yüzden, tarihsel ilişkiler yumağı olarak karşımıza çıkan bu örgütsel yapının 
analizi, mantığı zorlayan tarih kurguları yerine, toplumsal ve politik güç odaklarının dahil
edildiği çalışmalarla mümkündür; fakat, seyit aileleri hakkında yapılan tartışmalar ve 
çalışmaların henüz bu seviyeden ne kadar uzak olduğunu Kureyşan ve Derviş Cemal 
örnekleri göstermektedir. 

Sınanması zor yöntemlerle sürdürülen bu çabalar bize, bir yandan Türkiye’de 
resmi girişimlerin etkilerinin ne kadar kalıcı olabileceğini; diğer yandan, seyit ailelerin 
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yeni kimliklerini güçlü kılmak için geçmişleri konusunda ne kadar esnek olabileceklerini 
göstermektedir. Kaç yüzyıldır barındığı toplumda 12. İmam soyundan olmakla meşruluk 
kazanmış ve tüm inançsal örgütlülüğünü bunun üzerine kurmuş ocakların üyeleri, 
Türkiye’de kabul edilebilmek için Mahmud Hayrani ve Nasrettin Hoca’yla aynı soydan 
olduklarını hararetle savunur hale gelebiliyorlar. 

Bu tür girişimler Kureyşanlar veya Derviş Cemallerin yaşattıkları inanç ve 
kültürleri hakkında bilgilerimizin artmasına katkısı olmuş mudur? Maalesef bu soruyu 
olumsuz cevaplamaktan başka bir seçeneğimiz yok. Bu girişimlerin tek konusu olan 
Mahmut Hayrani ve Kureyş bağı hakkında bile bir adım öteye gidilememiştir. Veya 
Sultan Cemal ve Derviş Cemal'in izini sürmek, ocak örgütlenmesi hakkında bize bir şey 
öğretmemiştir.  Buna rağmen, bu iddiaların Kureyşanlar ve Derviş Cemaller üzerinde 
etkisi göz ardı edilemez. Onların yaşlılarıyla günümüzde yapılan röportajlarda artık 
Mahmut Hayrani ve Kureyş, Derviş Cemal ve Sultan Cemal birbirinden ayrılmaz isimlere
dönüştürülümüştür.

Bu kısır döngüyü aşmak için, ocak-aşiret yapılanmasının detayları hızla tespit 
edilmelidir. Somut verilerle geçmişe doğru yürümek, bu dinsel yapı hakkında üretken ve 
sürpriz sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Aksi takdirde bu örgütlenmeye dair bilgileri 
hafızalarında taşıyan yaşlı kuşaklar aramızdan ayrıldıklarında, bu olanak da elimizden 
alınmış olacaktır.
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