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SARI SALTIK KÜLTÜ VE TUNCEL -DERS M 

BÖLGES NDEK  M RASÇISI: SARI SALTIK OCA I1

CULT OF SARI SALTIK AND THE HEIR OF IT IN TUNCEL /

DERSIM REGION: SARI SALTIK OCAK (CLAN)

1Yalç n ÇAKMAK2

ÖZET

Sar  Salt k 13. yüzy l Anadolu ve Balkan 

topraklar nda ya am  tarihi bir ahsiyettir. 

Gerek Anadolu gerekse Balkanlar’da gerçek-

le tirmi  bulundu u bir dizi faaliyetten ötü-

rü, ad  etraf nda menk bevi bir anlat m da 

meydana gelmi tir. Bu yüzden, tarihi ki ili-

inden ziyade menk bevi hayat  üzerinden 

dola ma sokulan bir külte de öznelik yap-

maktad r. Bu kült ayn  zamanda dinler aras  

bir etkile imin ortak havzas  olmu tur. Sar  

Salt k’ n ad  etraf nda olu turulan bu kutsal 

halenin , sonradan dâhil edildi i Bekta i 

inanc  taraf ndan Balkanlar ve Anadolu’nun 

birçok ücra kö esine ta nm t r.

1 Bu makale, taraf m zca Hacettepe Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde haz rlanan ve Prof. Dr. 
Ahmet Ya ar OCAK’ n dan manl  kontrolünde 
yürütülerek Prof. Dr. Tayfun ATAY’ n ba kanl n  
üstlendi i jüride savunulan “Tunceli-Hozat Bölge-
sinde Sar  Salt k Oca  ve Bekta ilik (Tarih- nanç ve 
Doktrin-Ritüel)” ba l kl  tez çal mas n n verilerini 
esas alarak haz rlanm t r.

2 Ar . Gör., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Bölümü.

Tarihsel geçmi i ve bugünü birçok kül-

tür ve inanca ev sahipli i yapan Tunceli-

Dersim bölgesi, nüfusunun büyük bir ço-

unlu u Alevi-K z lba  inanc na mensup, 

a iret örgütlenmesine dâhil insanlardan 

meydana gelmektedir. Bölgenin kendine 

has bu dokusu, ayn  zamanda Alevili in 

bel kemi ini olu turan ocak sistemini de 

bünyesinde bar nd r p, a iret yap s  ile ili -

kili bir pir (dede)-talip ili kisi olu turur. 

Söz konusu ocaklar aras nda bulunan Sar  

Salt k Oca , Sar  Salt k kültünün bölgede 

yay lmas  hususunda temel bir i leve sahip-

tir. Hakk nda bilgi veren tarihi ve menk be-

vi kaynaklar n, Tunceli ile ilgili en ufak bir 

ça r m yapmamas na ra men, Sar  Salt k 

kültünün bugün ad  ile an lan bir ocak ta-

raf ndan bölgede ya at l yor olmas  dikkate 

de er bir durumdur.

Çal ma boyunca, Sar  Salt k kültü ve bu 

kültün Tunceli bölgesi inanç yap s  üzerin-

deki etkisi irdelenip, her ikisinin de birbirle-

ri ile olan etkile imleri ele al nacakt r.

Anahtar Kelimeler: Sar  Salt k Kültü, 

Sar  Salt k Oca , Tunceli-Dersim, K z lba , 

Alevilik-Bekta ilik.



306

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ABSTRACT

Sari Saltik was a historical person who 
lived in the land of Anatolia and Balkans 
in the 13th century. Because of a series of 
activities, an epic narrative emerged about 
him. Consequently he became the subject 
of this epic personality rather than his his-
torical character. This cult has also become 
a common ground of interfaith interaction. 
The light of this holy aura around Sari Sal-
tik has been carried to Balkans and almost 
whole Anatolia by Bektashi belief, in which 
he was incorporated afterwards.

Most of the population of Tunceli/Der-
sim region, which has been hosting many 
cultures and beliefs, consists of the people 
who belong to Alevi-Kizilba  creed. This 
peculiar characteristic of the region, also 
formed Ocak (Clan) system and a tribal link 
of guide-adherent (who is guided about the 
religious matters) relationship, which is es-
sential for the Alevi belief. Among the other 
clans in this area, Sari Saltik Clan has the 
main function for the spreading of this cult. 
It is a remarkable situation that the cult of 
Sar  Salt k is preserved in the region by the 
means of an ocak named after Sar  Salt k, 
despite the fact that there is not even the 
slightest mentioning of Tunceli in the his-
torical and epic literature.

In this study, the cult of Sari Saltik and 
the effect over the beliefs in Tunceli region 
will be explored and the interaction between 
them will be discussed.

Key Words: Sari Saltik Cult, Sar  Salt k 
Ocak (Clan), Tunceli-Dersim, Qizilbash, 

Alevism-Bektashism.

G R

Alevilik ve Bekta ilik, farkl  din ve 

inançlara ait çe itli ö elerin bir araya gele-

rek kayna mas  sonucu olu an syncretisme-

senkretizmin (ba da t rmac ) Türkiye’deki 

en belirgin kurumlar  aras ndad r. Dini, sos-

yal, siyasal vb. anlamlarda Sünni slam’ n 

kapsad  alan n d nda konumlanarak 

kendine has bir söylem olu turan bu halk 

dini, ayn  zamanda Türk ortodoks slam an-

lay  ile de kar l kl  bir ili kiye girmi tir. 

Okan’ n da (2004: 34-35) belirtti i üzere “bir-

birleriyle az ya da çok, dolayl  ya da dolay-

s z ili ki kuran her toplum, bir di erinden 

kendi bünyesine birtak m kültürel ö eleri” 

al p verebildi ine göre, Alevilik ve Bekta i-

li in de ayn  ekilde, kendi d ndaki inanç 

yap lar  ile kar l kl  bir ili kiye girmesi gibi 

do al bir durum söz konusudur. 

Alevi-Bekta i kültürünü olu turan tari-

hi, sosyolojik ve teolojik miras, sahip oldu u 

geni  hacminden ötürü, bu anlamda mey-

dana gelen senkretizm sürecine k tutma-

s  aç s ndan do al ve bir o kadar da mani-

dar bir görünüm sergilemektedir (Çakmak, 

2012: 2). Bu uzun erimli süreç, tarihlerinin 

en eski dönemlerinden itibaren amanizm, 

Budizm, Zerdü tilik, Maniheizm, Mazde-

kizm ve hatta Hristiyanl k ve Yahudili e ka-

dar birçok din ve mistik kültürü benimseyen 

Türk topluluklar  aras nda (Ocak,2001:108), 

diyakronik süreklili inin ta d  muazzam 

bakiye ile sonradan müdahil olunan slam 

maceras n n öncesi ve sonras nda da devam 

etmi tir (Çakmak, 2012: 2). Bu yüzden de, 
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“Alevilik ve Bekta ilik gibi, uzun bir zaman 

ve mekân sürecinin yaratt  senkretik bir 

inanç sisteminin ve bu sistemi ya atan bir 

toplumsal yap y  yaln zca geçmi ine veya 

yaln zca imdiki durumuna bakarak an-

lamaya ve de erlendirmeye çal mak asla 

mümkün de ildir” (Ocak, 1991: 23).

Alevi ve Bekta ili in sahip oldu u bu 

senkretik yap , yüzy llar boyunca farkl  kül-

türler ve dinler ile ileti ime geçilmek suretiy-

le olu mu tur. Özellikle de Bekta ilik, senk-

retik yap s ndan ötürü farkl  dinlere mensup 

topluluklar ile ili ki yaratma konusunda 

büyük bir hüner sergilemi  (Çakmak, 2012: 

2), Hristiyan çevrelere yerle ti i zaman, bu 

ö eleri sindirebilmi tir (Melikoff, 2009: 68). 

Bu senkretik yap  Bekta ili in doktrin, ayin, 

erkân ve te kilat n  ekillendirdi i gibi kül-

türel cephesine de belli bir hüviyet kazand r-

m , Sünnilik d  karakteri, tarikat n dini ve 

tasavvu   yap s nda umursamazl a varan 

çok geni  bir müsamaha havas  yaratm t r 

(Ocak, 1992:378).

Fetihler sonucu yay lan slam dininin 

egemenlik kurdu u topraklar üzerinde ya-

ayan halklar n dinlerini sert müdahaleler 

ile de i tirmesi çok zor olaca  gibi, bunu 

gerçekle tirdi i takdirde bile yerli halk n 

eski inançlar n  bu yeni dinin içinde ya ata-

rak sürdürdü ü de bilinmektedir. Böylesine 

sert bir müdahale ile din de i tirtmekten zi-

yade, yerli halk ile birlikte kar l kl  bir ili ki 

geli tirmenin, etkile ime giren inançlar ara-

s nda farkl  birtak m sonuçlar do urdu u 

da görülmü tür (Çakmak, 2012:3).

Bekta ili in senkretik yap s ndan ötürü 

çe itli kültürler ile olan temaslar  onu fark-

l  inançlara kar  aç k k lm , ayn  zamanda 

da kendisinin bu inançlar taraf ndan kabul 

edilerek, de i ik yorumlar n üretilmesine 

vesile olmu tur. Farkl  milletler ve inançlara 

mensup topluluklar ile gerçekle tirilen kül-

türel al veri , bizatihi Bekta ili in takdis 

etti i ki ilerin de bu topluluklar taraf ndan 

kabul edilip, inançlar nda önemli bir yere 

ikame edilmesine vesile olmu tur. Bu hu-

susta meydana gelen kayna ma süreci, ço u 

zaman Alevilik ve Bekta ilikteki ifahi-sözlü 

ileti im gelene i sayesinde, özellikle de men-

k bevi hikayeler dev irme anlat lar ile di er 

inançlar n içine sokulup, bölgesel ve özgün 

bir anlat  olu turmu tur. Bu durum ayn  za-

manda ortak özelliklere sahip bir gelene in 

tarih boyunca kaleme al nm  birçok menk -

besinde de benzer temalar eklinde varl n  

göstermi tir (Çakmak, 2012: 3). K l ç (2005: 

115), menk beler aras ndaki bu benzerli i i-

fahi gelene in Orta Asya ve Anadolu saha-

lar ndaki süreklili ine bir i aret olarak yo-

rumlay p, hakl  ve önemli bir noktaya temas 

eder. Bundan ötürü Orta Asya, Orta Do u 

ve Uzak Do u inançlar nda görülen ortak 

bir dizi efsanenin, Alevi-Bekta i gelene inin 

senkretik yap s nca absorbe edilip menak b-

namelerinde yer edinmesine neden olan, 

nev-i ahs na münhas r, sosyo-psikolojk bir 

toplumsal ruh haliyle kar  kar ya gelmek-

teyiz (Çakmak, 2012: 3). 

Bunun da yan  s ra, menak bnamelerin 

içeri inde bulunan efsanevi unsurlar n ka-

bul edilerek dola ma sokulmas n n art  da, 
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ancak bunlara inanan insanlar n varl yla 

söz konusudur (K l ç, 2005: 116; Çakmak, 

2012: 3). Menak bnameler, “insan n  gizli öz-

lemlerinin ve inand  baz  de er hükümle-

rinin zafere ula t  kusursuz, ideal bir dün-

yan n tasvirini gerçekle tirmeleri sebebiyle 

de, toplumun psikolojik çehresinin ifadesi 

say labilir. Bütün bu hususlar dü ünülür-

se, evliya menkabelerine sadece, harikulade 

birtak m olaylar  yans tan gerçek d  hika-

yeler nazar yla bakmak yanl  olacakt r” 

(Ocak, 1997: 33-34). Dolay s yla, Alevilik ve 

Bekta ili in yap s na müsait olan menk be-

vi gelenek vesilesi ile de birçok tarihi ah-

siyetin buraya eklemlendi ini ileri sürmek 

mümkündür (Çakmak, 2012: 3).

Alevi-Bekta i dü üncesinin olu umun-

da yap sal bir önem arz edip, meydana 

gelen bu toplumsal, siyasi ve dini yap lan-

man n varl n  sürdürmesinde önemli bir 

i levi olan senkretizmin, ayn  zamanda bu 

gelenek taraf ndan takdis edilen bir evliya 

kültünün olu mas na da katk s  olmu tur. 

Bugün, Hac  Bekta -  Veli ba ta olmak üze-

re, Baba lyas-  Horasani, Sar  Salt k, Barak 

Baba, Geyikli Baba ve Abdal Musa gibi bir-

çok isim, Alevi-Bekta i gelene i içerisinde 

ad  popüler anlamda en çok ön plana ge-

tirilen ahsiyetler aras nda yer almaktad r 

(Çakmak, 2011b: 3; Çakmak, 2012: 8). 

En nihayetinde, bu makale çal mas -

n n asli kahraman  olan Sar  Salt k da, gerek 

dinler aras  etkile imin ortak bir öznesi ol-

mas , gerekse Alevi-Bekta i inanc  taraf n-

dan takdis edilmesi sebebiyle, yukar da dile 

getirilen ba lamsal çerçevenin muhtevas n  

güçlendiren tarihi ve menk bevi bir ki ilik 

olmu tur. Binaenaleyh, Balkan topraklar n-

daki Türk yay lmas na paralel gerçekle tiri-

len kolonizasyon sürecinin ilk ve en önemli 

aktörleri aras nda bulunan Sar  Salt k’ n bu 

tarihi ve menk bevi ki ili i, sadece ya ad  

dönemle de s n rl  kalmay p, günümüze de-

in popülaritesini devam ettiren bir kültün 

de mayas  olmu tur.

Sar  Salt k’ n Tarihi ve Menk bevi 

Hayat

Yukar da isimleri dile getirilen ahsi-

yetler aras nda, Hac  Bekta ’ n d nda gün-

celli ini yitirmeden popülaritesini devam 

ettiren tek Türkmen babas n n Sar  Salt k 

oldu u söylenilebilir (Ocak, 2002b: 25; Su, 

2009: 148). Sar  Salt k, Anadolu halk slam  

içerisinde a rl  olan Hac  Bekta ’ n Bal-

kan topraklar ndaki muadili gibidir. Söz 

konusu olan bu mevcut durumun en büyük 

gerekçesi, müslüminden gayrimüslimine ve 

Sünni’sinden gayri Sünni’sine kadar de i ik 

kesimlerden insanlar n farkl  yakla mlar y-

la, birbirine z t rivayetlerin tedavüle soku-

lup, bütün bu de i ik çevreleri etkilemesi 

ve onlar taraf ndan takdis edilip kolayca 

benimsenecek bir öhretin sahibi olmas d r 

(Su, 2009:148).

Sar  Salt k, ad n n geçti i kaynaklarda 

“mücahit-gazi, gazi-dervi , alp-eren, müba-

rek zat, ermi ” gibi s fatlarla an l p, Sünni, 

Alevi ve Bekta i çevrelerince farkl  yönleriy-

le benimsenmi  önemli bir zatt r (Kiel, 2009: 

147). Hakk nda do rudan veyahut dolayl  
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olarak bilgi veren vekayinameler, seyahat-

nameler, menak bnameler vb. eserler ile yet-

kin ara t rmac lar taraf ndan yap lan müsta-

kil çal malarda çeli ik ve farkl  bilgilere yer 

verildi i görülmektedir (Çakmak, 2012: 8). 

Yaz c zade Ali taraf ndan tercü-

mesi yap lan Tevarih-i Al-i Selçuk ile 

Kemalpa azade’nin kaleme ald  bir di er 

vekayiname olan Tevarih-i Al-i Osman’ n 

Mohaçname adl  bölümünde, Sar  Salt k’tan 

bahsedilmektedir. Sar  Salt k ilkinde, 

Anadolu’dan Dobruca’ya gidip, oradan da 

tekrar Anadolu’ya dönen Türkmenlerin bu 

göçünü yönlendiren bir karakter olarak tak-

dim edilirken, di erinde ise büyük bir veli 

olarak zikredilip, takdirle yâd edilmektedir 

(Ocak, 2002a :2-3).

14. yüzy lda ya am  olan bn Battuta ta-

raf ndan kaleme al nan ve literatürde R hletü 

bn Battuta olarak bilinen Tuhfetü’n Nuzzar   

Garaibi ve Acaibi’l-Efsar ba l kl  bn Battuta 

Seyahatnamesi’nde, Baba Saltuk (Salt k) ad n-

daki bir kasabadan bahsedilerek, kasabaya 

ad n  veren bu ah s hakk nda Türklerin dile 

getirdi i “müka if” yani ola anüstü güçle-

re sahip, kerametli biri oldu u mevzusuna 

de inilir. Her ne kadar oradaki Türkler Sar  

Salt k hakk nda bu yönde bir de erlendir-

mede bulunmu sa da, seyahatnamenin mü-

elli  nce Sar  Salt k hakk nda dile getirilen-

ler dinin temel prensiplerine ayk r  olarak 

görülmü tür ( bn Battuta, 2010: 498). Sar  

Salt k’ n as l isminin “Muhammed Buhari” 

oldu unu dile getiren Evliya Çelebi, kendi 

ad n  ta yan seyahatnamesinde (17. yüz-

y l), Salt k’ n Ahmed Yesevi taraf ndan Hac  

Bekta -  Veli’ye yard m için gönderildi ini 

ve Balkan topraklar nda gerçekle tirdi i ga-

zalar ile menk bevi ya am öyküsüne yer ve-

rir (Evliya Çelebi, 1998a: 334; 1998b: 25, 69). 

Hac  Bekta  taraf ndan eline tahta bir k l ç, 

seccade, tabl (davul), kudüm, alem, def ve 

nakkare verilen Sar  Salt k, yetmi  neferi ile 

K r m, Moskof, Leh, Çeh ve Dobruca bölge-

lerine giderek, buralarda sergiledi i ola a-

nüstü hünerlerle rü tünü ispatlam  ve yedi 

tabutta birden ba  göstererek, ya am  gibi 

ölümüyle de bir ola anüstülük örne i ser-

gilemi tir (Evliya Çelebi, 1998a: 334; 1998b: 

69-70; 1999: 166).

Vilayetname-i Hac  Bekta -  Veli’de bir 

koyun çoban  olarak tan t lan Sar  Salt k, 

Hac  Bekta -  Veli taraf ndan Ulu Abdal ve 

Kiçi Abdal ile birlikte Rum iline gönderilmi , 

sonras nda da Sinop üzerinden Gürcistan, 

Dobruca ve Kaligra’ya geçerek buralarda bir-

tak m kerametler gerçekle tirmi tir. Gürcis-

tan padi ah n  halk yla birlikte Müslüman-

la t rma, Kaligra’daki ejderi tahta k l ç ile 

öldürme ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 

de oldu u gibi birçok tabutta ba  göster-

mesi, bu menkabeler aras nda gelmektedir 

(Firdevsi-i Rumi, 1995: 45-46).

Sar  Salt k hakk nda tafsilatl  bilgi veren 

eserlerin en ba nda, ad na kaleme al nm  

olan Salt knameler gelir. Bunlar n aras n-

da en önemlisi, 1473-1480 y llar nda Cem 

Sultan’ n maiyet erkân  aras nda bulunan 

Ebu’l-Hayr-i Rumi taraf ndan yaz lm  bü-

yük bir kompilasyon eser olan Ebu’l Hayri 
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Rumi’nin Salt knamesi’dir (Köprülü, 1943: 

430-441; Ocak 2002a: 5-6). nalc k’ n (2000: 

101) tabiri ile Saltukname, Sar  Salt k’ n 

Rumeli’ndeki gaza ve slamla t rma faali-

yetlerinin dini-hamasi hikâyesi olan popüler 

bir menak b koleksiyonudur. Bu eserde as l 

isminin erif H z r oldu u belirtilen Sar  Sal-

t k, baba taraf ndan Hüseyni (seyyid) anne 

taraf ndan da Hasani ( erif) olarak takdim 

edilir. erif H z r Salt k ismini, Bahr-i Sevad 

padi ah n n o lu Alyon-  Rumi adl  genç bir 

H ristiyan sava ç  ile girdi i çarp ma sonu-

cunda edinmi tir (Ebu’l-Hayr-i Rumi, C. 1, 

1988: 15,19). Güçlü er manas na gelen Salt k 

ismi, erif’in sar  ve k z l olmas ndan ötürü 

Sar  Salt k olarak an lmaya ba lanm t r. Ad  

Saltukname’de ço unlukla erif ve server ola-

rak zikredilen Sar  Salt k, bunlar n d nda, 

gerek kendisinin gerekse ba kalar  taraf n-

dan uygun görülen birçok farkl  isim ile de 

ça r lmaktad r.3 Kendisine uygun görülen 

bu isimlerin kahraman , Balkanlar’ n di er 

yerli halklar  olan Hristiyanlarca da takdis 

edilip, ön plan getirilmi  ve bunun netice-

sinde de bunlardan farkl  birtak m isim ve 

benzerliklere muhatap k l nm t r. Bunlar 

aras nda, Aya Nicolas (Seveti Nikolas), lya 

(Elie) Peygamber, Aya Spiridon, Aya Yor-

gi ve Aziz Naom-Naoum gelmektedir (Ev-

liya Çelebi, 1998b: 69-70; 2002: 247; 2003: 

116-124; Haslok, 2000a: 57; Ocak, 2002a: 28; 

2002b: 26). 

3 Bkz., Ebu’l Hayr-i Rumi, 1988, C. 1: 19, 51, 60, 64-65, 
72, 153, 161, 224-226, 230, 240, 244, 356, 360, 377; C. 2: 2, 
9, 32, 53, 107, 157, 186; C. 3: 128, 141, 177, 188, 272, 315, 
347; Ocak, 2002a: 40.

Farkl  kültür ve inançlara olan bu aç k-

l  ve bizatihi bunlar taraf ndan ortak bir 

özne haline getirilmesinin verdi i avantajl  

durumu, Sar  Salt k imaj n n Balkanlar’daki 

Hristiyan aziz lejandlar nda ya at lmas n  

da mümkün k lm t r. Bu imaj benzer e-

kilde Bekta i gelene ine de yerle erek, bu 

gelene in telakkilerini de yans t r olmu tur 

(Haslok, 2000a: 92-96; Ocak, 2002a: 4; Çamu-

ro lu, 2005: 42-43).

Ad  geçen bütün bu kaynaklar n fark-

l  bilgiler içermesine ra men, Sar  Salt k’ n 

Balkan co rafyas nda faaliyet göstermi  bir 

gazi-evliya oldu u hususunda mutabakata 

vard klar  da görülmektedir. Söz konusu 

mutabakat  anlamland ran muhteva, Sar  

Salt k’ n bu topraklar üzerinde yürüttü ü 

Türk iskan  ve slamla t rma faaliyetlerinin 

varl  ile yak ndan ilgilidir. Bir Türkmen 

babas  ve velisi olarak bilinen Sar  Salt k’ n, 

ayn  zamanda yerli Hristiyanlarca da kutsa-

n p yüceltilmesi, Sar  Salt k’ n ad  etraf nda 

olu turulmu  olan maddi ve manevi miras n 

anla lmas na da k tutacakt r (Çakmak, 

2012: 12). Aksi takdirde, gerek Müslüman-

lar gerekse H ristiyanlar taraf ndan bu den-

li önemli bir yer i gal ederek yüceltilen bir 

zat n ad  etraf nda olu turulan menk bevi 

külliyat n meydana gelme gerekçesini izah 

etmek güçle irdi (Çakmak, 2012: 12).

Sar  Salt k’ n tarihi ki ili i, menk bevi 

yan na nazaran daha bir geri planda tutul-

mu tur. Bu yüzden de etraf nda te ekkül 

eden kültü tarihi ki ili inden ziyade, men-

k bevi ki ili i olu turmu tur. Salt k’ n ta-

rih sahnesinde ilk görünü ü, Anadolu Sel-
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çuklu Devleti’nin Mo ol hâkimiyetiyle ba  

gösteren saltanat mücadeleleri dönemine 

rastlar (Çakmak, 2012: 12). II. G yaseddin 

Keyhüsrev’in ölümü sonucu birbirine dü en 

evlatlar  aras ndaki saltanat kavgas n , Mo-

ollar n deste ini alan IV. Rükneddin K l -

çarslan kazan nca, mücadeleyi kaybeden II. 

zzeddin Keykavus’un aile ve yak nlar  ile 

birlikte Bizans taht na s nmak d nda bir 

çaresi kalmaz (Ocak, 2002a: 26; 2002b: 27; 

Kiel, 2009: 148). zzeddin ayn  zamanda Bi-

zans imparatoru VIII. Mihael Paleologos’tan, 

kendisine ba l  olan Türkmenler için toprak 

talebinde bulunmu  ve bu talep neticesin-

de de Dobruca ad  verilen arazi kendisi-

ne tahsis edilmi tir (Ocak, 2002a: 27; Kiel, 

2009: 148). Böylece 1263-64 y llar  aras nda 

Anadolu’dan Dobruca’ya bir Türkmen göçü 

gerçekle tirilmi tir. 

II. zzeddin Bizans imparatoruna kar  

bir darbe haz rl nda bulununca hapsedil-

mi  (Cahen, 2008: 248), sonras nda Alt nor-

du hükümdar  Berke Han’ n yard m  sonu-

cu bu esaretten kurtularak, mahiyetindeki 

Türkmenler ile birlikte De t-i K pçak’a gö-

türülmü tür (Ocak, 2002a: 69; Cahen, 2008: 

248). zzeddin’in ölümünden sonra Türk-

menler buradan göçüp, tekrar Dobruca’ya 

dönmü lerdir (Cahen, 2008:275). Sonuç ola-

rak, Anadolu’dan Dobruca’ya, Dobruca’dan 

De t-i K pçak ve sonras nda tekrar 

Dobruca’ya dönen bu Türkmen ka  lenin 

gerçekle tirdi i tüm bu göçleri Sar  Salt k ve 

mahiyetindeki adamlar  yürütmü tür (Çak-

mak, 2012: 14). Bir Türkmen babas  olan Sar  

Salt k, di er Türkmen babalar  gibi a iret 

reisli i, eyhlik ve sava an dervi  tipini bir 

arada icra ederek, göçün gerçekle tirilme-

sinde etkin olmu tur (Melikoff, 2009: 185). 

Bu göçlerde oynad  etkin rolden ötürü, 

Sar  Salt k ad na, Baba Salt k (Dobruca ve 

Kefe’de olmak üzere) ve Babaeski (Edirne ya-

k nlar nda) isimli ehirler kurulmu tur (Ev-

liya Çelebi, 1999: 160, 193; bn Battuta, 2010: 

498, 515; Ocak, 2002a: 68-69). 

Her ne kadar Ocak (2009a: 189) Sar  

Salt k’ n kâ  rleri slam’a davet etmek mak-

sad yla Dobruca’ya gitti ini öne sürmü se 

de, bu iddia, say lar  on ile on iki bin ara-

s nda de i en (Köprülü, 2003: 67; Ocak, 

2002a: 67; nalc k, 2004: 195; Kiel, 2009: 148) 

bir Türkmen nüfusun tek ba na slamla t r-

ma faaliyetleri kapsam nda Anadolu’daki 

topraklar n  b rakarak, Balkan co rafyas -

na gitmesini aç klamada yetersiz kalm t r. 

Zira slamla t rma faaliyetlerine giri menin 

Balkanlar’a gerçekle tirilen bu göç sonra-

s nda ak llara geldi i dü ünülebilece i gibi, 

göçün gerçekle tirilmesi için Türkmenlerin 

“ka  rleri do ru yola getirme” ça r s  ile 

motive edildikleri de dü ünülebilir (Çak-

mak, 2011a: 12; 2012: 19).

Sar  Salt k’ n popülaritesi, ölümü ön-

cesi ve sonras nda ad  etraf nda te ekkül 

eden tekke, türbe, makam, mezar veyahut 

ziyaretgâh say s ndan da belli olmakta-

d r (Çakmak, 2011a: 10; 2012: 15-16; Has-

lok, 2000: 58, 61-63; Kiel, 2009: 149; Ocak, 

2002a: 103-105, 112-117). Balkanlar dâhil 

Anadolu’nun birçok ücra kö esine ta nan 

menk bevi ya am öyküsü, Sar  Salt k’ n 

kahramanl klar  ve ola anüstü kerametleri 

ile ekillenip, söz konusu olan popülaritesi-



312

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

nin adeta birer “gübreli i”4 haline gelmi tir. 

Belli ba l lar ; su üstünde seccade ile yüzme, 

tahta k l ç ile ejderha öldürme, uçma, kay-

nayan kazana girme ve birçok tabutta ba  

göstermek olan bu anlat lar n (Ebu’l Hayr-i 

Rumi, 1988, C. 1: 36; C. 2: 22, 30, 33; C. 3: 298-

302; Firdevsi-i Rumi, 1995: 45-47; Evliya Çe-

lebi, 1998b: 252) sahip oldu u menk bevi ve 

mitolojik karakter, ayn  zamanda Sar  Salt k 

ad n n Müslüman ve Hristiyan halklar ara-

s nda geni  bir yank  bularak ya at lmas nda 

etkili olmu tur (Çakmak, 2012: 17). Sar  Sal-

t k her ne kadar, Bekta ili in te ekkülünden 

sonra bu inanç panteonundaki evliyalar içe-

risine dahil edilmi se de (Haslok, 2000: 95; 

Barkan, t.y.: 33-34; Ocak, 2002a: 121), bu du-

rum onun çe itli din ve inançlar aras ndaki 

“yüzer-gezer” kimli ine de i aret edip, bir 

kez daha Bekta i senkretizminin “müsama-

hakar yap s na” dikkatlerimizi çekmi tir.

Tunceli-Dersim Bölgesinin nanç 
Yap s

Demogra  k yap s  Alevi Kürt ve Zaza 

nüfusundan meydana gelen Tunceli (And-

rews, 1992: 161-162, 171, 173; ener, 2004: 

85,98) toplumu taraf ndan Raa (yol) ve Haq 

(Allah) kelimelerinden olu turulan Raa Haq 

(Rah-  Hak, Allah Yolu, Hak Yolu) tabiri, 

kendilerine özgü oldu unu dü ündükleri 

Dersim K z lba  Alevili ini belirtmek için 

kullan lan bir tabir olmu tur (Özcan, 1997: 

68; Aksoy, 2006: 33; 2009: 113; Gezik ve Çak-

mak, 2010: 153; Deniz, 2012: 52-59). Tunceli 

Alevilerinin bu kavram  tercih etmelerinde-

4 Bu ibare ile popülariteyi besleyen ko ullara vurgu 
yap lm t r. 

ki neden, tanr sal yol olarak gördükleri ken-

di inançlar n n, Ali d nda birçok  gür ve 

olguyu kapsamas ndand r (Gezik ve Çak-

mak, 2010: 153). Bu durum, bölge halk n n 

son y llara kadar inançlar n  Alevilik olarak 

tan mlamaktan ziyade, Re/Raa ya da Reya/

Raa Hag olarak isimlendirmeleri yönündeki 

bir iddia ile de desteklenmektedir (Deniz, 

2012: 64). Bunun da yan  s ra bugün bölge-

de icra edilen inanç yap s n n, Alevili in te-

mel kurumlar na olan ba l l ndan ötürü, 

Alevilik veyahut K z lba l k olarak nitelen-

dirilmesinde de herhangi bir beis yoktur. 

Netice itibar yla yöresel inanç çe itlili inde 

görülen de i ikliklere istinaden bölge Ale-

vileri taraf ndan sahip olduklar  inanca dair 

dile getirilen Raa Haq tabirinin kullan lmas  

hususunda da bir sak nca bulunmamakta-

d r. Söz konusu adland rmalar n (Raa Haq, 

vb.), bölgenin etnik yap s  ve tarihi geçmi-

inin yan  s ra, inanc n ekillendi i co ra  k 

alan ile olan münasebetler ve bu alan üze-

rinde meydana gelmi  olan kültür ile yak n 

bir ili kisi de olmu tur (Çakmak, 2012: 27). 

Bu durum dahi, Alevili e sadece özcü bir 

çerçeveden bakan yakla mlar n, tarihsel di-

namik ve diyalektik i leyi leri ne denli göz 

ard  ettiklerinin somut birer delilidir.

Tarihinin en eski dönemlerinden iti-

baren Sümer, Mitanni, Asur, Hurri, Hitit, 

Urartu, Med, Pers, Makedonya ve Part kral-

l klar , Roma, Bizans, Sasani, Mengücek 

Beyli i, Saltuklular, Anadolu Selçuklular , 

lhanl lar, Eretna ve Mutahharten Beyli i, 

Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler 

ve Osmanl  Devleti’nin kontrolüne geçen 
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Dersim (Tunceli),5 da l k ve sarp bir alana 
sahip olmas n n sa lam  oldu u do al kale 
görünümünden ötürü, hiçbir gücün tam an-
lam yla nüfuz edemedi i bir bölge olmu tur 
(Y lmazçelik, 1999: 15). 

En son, yeni kurulan Türkiye Cum-
huriyeti döneminde Dersim ile geli tirilen 
ili kilerin kanl  bir ekilde vücut buldu u-
nu ve yöre insan  ile Cumhuriyet aras nda 
sürekli bir çat man n söz konusu oldu unu 
görmekteyiz (Çakmak, 2012: 33). 1937-38 
y llar nda Tunceli’de meydana gelen ve bin-
lerce insan n ölümüyle sonuçlanan Dersim 
syan ’na devlet taraf ndan yap lan müda-

hale katliam s n rlar n  da a p, bölgede ya-
ayan insanlar n haf zas nda silinmez izler 

b rakarak, sözlü gelenek içerisinde günü-
müze de in ta nm t r (Çakmak, 2012: 34). 
Bir ulus yaratma projesinin en büyük aya -
n  olu turan Dersim harekât n n icras  esna-
s nda uygulanan iddetin katliam boyutuna 
varmas , bölge halk nda bir etnik köken ve 
mezhebe mensup olmaktan dolay  böylesi 
sert muamelelere maruz kald klar  kanaati-
ni olu turmu tur (Akyürekli, 2011: 160). Ya-
an lan bütün bu ac lar, yöre insan n n sahip 

oldu u Alevi inanc n n farkl  bir mecrada 
sürdürülmesine de tesir etmi tir. Bu duru-
mun Tunceli Alevili ine olan etkisi, inanc n, 
Alevi tarih bakiyesinden al nan muhalefet 
gelene i ile birle mesi sonucu (Çakmak, 
2012: 34) siyasal iktidar kar tl n  besleyen 

birer “gübrelik” i levi görmesi olmu tur. 

5 Ayr nt l  bilgi için bkz. A ar, 1940: 26-27, 30; Ko ay, 
1976: 17; Aksoy, 1985: 63; Dan k, 1993: 3, 13, 15, 17; 
Ünal, 1989: 13; 1999: 7, 11, 14, 17, 22; Y lmazçelik, 1999: 
16, 20, 22-24; Sevgen, 2003: 37-41, 54; Akgül, 2009: 11-
12; Gündüz, 2008: 452-453.

Tunceli, farkl  inanç ve dinlere mensup 

bu uygarl k, devlet ve beyliklere ev sahipli-

i yapmas ndan ötürü, kültürel ve inançsal 

bir etkile imden meydana gelen sentetik bir 

inanç havzas  görünümü de sergilemektedir. 

ii co rafyas  ile olan yak nl n sa lam  ol-

du u münasebetin yan  s ra, Ermeni H risti-

yanl , Paulicianism, Maniheizm, Ehl-i Hak 

(Yaresan), Yezidilik ile bu inançlara tesiri 

yads namaz olan (Roux’un tabiri ile) Maz-

deizm ve onun reform görmü  hali Zerdü t-

lükten etkilenen Tunceli bölgesi, adeta bu 

inançlar n birer sentezi olan kendine has bir 

Alevilik veyahut Raa Haq inanc  meydana 

getirmi tir.6 Bunun da yan  s ra -genel Alevi 

inanc nda da görüldü ü gibi- sahip oldu u 

co rafyadan etkile imle uyarlanan güçlü 

bir tabiat kültü ve do an n kutsanmas yla 

harmanlanm  panteist bir inanç bütünlü ü 

sergilemektedir (Çakmak, 2012: 62-71).

Alevilik ve Bekta ilikte 

Kutsall n Kaynaklar

Tarihin herhangi bir döneminde ya ay p-

ya amad klar ndan ziyade, mucizevî bir 

olaylar örgüsü kurgulanarak kendilerine 

inananlar  taraf ndan menk bevi bir ki ilik 

bah edilen evliyalar ve onlar n ad  etraf nda 

vücut bulan evliya kültüne, Alevi-Bekta i 

inanc  içerisinde a rl kl  bir yer verilmek-

tedir. Bunlar n büyük bir ço unlu unun, 

Alevili in bel kemi ini te kil eden dedelik 

ve ocak kurumunu tahkim edici kutsal bir 

soy mensubiyetiyle ili kili (veyahut dâhil 

6 Dile getirilen inançlar ve bunlar n Tunceli Alevili i-
ne olan etkilerinin ayr nt l  bilgisi için bkz. Çakmak, 
2012: 35-62.
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edildikleri) olduklar  da görülmektedir. Ge-

nel olarak takdis edilen bir evliyan n, ayn  

zamanda herhangi bir Alevi oca n n ku-

rucu, atas  ya da bu ocak içerisinde oca n 

maneviyat n  tahkim eden önemli bir ki i ol-

du u söylenilebilir. Birdo an (1992: 181) ve 

Yaman’ n da (1998: 78) i aret ettikleri gibi, 

bugün Anadolu’da mevcudiyetleri büyük 

bir say y  olu turan Alevi ocaklar n n her 

biri, takdis edilen bu ki ilerin isimlerini ta-

maktad r.

Bunun da yan  s ra, Alevilik öncesi ve 

Alevilik d  herhangi bir din ve inanca men-

sup tarihi ve menk bevi bir ahsiyetin, Ale-

vilik ve Bekta ili in yay lmas  sonucu kendi 

inançlar na tahvil edilip, bir Alevi-Bekta i 

evliyas  olarak takdis edildi i de görülmek-

tedir. 

Her halükarda, evliya mertebesinde gö-

rülen bir ki inin, herhangi bir Alevi oca  ile 

ili kilendirilme durumunun mevzu bahis 

olabilmesi için, Alevililik ve Bekta ili in ol-

mazsa olmaz baz  de erler yükledikleri “ya-

p sal” birtak m özelliklere haiz olmas  da 

(ya da donat lmas ) gerekmektedir. 

Alevi-Bekta i inanc na mensup top-

luluklar, peygamber soyundan oldu una 

inan lan ve bir soya (ulu oca a) mensup bu-

lunan dede-pirler7 ile bunlara tabi olan ta-

liplerden meydana gelmektedir (Gölp narl  

ve Boratav, 1991: 210; Gölp narl , 1997: 271). 

7 Baz  Alevi-Bekta i topluklar  dede ve pir tabirleri 
ile ayn  anlama gelmek üzere piro, mür id, sercem ve 
seyyid gibi sözcükleri de kullanmaktad rlar (Yaman, 
1998: 47).

Yolun sürdürücülü ünü üstlenen bu dede 

ya da pirlerin, sahip olmak zorunda bulun-

duklar  ve birbiri ile iç içe geçmi  olan bir 

dizi kutsall k kayna  vard r. Bu kutsall k 

kaynaklar n n sahip oldu u baz  teolojik ve 

tarihi kriterler sayesinde de, Alevilik ve Bek-

ta ili in “ruhban s n f ” olu mu tur (Çak-

mak, 2012: 77). Bu ruhban s n f n  meydana 

getiren kaynaklar n ba nda, birbiri ile iç 

içe geçmi  bulunan ocak-ocakzadelik, Ehl-i 

beyt, evlad-  resul ya da seyyidli e mensu-

biyet gelmektedir.8Anadolu Alevi-Bekta i 

ocaklar na ba l  bulunan pir ya da dedelerin 

büyük bir ço unlu unun Horasan’dan gel-

dikleri vurgusu ile kendilerini Türk olarak 

gösterip, ayn  zamanda evlad-  resul soyuna 

mensup olduklar n  dile getiren bir iddian n 

sahibi olmalar , zihinlerde birtak m üphe-

lerin uyanmas n  da beraberinde getirmi tir. 

Buna ra men bu üpheler, yine bu dedeler-

ce dile getirilen birtak m anlat mlar ve el-

lerinde bulunan ecerelerce bertaraf edilip, 

giderilmeye de çal lm t r.

Alevi-Bekta i ocaklar n n kökenine dair 

yap lan tart malar, farkl  tarihsel dönemle-

re dayanmaktad r. Bu görü ler, ocaklar n, 

Hz. Ali’nin soyundan gelenler, Hac  Bekta -  

8 Yo unluklu olarak Balkan topraklar nda varl n  
sürdüren Bekta ili in babalar kolu, dile getirmi  bu-
lundu umuz bu hususlara riayet etmeyen bir özeli e 
sahiptir. Bu kolun, Bekta i çelebilerinin tersine, Hac  
Bekta -  Veli’nin evlenmedi i inanc n  kendilerine da-
yanak yaparak (Eyüpo lu, 1997: 179; Gölp narl , 1997: 
268) yolun sürdürücülü ünde bel evlad  olmay  art 
ko mad klar  ve dolay s yla da kutsal bir soya dayan-
ma inanc  hususunda da herhangi bir zorunlulu u 
gerekli görmedikleri bilinmektedir. 
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Veli zaman nda ortaya ç kt , Anadolu’ya 

gelen kabilelerin dinsel, siyasal lideri olan 

Türkmen babalar n n ailelerince olu turul-

du u ve ah smail zaman nda ortaya ç k-

t  eklindedir (Yaman, 1998: 79-80; ahin, 

2007: 316). Dile getirilen bu dü üncelerin 

farkl l na ra men, ocaklara formel bir hü-

viyet kazand ran ki i olarak ah smail’in 

kendisinden bahsedilebilir (Ocak, 2011: 67; 

Çakmak, 2012, 77). Böylece seyyid,9 Ehl-i 

beyt, evlad-  resul10 gibi kutsal bir köken-

den geldi ini öne sürerek, dedelik-pirlik ve 

9 Ocakzade olabilmenin yegâne kural  olan Ehl-i beyt 
mensubiyetini dile getiren seyyid ya da erif unvanla-
r , geni  anlamda Hz. Muhammed’in aile mensuplar -
n  kapsarken, dar anlamda Hz. Hasan ve Hüseyin’in 
soyundan gelenleri içermi tir (K l ç, 2005: 23). Do-
lay s yla, seyyid ve erif olman n temel k stas , Hz. 
Muhammed’in k z  Fat ma’n n Hz. Hasan ve Hüseyin 
vas tas yla devam edegelen soyuna mensubiyeti de 
zorunlu k lm t r (Çakmak, 2012: 79).

10 Alevi gelene ince, pirlik ve dedelik bak m ndan 
zorunlu bir ko ul olan evlad-  resul kökenden gelme 
kural , Safeviler taraf ndan gerçekle tirilen propagan-
dalar sonucunda meydana gelmi  olup (Yaman, 1998: 
57), Alevilerin ilmihali olarak kabul edilen Buyruk’a 
da yans (t l)m t r. As l ad n n Manak b-ül Esrar Behçet-

ül Ahrar oldu u bilinen bu eser ah smail’in o lu ah 
Tahmasb zaman nda Bisati adl  biri taraf ndan yaz l-
m  olup (Buyruk, 2005: 2; Gölp narl , 2004: 62), ad  
mam Cafer-i Sad k taraf ndan kaleme al nm  bulu-

nan eserler aras nda da yer almam t r (Gölp narl , 
2003: 426-427). Bozkurt’un da belirtti i üzere (Buyruk, 
2005: 2) Erdebil Tekkesi’nin bir süre i olan Buyruk’un 
“Pir” ve “Mücerret” bölümlerinde yer alan, “resul so-

yundan ba kas n n pirlik yapmas  ve ona talip olmas  caiz 

de ildir… Muhammed-Ali soyundan olmal  ki, pirli i caiz 

ola” ve “mücerretin imaml  ve mür itli i erkan de ildir” 
ibareleri (Buyruk, 2005: 6, 27, 68) kökensel bir kutsal-
l ktan gelmeyi (Hz. Muhammed ve Hz. Ali) art ko a-
rak, Bekta ilikteki evlenmeyen babalar koluna yönelik 
bir sald r y  dile getirmi tir.

dervi lik iddias nda bulunan her bir ailenin 

mensubu oldu u ocakzadelik kavram  da 

olu mu tur. Mür id, pir, rehber ve dü kün 

ocaklar  eklinde kategorize edilen ocakla-

r n, örgütlenme aç s ndan Hac  Bekta  çe-

lebilerine ba l  olanlar ve ba ms z olanlar 

eklinde ayr t klar  görülmektedir (Çak-

mak, 2012: 78). 

Ocakzade pir ya da dedelerin yerine ge-

tirmeleri gereken kurallar n yan  s ra11 ken-

disine ba l  bulunan taliplerin de bunlar ile 

olan ili kilerinde uymas  gereken birtak m 

kurallar vard r.12 Alevi olan ki inin baba-

s  ya da atalar  hangi oca n talibiyse yani 

hangi oca a ba l  ise, çocuklar  da o oca n 

talibi say lmaktad r (Gölp narl , 1997: 271; 

Yaman,1998: 85). Buradaki en önemli hu-

sus oca a olan ba l l n erkek üzerinden 

yürütülmesidir. Talibin, kendisine ba l  

bulundu u ocak ile olan ili kinin erkeklik 

ba  üzerinden yürütülmesinin en yak n 

örne i Tunceli Alevili inde görülmektedir. 

Buna göre, evlenmeden önce babas n n ba -

l  oldu u oca n talibi olan bir kad n, evlen-

dikten sonra e inin ba l  bulundu u oca n 

talibi olmaktad r. Bu inanc n kökeni, kad -

n n evlendi i s rada pir taraf ndan k l nan 

“Allah’ n emri” (Emre Heq) ad  verilen kutsal 

törenle kocas na ikrar vermesi ve tamamen 

ona ba lanm  olmas na ba lanmaktad r 

(Çakmak, 2012: 78-79).

11 Pir yada dedenin yerine getirmesi gereken kural-
lar n ayr nt l  bir de erlendirmesi için bkz., Buyruk, 
2005: 27-36, 65-66; Yaman, 1998: 101-102; 2007: 235-
236; Gezik ve Çakmak, 2010: 146; Deniz, 2012: 60, 62.

12 Bkz. Buyruk, 2005: 63-64.
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Dede ve pirin kan  kutsal kabul edildi i 

için, çocuklar n n kendi talipleri ile evlendi-

rilmesi ile taliplerinden k z al nmas  olum-

lu kar lanmam  ve yasaklanm t r. Kan n 

kutsall n n bozulmamas na yap lan bu 

vurgu, dini anlamda da tahkim edilmi tir 

(Deniz, 2012: 321). Bir pirin ikrar al p, ver-

di i kendi talibi, manevi anlamda ayn  za-

manda onun çocu u olarak da kabul gör-

dü ü için (Deniz, 2012: 210), pirin onun ile 

evlenmesi engellenmi tir. Ayn  ekilde dede 

ve pirin çocuklar  ile kendi talipleri karde  

olarak görüldüklerinden, onlar n evlenme-

si de do ru kabul edilmemi tir (Çakmak, 

2012: 82).13

13 Her ne kadar Bruniessen (2006, 306) seyyid olarak 
kabul edilen pirlerin evlenece i kad n n seyyid aile-
sinden gelen bir seyyide olmas  gibi bir zorunlulu un 
söz konusu oldu undan bahsetmi se de, pirlerin ken-
di talipleri d ndaki ba ka ocaklar n talipleri ile ev-
lenmeyi bir yasak olarak görmedikleri de anla lmak-
tad r (Erol Salt k ile ki isel görü me, 1 Temmuz 2011). 
Pir, dede çocuklar n n evlenebilmeleri için, ya ba ka 
bir ocakzadenin çocuklar , ya da bu ba ka oca n ta-
lipleri ile evlenmeleri art ko ulmu tur. Pirin ve aile-
sinin kendi talipleri ile evlenmesi yasakt r (Kocada , 
1997: 240; Güler, 2010: 166). Bir pirin erkek evlad  ile 
evlenen ba ka bir oca n talibi kad n, bu evlilik neti-
cesinde ruhani olarak bir mertebeye ula m  say l p, 
bunun ni anesi olarak “anal k” ünvan  ile taltif edilir. 
Ayn  zamanda bir pir k z n n “anal k” unvan n , di er 
bir pir çocu u ile olan evlili inden sonra ald n  da 
görmekteyiz. Dolay s yla bu durumda kad n n, men-
subu bulundu u talip ya da pirin çocu u olmas na 
bak lmaks z n, evlendi i ki inin sahip oldu u pirlik 
ünvan  ile “anal k” statüsüne yükseldi i söylenilebi-
lir. Bu yüzden seyyid ailesine olan mensubiyetinden 
ötürü ana olarak ça r lmaktad rlar (Deniz, 2012: 282). 
Ayn  ekilde, bir pirin k z n n farkl  bir oca n talibi ile 
evlenmesi, onunla evlendi i ki i aras ndaki dini statü-
nün de (pir ve talip çocu u olmak) ortadan kalkmas  
anlam na gelmektedir (Çakmak, 2012: 83).

Yaman (t.y., 22) ve Yolga (1994: 98), 

seyyid ve dedelerin belirli bir a irete men-

sup olmad klar n  dile getirmek gibi genel 

bir de erlendirmeyi belirtmi  olsalar da, bu 

kurumlar n zaman içerisindeki de i imleri 

ve faaliyet gösterdikleri toplumsal yap n n 

kendine has formasyonundan etkilenme-

dikleri de tamamen göz ard  edilemez. Hali 

haz rda Tunceli bölgesindeki dedelerin 

mensubu bulunduklar  oca n ismi etra-

f nda Dervi  Cemalli, Kure anl  (Dersimi, 

1997b: 73; Y lmazçelik, 1999: 108-109; Kaya, 

2010: 151-153), vb. a iret ili kileri içerisine 

girdikleri ve bu isimlerle adland r ld klar  

görülmektedir. 

Sar  Salt k Kültü ve Oca

Sar  Salt k, tarihi olarak sürdürdü ü 

ya am n n yan  s ra, menk bevi ki ili inin 

yo unluklu tesiri alt nda olu an bir külte 

merkezlik yapm t r. Ocak’ n da (2002a: 115) 

ifade etti i gibi, “Sar  Salt k’  kendi gelene i-

nin en önemli evliyas ndan biri olarak kabul 

ettikten sonra, Bekta i tarikat n n yay ld  

her bölge, Karaca Ahmet Sultan, Karadon-

lu Can Baba ve di erleri gibi, Sar  Salt k’ n 

mezar n  da kendi bölgesinde bir mekâna 

yerle tirecekti. Bu kaç n lmaz bir sosyolo-

jik olgudur ve ba ka inanç sistemlerinde de 

benzeri görülmü tür.”

Tunceli bölgesindeki Sar  Salt k kül-

tü, Hozat ilçesi s n rlar  içerisinde bulunan 

Sar  Salt k Oca  taraf ndan icra edilmekte-

dir. Sar  Salt k Oca , Hozat ilçesi s n rlar  

içerisinde bulunup, ilçe merkezine ba l  
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Karaca, Akören (A veren-Akviran)14 ve 

Sar  Salt k köylerindeki birtak m mezar ve 

ziyaretgâhlar ile oca a mensup ocakzade 

pir-dede ailelerinden meydana gelmekte-

dir. Oca n bulundu u Hozat ilçesi s n rlar  

içinde ya ayan ocak mensuplar n n yo un-

luklu olarak ikamet ettikleri yerler, isimle-

rini 16. yüzy l ve belki de daha öncesinden 

alan A viran-Akviran (Akören) ve Karaca 

köyleridir (Ünal, 1999: 277; Ocak, 2002a: 

123; Çakmak, 2011b:114; Aksüt, 2012: 254). 

Bugün her ne kadar, Sar  Salt k Da ’n n 

yamaçlar na kuruldu u için bu da n ad n  

alan bir Sar  Salt k köyü söz konusu olsa da, 

bu köyde ya ayanlar n Sar  Salt kl lardan 

ziyade, Kure an Oca ’na ba l  Bahtiyar 

a iretine mensup talipler olduklar  da gö-

rülmektedir. Ad n  yamaçlar na kuruldu u 

da dan alan bu köyün 16. yüzy ldaki ismi 

Derik olup (Ünal, 1999: 281), köye Sar  Salt k 

ismi 1990’l  y llarda verilmi tir.

Ocak mensuplar n n kendi tarihçelerine 

ili kin bilgileri, sözlü kültür üzerinden bugü-

ne aktar lm t r. Sözlü kültür vas tas  ile ger-

çekle tirilen bu ku aklar aras  inanç ve bilgi 

aktar m , içinden geçti i dönemin ve aktar -

c lar n kendine has yorumlar yla ekillenip, 

bir önceki anlat mlara yenilerinin eklem-

lenmesiyle, birtak m “deformasyon”lara da 

u ram t r. Böylelikle, Sar  Salt k Oca ’n n 

te ekkülü ile ilgili, gerek bu oca n mensup-

lar , gerekse oca a ba l  talipler ile oca n 

i levini gerçekle tirdi i toplumsal yap  içe-

risindeki insanlar n dile getirdikleri bilgiler 

aras nda birtak m farkl l klar da olu mu tur. 

14 Bkz. Çakmak, 2012: 178-208.

Ocak ile ilgili yaz l  kaynaklara sahip oluna-

mamas , buraya dair tüm bilgilerin sözlü 

kültür ve bu kültürün bilgisi üzerinden ka-

leme al nm  olan çal malardan edinilmesi-

ni zorunlu k lm t r (Çakmak, 2012: 83).

Oca n mensuplar  soylar n  Hz. Ali ve 

Hüseyin’e isnat ettirmelerinden ötürü, hem 

bölgede ya ayan yerli halk taraf ndan hem 

de muhtelif alanlara da lm  bulunan Alevi 

ve Bekta ilerce takdis edilmi tir. Ocak men-

suplar na pir ya da dede olmalar ndan ötürü 

büyük bir sayg  gösterilmektedir. Böylesine 

mevcut bir durumun olu ma nedeni, ocak 

mensuplar n n Ehl-i beyt ve evlad-  resul 

gibi kutsal bir kökenden geldiklerini iddia 

edip, varl klar n  konsolide edici bir gerek-

çeye ba lamalar d r.15

Anadolu’daki Alevi-Bekta i ocaklar na 

benzer ekilde, neseplerini kutsal bir kökene 

dayand rma zorunlulu u, Sar  Salt k Oca  

mensuplar n n kendi soy ecerelerinde de 

mevcuttur (Çakmak, 2012: 85). Bütün Alevi-

Bekta i ocaklar nda oldu u gibi, Sar  Salt k 

Oca ’n n kökenlerinin de Hz. Ali ve Hz. 

Hüseyin’e dayand r ld  görülmektedir.16 

ecereden edinilen bilgilerden anla laca  

üzere, soylar n  Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’e 

15 Bu husus bizzat Sar  Salt k Oca  dedeleri taraf n-
dan da dile getirilmektedir (Ahmet Yurt ile ki isel 
görü me, 15 Haziran 2011. Ahmet Yurt ile gerçekle -
tirilen görü menin içeri i ile ilgili bkz. Çakmak, 2012: 
178-208.

16 Sar  Salt k Oca  dedelerinin yapm  olduklar  be-
yanlar n yan  s ra Hozat Nüfus Müdürlü ü’nden al -
nan nüfus kay tlar  ile tahkim edilen Sar  Salt k Oca  
soy eceresinin ayr nt l  bir bilgisi için bkz. Çakmak, 
2012: 85-89.
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dayand ran ocak mensuplar n n, 4. mam 

Zeynel Abidin’den sonra devam edip, 12 

imamlar n sonuncusu olarak bilinen mam 

Mehdi’ye de in gelen ecereyi (Gölp narl , 

2003: 338-527) takip etmedikleri görülmek-

tedir. Dolay s yla Oca n, 12. mam kültü-

ne sahip olsa da, soyunu 4. mam Zeynel 

Abidin’in o lu olan mam Muhammed 

Bak r’dan de il de, onun di er bir o lundan 

sürdürdü ü anla lmaktad r (Çakmak, 2012: 

89). Ayn  zamanda ecerede 18. s rada yer 

alan Sar  Salt k’ n Battal Gazi’nin dip torunu 

oldu u da görülmektedir. Her ikisi aras nda 

kurulan bu akrabal k ba , Salt kname tara-

f ndan da onaylanmaktad r: 

“ erif anlar n sözüne incinüp, melul 

evine geldi, yatt  uyud . Vak ’as nda ceddi 

Seyyid Battal Gazi’yi gördü. Eyitdi: Ciger-

gu em! Dur yiründen huruc eyle. Sana kim-

se mukabil olmaya” (Ebu’l-Hayr-  Rumi, 

1988, C. 1: 5).

Battal Gazi’ye benzer ekilde Ebü’l Vefa 

isminin de ecerede geçiyor olmas  dikkate 

de er bir durumdur. Ocak dedesi olan Ah-

met Yurt17 ad  geçen ahs n, 11. yüzy lda ya-

am  bulunan Vefailik tarikat n n kurucusu 

Ebu’l Vefa Ba dadi18 olmad n  dile getir-

17 Ki isel görü me 15 Haziran 2011.

18 Bkz. 2009a:110-114; 2011: 53-62. Tacu’l- Ari  n Seyyid 
Ebü’l-Vefa Ba dadi ve kurdu u Vefaiyye tarikat  hak-
k nda, yeni belgeler nda ayr nt l  bir bilgi için Ocak 
taraf ndan (2005: 209-248) kaleme al nan “The Wafa’i 
Tariqa (Wafa’iyya) During and after the Periode of the 
Seljuks of Turkey: A New Approach to Popüler Mysti-
cism in Turkey” (Türkiye Selçuklular  döneminde ve 
sonras nda Vefai tarikat  (Vefaiyye): Türkiye popüler 
tasavvuf tarihine yeni bir yakla m) ba l kl  makalede 
de ayr nt l  bilgilere yer verilmektedir.

mi se de, ocak eceresinde Ebu’l Vefa ismi-

nin olmas  dahi, bu zata duyulan büyük bir 

sayg  ya da onun kurucusu oldu u Vefailik 

tarikat  ile ilgili bir ili kinin olup olmad  

sorusunu ak llara getirmektedir (Çakmak, 

2012: 89).

Sar  Salt k Oca ’n n eceresi ile ilgi-

li benzer bir de erlendirme de, Oca n bir 

di er mensubu olan Veli Salt k taraf ndan 

yap lm t r. Salt k taraf ndan düzenlenen 

ecere ile oca n di er dedelerinin verdik-

leri ecere bilgileri birbiri ile uyu mamak-

tad r. Bunun yan  s ra Salt k’ n kaleme al-

d  ecerenin de ( Salt k, 2004: 91; 2009a: 

150, 163-164) 12 mamlar  zincirleme takip 

etmedi i ve Sar  Salt k’ n soyunu 9. mam 

Muhammed Taki’nin o lu mam Naki’den 

farkl  olarak, bir di er o lu oldu unu iddia 

etti i Musa Araç’a ba lad  görülmektedir. 

Bu yüzden de, ocak dedeleri taraf ndan dile 

getirilen bütün bu ecerelerin tarihsel k y-

metinin sorgulanmaya muhtaç oldu u mu-

hakkakt r (Çakmak, 2012: 89-90). 

Sar  Salt k Kültüne Ait Kutsal 

Mekânlar

Tunceli’deki bu külte önderlik eden 

kutsal mekânlar n hepsi Hozat ilçesi s n r-

lar  içerisinde bulunmaktad r. Bunlar n en 

ba nda, üstünde bulundu u 2276 metre 

yükseklikteki bir da a ve bu da n yamaçla-

r ndaki köye (Sar  Salt k köyü) ismini veren, 

Sar  Salt k’ n oldu u iddia edilen mezar yeri 

gelmektedir (Ulu , 1939: 89; Güven, 1991: 

136; Ocak, 2002a: 120-123; Salt k, 2007: 77). 

Mezar n hemen yan  ba nda ta larla örül-
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mü  olup üstünün bir k sm  kuru a açlar ile 

örtülen, dinlenme ve yemek pi irme mak-

sad yla kullan lan bir yap  bulunmaktad r. 

Normal boyutlardaki mezarlardan ziyade 

anormal bir uzunlu a sahip bulunan bu me-

zar n bir de hikâyesi vard r.19

çerisinde ola anüstü birçok kerame-

ti bar nd ran bu hikayede dikkatleri çeken 

bir di er unsur da, tarihi olarak ya ad  

ispatlanamayan Ho ruf isimli bir ahsiyetin 

Çemi gezek beyi olarak sunulup, hikâyeye 

dâhil edilmi  olmas d r. Güç ve kudret sa-

hibi bir beyin bu hikâye içerisine dâhil edi-

lerek Sar  Salt k’tan yard m dilenir bir halde 

sunulmas , hikâyenin as l kahraman  olan 

Salt k’ n mucizevî karakterinin gücüne ya-

19 Hikayeye göre; “Ruslarla girdi i sava ta esir dü en 
Çemi gezek beyi Ho ruf (Hu ref), Ruslar taraf ndan 
a a lanarak, kendisine domuz çobanl  yapt r l r. 
Ya am  oldu u tüm bu a a lama ve eziyetlerden 
ötürü Sar  Salt k’a dua ederek ona kendisini kurtar-
mas  için yalvar r. Duas nda, e er Sar  Salt k kendisini 
kurtar r ise onun türbesini yapma sözünü verir. Bu 
dua üzerine Sar  Salt k Ho ruf (Ho ref) Bey’e gözü-
kerek onu mucizevî bir s r ile kurtar p beyi oldu u 
Çemi gezek’in üstünde b rak r. Bey, evine u rama-
dan Sar  Salt k’ n türbesini yapmaya koyulur. Meza-
r n n üstünü a aç ve toprak ile örter. Gece rüyas nda 
Sar  Salt k’  gören beye Salt k, ‘benim üstümü toprak-
lama, kuru ta  ve a aç kals n’ diye tembihte bulunur. 
Bey sabah uyand nda mezar n üstündeki topra n 
yan na döküldü ünü görür ve mezar n üstünü tekrar 
örter. Gece rüyas nda bir kez daha Sar  Salt k’  gören 
beye Salt k, “Ben sana benim üstümü topraklama 
diyorum” diye bir kez daha tembihte bulunur. Bey 
sabah yeniden uyand nda topra n mezar n üstün-
de olmad n  görür ve bir daha da mezar n üstünü 
toprakla örtme giri iminde bulunmaz.” (Salt k, 2007: 
86-87; Çakmak, 2011b: 112; Ahmet Yurt ile ki isel gö-
rü me, 15 Haziran 2011)

p lmak istenilen bir peki tirme ihtiyac ndan 

kaynaklanm  olaca  ihtimalini ön plana 

getirmektedir (Çakmak, 2012: 91).

Ho ruf ismi ile ilgili en yak n benzetme 

Sevgen taraf ndan dile getirilmi tir. Sevgen 

(2003: 47, 49), Mengüçlerin Dersim’de bir 

dönem hükümranl k kurduklar n , bun-

lardan Hüsref Bey nam nda bir zat n Sar  

Salt k’a türbe yapt rd n  ve kendisinin de 

Sa man köyünde medfun bulundu unu 

dile getirmi tir. Bu iddia Tu rul (2006: 39) 

taraf ndan da kabul görmü tür.20 Husrev 

20 11. yüzy l n son çeyre i ile 13. yüzy l aras nda-
ki dönemlerde tarih sahnesinde görülüp, Kemah-
Erzincan Kolu ile Divri i Kolu olmak üzere ikiye ay-
r lan Mengücüklüler (Mengücekliler) hakk nda bilgi 
veren Sümer’in (1998: 1-12) ç kard  soy eceresinde 
Hüsref ad na rastlan lmamaktad r (Sümer, 1998: 14). 
Ayn  zamanda beyli in, Sar  Salt k’ n öldü ü tahmin 
edilen (1293 dolaylar ) tarihten önce (Ocak, 2002a: 37) 
son bulmas ndan ötürü, Salt k ad na bir türbenin ya-
p m n n da söz konusu olamayaca  göz önünde bu-
lundurulmal d r. Dolay s yla, Sevgen taraf ndan öne 
sürülen iddialar n do rulu u sorgulanmaya muhtaç 
olmakla birlikte, böyle bir inanc n, Sar  Salt k’ n me-
zar  ile ilgili olarak yöre Alevileri taraf ndan dillendi-
rilen söylencelere sonradan eklemlendirildi i de dü-
ünülebilir. Ayr ca Sevgen’in ileri sürdü ü iddialar n, 

ocak üzerine bir çal ma yapan Tu rul’un (2006: 39) 
kendisince de kabul edildi i görülmektedir. Tu rul 
taraf ndan gerçekle tirilen çal ma içerisinde yap lan 
görü melerde, mezar yerinin Mengücekliler ile ili ki-
lendirilmesi ad na oca n dedesi olan Ahmet Yurt’un 
söylemi  bulundu u “Osmanl  mparatorlu u’nun 
Çemi gezek sancak beyi Hosrof” ibaresi (Tu rul, 2006, 
Ek I: 15) revize edilerek yazar taraf ndan Mengücek 
beyi olarak gösterilmi tir (Tu rul, 2006: 43). Ara t r-
ma sahibinin söz konusu mülakata müdahale ederek 
sunmu  bulundu u belgedeki gerçeklik ile çeli mesi, 
yukar da da vurguland  gibi, Mengücekliler ile Sar  
Salt k aras nda kurulan anakronik ba lant y  savun-
mas nda da görülmektedir (Çakmak, 2012: 91-92).
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ismi ile ilgi bir anekdot da Salt kname’de geç-
mektedir ki,21 bunun Sevgen’in dile getirdi-

i olay ile alakas  yoktur. Etimolojik olarak 
Ermenice olan Hosrof ad  ile bir benzerlik 
ta yan Ho rof ismi, dikkatleri bir zamanlar 
yörede ya am  bulunan Ermeni toplulu u 
ve kültürüne de yöneltmektedir. Bittabi, 
hikâyenin ekillendi i dönemde yöredeki 
Ermeni topluluklar  ile ili kilerin hikâyeye 
tesir etti i dü ünülebilece i gibi, hikâyenin 
farkl  bir Ermeni anlat s ndan dev irilmi  
olabilece i de ihtimal dâhiline getirilebilir. 
Hristiyan inanc na mensup Ermenilerin bir 
zamanlar yo unluklu olarak ya ad  Tun-
celi yöresinin, Alevilik ad na bu inanç men-
suplar  ile bir münasebete giri ip, onlardan 
etkilenmi  oldu u da dü ünülebilir. Bunun 
da yan  s ra, mevcut Ermeni toplulu unun 
Alevi inanc n  kabul ederek, kendine özgü 
anlat mlar n  bu inanç içerisinde sürdürmü  
olabilece i de dü ük bir ihtimal olarak göz 
önünde bulundurulmal d r. Dolay s yla, be-
lirleyici bir neden olarak kesinlik iddias  ta-

mamakla birlikte, Sar  Salt k’ n mezar  ile 
ilgili hikâyenin böyle bir etkilenme süreci 
içerisinde ya da sonucunda olu turuldu u 
söylenebilir (Çakmak, 2012: 93). Önceden de 
dikkat çekildi i üzere, Alevilik ve Bekta i-
li in yay ld  sahalarda, farkl  inançlarda-
ki yerli halka özgü inançlar ile kar l kl  bir 
etkile im süreci ba lat p, bu inançlar  kendi 
bünyesi içerisinde eritmesinin sosyolojik 

ve tarihi gerçekli i (Su, 2009: 57-58), böyle 

21 “Server ol at  yedüp, ta ra geldi, ba lay p oturd lar, 
ta’am yidiler. Arabi söylerlerdi, zira S nab halk  Arab 
idiler. erif sord  kim o lana: Adun nedür? Ol Rum o -
lan  eyitti: Husrev’dür didi. erif girü ad n  Husrev kod . 
Anda karar itdiler” (Ebu’l-Hayr-  Rumi, 1988, C. 1: 8).

bir ihtimal üzerinde durmam z  da gerekli 

k lmaktad r.22

Sar  Salt k’ n mezar yeri hakk nda 

dile getirilen farkl  bir di er hikâyenin de, 

Salt kname23, Vilayetname24ve Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’nde25 anlat lan, birçok tabut-

ta ba  gösterme konulu keramet öyküsüyle 

22 Mezar yeri ve hikayesi hakk ndaki ayr nt l  bir tar-
t ma için bkz. Çakmak, 2012: 90-97.

23 “Ben giderem beni siz yuyup kefenlen alup çera-
um kat na iletün. E er sizden çevre be leri benüm 

ölüm isteyeler, birer tabut düzün, bir gice tursun, 
adamlar na virün. Ben o tabutlarda görineyim ve dah  
benüm tabutum  her yirde kim koyas z, birer cinler 
görürler, sizler girü sonra yire koduklar  vakt getü-
resiz … Anlarla helalle ti hayru er her neyse didi. 
Ve dahi eyitti: ‘Ka  rlere kar u a laman kim beni öldi 
diyü Müslümanlara zahmet virmeyeler’ … Edirne me-
liki brahim eyitti: ‘Ben erif’i bunda komazam.’ Didi. 
Be ler raz  olup Baba’da defn eylediler. Baz lar eyi-
dürler, brahim eyle diyince pes Ahmet ve smail ve 
shak eyittiler: ‘Biz vasiyyet tutaruz, bize on iki yirde 

isterler beni, didi. Her bir tabutta görinürüm ve amma 
ol koydu unuz tabutta beni Eski Baba’ya iletün, didi.’ 
Ortalar nda gavga dü ti. Nagah tabuttan bir kere na-
raurd : ‘Sizi helak iderem benüm vasiyyetüme hilaf 
itmen’ didi” (Ebu’l-Hayr-  Rumi, C.3: 298-300).

24 “Ölürken, bana muhip olanlar n z birer tabut yap-
t rs n, koyup gitsin; birbirinizle çeki meyin, ben, hepi-
nizin tabutunda bulunurum diye vasiyet etti. Gerçek-
ten de hepsi birer tabut al p gitti ve Saru Salt k, her ta-
butta göründü, hepsi de sevindi, ne elendi. Fakat kale 
sahibi beye, ben as l senin tabutunday m demi ti de 
bey, nereden bileyim deyince tabut içinden sana elime 
sunar m buyurmu tu, ona da bu kerameti gösterdi” 
(Firdevsi-i Rumi, 1995: 47).

25 “Ba‘dehû sene-i mezbûrda Salt k Sultân vas yyet 
eyledi kim “Beni gasl edüp yedi tâbût âmâde edin. 
Zîrâ benim içün yedi kral ceng [u] cidâl ve harb [u] k -
tal etseler gerekdir” deyü vasiyyet-i erî   üzre cümle 
fukarâlar  cem olup yedi tâbût hâz r edüp azîz hazret-
leri dahi sene (---) târîhinde dâr-  bâkiye irtîhal edüp 
cümle hulefâlar  tevhîd [u] tezkîr ile azîzi gasl edüp 
bir tâbût içre kodular” (Evliya Çelebi, 1998b: 69).
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yak n bir benzerli i vard r. Her üç kaynak-

takinin küçük farkl l klar arz eden de i ik 

versiyonlar  sözlü olarak halk aras nda ya-

at lmaktad r (Ocak, 2002a: 60). Buna göre, 

birçok tabutta ba  gösteren Sar  Salt k’ n 

bir tabutunun da Tunceli-Hozat’ta bulunan 

mezar yerine gömüldü üne dair yayg n bir 

inanç da söz konusu olmu tur.26 Böylece bu 

ba lant l  anlat mla, Sar  Salt k’ n as l tabu-

tunun Hozat’ta yer alan türbesinde bulunan 

mezar yerinde oldu u yönündeki yayg n 

inanç da tahkim edilmi tir (Çakmak, 2012: 

94). Buna ra men baz  ocak dedeleri, böl-

gede kabul gören bu yayg n inanc n tersi-

ne, Sar  Salt k’ n as l mezar yerinin Bulga-

ristan ile Romanya aras nda kalan Kaligra 

Ma aras ’nda bulundu unu da iddia et-

mektedir (Çakmak, 2012: 95, 211-212). ddia 

sahipleri, Hozat’ta bulunan mezar yerinin 

gerçek bir mezar olmaktan ziyade, Tunceli 

Alevili inde s kl kla kar la lan “ni angah” 

inanc na tekabül etti ini öne sürmektedir 

(Çakmak, 2012: 95).27

Bu tür çeli kili beyanlar n dile getiriliyor 

olmas , her biri farkl  bir ayr cal a sahip ol-

26 Bkz. Çakmak, 2012: 183.

27 Ni angâh ya da yöresel dildeki ad yla nisange, Tun-
celi Alevili inde kutsal bir mekân  temsil etmesi, bu-
ralara bakmas  veyahut da ula lmas  zor ve gidilmesi 
mümkün olmayan evliyalar  simgelemesi aç s ndan, 
yüksek bir alana ta  veya bir a ac n dikilerek, kendisine 
yönelik ibadetlerin gerçekle tirilmesine verilen bir isim-
dir (Çem, 1999: 21, 181; Gezik ve Çakmak, 2010: 139-140; 
Deniz, 2012: 351; Çakmak, 2012: 95). Bu inanc n yüksek 
da  ba lar na gömülen Alevi-Bekta i büyüklerinin yat r 
ve ziyaret yerleri ile ilgili bir ba lant s n n oldu u da 
dü ünülebilir (Kalafat, 1995: 43; Çakmak, 2012: 214).

du unu dü ünen Sar  Salt kl  ailelerin, ocak 

içerisinde sahiplendikleri birtak m sembol-

ler üzerinden, birbirine kar  yürüttükleri 

bir rekabet olarak dü ünülmektedir (Çak-

mak, 2012: 95).

Birçok tabutta ba  gösterme konulu 

benzer epizotlar, Sar  Salt k ile ilgili mezar 

yerlerinin hemen hemen hepsi için dile ge-

tirilip, as l tabutunun bu yerlere gömüldü ü 

hususunda yayg n bir inanç söz konusudur. 

Bu hikâyelerin, Balkanlar’dan Anadolu’nun 

muhtelif yerlerine de in da lmas nda, Ale-

vilik ve Bekta ili in a rl kl  olarak sözel-

ifahi kültür vas tas yla yay lmas n n önemli 

bir etkisi olmu tur. Bu anlat m n beslendi i 

kaynaklar aras nda, Alevili in ve Bekta ili-

in temel eserlerinden say lan Vilayetname-i 

Hac  Bekta -  Veli ve Salt kname gösterilebilir 

(Çakmak, 2012: 95-96). Hasluck’tan aktaran 

Birdo an (1992: 47), Sar  Salt k’a ait gömüt-

lerin (mezarlar n) birçok yerde bulunmas n  

ona ba l  a iretlerin yay lmas  ile aç klarken, 

Roux (1999: 254), Sar  Salt k’ n birçok tabutta 

ba  gösterme konulu menk besinin, Altayl -

lara ait bir kökeninin bulundu unu belirte-

rek bunun Altay olgular  ile aç klanmas  ge-

rekti ini ifade etmi tir.

Sar  Salt k kültüne ait di er ö eler ara-

s nda, Sar  Salt k’ n bizzat kendisiyle alaka-

dan ziyade, ocak mensuplar n n kendi tarihi 

serüvenleri sonucu olu an mezar ve kutsal 

varl klar  gelmektedir. Mezarlar aras nda 

ilki, Sar  Salt k soyundan olan ve takribi ola-

rak 350-500 y l önce ya ad na inan lan Sey-
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yid Nesimi28 ve aile efrad na ait mezar yer-

leridir. Yörede ya ayan Aleviler taraf ndan 

kutsal kabul edilen bu mezarlar Akveren 

(Akören) köyü s n rlar  içerisinde olup, me-

zarlarda Seyyid Nesimi, babas  Seyyid Hü-

seyin ve karde i Seyyid Molla Mustafa’n n 

medfun bulundu una inan lmaktad r (Çak-

mak, 2012: 97). 

Di er bir mezar yeri, Kardelen (eski 

ismi Tavuk)29 köyünün eteklerine kuruldu-

u da n üstünde bulunan ve Sar  Salt k so-

yundan geldi ine inan lan Hac  Baba’ya ait 

olan d r.30 Hac  Baba’n n hangi dönemlerde 

28 Bu Seyyid Nesimi’nin, 1418 tarihinde derisi diri diri 
yüzülerek öldürülen ünlü Huru   airi Seyyid Nesimi 
ile aras nda bir ba lant  kurulabilir. Ünlü Huru   air 
hakk nda ayr nt l  bilgi için bkz. Usluer, 2009: 66-67)

29 Tavuk ismi esas nda Ermenice “Tavug” kelimesin-
den gelip, “orman, s k bitkili yer” manas  ta makta-
d r. Köyün isminin 16. yüzy lda da Tavuk olarak yan-
l  kaydedildi i görülmekte olup (Ünal, 1999: 206, 256, 
273, 294) yamaçlar na kuruldu u da daki ormanl k 
alana istinaden bu ad  ald  bilinmektedir. 

30 Mezar yeri ile ilgili hikaye u ekildedir: “Sar  Sal-
t kl  Hac  Baba çevre halk  taraf ndan sevilip, say lan 
bir zatt r. Bir gün yaylaya giden Hac  Baba hangi gün 
ölece ine dair bir rüya gördü ünü karde ine anlat r. 
Öldükten sonra tabutunun Tavuk Da ’na gömülmesi-
ni karde ine vasiyet eder. Ayr ca kendisinin gömülüp, 
duas n n verildi i esnada, insanlar n, kendi mezar  ile 
Kilise Da ’nda medfun bulunan Er Mustafa’n n (Göl-
p narl , Er Mustafa hakk nda, Kul Mustafa mahlas yla 
iirleri bulunan bir air olarak bahseder. t.y.: 218-219) 

mezar  aras nda bulunmamalar n , o cepheyi aç k b -
rakmalar n  tembih eder. Karde i anlatt klar na inan-
maz fakat Hac  Baba’ya, söylediklerinin do ru ç kmas  
halinde vasiyetine uyaca n  söyler. Hac  Baba söyle-
di i gün vefat eder. Böylece karde i onun bir evliya, 
dervi  oldu una kanaat getirir. Hac  Baba’n n ölümü-
nü duyan çevre halk  toplanarak ölünün bulundu u 
yere gelir. Karde i abisinin kendisine anlatt  rüya ve 
b rakm  oldu u vasiyeti halka anlat r ve halk ile bir-

ya ad na dair kesin bir bilgi yoktur.31 Da-

n tepesinde bulunan mezar yerine yolcu-

luk güç ko ullarda gerçekle tirilmekle bir-

likte, mezar olarak takdis edilen yerin, etraf  

ta larla çevrilmi  düz bir alan oldu u görül-

mektedir (Çakmak, 2012: 99). Mezar yeri, 

ekseri olarak köy ahalisi ve yöredeki di er 

Aleviler taraf ndan ziyaret edilir. Burada, 

Hac  Baba’ya adaklarda bulunulup, kurban-

lar sunulmaktad r. Bugün halen yerli halk 

taraf ndan, her y l May s ay n n 3. haftas -

na denk gelen per embe günlerinde Hac  

Baba’n n mezar yeri ziyaret edilerek, kurban 

kesilmektedir. Ziyaret gününün y l içerisin-

de özellikle de bu güne denk gelmesi, ken-

disinin belirtilen tarihte vefat etti ine dair 

yayg n bir inanc n söz konusu olmas ndan 

kaynaklanmaktad r (Çakmak, 2012: 134).

Mezar yerlerinin sonuncusu, 1937-38 

y l nda Dersim (Tunceli)’de meydana gelen 

olaylar esnas nda, asker taraf ndan 5’i Ova-

c k ilçesinde 27’si de Hozat-Karaca köyünün 

likte Hac  Baba’n n tabutunu bugün mezar n n bulun-
du u da n tepesine götürerek, buraya gömer. Gömül-
dükten sonra duas  verilen Hac  Baba’n n vasiyetine 
uyularak Er Mustafa ile aras ndaki cephe bo  b rak l r. 
Bu esnada Hac  Baba’n n mezar ndan ye il bir k ç -
karak, top eklinde Er Mustafa’n n bulundu u tepeye 
do ru yol alarak, orada onunla bütünle ir. nanca göre 
bir süre, her hafta per embeye denk gelen günler, Hac  
Baba ile hemen kar s nda yer alan ve Kilise köyünde-
ki da n tepesinde mezar  bulunan Er Mustafa’n n bir-
birlerine kar l kl  olarak ate  toplar  gönderdiklerine 
inan lmaktad r (Çakmak, 2012: 99-100).

31 Haslok (2000: 93), Varna’n n kuzeyindeki harap bir 
kale içerisinde bulunan Kalyakra Türbesi’nin Hristi-
yanlar taraf ndan Aya Nikola’n n ki olarak ziyaret 
edildi ini belirtmekte ve buras n n Türkler taraf ndan 
da “Hac  Baba” ad nda bir azizin türbesi olarak görü-
lüp, sayg  gösterildi ini ifade etmektedir.
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alt taraf nda öldürülen Sar  Salt kl lara ait 

toplu mezar alan d r. Öldürülen ki iler ara-

s nda, o dönem yüz ba  olan Haydar Salt k 

da bulunmaktad r. Bu toplu mezar alan , o 

günden bugüne de in kutsal bir yer olarak 

kabul edilip, ziyaret edilmektedir. 1998 tari-

hinde mezar yerinin üzerine yap lan türbe 

ile buras  bir ziyaretgâha çevrilmi tir. (Çak-

mak, 2012: 99, 217). 

Yöredeki Sar  Salt k kültünün önemli bir 

di er ö esi de, yukar da isminden bahsedi-

len Seyyid Nesimi’ye ait pabuçlar ve kutsal 

emanetlerdir. Bu pabuç ve kutsal emanetler 

bugün hala Karaca köyünde muhafaza edil-

mektedir (Çakmak, 2012: 97).32 Bu hikaye 

32 Pabuçlar hakk nda anlat lan hikaye u ekildedir: 
“O dönemlerde Diyarbak r’da bir padi ah ya da pa a 
yüz felci geçirir. Lokman hekim ça r l r ama padi a-
h n derdine derman bulunamaz. Bu esnada, Seyyid 
Nesimi de Dersim bölgesinde ya amaktad r. Felçli has-
talara yönelik gerçekle tirdi i kerametleri duyuldu u 
için durumdan padi ah  haberdar ederler. Padi aha, 
‘Dersim bölgesinde böyle bir zat ya ar. Dilerseniz ha-
ber verelim gelsin. Belki derdinize deva olur’ derler. 
Padi ah n adamlar , Seyyid Nesimi’yi götürmek için 
Dersim’e do ru yola ç kar. Bu esnada olaylar mucizevî 
bir ekilde Seyyid Nesimi’ye malum olur ve o da ge-
len atl lara do ru yola ç kar. Padi ah n adamlar  u -
rad klar  bir çe menin ba ndaki aksakall  birine yolu 
sorarlar. Bu ki i Seyyid Nesimi’nin kendisidir. Onlara, 
‘nereye gidiyorsunuz’ diye sorar. Padi ahlar n n du-
rumunu anlat rlar. Seyyid Nesimi de onlara cevaben, 
‘o zat benim. Padi ah n za haber verin’ der. çlerinden 
bir k sm  bu sözlere inan r ama bir k sm  da inanmaz. 
Dönüp gittiklerinde padi ah n kap s n  açarlar ve içe-
ride, padi ah n yan nda Seyyid Nesimi’yi görürler. 
Seyyid Nesimi padi aha ‘itikad n  tam tut. E er tam 
tutmazsan, alt n üstüne gelir’ der. Aya n  kald rarak 
giymi  oldu u pabuçlar  padi ah n surat na sürer ve 
aynay  eline verir. Bu olay sonucu padi ah düzelir ve 
Nesimi’ye himayesi alt nda bulunan Elaz , Malatya, 
Erzincan bölgelerinden istedi i yerleri seçmesini ve 

ile kurulan ba lant  uyar nca, pabuçlar n, 

ekseri a z ve göz hastal  geçirenler ile 

felçli hastalar  iyile tirdi ine inan lmaktad r 

(Ulu , 1939: 89; Yaman, 1998: 97; Çakmak, 

2012: 133-134, 185, 221-222). Bundan ötürü 

pabuçlar n bulundu u yere, yörede kutsal 

kabul edilen per embe günleri bir ziyaret 

düzenlenip, kurbanlar kesilerek, burada bir 

gece yat l  kal nd ktan sonra, ifa bulunula-

ca na inan lmaktad r.

Oca n Kökenine Yönelik 

Tart malar

Sar  Salt k Oca ’n n kökenini tarihi bir 

süreklilik içerisinde takip etmek ne yaz k 

ki mümkün de ildir. Bunun en önemli ne-

denleri aras nda, böylesine iddial  bir çal -

may  destekleyecek olan tarihi belgelerden 

yoksun olmam z gelmektedir. leride bu 

yönde gün yüzüne ç kacak olan tarihi bel-

geler sayesinde bu eksikli in giderilece i 

veyahut üphe uyand ran hususlar n ayd n-

lat laca  muhakkakt r. Bundan ötürü u an, 

Sar  Salt k Oca ’n n kökeni hakk nda yap -

lacak olan tart malar, muhtelif kaynaklar n 

bu seçti i yerleri kendisine verme taahhüdünde bulu-
nur. Seyyid Nesimi bunu kabul etmez. Buna kar l k 
padi aha, ‘benim dünya mal yla i im olmaz. Sadece 
ya ayabilece im bir yer olursa yeterli bana’ eklinde 
cevap verir. Böylece, bugün ki A veren ve muhitinde-
ki küçük bir toprak parças na sahip olur. Padi ah bu 
diyalogdan sonra Seyyid Nesimi’ye hitaben unu so-
rar: ‘Neden elini de il de, aya na giydi in pabuçlar  
surat ma sürdün?’ Seyyid Nesimi bu soruya, ‘benden 
sonra evlatlar m bunu yürütemeyecek. Nefsine uya-
rak, dünya mal na tamah edip, kaybolup gidecekler. 
Ben de, kerametimi giymi  oldu um, ayaklar mdaki 
pabuçlara veriyorum. Bu hizmeti sürdürürlerse, dün-
ya var oldukça bu devam eder” cevab n  verir (Çak-
mak, 2012: 97-98, 185, 213).
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tetkiki, içerdikleri bilgilerin mukayeseli bir 

analizi ve ayn  zamanda ele tirisi sonucu 

meydana gelen dü ünceler do rultusunda 

ekillenmektedir.

Giri teki ba lamsal çerçevede de ifade 

edildi i gibi Sar  Salt k, sonradan Bekta ilik 

halkas na dâhil edildi inden ötürü, Bekta-

ili in yay l m  ile ismi muhtelif sahalara 

ta nan popüler bir ahsiyettir. Kendisi hak-

k nda hacimli bir menk bevi anlat m n söz 

konusu olmas , ismi etraf nda olu an kültün 

daha da bir geni leyip, yöresel anlat mlar 

ile zenginle mesine katk da bulunmu tur. 

Bu minval üzerine, ismini ta yan bir Alevi 

oca  ile ili kilendirilmesinin olanaklar  da 

mümkün olmu tur. 

Sahip oldu u inanc  Alevilik veya K -

z lba l k içerisinde tan mlayan Tunceli böl-

gesinin, yer yer entnosantrik bir anlay  ile 

kendini bu inanc n merkezinde konumlan-

d rd  görülmektedir. Bunun do al bir so-

nucu olarak da, Anadolu Alevili i üzerinde 

büyük bir etkisinin oldu u öne sürülmek-

tedir. Bu inanç ile alakal , Anadolu’daki 

Alevi ocaklar n n büyük bir k sm n n Der-

sim (Tunceli)’den çevreye yay ld  kanaa-

tine sahip olunmu tur (Çakmak, 2012: 101). 

Böylece damarlar  Anadolu’nun her yerine 

yay lan Alevili in kökeni de Dersim’e ba -

lanm t r. Bu görü  do rultusunda, Alevili-

in temel 12 ocak temsilcisinin Tunceli’deki 

K rklar Da ’nda bir araya gelerek Hac  

Bekta -  Veli’yi ba  pir ve mür it seçtikleri 

öne sürülmektedir. Bu seçim sonras nda da 

her birinin farkl  bölgelere yay larak Alevi-

li i yayd  inanc  peki tirilmi tir. Benzer 

ekilde Dersim’e merkezi bir konum verme 

aray , Hac  Bekta , Sar  Salt k, Mahmud 

Hayrani, Karadonlu Can Baba ve Üryan 

H z r gibi yol ulular n n Babai syan ’ndan 

(1240) sonra kaç p Dersim’e s nd klar  dü-

üncesiyle paralel i lenmi tir.33 

Bölgedeki ocaklar n Hac  Bekta ’a ba -

lanmas yla ilgili anlat lan hikâyelerde, 

Hac  Bekta ’ n kendisinin de bir zamanlar 

Tunceli’de bulundu u dile getirilmektedir. 

Sar  Salt k’ n da bu seçimde bulunmas n-

dan ötürü Anadolu ve Balkanlar’da yayg n 

olan Sar  Salt k kültünün ç k  merkezi ola-

rak Tunceli gösterilmektedir. Hac  Bekta ’ n 

ya ad  dönem içerisinde Dersim’de 

bulunup-bulunmad , bulunduysa da e er 

bunun hangi sebeplerle söz konusu oldu u 

bilinmemesine ra men, Vilayetname’de ge-

çen bir anlat m n dü ük de olsa böyle bir ih-

timali ön plan getirdi i görülmektedir.34 Bu-

radaki “Kürdistan” kelimesinin Çemi gezek 

(Dersim’i de içine alan) bölgesini nitelendir-

di i, Vilayetname ile yak n bir dönemde ka-

leme al nan erefname’de belirtmi tir.35

33 Bu dü üncelerin en karakteristik örneklerine Veli 
Salt k (2004: 92; 2009a: 164; 2009b: 175) ve Turabi 
Salt k’ n (2007: 72) amatör çal malar nda rastlan l-
maktad r. 

34 “Hünkâr, Kürdistan’da, bir kavmin içinde bir müd-
det e le ti. Orada, bir bac n n, do an o lan n  o ul 
edindi. O ilde, birçok kerametler gösterdi. Anlat lsa 
söz uzar.” (Firdevsi-i Rumi, 1995: 17)

35 “Çemi gezek ya da Çeme gezek’in de bir kalesi 
vard r. Topraklar  önü aç k bir ova olu turur ve bir 
da a belli bir aç yla F rat’ n k y s nda bulunur. Buras  
asl nda Kürdistan ad yla belirtilen büyük bir eyaletti 
ve prensinin egemenli inde otuz iki kale ve onbe  böl-
ge bulunuyordu” ( erafeddin Han, 2006: 129).



2012 / Yıl: 2 Sayı: 4

325

Her ne kadar Gezik (2000: 153) Sar  Sal-

t kl lar hariç di er seyyidlerin hangi tarih-

ler ve artlar alt nda Dersim ve çevresinde 

çal malara ba lad klar n n bilinmedi ini 

belirtse de, iddia etti i gibi, Sar  Salt k so-

yundan gelen bu seyyidlerin 19. yüzy ldan 

itibaren Dersim’de çal malara ba lad klar -

n  destekler nitelikte herhangi bir belge im-

dilik sunmam t r.

Alevi-K z lba  inanc n n tesiri alt nda 

bulunan Tunceli bölgesinde, Bekta ili e yö-

nelik dile getirilen ele tirilerin, genel olarak 

yöredeki ocaklar  kapsad  görülmektedir. 

Bu ele tirilerden Sar  Salt k Oca  da nasi-

bini alm t r. Bölgedeki seyyid ve ocaklar n 

kökeni ile ilgili genel kan , seyyid ailelerinin 

bölgeye sonradan geldikleri yönünde anlam 

bulmaktad r (Çakmak, 2012: 102). Bu görü , 

seyyid ailelerinin Dersim’e sonradan geli le-

ri ile birlikte, yöredeki kadim topluluklar ile 

yeni gelen bu göçmenler (seyyidler) aras n-

da, Anadolu’nun di er yerlerinde görülen 

gaza benzeri bir çat madan ziyade, görece 

belli bir kayna man n oldu u yönündedir 

(Aksoy, 2009: 83). Bu gönüllü kayna maya 

yönelik sunulan gerekçe ise, seyyid aileleri 

taraf ndan gerçekle tirilen göçlerin, fütuhat 

gibi bir istekten ziyade, Mo ol tazyikinin 

yaratt  zorunlu bir s nmadan kaynak-

land d r (Yolga, 1994: 117; Aksoy, 2009: 

83). Farkl  topluluklar n kayna mas  ile olu-

an bu bir aradal k neticesinde de, gelecekte 

olu acak olan yeni bir inanc n temellerinin 

at l p, senkretik bir ortam n olu tu u öne 

sürülmektedir (Gezik, 2000: 46; Aksoy, 2009: 

83-84). Buna ra men, göçmen seyyid ailele-

rini kabul eden Tunceli’nin bu yerli toplu-

luklar n n, hangi saiklere dayanarak onlar  

toplumsal statüde üst bir mertebeye yerle -

tirdikleri sorusu cevaplanmam t r.

Tunceli’deki Alevi ocaklar n n kuru-

cu atalar  taraf ndan meydana getirildi ine 

inan lan menk bevi anlat lar n büyük bir ço-

unlu u, Vilayetname ve di er Alevi-Bekta i 

eserlerindeki karakterlerin meydana getir-

di i efsanevi unsurlar  bar nd rmaktad r.36 

Sar  Salt k Oca  bunlar içerisinde ayr cal k-

l  bir konuma sahiptir. Ocak mensuplar n n 

kökenlerini dayand rd klar  tarihi bir sima 

olan Sar  Salt k ile do rudan benzer bir ad  

ta malar  ve Salt k hakk nda hacimli bir 

bilgi sunan Salt kname ile Vilayetname’den 

beslenmeleri, böyle bir de erlendirme yap-

mam z  mümkün k lan nedenlerin ba nda 

gelmektedir (Çakmak, 2012: 103). Oca n 

böylesine bir külliyat avantaj na sahip olma-

s , söz konusu olan anlat n n, tarihin en eski 

dönemlerinden itibaren Dersim bölgesinde 

mevcut oldu u anlam na gelmemektedir. 

Binaenaleyh, Sar  Salt k’ n yörede yak n 

bir döneme kadar Sar  smail ve Sar  Sultan 

gibi farkl  isimler ile adland r lmas  (Ulu , 

1939: 89; Kemali, 1992:162; Kocada , 1997: 

242; Güler, 2010: 162; Aksüt, 2012: 254) böy-

le bir de erlendirme yap lmas n  mümkün 

k lmaktad r. Bunun yan  s ra, Tunceli’ye bir 

36 Bunlar aras nda Baba Mansur (Bamasur), Kure an, 
Dervi  Cemal ve A uçan (A uiçen) ocaklar  gelmek-
tedir. Bu etkile imi gösteren tafsilatl  bir çal ma uan 
taraf m zca haz rlanmaktad r. Bu çal maya ön bir gi-
ri  için bkz. Çakmak, 2012: 103, 108-129.
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ekilde ta nm  olan bu kültün, Bekta ili-

in 19. yüzy lda bölgede yay lmas yla onun 

hâkimiyeti alt nda kalmak gibi bir olas l  

da söz konusu olabilir. Kanaatimize göre, 

Sar  Salt k kültünün, Bekta ili in yay lma-

s ndan önce de bölgede mevcudiyeti bulu-

nuyordu. Ancak bu, nas l ve hangi sebep-

lerle, nas l bir süreç ile gerçekle ti? Bu çok 

önemli problemati in çözüme ba lanmas  

gerekmekle beraber, imdilik bu kolay gö-

zükmemektedir (Çakmak, 2012: 104). 

Sar  Salt k Oca  hakk nda bir di er 

farkl  iddia da Aksüt (2012:256) taraf ndan 

öne sürülmü tür. Sar  Salt k Oca  ile Hac  

Bekta ’ n halifesi oldu u iddia edilen Sar  

Salt k aras nda herhangi bir ba n olma-

d n  belirten yazar, ocak mensuplar n n 

eskiden Sar  Sultan lakaplar n  kulland k-

lar n  ifade ederek Sar  Salt k ad n n son 

y llarda kullan lmaya ba land n  ve oca-

n as l kurucusunun ad n n Sar  Sultan ol-

du unu öne sürmü tür. Ayn  yazar ayr ca, 

ocak üyelerinin zaman içerisinde Hac  Bek-

ta  Vilayetnamesi’nde geçen ve lakab  sar  

olan erenlerin soyuna ba lanma gereklili i 

hissedip, Sar  Saltuk ve Sar  smail adlar n  

kulland klar n  da belirtmi tir (Aksüt, 2012: 

256).

Oca n kökenine yönelik dile getirilen 

bir di er iddia da, ocak ile Saltuklu Beyli i 

aras nda kurulan ba lant ya dayanmakta-

d r. Buna göre Sar  Salt k, Saltuklulardan 

Melik ah Bey’in (1201-1202) o lu olarak 

sunulup, beyli in kurucusu olan Saltuk da 

Muhammed Buhari olarak tan t larak, Sar  

Salt k’ n atas  olarak gösterilmi tir.37 ddia 

sahipleri (Salt k, 2004: 90- 91; 2009a: 150, 164; 

2009b: 174-175) ayr ca, Melik ah’ n karde i 

Ebu Mansur’u da Tunceli’deki bir di er ocak 

olan Baba Mansur (Bamasur) Oca ’n n ata-

s  olarak takdim edip, onu hem Sar  Salt k’ n 

hem de babas  oldu unu öne sürdü ü Me-

lik ah Saltuk’un amcas  olarak göstermi tir 

(Salt k, 2007, 62-76; Kaya, 2010: 138). Birta-

k m amatör ara t rmac lar taraf ndan kabul 

gören bu dü üncenin, tarihi dayanaklardan 

yoksun olmas ndan ötürü güvenirli i sor-

gulanmaya muhtaçt r.

Sar  Salt k kültünün muhtelif m nt kala-

ra yay lmas n  Tunceli merkezli bir ekilde 

izah eden anlay a göre, bu kültün meyda-

na gelmesinin as l mimarlar , Sar  Salt k’ n 

o ullar  olduklar  iddia edilen smail ve 

brahim ile birlikte, onlar n soyundan ge-

len torunlar   olmu tur.38 Bu iddialar, ne 

bir tarihsel belge ne de bölgede gerçekle -

tirmi  bulundu umuz saha çal malar  ile 

desteklenmi tir (Çakmak, 2012: 107). Do-

37 ddia sahibinin bu de erlendirmeleri için bkz. Sal-
t k: 2004: 91; 2009a: 150-154; 2009b: 174.

38 Buna göre Sar  Salt k, Hac  Bekta  ile birlikte bir-
çok ereni Dersim’de saklayarak, onlar  sonradan 
Anadolu’ya göndermi  ve yanlar na da refakatçi 
olarak o ullar  smail ve brahim’i vermi tir (Salt k: 
2007: 73; Salt k, 2004: 93, 105; 2009a: 164; 2009b: 175). 
Bu erenler ile birlikte giden Sar  Salt k’ n iki çocu u 
bir daha geri dönmemi , brahim Bor’da (Ni de), s-
mail ise Sinop, Rumeli, Deliorman, K r m ve en son 
Babada ’nda faaliyet göstererek burada ölmü tür. Bu 
yüzden de Salt k (2004: 93; 2009b: 175-176), Sar  Salt k 
olarak bahsedilen esas ki inin, esas nda Babada ’nda 
türbesi bulunan, Sar  Salt k’ n o lu smail oldu unu 
öne sürmü tür.
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lay s yla, bu minval üzerine öne sürülen 

iddialar n, (en az ndan imdilik) ki isel bir 

“tarih fantazyas ndan” öteye gitmedi i söy-

lenilebilir. Bu yüzden de Sar  Salt k merkez-

li in a edilen bu kültün tarihsel derinli ine 

nüfus edici bilgi ve belgelerden mahrum 

olmam z, mevzu bahis olan asparagas id-

dialarla her daim kar  kar ya gelmemizi 

adeta bir “zorunluluk” haline getirmi tir. 

Faroqhi’nin (2003: 290-291) 17. ve 19. 

yüzy llar aras  Bekta i tekkelerinin da -

l m n  gösteren kapsaml  çal mas nda, 

Anadolu’da Sar  Salt k ad n  ta yan tek ye-

rin Ni de-Bor’da bulunan tekke oldu u gö-

rülmektedir. Bugün Anadolu’da Sar  Salt k’a 

ait birçok mekân n bulunmas na ra men 

(Ocak, 2002a: 118-120), sadece Bor’dakinden 

bahsedilmesi dikkate de er bir durumdur. 

Ayn  çal mada ayr ca, Tunceli’deki tek Bek-

ta i tekkesi olarak 2. Mahmud döneminin 

tarihini ta yan, Mazgirt s n rlar  içerisinde 

bulunan bir tekke gösterilmi tir. smi veril-

meyen bu tekkenin Mazgirt nahiye s n rlar  

içerisinde bulunan ve 16. yüzy l n ilk çeyre-

inde kendisinden bahsedilen eyh Çoban 

Zaviyesi (Ünal, 1999: 165) ile ili kisinin ol-

du u kuvvetle muhtemeldir. 

Tunceli yöresinde yer alan eyh Çoban 

Oca ’n n d ndaki di er ocaklar ve onlara 

ait ziyaretgâhlar n yan  s ra, Sar  Salt k Oca-

 ile ilgili de herhangi bir bilgiye yer ve-

rilmemi  olmas , bölgedeki ocaklar ve Sar  

Salt k Oca ’n n kendisi ve etraf nda olu tu-

rulan külte dair birtak m sorular  gündeme 

getirmektedir. Bunlar;

Osmanl ’n n bölge üzerinde direkt 1. 

bir hegemonya sa layamamas ndan 

ötürü, bölgeye dair sa l kl  bilgilere 

ula lamad ,

Ocak ile ilgili kültün bölgeye 17. yüz-2. 

y l n son çeyre i ile 18. yüzy l ba la-

r ndan itibaren tesir etti i (Çakmak, 

2012: 108),

Bölgedeki ocaklar n temsili bir yap -3. 

ya (tekke, dergâh, vb.) sahip olma-

malar ndan ötürü dikkat çekmedik-

leri,

Bu ocaklar ile ilgili kültün (Sar  Salt k 4. 

da dahil olmak üzere) 19. yüzy ldan 

sonra bölgeye intikal etti i ya da,

Ocaklar n her biri ile ilgili kültün 5. 

bölgede çok öncelerden beri var 

olmas na ra men, Bekta ili in 19. 

yüzy ldan sonra bölgede gerçek-

le tirdi i yo un propagandalardan 

ötürü, bu kültlerin Bekta ili in tesiri 

alt na girerek, bu yönde bir de i im 

ve dönü üme maruz kald d r.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Tunceli 

bölgesine düzenledi i seyahatinde de Sar  

Salt k’tan bahsedilmemi  olmas  dü ündü-

rücüdür (Evliya Çelebi, 1999: 128-19). Zira 

di er seyahatlerinden ö rendi imiz gibi 

Sar  Salt k’ n kendisini çok yak ndan tan -

yan seyyah n,39 Hozat’ta bulunan mezar  

görerek böyle bir suskunlu u tercih etme-

si dü ünülemezdi. Bundan ötürü, birtak m 

ihtimallerin dü ünülmesi de kaç n lmaz-

39 Bkz. Evliya Çelebi, 1998a: 113, 275, 334; 1998b: 25, 
69-70; 1999: 160, 164-167, 184, 190-193; 2002: 247; 2003: 
116-124.
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d r. Ünlü seyyah, mezar n bulundu u isti-

kamet üzerinden yol almad  için mezar  

görmemi  olabilece i gibi, mezar yerinden 

haberdar edilmedi i de ak llara getirilebilir. 

Üçüncüsü ve en güçlü olan , mezar ve ba l  

bulundu u kültün bölgeye intikalinin o dö-

nem için henüz söz konusu olmamas ndan 

ötürü, kendisinin de bundan bahsedemeye-

ce i yönündedir (Çakmak, 2012: 16). 

Kültün bölgeye sonradan ta nm  ol-

du u iddiam z, daha önce mesele üzerine 

e ilen Ocak (2002a: 124) taraf ndan da dile 

getirilmi tir. Her ne kadar Ocak (2002a: 124) 

Sar  Salt k kültünün Tunceli’ye intikalini, 

bu külte ba l  bir ailenin buraya gelip yer-

le mesi ve bunun da yan  s ra Bekta ili in 

do uya yay lmas  ile birlikte bu kültün böl-

geye ta nm  oldu u ihtimalleri üzerinde 

durarak aç klamak gibi önemli bir noktaya 

dikkat çekmi se de, kültün bölgeye ta n-

mas n  16. yüzy l ile temellendirmesi tara-

f m zca kabul görmemi tir (Çakmak, 2012: 

17). Bu tarihlendirmenin, sadece genel ihti-

maller üzerinden öne sürülmü  olmas  ve 

Evliya Çelebi’nin seyahatini gerçekle tirdi-

i dönemden (17. yüzy ldan) daha öncesi-

ni nitelemesi tart mal  bir meseledir. Aksi 

takdirde, Sar  Salt k ile ayn  dönemlerde 

ya am  onun önde gelen halifesi olan Ba-

rak Baba’n n, dervi li e ba lad ktan hemen 

sonra bütün Anadolu’yu gezdi i (Su, 2009: 

155-156) bilgisi de göz önünde bulunduru-

larak, Sar  Salt k kültünün do u co rafyas -

na yay l m n  16. yüzy ldan daha erken bir 

dönemle (13. ve 14. yüzy l) tarihlendirmek 

de mümkün olurdu.

Sar  Salt k Oca ’n n Bölgedeki 

Di er Ocaklar ile li kisi 

Sar  Salt k Oca , Tunceli’de faaliyet 

gösteren di er Alevi ocaklar  gibi manevi bir 

otorite ve bu otoriteyle e güdümlü toplum-

sal bir prati e sahiptir. Bu ocaklar, kendile-

rine ait bir ocak merkezleri bulunanlar ve 

merkezleri Tunceli d nda olanlar eklinde 

ikiye ayr lmaktad r.40 Merkezleri Tunceli’de 

bulunan ocaklar ayn  zamanda, ba l  bulun-

duklar  toplumsal yap  içerisinde pratik bir 

faaliyet yürüten ziyaretgâhlara da sahiptir. 

Bu ocaklar n bir k sm , bölgedeki insanlar n 

ba l  bulundu u h ( eyh) Hasan ve Der-

simli a iret federasyonlar na pirlik-dedelik 

yapmaktad r (Çakmak, 2012: 108). Ocaklar 

ve talipleri aras ndaki bu ba lant , Alevilik-

teki “el ele, el Hakk’a” ilkesi uyar nca ocak-

lar n kendi aras ndaki ili kiye de yans m -

t r. Her ne kadar bugün bu ocaklar n bir k s-

m  böyle bir ba l l k ili kisini kabul etmiyor 

gibi görünse de, geçmi te böyle bir inkar n 

40 Ocak merkezleri Tunceli’de bulunanlar; A uçan-
A uiçen (Kara Donlu Can Baba) Oca , Baba Mansur 
(Bamasur) Oca , Dervi  Cemal (Seyyid Cemal) Oca-

, Kure an Oca , Sar  Salt k Oca , h ( ah) Delil 
Berhican (Berhecan) Oca , eyh ( h) Çoban Oca  
ve Sultan H d r (Üryan H z r-H d r) ocaklar d r. Ocak 
merkezleri Tunceli d nda olmas na ra men bölgede 
talipleri bulunan ocaklar  da u ekilde izah etmek 
mümkündür; Ali Abbas (Celal Abbas) Oca , mam 
R za Oca , Pir Sultan Oca , Seyyid Sabun Oca , 
Sultan Sinemenli (Sinemilli) Oca  ve h ( eyh, ah) 
Ahmet Dede Oca . Ad  geçen ocaklar hakk nda ay-
r nt l  bilgi için bkz. Birdo an, 1992: 151-152; Kema-
li, 1992: 154-155; Dan k, 1993: 34-43; Dersimi, 1997b: 
73; Yaman, 1998: 91-100; Sevgen, 2003: 182-186; Salt k 
2009b: 142-202; Kaya, 2010: 160-161.
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söz konusu olmad  ve ocaklar aras ndaki 

hiyerar ik yap n n korundu u söylenilebilir. 

Buna ra men, baz  ocaklar aras ndaki ili ki-

nin tam olarak yok olmad  ve birbirlerine 

olan ba l l klar n , “gelene in diyakronik 

süreklili i” içerisinde muhafaza ettikleri de 

görülmektedir (Çakmak, 2012: 109).41 

Di er ocaklar n birbirleri ile olan özel 

münasebetlerinin yan  s ra, eyh ( h) Ço-

ban, Sar  Salt k ve A uçan (A uiçen, Avu-

çan) ocaklar  aras nda s ras yla bir rehber, 

pir, mür it hiyerar isi oldu u ifade edil-

mektedir (Çem, 1999: 14; Aksüt, 2012: 245). 

Bu iddialar, baz  Sar  Salt kl  dedeler tara-

f ndan kabul edilmesine ra men (Çakmak, 

2012: 190, 206-207), di er baz  mensuplar  

taraf ndan reddedilip, Sar  Salt k Oca ’n n 

Dersim’deki di er ocaklar aras nda ba  ocak 

olarak gösterilmesine de in vard r lm t r 

(Salt k, 2007: 76-77; Çakmak, 2012: 214, 238). 

Bu durumun en önde gelen dayana  da, 

oca n, Dersim’deki di er ocaklardan farkl  

olarak Hac  Bekta  Dergâh  ile arac s z ekil-

de, direk bir ba lant  ile ili kilendirilmesidir 

(Birdo an, 1992: 47: Çakmak, 2012: 214 ). Bu 

iddia, bir k s m Sar  Salt k Oca  dedeleri ve 

kendilerine ba l  olduklar  bildirilen A u-

41 Kure an Oca ’n n Baba Mansur Oca ’n , Baba 
Mansur Oca  mensuplar ndan bir kesimin Seyyid 
Sabun Oca ’n , Dervi  Cemal Oca ’n n Sar  Salt k 
Oca ’n  (Çakmak, 2012: 109, 186-187, 206, 237; Salt k, 
2009b:161-162), Sar  Salt k, Sultan H d r (Üryan H z r), 

eyh Çoban, h Delil Berhican, Sultan Sinemelli ve 
Ali Abbas ocaklar n n da A uçan Oca ’n  pir yani 
mür id olarak kabul ettiklerine dair güçlü bir inanç 
söz konusudur. Ayr nt l  bilgi için bkz. Birdo an, 
1992: 167, 267; Sevgen, 2003: 187; Güler, 2010: 162-163; 
Aksüt, 2012: 254-303. 

çan Oca  pirleri taraf ndan reddedilmek-

tedir. Böylece, Hac  Bekta -  Veli’ye yönelik 

di er birçok oca n sunmu  oldu u genel 

ba l l ktan ziyade, bu iki oca n (Sar  Salt k-

A uçan) kendi aralar nda hiyerar ik bir ili -

ki geli tirdikleri söylenilebilir. Ayn  zaman-

da Sar  Salt k ve eyh Çoban ocaklar  aras n-

da kurulan ili ki, geçmi teki bir musahiplik 

ba na (Sar  Salt k ile eyh Çoban aras nda) 

dayand r ld  gibi (Aksüt, 2012: 302), Sar  

Salt k’ n yoksul olan eyh Çoban’  yan nda 

bar nd rarak ona mür itlik yapmas yla da 

ili kilendirilmi tir (Salt k, 2009b: 191).

Ocaklar aras ndaki bu hiyerar ik ba -

lant , her oca n kendi içerisindeki ezbetlere 

(aile) bölünme durumu için de söz konusu-

dur (Çakmak, 2012: 191) Genelde mensubu 

bulunduklar  pir ailesinin büyük-küçük ay-

r m  yapmadan elini öpen taliplerde oldu u 

gibi, her bir oca n kendi içinde de büyük-

ba  olarak kabul etti i bir di er ailenin eli-

ni öptü ü ve bunun da yöre Alevili inde 

“eline gitme” eklinde telaffuz edildi i bi-

linmektedir. Bu durum, ocak mensuplar n n 

kendi içlerinde eline gittikleri ailenin mane-

vi olarak daha güçlü oldu u dü üncesine 

i aret etmektedir (Çakmak, 2012: 110). Sar  

Salt k Oca ’n n mensubu olan “Mollalar” 

kolunun42 (Ahmet Yurt ve ailesinin kökeni-

ne verilen isim) Seyyid Nesimi’nin Karaca 

köyünde ya ayan aile efrad na bu yönde bir 

sayg  gösterdikleri bilinmektedir (Çakmak, 

2012: 191, 237).

42 Bu isim Seyyid Nesimi’nin karde i olan Seyyid 
Molla Mustafa’ya istinaden verilmi tir. Bkz. Çakmak, 
2012: 86.



330

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tunceli’deki di er ocaklara nazaran, 

bölgedeki a iretler içinde talipleri bulunma-

yan Sar  Salt k Oca ,43 buna ra men di er 

ocaklar ve onlar n talipleri taraf ndan büyük 

bir sayg ya lay k görülmü tür. Bu durum, 

“eri erden seçen kördür” Alevi anlay  uya-

r nca, ocak mensuplar  ve Sar  Salt k kültü 

ile alakal  di er kutsal unsur ve mekânlar n 

kutsanmas  eklinde ifade bulmaktad r.

Oca n Toplumsal Yap  

çerisindeki Konumu ve 

Fonksiyonlar

Sar  Salt k Oca , bölgedeki Alevi halk n 

kendi ya am  içerisinde uygulad  inançsal 

baz  pratiklere kaynakl k yapt  gibi, ayn  

zamanda kendisinden ba ms z di er uy-

gulamalara da dahil olmu tur. As l taliple-

rinin Tunceli d nda bulunmas na ra men, 

sahip oldu u türbe, mezar ve kutsal ema-

netlerden ötürü bölgedeki bütün Aleviler 

taraf ndan takdis edilen bu oca n mensubu 

bulunan pir ve dedelerin, Alevilik inanc n n 

sürdürücülü ünde etkin bir rol oynamala-

r ndan ötürü toplumsal bir kabul gördük-

leri söylenilebilir. Dersimi (1997a: 138) Sar  

Salt kl  seyyidlerin Dersim a iretleri içinde 

Alevi inanc  yönünden hiçbir yetkiye sahip 

olmad klar n  dile getirmi  olsa da, oca n 

sahip oldu u toplumsal statü ve icra etti i 

pratikler aç s ndan durumunun pek de bu 

yönde olmad  anla lmaktad r. Yaman 

43 Oca n Dersim (Tunceli)’den muhtelif yerlere göç 
eden Alevi Kürtleri ve dönme olarak görülen, sonra-
dan Kürt olanlar  kendilerine mürid kabul etti i öne 
sürülmü tür (Dersimi, 1997a: 138).

(1998: 97) ve Salt k’ n da (Çakmak, 2012: 

238) i aret etti i gibi, eskiden Dersim a iret-

lerinin vicdan  durumunda olan bu ocak’ta, 

en büyük yemin ve cemlerin yap l p, mü -

külatlar n çözüldü ü, a iret anla malar n n 

dahi bu ziyaret ba nda yerine getirildi i 

bilinmektedir.44

nanç ile iç içe geçmi  olan bütün top-

lumsal pratiklerde oca n yol göstericilik ve 

onay verme yetkisine sahip oldu u da gö-

rülmektedir. Sar  Salt k Oca  mensuplar , 

cenaze, dü ün, musahiplik, Kerbela matemi 

ve 12 imam kültü, H z r orucu, cem törenle-

ri, uyu mazl k vb. meselelerde oynad klar  

aktif rol ile Hozat yöresindeki di er ocaklar 

aras ndaki farkl l klar n  göstermektedir.45 

Oca n yöre Alevileri içerisinde böylesine 

etkin bir rol oynamas nda, geçmi ten bugü-

ne de in toplum nezdinde sa lad  mad-

di ve manevi faydalar n n etkisinin oldu u 

dü ünülmektedir. Geçmi te bu faydalar  

gerçekle tiren ocak mensubu ki ilerin etra-

f nda olu an “kutsal hale”, kendi soylar n-

dan gelen di er ocakzadelerin de toplum ta-

raf ndan takdis edilmesine vesile olmu tur. 

44 Oca n etki alan n  geni letmesinin nedenleri ara-
s nda, sa lam  oldu u popülarite ile birlikte, her biri, 
ekonomik aç dan ba ml  olduklar  kendi talip a iret-
lerinin menfaatini gözeten di er ocaklardan (Gültekin, 
2004, s. 92) farkl  olarak, Sar  Salt k Oca ’n n bölgede 
taliplerinin bulunmamas n n da etkisi olmu tur. Böy-
lesine bir talip mensubiyetine sahip olmamas , oca n 
uyu mazl klar konusunda tarafs zca davranaca  in-
tibas n n olu mas nda etkin bir rol oynam  olabilir 
(Çakmak, 2012: 131).

45 Bunlar hakk nda ayr nt l  bilgi ve bu uygulama-
larda Sar  Salt k Oca  mensuplar n n oynad  rol ile 
ilgili bkz. Çakmak, 2012: 135-153.
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Oca n evlad-  resul soyuna mensubiyeti 

iddialar  ile ekillenen tarihi ve menk be-

vi me ruiyeti, ocak kurucusu ve üyelerinin 

gerçekle tirdi ine inan lan keramet öyküle-

ri ile tahkim edilip, bir üstünlük statüsü sa -

lanm t r (Çakmak, 2012: 131).

Bütün bu icraatlar n nedenleri aras nda 

yer almakla birlikte, bu nedenlerin sonuçla-

r ndan da etkilenen Sar  Salt k Oca , sahip 

oldu u ziyaretgâhlara gösterilen sayg  ve 

takdisten ötürü, ayn  zamanda bölgede var 

olan kutsal mekân kültünün konsolide edil-

mesine de katk  sunmu tur.46

Tunceli’de Etnik Kimlik ve Sar  

Salt k Oca ’n n Rolü

Bölge halk n n sahip oldu u etnik kim-

likten ötürü meydana gelen tart malara 

bölgede var olan Alevi ocaklar  da müdahil 

olmu tur. Hatta bu ocaklar n, kendilerine 

ba l  olan taliplerinin dile getirdi i Kürt 

ya da Zaza kimli i vurgusundan farkl , bir 

Türk kimli i üzerinde srar ettikleri de gö-

rülmektedir. Türk-Türkmen köken ile ba -

lant l  okunan Alevi kimli ine yönelik dile 

getirilen bu yap sal ve genelleyici bak  aç -

s nda, Alevili in co ra   yak nl k, inançsal 

benzerlik, sosyolojik etkile im, vb. nedenler 

sonucu meydana getirdi i güncel ve i lev-

sel boyut göz ard  edilmi tir. Ocak’ n da 

(2009b:260) ifade etti i gibi, Alevili in et-

nik köken itibar yla de i ik unsurlar  içine 

46 Sar  Salt k Oca ’na ait kutsal mekanlar n i levle-
ri ve mekanlara gerçekle tirilen ziyaretlerde ta nan 
amaç ile birlikte icra edilen ritüeller hakk nda bkz. 
Çakmak, 2012: 132-135.

ald  ve Alevi Türklerin oldu u gibi Alevi 

Kürtlerin, Kürtle mi  Alevi Türkler, Türk-

le mi  Alevi Kürtler, Abdallar ve eski de-

virlerde ihtida etmi  olup köken itibar  ile 

Anadolu’nun bir k s m yerli halklar n n da 

Alevi olduklar  söylenilebilir. 

Bugün Tunceli Alevilerinin, Türkçe’nin 

yan  s ra anadil olarak Kürtçe ile Zazaca’y  

(K rda ki ve Kurmancki)47 konu tuklar  ve 

di er Alevi inançlar ndan farkl  bir ekilde 

kendilerine özgü birtak m yerel inançlar  

ya att klar  görülmektedir. Bunun da yan  

s ra, Türk isminin yöresel dilde pejoratif bir 

manada kullan l p, Sünnilik ile e de er gö-

rülmesine ra men, Kürt isminin K z lba  ile 

e  anlaml  kullan ld  da tespit edilmi tir 

(Bruinessen, 2008: 105; Gezik, 2000: 44; F -

rat, 2010: 148-149; Deniz, 2012: 97; Çakmak, 

2012: 155).48 Netice olarak, Tunceli’deki et-

nik e ilimlere göre ekillenen kimlik tasav-

vurunun, iç içe geçmi  ve kullan lan anlam-

lar n n ötesinde de erler yüklenilen bir dizi 

alg  ile ekillendi i söylenilebilir. Bu yüzden 

47 Bkz. Andrews, 1992: 161-163, 171-174; Dersimi, 
1997b: 66; Gezik, 2000: 125; ener, 2004: 83, 98; Aksoy, 
2006: 132; Bruinessen, 2008: 88; F rat, 2010: 144-148.

48 Bu durum yöresel dil olan Zazaca’da, “iyeke zone-

ma qeseykene pöre aleviye (bizim dili konu anlar n hepsi 
Alevidir), ma Alevime, ma K rmancme (biz Aleviyiz, biz 
K rmanc z) ifadesi ile T rkura Alevi nevejine (Türkler-
den Alevi ç kmaz) özde li i ile telaffuz edilmektedir 
(F rat, 2010: 146, 148-149; Çakmak, 2012: 155). Bu duru-
mun sadece Tunceli Alevilerine özgü olmad  Atalay 
(Atalay, 1991: 32-33) ve Melikoff (2009: 133) taraf ndan 
verilen bilgilerden de anla lmaktad r. Alevi-Bekta i 
zümrelerine mensup Çepni, Tahtac  ve Bulgaristan 
K z lba lar n n da, Sünni inanç sahibi kom ular n  
Türk olarak adland rd klar  görülmektedir.
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de bölgenin sahip oldu u tarihi ve kültürel 

özelliklerin, Türk, Kürt, Ermeni ve di er 

halklar aras ndaki etkile im ile yo rulan bir 

Alevi-K z lba  inanc  alt nda birle tirilip, 

kendine özgü bir kimlik olu turdu u dile 

getirilebilir. 

Yöresel dilleri konu malar na ra men 

ço unlu unu pir ve dedelerin olu tur-

du u bir kesim ocakzadenin, kökenlerini 

Horosan’a dayand rarak Türk olduklar n  

iddia ettikleri bilinmektedir (Gezik, 2000: 

147; Dan k, 2010: 116-117; Deniz, 2012: 332).49 

Sar  Salt k Oca  mensuplar n n da bu iddia 

sahipleri aras nda yer al p, bu dü ünceleri 

Hozat yöresinde dile getirenlerin ba nda 

geldikleri görülmektedir. Bunda, di er ocak 

atalar  hakk nda belirgin bir tarihsel bilgi ol-

mamas na ra men Sar  Salt k’ n sahip oldu-

u Türkmen kimli in etkisi de bulunmak-

tad r. Bundan ötürü ocak mensuplar , Sar  

Salt k üzerinden etnik kimliklerini Türk-

lü e dayand rd klar  için, yöredeki di er 

Alevilerin de bu kökenden geldi ini iddia 

etmektedir.50

Bunun da yan  s ra, Sar  Salt k’  Türk-

lükten ziyade Kürtlük ile ili kilendiren dü-

ünceler de mevcuttur. Dersimi (1997a: 138-

139; 1997b: 73) Sar  Salt k’ n, Hac  Bekta  ta-

raf ndan Dersim’e gönderilmi  bir Kürt ev-

49 Horasan ile ilgili yap lan farkl  tart malar hakk n-
da ayr nt l  bilgi için bkz. Çakmak, 2012: 154-155.

50 Bu iddia -daha önce de bahsedildi i gibi- di er 
seyyid ailelerince de dile getirilen Horasan’dan gelme 
inanc  ile desteklenip, kökenlerini Türklü e ba lama 
eklinde izah edilmektedir (Çakmak, 2012: 156, 202-

204, 231-232).

liyas  oldu unu öne sürmü tür. Sar isminin 

Med-Mar dilinde da  demek oldu unu ve 

Salt k’ n bu da  üzerinde gömülü bulunma-

s  sebebiyle, bu da a Sarsalt k yani Salt k’ n 

Da  denildi i de Dersimi taraf ndan ifade 

edilmi tir. Dersimi (1997b: 73) ayr ca, bura-

daki sar  isminin Türkçedeki sar  s fat  ile 

bir ilgisinin olmad n  da belirtmi tir. Ben-

zer ekilde Çem de (1999: 107), Sar  ve Saru 

isimlerinin Türkçedeki renk isminden farkl  

olarak, yöresel dildeki ahali ve ba  (ser) an-

lamlar nda kullan labilece ine dikkat çek-

mi tir. 

Kürtçenin Kurmanc ve Zaza lehçeleri 

ile birlikte Türkçeyi de mükemmel konu -

tuklar na vurgu yap lan Sar  Salt kl lar n 

Kürtlük duygular n n çok güçlü oldu u ve 

bu soyun mensuplar ndan olan Miralay Xa-

l t (Hal t)’ n Kürt Teali Cemiyeti üyesi, M la 

X d r (Molla H d r)’ n da Balkan Harbi es-

nas nda stanbul’da kurulan Kürdistan Mu-

hibban Cemiyeti’nin kurucusu oldu u dile 

getirilmi tir (Dersimi, 1997b: 73-74). Ayr ca, 

Sar  Salt k ailesine mensup 32 ki inin, Cum-

huriyet döneminde meydana gelen 1937-

1938 Dersim olaylar nda topluca kur un-

lan p öldürülmesi hadisesi (Çakmak, 2012: 

217-218), Dersimi’nin verdi i bilgilerdeki 

gibi bir Kürtlük davas  güttüklerinin dü ü-

nülmesine ve bundan ötürü de cezaland r l-

d klar  ihtimalini göz önüne getirmektedir. 

Bu yüzden de, Sar  Salt k Oca  üyelerinin 

bugün kendi etnik anlay lar n  Tunceli’deki 

di er Alevilerin etnik kökeni için de dile ge-

tirmesi, yak n zamana de in meydana gelen 
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bu geli meler ile pek de örtü memektedir. 

Söz konusu durum her ne kadar bu yönde 

olsa da, insanlar n Sar  Salt kl  dedelerin 

kendilerini Türk olarak nitelendirmelerine 

ho  görüyle yakla p, kabul etti i ve ayn  za-

manda “ötekile tirdi i Türklü ün” bu tem-

silcilerine sayg da kusur etmedi i de ayr ca 

belirtilmelidir (Çakmak, 2012: 156). 

SONUÇ

13. yüzy l ile birlikte ismi ön plana ge-

len Sar  Salt k’ n, günümüze de in uzanan 

9 yüzy ll k bir tarihi serüvenin de ba  aktö-

rü olmas , hayret verici ve heyecan dolu bir 

merak n uyanmas n  adeta zorunlu k lm -

t r. Ya ad  zaman ve co rafyan n s n rlar -

na hapsolmay p, ad  etraf nda te ekkül eden 

bir kült sayesinde, tarih ve mekân üstü bir 

role kavu turulan bu karakterin hikâyesi, 

bugün hala güncelli ini koruyarak, gelecek 

içerisindeki yerini almaya haz rlanmakta-

d r.

Mevzu bahis olan bu kültün muhtelif 

m nt kalara yay lmas n n kendine özgü bir-

tak m gerekçeleri ve bunun sonras nda da 

tetikledi i baz  nedenler olmu tur. Tunceli 

Alevili i özgülünde görülen bu neden-sonuç 

ili kisi, bu ba lamda ifade edilen etkile i-

me örnek te kil edici bir hüviyete sahiptir. 

Bölgenin dahil oldu u Alevi inanc n n nevi 

ahs na münhas r olan özelliklerinin, ayn  

zamanda Sar  Salt k kültünün geni leyip, 

ekillenmesine de tesirleri olmu tur. Bu et-

kile imin tek tara   olarak gözetilemeyece i 

bir yana, tarihsel derinlikten yoksun kuru 

bir anlat m ile ifade edilmesi de mümkün 

de ildir. Bu yüzden de genel olarak Alevi-

Bekta ilik özel de ise Sar  Salt k kültünün, 

disiplinler aras  mukayeseli bir yakla m ile 

ele al nmas  bir zorunluluk haline gelmi tir. 

Bugün hala, Sar  Salt k kültünün Ana-

dolu topraklar ndaki yay l m n n spesi  k 

örneklerini sorgulayarak, bu örnekler ara-

s ndaki ba lant y  kuran disiplinler aras  

sentetik bir çal ma ne yaz k ki söz konusu 

de ildir. Bu formasyona sahip olmayan di-

siplin yoksunlu unun meydana getirdi i 

birtak m örneklerde, ideolojik bak  aç la-

r n n tarafgirli ini sergileyen körlü e hala 

rastlan lmaktad r. Buradaki en büyük pa-

yeye, Sunni slam’ n perspekti   ile Alevilik-

Bekta ili e yakla an ilahiyat kökenliler ve 

Türk milliyetçilerinin bak  aç lar  sahip 

olmu tur. Zira Tunceli’de faaliyet gösteren 

Sar  Salt k Oca  hakk ndaki ilk “akademik” 

çal may  gerçekle tiren Talip Tu rul’un 

kulland  ilahiyatç  yöntem bu perspektif 

ile maluldür. Ayr ca, söz konusu bu bak  

aç lar na yöneltilen bölgesel tepkilerin de 

birtak m problemler ile yüklü oldu u göz 

ard  edilmemelidir.

Tunceli-Dersim bölgesinin inançsal hav-

zas n  olu turan dini, etnik, siyasi, iktisadi ve 

çevresel ak nt lar n tarihsel u raklar n n göz 

ard  edilmesinin, bugün hala bölgede var-

l n  sürdüren Alevi inanc n n anla lmas  

hususunda büyük bir eksikli e neden ola-

ca  muhakkakt r. Tunceli’de mevcut olan 

birçok kültün yan  s ra, Sar  Salt k kültü ile 

alakal  olan Sar  Salt k Oca ’n n doktriner 
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ve ritüel yap s n  meydana getiren tarihi ve 

menk bevi mecran n kökenleri, bu kompleks 

etkile imin kendisinde sakl d r. Netice ola-

rak, bölgesel inanc n parças  olan Sar  Salt k 

Oca ’n n meydana getirmi  bulundu u her 

bir maddi ve manevi icraat n, kap s  Dersim 

Alevili ine aç lan bütünsel bir süreklili i 

besledi i de unutulmamal d r.
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ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Foto raf 1- 

Sar  Salt k’ n oldu u 

iddia edilen mezar

Foto raf 2- 

Sar  Salt k’ n mezar n n 

yan nda bulunan dinlenme 

ve a  pi irme yeri.

Foto raf 3- 

Dinlenme ve a  pi irme 

yerinin içeriden görünümü.
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Foto raf 4- 

Ye il bir bez 

içerisinde muhafaza edilen 

Seyyid Nesimi’nin pabuçlar .

Foto raf 5- 

Kutsal oldu una inan lan 

madeni tas ile 12 imam  

temsil eden 12 anahtarl k

Foto raf 6- 

1937-38 olaylar nda öldürülen 

Sar  Salt kl  ailelere ait toplu 

mezar yerinde yapt r lan türbe.


