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Dersim’in Etnik Yapısına, Alevi – Kızılbaş İnancıyla Bir 
Bakış 

 
 
 
 
 

Kadir BULUT1 
 
Özet 
 

Dersimle ilgili tarihsel süreçten, günümüze kadar gerek coğrafi konumu 

itibari ile gerek kültürel ve inançsal boyutu gerekse de etnik yapısı itibari ile 

birçok tartışmaya kapı aralayan derin bir içsel yapıya sahip olması; bu 

tartışmaların bugün hala varlığını devam ettirmesinde önemli rol oynamıştır. 

Dersimin etnik yapısıyla ilgili bir çok yaklaşımın, bilimin objektiflik sahasında 

sınavını devam ettire dursun günümüz itibari ile Dersimde kendi varlığını 

kalın çizgilerle hissettiren Alevi- Kızılbaş inancı, bu tartışmalar içerisinde 

kendine özgü bakışıyla, Dersimin etnik yapısına yeni olmamakla birlikte, 

genel kabul görür etnik kriterlerin ötesinde, evrensel bir bakışla sürece dâhil 

olması; Dersimin etnik tartışmalarına önemli boyut kazandırmıştır. Bu 

bakımdan, Dersimin tarihsel süreçteki tartışma serüveninde önemli rol 

oynayan inançsal yapının sosyolojik hayattaki yaşamsal zeminin 

anlaşılması bu süreçteki birçok tartışmanın daha sağlıklı yürütülmesinde 

hayati noktayı teşkil edecektir. 
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A View to Ethnic Structure Of Dersim Via Alevi-Kızılbaş Faith 

 
 
 
 
 
 

Kadir BULUT 
 
Abstract 

 

During the historical course until today, Dersim's deep inner structure, 

which leaves an open space for many discussions because of either its 

geographic location and ethnic structure or the dimensions of culture and 

faith, plays an important role for these discussions to proceed even today. 

On the one hand as many approaches about Dersim's ethnic structure 

continues to their test in the field of objective science, on the other hand the 

Alevi - Kızılbaş faith, making his existence to be felt with thick lines in 

Dersim in today, to get involved in these discussions about Dersim's ethnic 

structure with its distinctive view, which is not new, along with a universal 

perspective beyond the general acceptable ethnic criterias added new 

dimensions to these discussions. In this regard, to perform many 

discussions healthier in this process, it is vital to understand the life-

sustaining ground of this faith structure in sociological life, which plays an 

important role for the discussion adventure of Dersim in the historical 

process. 
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Giriş 

 

İnsan oğlunun kendini sosyal bir varlık olarak varediş süreci ve bunu 

sistematik bir yapıya kavuşturması  uzun bir evrimsel deneyimle mümkün 

olabilmiştir . Bu evrimleşme sürecinin en önemli boyutu insanların 

bireysellikten toplumsallığa doğru olan ilerleyişidir. İnsanların sosyal 

oluşumlarının dinamiklerini oluştururken ekonomik yapı ve korunma 

isteğine bağlı olarak örgütleşme ihtiyacı zamanla insanların kendilerini; 

ailesel, sosyal, ekonomik, renksel,dilsel, kültürel ve biyolojiksel bir 

gruplaşma sürecine sürüklemiştir . Bu kriterlerin hemen hemen hepsinin 

ortak değerlerde buluşup tarihsel süreç içinde aidiyetsel bir yapı 

kazanmasının en önemli yapılanmalarından biri de etniksel yapılanmadır.  

 Etnik yapı her ne kadar anatomik bir çağrışım uyandırsa da bu 

durum,  insanların toplumsallaşmasına bağlı olarak, toplumun kendini var 

eden değerlerini bir sonraki nesillere aktarma isteği ve kendini 

tanımlamasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Etnik yapılanmaların tarihsel zeminde ki oluşumu ile ilgili çok çeşitli 

görüşler olmasıyla birlikte; yukarıda da bahsettiğimiz gibi insanın yerleşik 

hayata geçmesi, toplumsal yapılanmalar oluşturması ve kendi varlıklarının 

sürdürülebilirliği üzerine olan  genel yaklaşımlar, daha kabul görür görüşleri 

oluşturmaktadır. Bizim amacımız, etnik yapıların oluşumu ve bunun tarihi 

seyri değildir. Tam tersine, var olan genel kabul görür etnik yapı 

yaklaşımları üzerinden, Alevi-Kızılbaş inancının kendisini oluşturduğu iç 

dinamiklerinin bu konuya ilişkin özgün bakışıdır. 

 Alevi-Kızılbaş inancı,  bugün yaşam alanı olarak daha fazla 

hissedildiği Anadolu toprakları başta olmak üzere, Orta Asya’dan  

Mezopotamya, Kafkaslara, Afrika’ya, Balkanlara kadar geniş bir coğrafi 

yapı üzerinden kendi tarihsel seyrini oluştura gelmesi, bu inancının 

herhangi bir konuya yaklaşımını, yine aynı paralelde zenginleştirmekte ve 

derinleştirmektedir. Son zamanlarda Alevi-Kızılbaş inancı, gündelik olaylar 

ve  politik kaygılar içerisinde farklı alanlarda anlaşılmaya veya tartışmaya 

açılması;  geniş bir inançsal, sosyal, felsefik, edebiyatsal, sanatsal yapıya 

sahip olan bu inancı, derin tarihsel dokusunun ötesinde sığ bir yaklaşımla 
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karşı karşıya bırakmaktadır.  

 Alevi-Kızılbaş inancı, Anadolu topraklarındaki yaşam serüvenini yine 

bu inanç açısından kilit nokta diyebileceğimiz,  Dersim coğrafyasında 

yaşaması ve hala da burada yaşıyor olması ve yine  bu toprakların her bir 

santimine bu inancın sinmesi,  Alevi-Kızılbaş inancının daha doğru 

anlaşılmasında Dersimi hayati noktaya taşımaktadır. Konumuzun mahiyeti 

itibariyle de Dersimdeki yaklaşımın önemi daha da artmaktadır. 

Konumuzun başlığındaki 'etnik' kelimesi bir çok tartışmaya ve farklı 

düşünceye zemin hazırlamış bir kavram olarak bizi karşılaması, bizim bu 

tartışmaların ötesinde, inançsal yapının yaşam alanındaki varlığına davet 

etmektedir. Bu konudaki farkı yaklaşımlara da kısaca değinmekle birlikte, 

sosyal yaşamdaki inançsal izlerin bakışı konumuzun gayesini teşkil 

etmektedir.  
 
Alevilik ve Kızılbaşlık 

 

Alevilik ve Kızılbaşlık,  diyince akla ilk gelen, bu kavramlar hakkındaki  

farklı yaklaşımların kendilerini var ettikleri görüşleriyle, bilimsel ve sosyal bir 

zeminde, kendilerini ispatlama gayretlerinde ki akıl almaz yarışıdır. Farklı 

zemindeki bu yarış süredururken Alevi ve Kızılbaş, kavramlarının  tarihi 

sahadaki ( her yönüyle oluşan ) olgusunun gündelik, politik ve ideolojik 

alanlardaki yansımalarını da göz ardı etmemek gerekir. Bu yansımalar 

çoğu zaman spekülatif bir söylemin ötesine geçememesi, bu alandaki 

söylemlerin ideolojik fanatikliğinin getirmiş olduğu duygusallığın da hakkını 

vermek gerekmektedir.                                                                    

Alevilik ve Kızılbaşlık, günümüzde sözlü ve yazılı kaynaklarıyla 

varlığını devam ettirmektedir. Her ne kadar Alevilik sözlü geleneğe 

dayanmaktadır, yazılı kaynakları yoktur, denilse de bunun bilimsellikten 

uzak bir söylem olduğu kesindir. Bilimsellikten uzak olmakla birlikte, bu 

söylemin çokta masumane bir söylem olmadığı; farklı amaçlara hizmet 

eden özellikle de asimilasyonun değirmenine su taşıyanların, kendi 

aralarında ki yarışlarından kaynaklanan bir söylemin genel kabul görür hale 

getirme gayretlerinden başka bir şey değildir. Kaynak arama anlayışı 
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özellikle de yazılı kaynak arama ve bunu doğruluğun ölçütü kabul etme 

anlayışı, eski bir yöntem değildir. Bu yöntem özellikle, Batının yaşamış 

olduğu Reform ve Rönesans'ın hemen ardında, Batıda kendini yeniden var 

etmeye çalışan bilimin ve felsefenin kendini dayanaklandırma gayretiyle 

başlayan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu kültürlerinde ise bu 

süreç daha çok,  yazılı kaynaktan çok şifai bir yöntem izlemiş ve bilgiyi, ilmi 

hak edene verme kriteri esas alınmıştır. Bilimin , kendini var ettiği 

özelliklerinden biri olan, ispat yönteminin de en önemli envarteri olan ve 

olmazsa olmazlarından olan, yazılı kaynak kıriteri,  Alevilik ve Kızılbaşlık 

inancı ile ilgili alanda, son zamanlarda dayanaktan çok ' dayatma' 

anlayışına dönüşmüştür. Bu durumun bir sonucu olarak da; Alevilik ve 

Kızılbaşlık adına bir çok yapay kaynak literatürü oluşturma yarışının 

başlamış olduğunu görmekteyiz. Çalışmamızın ana temasından da fazla 

kopmamak için Alevilik ve Kızılbaşlığın, yazılı kaynak süreci ile ilgili 

görüşlerimizi bir başka makale çalışmamıza erteleyerek, bu konuyu bur da 

bırakmak istiyoruz. Bu arada,  bu konuda ki en önemli tartışmaların özellikle 

son dönemde,  Alevi-Bektaşi Klasikleri, diye yapılan çalışmalar etrafında 

cereyan ettiğini,  belirtmeden  geçmek çokta doğru olmasa gerek. Fakat, bu 

tartışmaların yanında Aleviliğin kendine özgün bazı yazılı 

eserleri(Huham,2008; Kutlu, 2008 :191)  bugün, gün yüzüne çıkmaya 

başlaması, bu tartışmaların zeminini daha da genişletmiştir. Şu da bir 

gerçektir ki tarihsel süreçte egemen siyasi otoriteler kendilerine uzak veya 

muhalif ruha sahip anlayışları, fazla sindirememiş ve kendi varlıklarının 

devam ettirme kaygıları beraberinde , kendisinden farklı  anlayışları ya 

asimile etme ya yok etme yada kendilerini var eden değerlerden koparma 

politikalarını doğurmuştur. Bunun en büyük acısını, Alevi-Kızılbaş yazılı 

eserleri yaşamıştır. 

 Alevilikle ilgili yapılan tartışmaları Aleviliğin etimolojisi ile ilgili alanda 

fazla görmemekteyiz. Bu alanda hemen hemen bütün araştırmacıların 

ittifak ettiğini görmemize rağmen yüzyıllara yayılan sosyal, siyasal, 

ekonomik ve felsefik süreç devreye girdiğinde bu kelimeye yönelik farklı 

değerlendirmelerin olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Genel yaklaşıma 

göre; Alevi, kelime olarak Arapça da " Aliye mensup" , " Aliye ait", " Ali 
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taraftarı", " Ali'yi seven, sayan ve ona bağlı olan" ve " Ali'nin soyundan 

gelen"..gibi çeşitli anlama ve anlamlara gelmektedir.(KESKİN,  2004 : .38;  

ŞENER, 2007 : 16; YILMAZ, 2011: 10;  KALELİ,  1993 : 20,21;  ÜNLÜ, 

2005 : 13) Alevi, ismin sonuna bir şeyin yanlısı veya taraftarı olma anlamını 

veren, aynı zamanda  Arapçada aitlik bildiren "ya" ekinin birleşmesinden 

meydana gelmiş ve Ali kelimesinin sonu "ya" harfi ile bittiğinde, birinci "ya" 

harfi, nispetten dolayı "vav" harfine dönüşmüştür. Bu durum bize Alevi 

kelimesinin tamamen Arapça gramer kurallarına göre türetilmiş bir kelime 

olduğunu göstermektedir.( YAR, 2007 : 16) Yani Alevi kelimesinin aslı,  Ali 

dir.  Abdulbaki Gölpınarlı ise , " Tasavvuf'tan Dilimize Geçen Deyimler ve 

Atasözleri" adlı yapıtının " Alevi" maddesinde, " Aliye mensup anlamına 

gelen bu söz, hem Ali soyundan gelen anlamına gelip hem de Hazret-i Ali 

taraftarı olan, onun yolundan giden anlamını verir.(...) Ayrıca Hazret-i 

Peygamber'den sonra halife ve Peygamber'in vasisi , Hazret-i Ali'yi  ve 

onun soyundan gelen imamları tanıyanlara, Ali ve evladının tarafını 

güdenlere, Ali taraftarı yani Şia olanlara da Alevi denmiştir.( TİMUROĞLU,  

2004 : 18). Burhan-ı Katı sözlüğünde ise  ' Alevviyyan" sözcüğü 

karşılığında İmam-ı Ali evlatları denmekte ve hala Seyyitler ve Şerifler için 

kullanıldığı ifade edilmektedir.(YAMAN, 2011 : 20) Son zamanlarda 

yayınlanan bazı kitap ve makalelerde " Alevi" sözcüğünün kökenin ateş 

anlamına gelen "alev" sözcüğüne dayandığı ve buna bağlı olarak bazı 

bölgesel etnik temellere götürülmeye çalışılsa da (BAYRAK, 2004 : 187,189 

; Bulut,  1998 ; 480 ; ASLAN, 2002 : 97) bu iddia, kendini temellendirmekte 

hala ciddi sorunlar yaşamaktadır. Çünkü alev, ateş saçan veya ışık 

anlamına gelmekte, yanan maddelerin türlü biçimlerdeki uzantısına 

denilmektedir. Alevi kelimesi daha çok " Seyyit"leri anlatmak için 

kullanılmıştır.( ZELYUT,  2002 : 22) Aleviliğin kelime kökeni ile ilgili 

yaklaşımlar fazla tartışmaya yol açmasa da Alevilin terimsel anlamı ile ilgili 

çeşitli yaklaşımları görmekle birlikte ( bunun sebeplerini yukarda 

belirtmiştik.) genel yaklaşım dediğimiz veya günümüz itibari ile sosyal ve 

inançsal hayattaki  pratikleriyle şöyle tanımlanmaktadır: 

 Alevilik, en genel tanımıyla bir dinsel inançtır. Ama aynı zamanda 

her dinsel inanç gibi, bir kültürdür. Alevilik, İslami bir dinsel inanç sistemidir. 
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Aleviliğin kurucuları ve yol göstericileri, onu, " Dini İslam , kitabı Kuran, 

Allah'a kul, Hz. Muhammed'e bağlı, Hz. Ali'ye talip, Hz. Hüseyin'in yolunu 

süren, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'eline,diline,beline sahip olmayı'  ilke edinen, 

iyi düşünce, iyi söz ve iyi davranışta kendini bulan inançtır." diye tanımlar.( 

KAYA,  2011 : 234) Yine Ali Rıza UĞURLU Dede'nin yaklaşımı ile Alevilik, 

özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı'nın insanda tecelli ettiğine ve 

zerresinden oluştuğuna, onun içinde insanın ölümsüzlüğüne inanan, 

ibadetlerini kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, 

semahıyla, yine ümmet yerine hür insan, yaratanla yaratılan ayrılığını " 

Vahdet-i Vücut" ile birleştiren, Tanrı korkusu yerine, sevgisini benimseyen, 

zahiri ( görünen) batınla( görünmeyen), batını zahirle birleştiren, şeriat 

kapısını aşıp, marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan , Kur'an'ın şekline 

değil, özüne inen akıl ve gönlü ile  "Seyr-ü Süluk" ( Ruhsal olgunlaşma) 

olan bir tasavvuf yoludur.(UĞURLU,  2007 : 32) Alevilikle ilgili tartışmalar, 

şüphesiz ki Aleviliğin kendine ait her bir alanında farklı seyirlerde 

ilerlemektedir. Bu tartışmalar sırasında  isimlendirme de önemli yer 

almaktadır. Çünkü Alevilik,  tarihsel süreçte bir çok isimle de kendini 

tanımlamıştır. Bu isimler, siyasi-askeri baskıların bertaraf edilmesinde 

takkiye rolü üstlenmesi ile birlikte inançsal yapının bir sonucu veya coğrafi 

konumun ya da ekonomik üretiminin bir sonucu olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Bu isimler arasında Alevi, kelimesinden sonra  en çok Kızılbaş 

ismi kullanılmakta ve bu isim kendine has varlığını devam ettirmektedir. 

Kızılbaş, tanımlaması tarihsel, sosyolojik ve inançsal dokuyu kendinde en 

çok hissettiren kavram olması, üzerinde tartışmaların yapılmasında 

şüphesiz etkin olmuştur. Kızılbaşlık, bir nevi direnmenin, mücadelenin, 

savunmanın simgeselliğiyle birlikte tarihte siyasi nedenlerle oluşan ön yargı 

ve iftiralarında en uğrak yeri olmuştur. Yine  " Kızılbaş Alevi" terimi, özellikle 

Türkiye'de etkin olan ve devlete yakınlığı ile kendilerince eleştirilen  " 

Bektaşi Aleviliği"ne karşı, sol politik ve muhalif bir anlam verilerek de 

kullanılmaktadır.(GEZİK, 2004 : 20) Bunlar ile birlikte, Kızılbaşlık, 16. asrın 

başlarında Şeyh Haydar zamanında sosyolojik olarak Erdebil/ Safevi 

Tekkesi'ne mensup olanlar için isim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şah 

İsmail’in babası olan Şah Haydar , kendi müritlerinin başka insanlardan, 
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başka tarikat ekollerinden farklı olduğunu göstermek için onlara 12 dilimli 

kızıl taç giydirmiştir. Böylece Erdebil Tekkesi'nin ağırlıklı olarak, Türk olan 

müritleri Kızılbaş adıyla anılmışlardır.11( Onat, 2009 : 24) Kızılbaş sözü, 

tarihte pejoratif anlamda kullanılan bir söz olarak yer alması ile birlikte, 

inançsal boyutuyla daha derin bir içsel mana kazandırılmıştır. Bu konuda 

Dersim' in Hozat ilçesinde oturan Ahmet YURT dede ile görüştüğümüzde 

Kızılbaşlıkla ilgili şu inançsal bilgiyi vermektedir: " 625 tarihinde hicretin 

üçüncü yılında Ebu Süfyan büyük bir ordu ile İslam tebliğ eden iki cihanın 

serveri Muhammet Mustafa'nın üstüne yürüdü. Hz. Muhammet bu orduyu 

Uhud' da karşılar. Şahı Merdan yanındadır. Bu savaşta Muhammet Mustafa 

kendi elindeki kılıcı pehlivanlığıyla ün salan Ebu Deccane'ye verir Bu sıra 

Ebu Deccane Hz. Muhammet'ten izin alarak başına kırmızı bir sarık sardı 

ve serimi ben koydum yoluna Ya Muhammet şehit oluncaya kadar kafirle 

savaşacağım der ve kafir ordusunun üstüne yürür. Yanındakiler 

Muhammede sorar Ya Allah'ın Resulü bunun anlamı nedir? Muhammet 

Mustafa da cevap verir, bu sarık Allah yoluna yürüyüşün simgesidir. Allah 

ve Resulu uğrunda ölmek var dönmek yok demektir. İşte Alevi olan kişi 

Kızılbaş’tır. Ebu Deccanede ilk Kızılbaş şehittir. Bu yola giren serin verir 

ama dönmez. Bu yola serini verip de dönmeyenlere Kızılbaş denir" ( Ahmet 

YURT Dede, 1934 Ovacık Cakperi köyü doğumlu, Tunceli İli Hozat İlçe 

merkezinde oturmaktadır)  Alevilik ve Kızılbaşlık, bu tarihsel doku 

zenginliğini korudukça bu tür tartışmaların varlığını devam ettirmesi gayet 

doğal karşılanmalıdır. Bunun zıddı olarak tekleştirme, sabitleştirmek, 

renksizleştirmek hiç bir zaman yarar sağlamayacağı gibi tam tersi bir 

refleksle bu içsel derinliğin açığa çıkmasına ve tarihsel rolünün 

canlanmasına vesile olacaktır. 

 
Dersim İsminin anlamı ve Kaynağı 
 

Dersim, tarihin hemen hemen her devrini tartışmalarla geçirmiş bir 

bölge olma özelliğini korumaktadır. Bunda Dersimin; coğrafi, inançsal, 

kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal yapılanması önemli rol oynamıştır. Bu 

da  tarihsel süreçte Dersimin,  merkezi egem siyasi yapılarla çok iyi ilişkiler 
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içine girmemesinin nedenselliğini oluşturmaktadır. Dersimle ilgili yapılan 

tartışmaların başında ' Dersim'  ismi gelmektedir. Bu isimle ilgili herkesçe 

kabul edilen bir görüşün bulunmaması, bir çok tartışmanın da fitilini 

yakmıştır. Dersim ismi ile ilgili farklı görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

Dersim, Farsça-Gileki "der" (kapı), "sim" (gümüş) Kırmanç-ki-Zazaca 

da ise Deyr-sim sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasıdır. Türkçe'ye  

"Gümüş kapı" olarak çevirebiliriz.(KAYA, 2002 :  15) Kaya, bu simin MÖ 

6.yüzyıldan önce Yunan tarihçi ve coğrafyacılarının Dersim yöresine 
"Daranis" adını verdiklerini ve Anadolu’ya ilişkin en eski adların başında 

"Daiaini" nin geldiğini belirtmektedir.(age : 15) 

Dersim hakkındaki Jandarma Genel Komutanlığı Raporu'nda, 1930 

başlarında, Dersim terimi ile ilgili olarak şöyle denilmekte: " Dersim adına 

gelince, bu adın menşei hakkında şimdiye kadar sarih bir malumata tesadüf 

edilmedi.Yalnız Dersimanlı aşiretine izafeten verilmiş, olduğu hakkında bir 

rivayet vardır. Jandarma raporunu hazırlayanlar; Dersim isminin, eski 

Türkler tarafından bir totem kabul edilen som balığı ile bağlantısının 

olabileceğini de belirtiyorlar. Dersom'un ( gümüş gibi balık) zamanla Dersim 

biçiminin aldığı bir ihtimal olarak vurgulanıyor.( ZELYUT, 2011 : 19) 

Şerefname'de " Derzini Vilayeti" adı geçmektedir. Şeref Han, "Derzini 

Beyleri" başlıklı bölümünde verilen bilgilerden anlaşıldığına göre Derzini, 

Tercil (Hazro'ya yakın) ve Lice (Atak) civarında bulunuyordu. Derzini ve 

Dersim,  adları arasında da bir benzerlik bulunduğu açık. Şu andaki haliyle 

Dersim adı, "Der" ve "sin/ Sim" sözcüklerinden oluşturulmuş birleşik bir 

kelime izlenimi vermektedir. Dersim ve çevresinde " Sin" veya "sin"li yer 

adlarının çokluğu bu kanıyı güçlendiriyor. Sin'in Sim'e dönüşmesi ya da 

bunun tersinin olması Dersim' de kullanılan dil açısından oldukça olağan bir 

şey. Hozat'a bağlı yerleşmelerden biri " Sin" adını taşıyor. Erzincan 'ın 

Sinepur adlı nahiyesini de hatırlatmak gerekir. Sözcüklerde "Sinn"in anlamı 

diş, yas ya da mezar olarak veriliyor. Sin; Akadlarda güneş kültünün , 

Asurlarda ise ay tanrısının adıdır. Dersim, inançlarında bugün bile güneş ve 

ay kutsaldır.( YAPICI,  2013 : 25,26)Baytar Nuri olarak tanılan Nuri Dersimi 

ise konuya şöyle yanaşmaktadır:  

" Kürtlerden bir kısmı,  "der" kapı, "sim" gümüş olduğu için Dersim 
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kelimesini Gümüş Kapı diye tabir ederler. Milattan altı asır önce, Yunan 

tarih ve coğrafyacılarının Dersim havalisine Daranis adını verdikleri malum 

olduğu gibi, Dara'nın Bisütün kitabelerinde bu havaliye Zuza adının verilmiş 

olması  ve Zuza tabirinin Dersim ve havalisinde konuşulan Kürtçe lehçeye 

alem olan,  Zaza kelimesine benzemesi dikkat çeker."  (Nuri 1988: 1) 

Osmanlı tahrir defterlerinde yer alan bilgiye göre ise Dersim adı, 

Türkmenan Ekradı topluluğundan olan Disimli( Dersimli) aşireti, Okçu 

İzzeddinli aşiretine bağlı bir aşiret olarak kayıtlı olan aşiretten almış olabilir. 

Ayrıca yine bu aşiretin altın ve gümüş gibi madenlerde uğraştıkları 

zikredilmektedir. Tarihi bilgiler Okçu(İzzeddinli) aşiretinin menşe olarak Orta 

Asya’dan geldiği yönündedir. Bölge Dersim adını, Dersümlü aşiretine 

nispetle almış ise büyük bir ihtimalle bu aşirete bağlı olarak almış olabilir 

(YILMAZÇELİK, 2012 : 4) Dersim, adının kaynağı ile ilgili en ilginç iddia ise 

Dersim Ermenileri Sosyal İnanç ve Yardımlaşma Derneği'nin Özel Sayısı 

olarak çıkardığı Dersiyad  bülteninde yer alan bilgidir. Bu bilgiye göre; 

Dersim, isminin Ermeni papaz Der-Simon'dan kaynaklanmış olması ile 

birlikte, Ermenilerin "Duzik" isimlendirmesi ise "tarikatçı" anlamına 

gelmektedir. Bu isim, büyük bir ihtimalle Dersim isminin "tarikatçılar ülkesi" 

olarak kökeni açıklamaktadırlar.( Duz= esk. Durzi, buradanda Durzaena ve 

Arapça şekli olan Dursim.) ( NİKOĞAYOS, 2013 : 5,9)Bugün ki itibari ile 

güneyde Murat Suyu, batıda Karasu, Kuzeyde Munzur sıra dağları , 

doğuda Peri Suyu ile çevrili olan Dersim Doğu Anadolu'nun İç Anadolu ile 

birleştiği yerden çok tarihte daha geniş bir coğrafi yapıya verilen ad olan 

Dersim adıyla ilgili farklı yaklaşımlar günümüzün bilimsel araştırmaların 

ışığında gittikçe genişlemektedir. Dersim ismi ve Dersimliler, günümüzdeki 

etimolojik tartışmaların ötesinde kendisiyle özdeşleşen, sosyo-kültürel ve 

inançsal yapısıyla bu tartışmaların çok ötesinde sessizce özgün hayatına 

devam etmektedir. 

 
Alevi-Kızılbaş İnancında İnsan Anlayışı ve Dersimdeki 

Somutsallığı 
 

Her inanç kendi omurgasını somut bazı temellere oturtarak,  kendini 
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evrene açar. Bu durum sadece inançlara has bir durum olmamakla birlikte 

bilimde, sanatta, felsefede ve düşünsel yapının her alanında bu yaklaşımı 

görmek mümkündür. Alevi-Kızılbaş inancı, anlayışı da kendi omurgasını 

Allah inancı ile temellendirerek bunun somutsal zeminini de İnsan-ı Kamilde 

inşa eder. Parçadan bütüne giden yöntemle ilerler isek;  Alevi-Kızılbaş 

inancının, insana bakışı topluma bakışının özeti niteliğini taşıdığını 

göreceğiz. Aleviliği anlama, akıl ile olan iştir ama akılı bu alana sürükleyen 

ise aşk'tır. Aleviliğin merkezi yapısında yer alan,  'insan-ı kamil ' akıl, aşk ve 

bilgi' üçgenin buluştuğu mekandır. Buraya varırken imanla varılması yani 

aşkla varılıp bilgiyle bakılıp akıl ile öğrenilmesi gerekir. İnsan, en kutsal 

varlığıyla Alevi-Kızılbaş inancındaki merkezi yapısını korumaktadır.  

Alevilikteki  'Can'  kavramının toplanıp şekil buldu noktadır insan. Çünkü 

insan doğadaki bütün nesnelerin Kabe olduğu yegane kıbledir. Bu 

bakımdan Alevilikte insan her şeyin özetlenip vücuda geldiği sıret 

deryasıdır. Yeryüzünde hayatı; yani var oluşu sağlayan cevherin, gücün 

adına "can" denir. Tasavvufta "can" ve "ruh" aynı anlamda kullanılmıştır. 

Allah'ın zatındaki bu cevher(aslı nur) tene girince sureti nurlandırır. Suret 

yani dış , zahiriyatta canı mekana kavuşturduğu içinde önemlidir. İnsana en 

yakın olan candır; çünkü can bedende olduğu sürece insan var demektir. 

İnsan, Allah ile alemler arasında bir kavşak noktasıdır. Görünmez alemin 

sırlarını da, maddi kainattaki varlıkların sıfatlarını ve hallerini de kendinde 

toplamıştır. İnsan, Allah ile alem, zahir ile batin arasında berzah olduğu 

gibi; bütün ilahi kemal manaları, kendisinde gerçekleştiren bir varlıktır. ( 

AYTAÇ,  2006 : 191,195)                                      

 Bundan dolayıdır ki Alevilikte, evrenin insan için yaratıldığına 

inanılır. Zira " Cümle mevcudat İnsan için vücuda" gelmiştir. İnsan ve bütün 

diğer yaratılmışlar Allah'tan gayri değildir. Alemde çokluk görülse de aslı bir 

vücuttur. Bu bakımdan Kaygusuz Abdal, cümle alemi kendi vücudunda 

bilmeli der. Ona göre insan ne olduğunu bilir. O Allah'ın yeryüzündeki 

halifesidir. ( TATAR, 2010 :  333,334) İnsan, Ahsen-i Takvim'dir. Ahsen 

güzellik, takvim intizama sokulmuş demektir. İnsan, Allah'ın bütün 

isimlerinin ve sıfatlarının mazharı bulunmak ve her türlü varlık insan için 

vücuda gelmiş olmak ve Hak Teala bütün kemali ile ancak insanda zahir 
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bulunmuş olmakla insana secde emredilmiştir ve insandan insana yapılan 

secdeden maksatta Hak Teala’ya ve ona yapılan secdedir. Çünkü her 

vücudun hakikati Allah'tır, ondan başka vücut yoktur. Her vücut, zahiren ve 

batinen Hakk'ın birliğini işaret ve ispat eder. Mutlak varlıkla insan arasındaki 

ilgi, bütünle parça ilgisidir. Allah'tan insana, insan'dan tekrar Allah'a giden 

kapalı bir kavse ulaşmaktadır. Hak- Halk kavsi, batın-zahir kavsi, vücut-

imkan kavsi, "zerre külün aynasıdır." hükmüne işarettir. (  AYTAÇ, 2009 : 

43)  Alevilikteki insan anlayışı , Vahdet-i Vücut anlayışı ve bunu, İnsan-ı 

Kamil yani olgun, model insan ile temellenmektedir. İnsan kavramı,  üzerine 

uzunca bir çalışma yapılabilinir. Bunda en müstakil alan olarak Alevilik, 

aradığı her şeyi insanda arar, insana bakar ve yine insanda bulur. Aradığı 

insan ise, bilgi ve irfanla donanmış, kendini bilen, gerçeği tanıyan, doğruyu 

yanlıştan ayıran, eşyanın aslını ve farkını bilen, gönül kulağı ile dinleyen, 

gönül gözü ile gören, nefsin peşinden değil hakikat peşinden giden Arif 

insandır.  

 Alevilikteki insan yaklaşımının özetleyen Kaygusuz Abadal (1341-

1444) Budala name ( Risale-i Kaygusuz) adlı yapıtında insanı özellikle Alevi 

inancının aradığı ve var etmeye çalıştığı Arif İnsanı diğer bir deyimle insan-ı 

kamili şöyle  tanımlamaktadır: 

 " Her ne ararsan kendinde ara, ister cenneti, ister cehennemi veya 

ister meleği, ister şeytanı, ister karanlığı ister aydınlığı; bütün bunların hepsi 

insanın kendisinde mevcuttur. İnsan, varlık ağacının meyvesi gibidir.  Bir 

ağacın meyvesi olmazsa zevki de olmaz. Ariflerin bildiği ağacın kendisidir. 

Bal demekle ağız bal olmaz. Dervişlik koku almayla, hırka giymeyle olmaz. 

Başıboş gezene taç verilmez... Gönlü ve gözü açık olan arifler, cümle  

alemi kendi vücudunda görür ve haberdar olur...Bir zamanlar ben bu yerin 

ve göğün içindeydim, şimdi yer gök benim içimde görünür. Bütün bu kainat 

benim özümdedir... Sözün aslı şudur ki sen seni bil. Eğer sen seni bilmez 

isen, melekzade de olsan, şehzade de olsan sonra dilenci gibi çaresiz ve 

muhtaç kalırsın...Gönül gözünle bak, ve gönül kulağınla dinle. Zira sözün 

aslı gönüldür. Hak gönüldedir...Zira gönlü Hak kendi için yarattı: " her kim 
beni isterse, gönüllerde bulsun."  (GÜLÇİÇEK, 2004 : 17)  

 Alevi inancında ki insana yaklaşım, tamamen Aleviliğin kendisine 
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yaklaşımı oluşturmaktadır. Çünkü Aleviliğin hangi alanına bakarsanız 

bakın, insandan yani kamil insandan izler bulursunuz. Bundan dolayıdır ki 

Aleviliğin insan anlayışını kavramadan , Alevi-Kızılbaşlığın içsel dünyasını 

anlayamazsınız. İnsan İsm-i Azam misali cümle varlığın kendinde 

toplandığı noktadır. Alevi-Kızılbaş inancındaki bu insan merkezli inançsal 

örgünün sosyal hayattaki somutsallığının en belirgin hissedildiği coğrafya 

şüphesiz ki Dersim coğrafyasıdır. Dersim'in hangi yerine ayak basarsanız 

basın orda insan-ı kamilin izlerini bulursunuz. Dersim ocaklar, erenler diyarı 

olarak da bilinmesinin en önemli nedenlerinden biri de Alevi- Kızılbaş 

inancının en sade haliyle bu topraklarda kendini yaşatmasıdır. Dersimdeki 

ziyaretler dediğimiz kutsal mekanların, inançsal, sosyal, tarihi oluşumlarına 

baktığımızda tamamen bu toprakların bir nevi ev sahipliğini yapan,  Alevi-

Kızılbaş inancının insan bakışının bir sonucu olarak tezahür ettiğidir. Bu 

mekanların günümüzdeki işlevi ve teşkil ettikleri toplumsal, inançsal boyut 

hala devam etmektedir. Buralar, hiç bir etnik, dinsel, renksel, dilsel, cinsel 

ayrımın yapılmadığı sadece insani değerler etrafında buluşulduğu mekanlar 

olması toplumdaki farklı tercihlerin de bir duyguda birleşmesine vesile 

olmaktadır. Bu tür mekanlar sadece Dersime ait değil, her bulunduğu 

coğrafyada aynı görevi üstlenmişlerdir. Fakat  Dersimin,  Alevi-Kızılbaş 

inancının homojen yapısıyla varlık göstermesi her coğrafyada olmadığı 

kadar, ziyaret dediğimiz bu kutsal mekanların olması ve  yine  burada ki 

halkın bu kutsal yerlerle başka bölgelerdeki ilişkilerin ötesinde tamamen 

kendinden ailesinden bir parça olarak görüp sahipçi, içsel sıkı ilişkiler 

içerine girmiş olması, buraların bu bölgedeki halkın düşünsel ve tercihsel 

her alandaki kararlarında da etkin rol oynamasına neden olmuştur. Bundan 

ötürüdür ki Dersimin ocaklarını, ziyaretlerini anlamak bur da yaşayan inancı 

tanımak Dersimi tanımak ve anlamaktır. 

 

Sonuç Yerine 
 
En son bıraktığımız cümleyle başlamanın makalemizin amacının 

anlaşılmasında daha yararlı olacağı kanısındayız. Dersimin 

ocaklarını,ziyaretlerini, inançlarını, ibadetlerini, bilmek buranın kendine ait 
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yapısını bilmektir. Çünkü Dersim, kendi kimliğini bu değerlerle 

oluşturmuştur. Dersimle ilgili yapılan en önemli tartışmalardan biri olan etnik 

yapı, gittikçe Dersimin kendi vücut yapısından uzak bir doku haline 

gelmektedir. Bu tartışmalar, gündelik kaygıların ve ideolojik taraflıkların 

kendine yaşam alanı bulma çabalarının ötesinde Dersimin sessiz çığlığına 

kulak vererek daha sağlıklı yürütülecektir. Bu sessiz çığlığın vücut bulduğu 

ziyaretler,ocaklar, hala varlık sebebiyetleriyle hayattadırlar. İnsan oğlunun, 

kimlik arayışı, aklın düşünsel eylemine başlamasıyla yaşıt olması kimlikleri 

günümüzün tanımlamasının çok ötesine götürmektedir. Kimlik arayışı en 

başta insanın kendini arayışıyla,  bir Tanrıya inanma ihtiyacıyla paralel 

yürümesi, kimlik tanımının sınırını daha da geniş bir alan yaymaktadır. 

Kimlik diyince, etnik yapı buna bağlı olarak da sadece biyolojik bir tanımın 

genelde akla gelmesi; kimlik tanımlamalarını sığ bir zemine 

sürüklemektedir. Oysa sadece biyolojik tanımın ötesinde kişinin kendini 

ifade de en rahat ve mutlu hissettiği tanımında kimlik yada aidiyet unsuru 

içerisinde de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçeve de bakıldığı 

zaman Dersimin, etnik yapısına inançsal bağlamda bir tanım yapılmasının 

etnik kısır tartışmaların dar alanından çıkılarak insanın kendini tanıma ve 

sosyalleşme sürecinin, tarihsel evrimiyle bakıldığında makul bir yaklaşımın 

olabileceği akla gelmektedir. Sonuç olarak tanımlamalar, kriterler, sınırlar, 

kavramlar..insanlar tarafından oluşturulup yine insanlar tarafından 

değiştirilebilinir. Bur da herhangi bir engel oluşturma, amalar koymak,  

konuyu duygusal şahsi tercihlerin kaprislerine veya siyasi otoritelerin 

kapitalist rekabetlerine götürmekten başka bir işe yarayacağını 

düşünmemekteyiz.  

 Tüm bunların ışığında Dersimin etnik yapısıyla ilgili araştırmalar, 

incelemeler, tartışmalar Dersimin inançsal,kültürel dokusundan uzak  bir 

şekil de değerlendirilmesinin doğru olmayacağı kanısındayız.  Çünkü 

tarihten günümüze kadar hep inançsal yapısıyla değerlendirilen ve bundan 

dolayı da birçok zulme, baskıya, kırıma maruz kalan Dersim'in günümüzde 

bu kimliğinden kopuk ve  yamalama usulü ile yapılan kimlik 

tanımlamalarının çokta kalıcı olmayacağı aşikardır. Dersimliler genel olarak 

kendilerini ne Kürt ne Türk ne Arap ne de buna benzer etnik isimlerle  
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tanımlamazlar.Tam da bu nokta,  Dersimde genel kabul gören ve daha çok 

yaşlı kesim dediğimiz önceki kuşaklar tarafından dile getirilen, fakat buğün 

hala son kuşak dediğimiz kesim tarafındanda gittikçe kimlikleşen  ve 

içeriğinin yukarıda bahsettiğimiz Alevi-Kızılbaşlığın terimsel anlamlarıyla 

örtüşen inançsal bir tanım olarak,  "Kırmanç" kelimesini kullanırlar. 

Kırmanç, kelimesi önümüzdeki süreçlerde,  Dersim'in etnik yapısıyla ilgili 

konularda üzerinde daha çok durulmayı gerektiren bir kavram olarak  kimlik 

tartışmaları içerisinde hak ettiği yeri almayı beklemektedir. 
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 Cem ritüeli (ayn-i) son zamanlarda İstanbul veya Avrupa’daki kent merkezli 

Alevi Bilimadamları aracılığı ile kurulan Alevi Dernekler tarafından faaliyete 

geçirilmiştir ve canlandırılmıştır. Eski zamanlarda Aleviler Sünnîler tarafından 

uygulanan baskı ve ayrımcılıktan dolayı cem ritüeli gizli yapmak zorunda 

bırakılmıştır.Toplu göç ve hızla kentleşme nedeni ile bu durum yavaş yavaş 

unutula gelmiş ve iyileştirlmiştir. Dolaysıyla bazı araştırmacılar cem ritüelin esas 

Aleviler’de uygulanıp uygulanmaması hakkında tartışma konusu bile olmuştır. 
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 Fakat Dressler’in eseri Antropolojik açıdan değerlendirildiğinde bazı sorunlar 

vardır. Onun bahsettiğine göre bu eser “Writing Religion” yani “Religiography” 

yöntemi ile Aleviliği inceliyor fakat bu yöntem bizim aklımızı Clifford’un meşhur bir 

çalışması“Writing Culture” eserini hatırlatır (Clifford & Marcus 1986). Clifford’un 

“Writing Culture” ekolü eskiden Etnografyanın temelini oluşturan retoriğin 

incelenmesinden, mesela etnografyada, sahada çalışan araştırmacının (yani 

Antropologun) varlığını açık ve netleştirmesi gerektiği fikrini sunarak “experimental 

ethnography” yani deneyli etnografya yöntemine yönelmektedir. Fakat bu yöntem, 

Antropoloji camiasında, özellikle 90’lı yılların sonlarına doğru 1. kültürü yazma 

hakkı meselesi, 2. “ötekilerin” sesi araştırmacı tarafından çalınması ve 3. 

“araştırmacı ile saha çalışması” denen bir faaliyeti mümkün kuran siyasi ve iktisâdî 

durum konusunda eleştirilmiştir.  

 Bildiğimiz gibi özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinde yayılan bilgiler 

arasında bimbir çeşit düşünceleri bulunmaktadır. 

Hatta Tokyo Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde uzun yıldır 

Osmanlı tarihi ile uğraşan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tadaşi Suzuki şahsen 

bana 1980’li yıllarda Türkiye’de yaşanan olayı anlatıyor. O dönemde kendisi 

İstanbul Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak okurken, tesadüfen Kızılbaşlar ile 

ilgili makale eline geçmiş. O gece jandarmalar birden eve basmışlar Suzuki hocayı 

alıp bir hafta boyunca sorgulamışlar. 

Bu işin içinde çeşitli Alevi Dernekler ve yerli/yabancı araştırmacılar da 

bulunuyor. Cem töreni konusunda hem İslâm içi hem de İslâm dışı olmak üzere iki 

farklı yorum vardır. Birincisi, Cem töreninin İslâm dini içerisinde değerlendirip 

Alevilerin (Türk-)Müslüman kökenli olduğu yorumdur. İkinci yorum ise, Cem 

töreninin İslâm dini ile alâkası olmayan eski Şamanizm veya Zerdüşt kökenli bir dini 

ritüel olarak değerlendirir. Bu noktada ilginç olan bir olay, (Suudi Arabistan’daki 

Vehhabîler gibi Osmanlıyı bile İslâm devleti olarak saymayan) aşırı selefiliği 

savunanlar ile Marksizm-Leninizm (kısacası Ateizm)’i savunanlar bambaşka yüz 

seksen derece farklı bir vektör olmasına rağmen, Cem töreni konusunda ironik bir 

ortak noktayı paylaşmaktadır ki ikisi de ikinci yorumu savunmaktadır. 

Doğa tapımı veya benzer ritler dünyanın her yerinde olan bir şeydir. Bunu 

belirli din ya da inançtan kaynaklanan bir şey olarak algılamasıdoğru değildir. 

Zerdüştlük’te sadece koruyucu melek veya hami varlık denen bir doğaüstü 

varlıklar vardır. 

Çizilmiş olduğu şekil ancak mutlak bir tarihi göstermiyor. Burada önemli olan 

dini ritüeller uygulanırken insanlar arasında “Kureşanlı Ocağı” olarak 
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paylaşılmasıdır. Bu durum bizi Eric Hobsbawm’ın “the invention of tradition” tezini 

hatırlatır (Hobsbawm 1983). 

 Uzun tarih boyunca, Sufizm’i inkâr eden veya Sufizm’i İslâm inancından 

dışlayan şuana kadar sadece Suudi Arabistan’dır. İran İslâm Cumhuriyeti’nde bile 

Tasavvuf’u “İrfân” şeklinde korumuştur. 


