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ESKİÇAĞ’DA  DERSİM İSMİNİN  YÜKLENDİĞİ ETNİK VE KÜTÜREL KAYNAKLAR1 

(DERSİM ETİMOLOJİSİ) 

Mustafa FIRAT 

ÖZET 

“Dersim” gerek tarihi  çoğrafya ve gerekse  etnik ve kültürel yüklenmişliğiyle günümüzde 

önemli tartışma konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle,  Dersim 

kavramının  yüklendiği  etnik ve kültürel anlamın tarihselliğiyle uyumluluğu önemli bir 

tartışma konusu olarak belirmektedir. Gerçekte Dersim;  gerek coğrafi ve gerekse etnik ve 

kültürel atıflarıyla neresidir, eskiçağ toplumları Dersim kavramıyla neyi ifade etmişlerdir? Bu 

soruya odaklanan araştırmamız Eskiçağ’da Dersim tarihi coğrafyasını tespit ederek;  

yüklendiği  etnik ve kültürel yapı  bağlamında Dersim etimolojisini tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dersim, Derzene, Darainis, Horasan, Kalman, Munzur, Hurri 

Giriş 

Küresel güçler,  Türkiye’de   etnik ve kültürel gurupların,  ortak kültürel ve siyasal  

hayata katılım düzeylerinden kaynaklanan arızaları kaşımak ve güçlendirmek yoluyla;  

devletin egemenlik iddiasının meşruiyetinde bir çözülme yaratmak istemektedirler.  Bu 

bağlamda,   son yıllarda,    “Kürt sorunu” ile birlikte,  özellikle Dersim bölgesindeki   

Alevilerin inanç ve kültür sorunlarının  dile getirilmesi;  devletin egemenlik iddiasının  

dayandığı  sosyolojik ve siyasi yapıda   büyük bir krizin yaşanmasına  neden olmaktadır.  

Bununla birlikte Aleviliğin inanç ve kültür sorunlarının giderek “Kürt Sorunu”nun bir bileşeni  

olarak takdim edilmesi,  krizin yöneldiği toplumsal tabanın ne denli genişleyerek yayıldığını 

da göstermektedir. 

Öyle ki, bir kısım  araştırmacılar ve bir kısım  Aleviler,  etnik köken olarak Türk olduklarını 

iddia ediyorken2;  bir kısmı ise  Kürt olduklarını iddia etmektedirler.3 Öbür taraftan  bir kısım 

 
1 Mustafa Fırat’ın “Eski Çağ’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Etnik ve Kültürel Yapısı (Hurriler, Dersim ve 
Alevilik) (Baskıda) adlı araştırmasından yeni ilaveler ve yeni kaynaklarla  üretilmiştir. 
2 Fırat, M, Ş.(1948) Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Kardeş Matbaası, Ankara;  Fırat, M.(2009); Siyasi Bir Cinayetin 
Anatomisi Mehmet Şerif Fırat Olayı ve Kürt Sorunu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık;  Fırat, M.(2016); Varto Mektubu 
Devrim-Karşıdevrim Gerilimi, Libra Yayınları, İstanbul;  Türkdoğan, O.(1995);  Alevi Bektaşi Kimliği, sosyo 
Antropolojik Araştırma, Timaş Yayınları, İstanbul;Türkdoğan, O. (2008) Türk Toplumunda  Zazalar ve Kürtler,  
Timaş yayınları,, İstanbul 2008   Eröz, M.(1990);Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara;  
Zelyut, R.(1994); Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul;  Çamuroğlu, Ç.(2000); Değişen Koşullarda Alevilik, 
Doğan Kitap Yayınları, İstanbul; Yaman, A.(2007); Alevilik&Kızılbaşlık Tarihi Nokta Kitap Yay. İstanbul.; Ocak, A. 
Y.(2012); Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İlitişim Yayınları, İstanbul;  Noyan, N.(1987);  
Bektaşilik Alevilik Nedir,  Ankara; Öz, B.(1995), Kurtuluş Savşında Aleviler-Bektaşiler , Can Yayınları, İstanbul; 
Şener, C.(2002), Alevilerin Etnik Kimliği-Aleviler Kür mü Türk mü? Etik Yayınları, İstanbul; Özdemir, A. R.((2010) 
Zazalar ve Türlük, Kripto Yayınları, Ankara, Sümer, F.(1976); Safevi Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu 
Türklüğü’nün Rolü,  Ankara  
3 Faik Bulut(1991); Belgelerle Dersim Raporları, Yön Yayınları, İstanbul;  Bulut, F.(2018); Horasan’dan Nasıl 
Geldik, Alevilerin Yol Hikayesi,  Kor Yayınları, İstanbul;  Öztürk, Ü.(2005); Damlanın İçindeki Gerçek Alevilerin 
Büyük Sırrı, Yurt Kitap- Yayın, Ankara; Bayrak, M.(1997); Alevilik ve Kürtler, Özge Yayınları, İstanbul; Cemşid 
Bender, C.(2000), Kürt Tarihi ve Uygarlığı, Kaynak Yayınları, İstanbul; Olson, R.(1992);  Kürt Milliyetçiliğinin 
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Aleviler, inanç boyutuyla Aleviliğin eskiçağ Anadolu İnanç sistemi olduğunu, bir kısmı ise 

Aleviliğin İslami   bir inanç sistemi olduğunu iddia etmektedir.  

Cumhuriyet kurulduğu yıllarda, Dersim bölgesindeki Aleviler, çoğunlukla kendilerini 

Kürd kabul etmez iken; bu gün bir çok Dersim aşireti kendini Kürd kabul eder hale gelmiştir.  

Anılan aşiretlerin, bu günkü etnik kimlik algılarındaki değişim,  yukarıda zikredilen sebepler 

nedeniyle mi olmuştur?  Yoksa gerçekte,  Dersim olaylarının bastırılması sırasında  meydana 

gelen travma nedeniyle,  sonraki zamanlarda  açıkça dillendirilememiş midir?  Bu nedenledir 

ki,  günümüzde,   tarihi “Dersim”  coğrafyasında  yaşayan toplulukların;  etnik, kültürel  ve 

dini kimliklerinin ne olduğu, bu unsurların  hangi tarihsellikten beslendiği;  bunların Kürt mü, 

Türk mü  oldukları yönündeki  tartışmalar,  önem kazanmış bulunmaktadır. Bu nedenle,  tarihi 

Dersim’in eski çağlardan itibaren yüklendiği etnik ve kültürel yapının ne olduğu,  sosyal 

bilimlerin temel problemlerinden biri haline gelmiş bulunmaktadır. 

Biz bu araştırmamızda, Dersim isminin yüklendiği etnik ve kültürel kaynakları, 

“Dersim” kelimesinin etimolojisi üzerinden  temellendirmek ve açıklamak üzere yola çıkmış 

bulunmaktayız. Araştırmamız Dersim kavramının ilk çağ metinlerinde yer alan 

kullanımlarından ve yüklendiği  etnik ve kültürel atıflardan hareket ederek;  Dersimin 

günümüze ulaşan tarihselliğini anlama ve açıklayabilme çabasından ibarettir. Bu nedenle,  

öncelikle,  Dersim  tarihsel coğrafyasının neresi olduğu tespit edilerek; Dersim kavramının 

etimolojisi üzerinden,  yüklendiği etnik ve kültürel kaynakları   tartışılmıştır. 

1. Dersim’in Tarihsel Coğrafyası 

Jandarma Genel Komutanlığı’nın tarihsiz olan ve muhtemelen 1934 Mecburi İskan 

Kanunu öncesinde hazırlanan “Dersim” adlı raporu,4 Dersim isminin özel olarak Dersimanlı 

aşiretinin muhtelif kabilelerinin yaşadığı Kalan, Kutu dereleri ile Pülümürden gelen 

suyun(Peri suyunun) teşkil ettikleri vadilerden mürekkep, ziraate elverişli  olmayan sahayı 

kapsadığını ifade etmektedir.5  Rapor, geniş manada Dersim tarihi coğrafyasının, ilgili 

tarihsellikle bağını kurarak şöyle  açıklamaktadır: 

“ Bu gün Dersim denilince  iki telakki mevzu bahistir. Birisi şark hududu Muş-Erzurum 

hattına dayanan ve Pülümer, Ovacık, Nazimiye, Mazkirt, Pertek, Hozat, Çemişgezek kazaları 

haricinde kalan diğer bir çok kazaları da ihtiva eden mıntıka ve diğeri de  yalnız Pertek ve 

Çemişgezek  kazalarını ve Pülümer, Kığı  hattının Şarkında kalan mıntıkayı hariç bırakarak, 

Pülümer, Mazgirt,  Nazimiye, Ovacık ve Hozat kazalarından mürekkep bir mıntıkadır. Bu 

 
Kaynakları ve Şeyh Sait İsyanı, Öz-ge yayınları Ankara ; Kırmızıtoprak, Sait; Kimler İçin Çan çalıyor , YÖN Sayı 40; 
Aytaç, K(2002) Halk Anlatımlarına Göre Dersim, Kalan Yayınları, Ankara; Kahraman, A.(2004); Kürt İsyanları,  
Tedip ve Tenkil  Evrensel Basım yayım. İstanbul; İzady, M. R.(2004) Bir El Kitabı  Kürtler,  Doz Yayınları İstanbul; 
Dersimi,N.(1979); Dersim Tarihi, Eylem yayınları, İstanbul; Bruinessen,  M. V.(2006).; Van Ağa Şeyh, Devlet, 
İletişim yayınları İstanbul; Bruinessen,  M.(2005); Kürdistan Üzerine Yazılar,  İletişim yayınları, İstanbul. 
4 J.G.K(Tarihsiz); “Dersim Raporu”,  Kaynak Yayınları, Üçüncü Baskı, 2000, Raporun, Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesinde  yüz adet basılmış  olması 1931’den sonra ve Rapor’un bir kısım Dersimli aşiretlerin   mecburi 
iskana tabi tutulacağı şehirleri belirttiğinden, 1934 Mecburi İskan Kanunu’ndan önce ve bu Kanuna dayanak 
oluşturmak üzere hazırlandığını göstermektedir. Rapor’u Dersim tarihi konusunda önemli kılan husus, Dersim’in 
etnik ve kültürel yapısı konusunda, resmi ideolojiye kaynaklık etmesidir.  
5J.G.K(Tarihsiz); agr.s s. 11. 
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telakkiler,  bir taraftan Dersimin esas halkının şarktan Dersime doğru gelirken geçtiği 

yollarda ve ovalarda aynı adlı tortular bırakmış olmasından ve diğer taraftan Dersim 

vekayiinin sahasını zaman zaman genişletmesinden doğmuştur.”6  

Buna göre, Dersim tarihi coğrafyası, Fırat ırmağının kenarında bulunan Çemişgezek-Pertek 

hattının kuzey kesimlerinden,  Muş-Erzurum hattına kadar olan alandan oluşmaktadır. Rapora 

göre, Dersim de meskun olan halkı ise şarktan gelerek bu  mıntıkaya yerleşmiştir.7  Rapor,  

Çemişgezek ve Pertek’in  Dersim  sınırları içinde telaki edilmeyişini, bu yerlerin Dersim  

vekayiinin dışında ve bu olaylara karışmamış olmasına bağlamaktadır.8 Her ne kadar rapor,  

Dersim’in tarihi coğrafyasını, o günün Dersim konusundaki telakkilerine dayandırıyor ise de  

Dersim’in bir çok yerleşim birimini içeren geniş bir mıntıkaya verilen tarihi bir isim olduğunu 

ve  Hemmer tarihinde geçen “Bersim kumandanı Yusuf” ifadesine dayanarak belirtmekte ve  

bu ismin Selçuklulardan önce  kullanıldığına işaret etmektedir.9  

 
6 J.G.K(Tarihsiz); agr.s. 14-15 
7 Raporda Dersim halkının Şarktan geldiği hususu, buradaki aşiretlerin Horasan’dan geldikleri yönündeki 
değerlendirmenin ürünü olup ileride konu ayrıca tartışılacaktır. 
8 J.G.K(Tarihsiz); agr.s. 15 
9 J.G.K(Tarihsiz); agr.s. 14 Hammer tarihi incelendiğinde “Bersim Kumandanı Yusuf” ifadesinin oldukça muğlak  
olduğu görülmektedir. Zira, Hammer tarihinde “Alp Arslan dahî bir kale kumandanı Yûsuf nâmında bir Hârezm'li 
tarafından hançerlenmiştir.”(Hammer , Josep V. (1998)  Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal Neşriyat,  I. Cilt, s. 45) 
Denilmektedir. Görüldüğü gibi burada Yusuf’un Bersim(Dersim)’li olduğuyla ilgili herhangi bir ifade söz konusu 
değildir.  Öyle anlaşılıyor ki, Dersim raporunu kaleme alanlar, Dersimli aşiretlerin Harzem Türkleriyle ilişkilerine 
vurgu yapmak amacıyla bu ifadeyi, Yusuf’un Bersim kumandanı olması ile ilişkilendirmek suretiyle Dersimli bir 
kısım aşiretin  Harzem Türkleriyle ilişkisine vurgu yapmak istemişlerdir.  Ancak kaynaklarda, Sultan Alp Arslan’ın 
öldürülmesi hadisesiyle adı geçen Yusuf hakkında  bazı konularda ihtlaflar  olmakla  beraber şunlar geçmektedir. 
Sıbt İbnül Cevzi,  Sultan Alp Arslan’ın Malazgirt muharebesinden sonra Şemsü’l Mülk(Karahanlı hükümdarı, 
Şemsü’l Mülk I. Nasr b.İbrahim Han) üzerine bir sefere çıkmış, bu sefer sırasında Sultanın öncü birlikleri içinde 
yer alan askerler,  içinde  Yusuf adlı bir Harzemlinin bulunduğu Birun  adında  bir kaleyi kuşatmışlar;  Yusuf’u esir 
alarak sultanın huzuruna getirmişlerdir. Sultan O’na yaptığı kötülüklerden dolayı hakarette bulunduktan sonra,  
ellerinin ve ayaklarının bağlanarak  Sultan çadırının  kapısının önüne çakılan kazıklara bağlanmasını emretmiştir. 
Öldürüleceğini anlayan Yusuf, sultana: “Ey kötü adam! Benim gibi birisi, böyle bir ölüm şekliyle mi öldürülür” 
demiş,  bu sözler üzerine Sultan sinirlenerek  ok ve yayını ele almış ve  askerlere onu bırakmalarını  emretmiştir. 
Sultan,  Serbest bırakılan Yusuf’a ok bir ok atmış ancak ok isabet etmemiştir bunun üzerine,  Yusuf süratle 
Sultan’ın  üzerine yürüyüp, dizliğinde bulunan bıçakla Sultan’a vurup ağır sekilde  yaralamıştır. Bu arada orada 
hazır bulunan Ermeni bir ferraş(temizlikçi ya da döşemeci) elindeki nacakla Yusuf’un başına vurup, onu 
parçalayarak öldürmüştür. Sultan ise birkaç gün sonra aldığı yaraların tesiriyle Ceyhun’da vefat etmiştir.( Sıbt 
İbn’ül Cevzi, Mir’atüz-zaman fi Tarihi’l Ayan’da Selçuklular(Seçme, Tercüme ve Değerlendirme: Ali Sevim) Türk 
Tarih Kurumu Basımevi,  2011, Ankara) İbnü’l Adim, Bugyetü’t-talep fi Tarihi Halep adlı eserinde yer alan “Alp 
Adslan b. Çağrı” biyografisinde Sultan Alp Arslan’ın 1072 Kasım ayı ortalarında Ceyhun ırmağı taraflarında yer 
alan Berzem adında  küçük bir kentte öldürülmüştür.( İbnü’l Adim, Bugyetü’t-talep fi Tarihi Halep(Çeviri,notlar 
ve açıklamalar: Ali Sevim, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,  1989) Urfalı Mateos ise  Vekayiname adlı 
eserinde  Sultan Alparslan’ın  1072’de Ceyhun Nehrini geçerek Semerkant memleketini ele geçirmek üzere yola 
çıktığını ve bu bölgede bulunan Hana adında bir kaleyi kuşattığını ve “cesur ve aynı zamanda azgın vc 
merhametsiz bir adam” olan kalenin sahibinin(Eseri çeviren ED. DULAURİER, bu kişinin Yusuf adında bir kişi 
olduğunu dip notta belirtmiş) korkunç bir plan hazırlayarak Sultana arzı tazimat etmiye karar verdiğini:  “O gun, 
karısı ve çocuklarıyla beraber şenlik ve ziyafet yaptı. Davullar çaldırarak ve şarkılar söyleterek onlarla beraber 
büyük neşe  içinde yedi ve icti. Fakat geceleyin karısını ve üc oğlunu, Sultanın eline düşüp ona köle olmamaları 
için vahşiyane bir surette kendi eliyle kesti. O, ertesi sabah erken de oğullarını kesmiş olduğu iki keskin bıçağı 
yanına aldı ve Sultanın huzuruna gitmek üzere  kaleden çıktı. Sultan, onun geldiğini haber alınca huzuruna 
getirilmesini emretti. Reis, huzura çıkınca eğildi, fakat ona yaklaştığı sırada aniden Sultanın üzerine atıldı ve  
çizmeleri  içinde saklamış olduğu iki bıçağı çekti. Onu Sultanın huzurunu getirmiş olanlar bu sırada kaçtılar. 
Vahşi bir hayvan gibi Sultanınüzerine atılan adam, iki bıçağını da onun vücuduna sapladı. Sultanın adamları ileri 
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Öyle anlaşılmaktadır ki, Bersim kumandanı Yusuf’un etnik kökenine izafeten atıf 

yapılan Bersim’in, tarihi kaynaklarda  Horasan bölgesinde bulunan bir kale ve ya yerleşim 

yeri olarak geçmesi, burada geçen  ve Dersim’le ilişkisi kurulan “Bersim”in geniş bir 

coğrafyayı işaret ettiğini  göstermektedir. Zira kaynaklarda Bersim’li Yusuf’un bir Kürt 

olduğu yönündeki bilgiler de Horasan’a ve dolayısıyla   Dersim’e  atıf yapıldığını 

göstermektedir.  Ancak, Raporu hazırlayanlar büyük ihtimalle, Yusuf’un Harzemli oluşuna 

vurgu yaparak,   Dersimli aşiretlerle etnik ve kültürel bağını kurmak veya bu kavram 

üzerinden Dersimli aşiretlerin Harzemli oluşlarına vurgu yapmak istemiş olmalıdırlar. Zira, 

Dersimli aşiretlerin önemli  şahsiyetleri, etnik olarak Harzem Türkleriyle ilişkili olduklarını, 

Dersim’e Horasan’dan geldiklerini söyleyegelmişlerdir. Ancak bu söylemin veya kabul 

edişin, Dersim Raporu’ndan ve bu Rapor’a istinaden Dersim hakkındaki resmi ideolojinin 

oluşturduğu algıdan mı kaynaklandığı,  yoksa  Dersimli aşiretlerin eskiden beri 

söyleyegeldikleri bir  etnik kimlik algısı mı olduğu  ayrı bir tartışma ve belki de araştırma 

konusudur.10   

 
atılıp onu olduğu yerde öldürdüler”.(Mateos, U.(2000) Urfalı Mateos  Vekayi-namesi,(952-1136) ve Papaz 
Griğor’un Zeyli(1136-1162) (Çev: Hrand D Andreasyan), TTK Yayınevi, Ankara) Şeklinde anlatmaktadır. Öyle 
anlaşılmaktadır ki,Sultan Alparslan’ın ölümü olayıyla ilgili olarak geçen Bersimli Yusuf adındaki kişi,  Harzem 
bölgesinde bulunan Berzem adındaki bir yerin  yöneticisi veya kaynaklarda belirtildiği şekliyle Barzem adındaki 
bir kalenin komutanıdır.  Bu kalenin bahsedilen tarihi Dersim coğrfyası ile her hangi bir ilişkisi yoktur. Ancak,  
Sultan Alp Arslan’ın Malazgirt seferinden önce, Kapadokya’ya kadar ilerleyerek Kayseri, Ermenistan ve 
Gürcistan’da önemli mevkiler elde ettiği bilinmektedir. Burada geçen Berzemli Yusuf’un bu seferler sırasında 
Dersim bölgesinden getirilerek başarıları nedeniyle mi  anılan  kaleye komutan olarak atandığı, yahut esasen 
Herzem’de yer alan bu mıntıkanın yerel halkından mı olduğu belli değildir. Fakat kaynakların verdiği bilgiler, 
bahsedilen Bersem’in Dersimle bir ilgisinin bulunmadığını göstermektedir.  
10 Doğu İlleri ve Varto Tarihi yazarı Mehmet Şerif Fırat, 1945 yılında yazdığı eserinde, Dersimli Aşiretlerin 
Horasan’dan gelen Türk kitlelerinden ve aslen Harzem Türklerinden olduklarını iddia etmektedir. Dersim 
Raporu’nda dile getirilen ve daha sonraki araştırmacılar tarafından da benimsenen bu görüşün esas kaynağının 
Baha Said olduğu  görülmektedir.  İttihat Terakki döneminde, küresel güçlerin Ortadoğu’daki etnik ve kültürel 
kimlikler üzerinden Osmanlı egemenliğini daraltmak ve sınırlama girişimleri, İttihat Terakki Cemiyeti’ni de 
harekete geçirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Kürtler, Aleviler ve Ermeniler konusunda  çeşitli 
çalışmalar yapmasına neden olmuştur. Esasen Baki Öz’e göre, İttihat Terakki’nin özellikle Aleviler ve Bektaşiler 
konusundaki çalışmalara ağırlık vermesinin temel nedeni, Bektaşiler ve Mevlevilerin, Sultan Abdülhamit’in 
İslamcılık politikasına karşı, İttihat Terakki  Cemiyeti’nin Padişah/Halife karşıtı politikalarında birleşmeleridir. Öz, 

B.(….) İttihat Terakki ve Bektaşiler,  s. 9 
http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/Dini/Bektasi%20Kaynaklari/Baki%20%C3%96z%20-
%20%C4%B0ttihat%20ve%20Terakki%20ve%20Bekta%C5%9Filik.pdf  Erişim Tarihi: 16. 03. 2020) Nitekim İttihat 
Terakki Partisi’nin lideri Talat Paşa, sadrazam olduğunda parti umum meclisini toplayarak, “ Bu milletin başına 
geçtik. Fakat Anadolu bizim için kapalı bir kutudur. Önce bunun içini tanımamız, sonra bu millete layık 
hizmetlerde bulunmamız lazım geldiğine inanıyorum” diyerek  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki etnik ve dini 
yapıları  inceleme çalışmalarının önemine işaret etmiştir. Toplantıda söz alan  Merkezi Umumi Hocası Ziya 
Gökalp; “ Biz siyasi bir inkılap yaptık. Yani  meşruti bir idare vücuda getirmekle kalıp değiştirdik. Halbuki, en 
büyük inkılap içtimai inkılaptır. İçtimai bünyemizde kültür sahasında yapabileceğimiz inkılapların en büyüğü ve 
en verimlisi olacaktır. Bu da ancak Türk cemiyetinin morfolojik ve fizyolojik yapısını tanımakla olur. Bunların 
dışında Anadolu’nun muhtelif dinsel inançları, tarikatlar, sektler  ve Türkmen aşiretleri gelir.  Bu kurumları 
incelemek üzere bilim gücü tam olan arkadaşları,  bu kutuyu açmaları için gönderelim” (Örs, O.(2012); “İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin Kürt Politikası: 1908-1914” Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır)   diyerek,  Talat paşayı desteklemekle kalmamış, Talat Paşa’nın kapalı bir kutu 
olarak tanımladığı Anadolu ile ilgili yapılacak çalışmaların ana rotasını da belirlemiştir.   
Parti meclisinde alının bu karar doğrultusunda  “kapalı kutu”  Anadolu’daki etnik, kültürel ve dini yapılar 
hakkında araştırmalar yapmak üzere, “bilim gücü  tam olan kişiler” yerine,  toplum mühendisliğine soyunan 
“istihbarat elemanları” görevlendirilmiştir. Nitekim,  aslen Çerkez kökenli olan ve Baha Said, 1908-1920 yılları 

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/Dini/Bektasi%20Kaynaklari/Baki%20%C3%96z%20-%20%C4%B0ttihat%20ve%20Terakki%20ve%20Bekta%C5%9Filik.pdf
http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/Dini/Bektasi%20Kaynaklari/Baki%20%C3%96z%20-%20%C4%B0ttihat%20ve%20Terakki%20ve%20Bekta%C5%9Filik.pdf
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Raporda da belirtildiği gibi,   Selçuklular zamanında kullanılan Dersim tabiri,  

Osmanlılar zamanında esas itibariyle Dersim’de bulunan aşiretleri tanımlamak, etnik  

kökenleri ile  coğrafya olarak yaşadıkları yurtları belirtmek üzere  kullanılmış ve burada 

bulunan aşiretlere “Desimanlı, Desimlü, Desimli, Disimli, ” gibi isimler verilmiştir.  Nitekim, 

1518 tarihli tahrir defterinde, bu gün ki Tunceli’yi içine alan Çemişgezek sancağında bulunan 

cemaatler arasında “Disimlü ekradı cemaati”nden bahsedilmektedir.11  Günümüzde bir kısım 

araştırmacılar, Osmanlı belgelerinde “ekrad” sözcüğünün; temel olarak konar göçerler için 

kullanılan genel bir tabir olduğundan hareketle,   burada kastedilenin etnik bir topluluk 

olmadığını, konar göçerlere vurgu yapıldığını; bir kısım araştırmacılar ise buradaki “ekrad”ın 

Kürtleri tanımlayıp tarif ettiğini iddia etmektedirler. Bu konu,  ayrı bir tartışma konusudur. 

Zira bizim burada ele aldığımız eski çağdaki Dersim’in yüklendiği etnik ve kültürel  

kaynaklar olup; sonraki zamanlar da Dersim’in yüklendiği etnik ve kültürel atıfların ne ölçüde 

Eskiçağ Dersim’i yansıttığı konusudur. Esas olarak, Osmanlı belgelerinde geçen “Disimli 

ekradı cemaati” ifadesindeki “Disimli” kavramının önemine ve bu kavramın çözümlenmesine 

odaklandığımızı ifade etmekte fayda var. Burada bahsi geçen Disimli kavramı, eskiçağ 

Anadolu’sundaki Dersim kavramının etnik ve kültürel kaynaklarının sonraki zamanlarını 

ifade ettiğinden;  tarihi Dersim’in Orta çağını ilgilendiren bir tartışma konusudur.  Ancak  

Rapor,  Dersim kavramının eski çağdaki etnik ve kültürel yüklenmişliğine atıfta bulunarak  

“Dersimde oturan aşiretler ve eski halkın,  bu mıntıkayı “Kalman Ocağı” diye  tanımladığını 

belirtmektedir.   

Rapor,  asıl Dersim denilen mıntıkada bulunan Haydaran ve  Arilli aşiretlerinin   Dersimli 

oldukları ve kendilerinin Kalman Ocağı’na mensup oldukları iddialarıyla, bölgede “kalman” 

isimli bir çok yerleşim  yerinin bulunduğunu ifade ederek, Dersim kavramının Eskiçağlardan 

beri  yüklendiği etnik ve kültürel yapıyı betimlemek bakımından önem arz etmektedir.12    

Raporun, Dersim’in etnik, ekonomik, sosyal olgularına ilişkin değerlendirmelerinde ve 

özellikle de  Dersimli aşiretlerin etnik kökeni konusunda yaptığı tartışmada, Dersimi içeren ve 

Dersimi karşılayan paralel bir kullanım olarak  “Kalman”  kavramı ile “Horasanlı” 

kavramlarını,  etnik ve kültürel yapıyı belirlemede  temel ölçüt olarak ele aldığı 

 
arasında Teşkilat-ı Mahsusa’da  albay rütbesiyle görev yapan önemli bir istihbarat elemanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.( Baha Said Bey (2006) Türkiye’de Alevî-Bektaşî, Ahî ve Nusayrî Zümreleri, (‘Giriş’i yazan ve yayına 
hazırlayan: İsmail Görkem), İstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 6,19, 26), Baha Said Bey,  Alevi topluluklar içinde 
yaptığı çalışmalardan elde ettiği ampirik verileri, Orta Asya  Türk kültürüyle  bağlantılarını kurarak,  bu 
toplulukların Türklükle ilişkilerini irdelemiştir. İttihat Terakki’nin Anadolu’daki Aleviler, Kürtler , Ermeniler ve 
Nusayriler konusunda çalışmalar yapmak üzere İstihbarat elemanlarını görevlendirmiş olması, bazı 
araştırmacıların bu kişilerin yaptığı çalışmaları, toplum mühendisliği kapsamında değerlendirmelerine neden 
olmuş ve bu nedenle de  ilgili çalışmaların  ulaştığı sonuçlara şüpheyle yaklaşmalarına hatta  bilim dışı kabul 
etmelerine neden olmuştur. Doğu Anadolu’daki  topluluklardan Aleviler ve Kürtlerin Türklükle ilişkilerini ele 
alan bu çalışmalar, Dersimli aşiretlerin etnik kökenlerine ilişkin algılarını ne ölçüde değiştirmiştir? Bu konu ayrı 
bir araştırma konusudur. Biz burada  Dersim tarihi coğrafyasının antik zamanlarını ele aldığımız için bu 
tartışmaya girmeyeceğiz. Ancak Dersim Raporu’nun yukarıda belirtilen çalışmalardan da esinlenerek,  Bersimli 
Yusuf ve bu kişinin Harzemli oluşunun ele alınışı, belirtilen etnik kimlik algısının oluşumunda etkili olduğu; 
Dersimli aşiretlerin Harzem Türklerinden oldukları söylemine kaynaklık ettiğini  söyleyebiliriz. 
11TD 64 s.819-862,  
12 J.G.K(Tarihsiz); Dersim Raporu.s. 12, 34 
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görülmektedir.13  Bu da bize, Kalman’ın Dersim’in merkezini teşkil ettiğini  ve tarihi bir 

gerçekliği ifade ettiğini göstermektedir.14 

Nitekim, KBo 11  5 +1 9, III (br), 55’ten öğrenildiğine göre  Pahuva bölgesinde “ URU ka-la-

as-ma”  adında  bir ülke bulunmaktadır. Tishler(1978)’in  Ka-la-as-ma’nın yerini belirlemek 

konusunda yaptığı atıflar; bu ülkenin Pahuva, İşuva ve Tumana ile ilgili olduğunu 

göstermektedir.15  Yine KBo V 6 I 46’,  KUB XXI II Vs. 11.’ ’ ve  KUB VI 45 II 53f’te   URU 

ka-a-li-mu-na-an   ve URU Ka-li-mu-na  ülkelerinden bahsedilmektedir.  İlkçağ metinlerinde 

geçen ve günümüze  Kalman şeklinde gelen bu kent ve kent devletlerinin  tarihsel  Dersim 

coğrafyası içinde bulunduğu ve önemli bir kült merkezi olduğu anlaşılmaktadır.  

Tischler(1978)’in Kalimuna’nın konumunu belirlemek üzere  atıf yaptığı E. 

Laroche(1966) ve   A. Götze(1940)’ ye göre Kalimuna;  Zillumuna ve İşhara kentleriyle  

konumlandırılmakta ve bu yerin bu günkü Malatya’nın güney ve batı istikametinde bulunan 

ve Maraş’tan Hatay’a kadar uzanan sahada bulunan Kizzuvatna ve ya bu günkü Elazığ ve 

çevresinde bulunan İşşuva’da bulunduğu belirtilmektedir.16   

  KBo V 6 I 46’ ve KUB XXI II Vs. 11.’de   URU ka-a-li-mu-na-an;  ve KUB VI 45 II 

53f’de zikredilen   Ka-li-mu-na’nın;   kadın ve erkek tanrıları olan   bür kült merkezi olduğu  

görülmektedir.17  Metinde geçen “Ka-li-mu-na-an”   kelimesinde  –an kutsallık atıfının  

isimde yer almış olması ve bununla birlikte  kentle alakalı görünen Zillumuna’nın da kutsallık 

atfı olan -an ekiyle zikredilmesi; biri biriyle ilişkili olan  bu  kentlerin  birer kült merkezi 

olduğu kanımızı güçlendirmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Kalimuna Tischler(1978)’e göre,  

kutsal kabul edilen kalištapa dağıyla ilgili bir yerleşim birimi olarak görülmektedir.18 Zira, 

çiviyazılı metinlerde Anadolu’daki muhtelif şehirlerin koruyucu Tanrısı için “KAL” 

Sumerogramının kullanılmış olması;  “Kal”ın kutsallık atfıyla birlikte kült merkezlerinin 

olduğu yerleşim birimlerini ifade ettiği ya da bu yerleşim birimlerinin kutsallığına  atıfta 

 
13 Raporda açıkça dile getirilmemiş olsa da, Dersimin etnik  yapısı Şarki Dersim ile Garbi Dersim  ayrımı  
temelinde, anılan temel ölçüte( Kalman Ocağı ile Horasanlı  ayrımı)  göre  değerlendirildiği görülmektedir. 
Rapor, Kalman ocağı kökenli aşiretlerin, her ne kadar Türk boylarıyla ilişkisini kuruyor ise de  Dersimin en eski ve 
esas halkı olduğunu, buna karşın Horasandan geldiklerini iddia eden aşiretlerin ise, buraya sonradan gelerek 
yerleştikleri sonucuna ulaşmaktadır. Konu hakkındaki en ilginç ve bir o kadar da tutarlı değerlendirmeyi Dersim 
bölgesinin önemli bir dinsel ocağı olan Kureysanlılar hakkında yapmakta ve Kureyşan isminin Horasanla 
bağlantısını kurmaktadır. Buna göre,  Horosanlı tabiri, Kurasanlı, Kureşanlı şeklinde telafu edilerek Kureyşanlı 
haline gelmiştir. Rapora göre, Kureyşanlıların  esas itibariyle dinsel bir statü, bir paye sağlayan  Kureyş  
kabilesiyle hic bir ilişkisi yoktur.  Kureyş isminin kendisi esas itibariyle Horasan isminden gelmekte olup; bu 
aşiretin   etnik köken olarak Türk oluşunu ifade etmektedir. J.G.K(Tarihsiz); agr.s 33, 34),   
14Tischler,J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI, Wıesbaden  age . 
165, 502 ( Zilumuna A.  Götze’ye göre, Kzzuvatna’da   Taskulija ile alakalı bir kent olarak 
görünmektedir.(Ticshler(1978: 502)   
15Tischler,J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI , s 163 
16Tischler,J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI , s 163, 165, 502 
17 Sümercede  LU GALA, kalu= din adamı; LU GALA. MAH, Kalamahu/Kalmahu= baş din adamı demektir.(bkz  
Tosun, M. ve  Yalvaç, K, (1981); Sümer Dili ve Grameri, 1. Cilt TTK Basımevi, Ankara s. 104) Sümerce Kalamahu 
kelimesinin  dini bir durmu ifade etmesi, ve bu ifadenin Zazcada da Kal o Pir/Piro kal= en büyük din adamı 
biçiminde aynen korunması bakımından düşünülecek olursa, Kalman’ın bir kült merkezi olduğu anlaşılır. Bu 
kapsamda Kali ismi bir kült isim olarak Aleviler arasında halen  kullanılmaktadır.  
18 Tischler,J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI s. 165 
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bulunduğu anlaşılmaktadır.19   Öbür taraftan  KUB VI 45 II 53f’ metninde  Kalimuna’da 

bulunan dağları ve nehirleri kutsiyet atıflarıyla  zikretmesi,  burasının kutsal kabul edilen  

Munzur Dağları ve Munzur suyu ile alakalı olabileceğini göstermektedir.20 Nitekim KBo XI 5 

II 16, KBo IX 133 Vs. 13; KBo XV 37 II 11, IV 11; KUB  XII 12 I 25’,29’,32’, IV 20, 30, VI 

18; KUB XXXII 54, 14’ metinlerinde  URU ma-nu-zu-hi adında bir ülke/şehirden 

bahsedilmektedir.21 Bu ülkenin Kizzuvatna/Kumani  ile  konumlandırılması, adı geçen  ve 

Munzur ile ilişkisi olduğunu düşündüğümüz  “ma-nu-zu-hi” kenti ve dağının  Dersim 

bölgesinde olduğunu ve Dersim tarihi coğrafyasını anlaşılır kıldığını söyleyebiliriz.  

Ayrıca bir kült merkezi olarak Kalimuna’nın    İstahara ve Zilimuna kentleriyle birlikte 

zikredilmesi, bu  kült merkezinin Hurri yerleşim birimleri olan Kizzuvatna ve ya  İşuva 

bölgelerine lokalize edilebileceğini göstermektedir. Bu da bize metinlerde  “Kalasma” ve  

“Kalimuna”  biçiminde geçen ve günümüze  “Kalman” şeklinde gelen şehir(ler)in, kült 

merkezi olma özelliklerini muhafaza ederek,  Dersim bölgesinde  varlıklarını koruduğunu 

göstermektedir. 22 Bu nedenledir ki, Dersim aşiretleri ve eski Dersim halkı, kökenlerini bu 

kült merkeze dayamak ve buranın en eski halkları  olduklarını  ileri sürmek üzere;  “Kalman” 

ve “Kalman Ocağı”  kavramlarını etnik kökenlerine vurgu yapmak  için kullanmayı tercih 

etmektedirler. 

Fakat bir kısım Dersimli aşiret ise   Dersim’e sonradan gelip yerleştikleri için, kendilerini 

Horasanlı olarak tanıtmakta ve etnik  kökenlerini Horasan’a dayandırmaktadırlar. Fakat 

burada bahsedilen Horasan’ın İran Horasan’ı mı yoksa ilk çağ metinlerinde geçen ve  Kiği 

cıvarında, Dersim yaylasının doğusunda,( Liçik suyu kıyısında) Şeytan Dağı silsilesinin 

güneyinde yer alan Khorzane(veya Khorzanene)23 mi olduğu konusu tartışmalıdır. İlk çağ 

metinlerinde günümüz Horasan’ı dışında Anadolu’da Horasan adlı bir yerleşim biriminin 

bulunmuş olması, Dersimli Aşiretlerin Horasan’dan gelmiş olma olgusunu anlaşılır 

kılmaktadır. Nitekim ilk çağ metinlerinde Horasan isminin  1313/u+ 1378/u IV 16’ (=StBoT 

14  [1971] Taf. IV) metninde tanrı Kumarbi  efsanesi ile ilgili bir dağ ismi olarak 

geçmektedir.24 Tarihi Dersim bölgesi halkının  etnik kökenlerini dağ kültü bağlamıyla 

ilişkilendirmeleri olgusu, metinde  Kumarbi efsanesiyle ilişkili olan   Horasan (HUR. SAG. 

Hu-u-ur-sa-na-za)’anlamlı hale getirmektedir. Bu nedenledir ki Dersimli Aşiretlerin 

Horasından gelme vurgusu, Anadolu’ya işaret etmekte ve etnik kökenin dağ kültü bağlamını 

ifade etmektedir. Ayrıca,  aşağıda izah edildiği şekliyle,  Dersim isminin antik şekli olan 

"Durizene";  Horasan ismine de kaynaklık yapmakta ve Horasan kavramını anlaşılır 

kılmaktadır. Buna göre, Kutsanmış Huri ülkesi veya  toprağı anlamına gelen "(D) Uri erd/z-

an-nu-ena ve ya (D) Uri  ese-an-nu-ena"  kullanımlarının Horasan ismine kaynaklık ettiği  

görülmektedir.   

 
19  Haas,  V.(1994); Geschichte der Hethitischen Religion, HbOr I/15. s.  449. 
20  Munzur isminin ilk çağ metinlerinde geçen halini bu metinlerde bulabiliriz.. Kalimuna ve Zilimuna 
kelimelerinin esasını oluşturan  mu-na’ın Munzur’un ilk hali olduğunu düşünülebilir. Zira Zazaca da “mu/mi” 
koyun, yün anlamına gelmektedir. 
21Tischler, J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI  s. 221, 259,  260, 
22Tischler,J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneifor mes VI s. 165, 502 
23 Grousset, R.(2019); Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi(Çev: Sosi Dolanoğlu) Aras Yayıncılık, İstanbul. 
s79 
24 Tischler,J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI s. 128 
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  Horasan  isminin etimolojisi, bu kelimenin "(H)uri", "ese=toprak" ve kutsallık eki olan 

"an" kelimesinden oluştuğunu ve  kutsanmış Hurri toprağı anlamına geldiğini göstermektedir. 

Muhtemelen,  Anadolu'dan İran coğrafyasına göç eden Hurrili topluluklar;  etnik kökenlerini 

dayandırdıkları kent ve dağ kült isimlerini,  buraya da taşımışlar ve buradaki yerleşim 

birimine de aynı ismi vermişlerdir.   Öyle ise,  pekala,  Dersimli aşiretlerin kökenlerini 

dayandırdıkları İran Horasan’ının Anadolu’daki kavimlerin,  eski çağdaki göçleri sonucunda  

buraya göç ederek yerleşen topluluklar tarafından,  bölgeye verilen bir isim olabileceği ileri 

sürülebilir. 

Sonuç olarak,  Dersim kavramının etnik kökene yaptığı atıfla birlikte Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’nun muayyen bir bölgesini içeren tarihi bir isim olduğu söylenebilir ki,  

bu ismin sonraki zamanlarda da yüklendiği etnik ve coğrafi köken  atıflarıyla birlikte 

günümüze kadar kullanıldığı ve nihayet bahsedilen etnik ve kültürel atıfları  muhafaza etmek 

ve onları,  idari  bir yönetsel birim içinde tanımlamak ve ayırdetmek üzere,  Dersim  isminin,  

Osmanlı Devletine ait resmi belgelere geçtiği  görülmektedir.   

İlk çağlardan  Osmanlılara kadar geçen zaman içinde “Durizene, Derzene” biçiminde 

geçen ve yüklendiği etnik ve kültürel kimliğini muhafaza eden Dersim ismi, 1848 yılında, 

Hozat, Gercanis,  Kurucay,  Ovacık, Mazgirt, Kuziçan, Koçgiri ve Kemah kazalarından ibaret 

Dersim Sancağına isim olarak verilmiş ve hemen akabinden Dersim Vilayeti  haline 

getirilmiştir.25  Aşağıdaki harita ilk çağlardaki Dersim tarihsel coğrafyasını anlaşılır 

kılmaktadır: 

                                                 Harita 1. Eskiçağ’da Dersim 

 

 
25 J.G.K(Tarihsiz); Dersim Raporu, s. 54 vd;  Yılmazçelik, İ, (2011); Osmanlı Devleti Dön eminde Dersim Sancağı, 
Kripto Yayınları, Ankara s. 75,87, 89, 91; Sezen, T. ( 2006 );  Osmanlı Yer Adları(Alfabetik Sırasıyla), Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s  146 vd 
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  Kalman ve “Kalman ocağı”nın  merkezini teşkil ettiği ve geniş bir tarihsel çoğrafyayı 

işaret eden Dersim isminin, tarihsel coğrafyası saptandığına göre şimdi,  yüklendiği etnik ve 

kültürel yapı bağlamında;  İsmin nereden geldiği,  tartışılabilir. 

2.  Dersim  Etimolojisi 

Dersim adının etimolojik kökeni ile ilgili bir çok tartışma yapılmakla beraber; ismin 

nereden geldiği konusundaki yaklaşımların hemen hemen bir çoğu ideolojik olduğundan,  

bilimselliği tartışmalıdır. Nedeni şu ki,  Dersim ismi,  yüklendiği etnik ve kültürel yapı 

üzerinden tartışmanın odağını oluşturduğundan,  İsmin tarihsel kökeni konusunda;  yerel 

politik güçlerin, ideolojik doğmalarına temel oluşturmak  ve eskiçağ topluluklarıyla  etnik ve 

kültürel bağlarını temellendirmek üzere tarih araştırmalarındaki maksatlı yaklaşımları   ile bu 

yaklaşımı karşılama çabası içinde bulunan resmi ideolojinin iddiaları çerçevesinde 

yaklaşılmıştır. Hal böyle olunca,   gerek Dersim  isminin kökeni ve gerekse  Dersim 

bölgesindeki etnik ve kültürel yapıya ilişkin tarihsel araştırma  ve  yaklaşımların muhtevasını  

“maksatlı  ideolojik yaklaşımlar”, belirlemiştir.  Haliyle,   Dersim adı başta olmak üzere,   

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan etnik ve kültürel yapıya ilişkin bilimsel bulgularla 

tutarlı bir tarihsellik ortaya konulamamış  bulunmaktadır. Pek tabi olarak,  etnik ve kültürel 

yapı da dahil olmak üzere, bahsedilen tarihselliği açıklamak ve ideolojik doğmalara  temel 

oluşturmak üzere tutarsız, uydurma ve bazan da gülünç olabilecek sonuçlara ulaşılmış 

bulunulmaktadır.  Dersim isminin “gümüş balık”, Gümüş gibi parlak ağaç”   ya da  “Gümüş 

kapı” anlamına  geldiği  gibi… 

Oysa araştırmamızın da ortaya koyduğu gibi,  Dersim ismi,  yüklendiği etnik ve kültürel 

yapıyla birlikte, Anadolu’nun en eski tarihsel ve coğrafi isimlerinden biri olup; ilkçağlardan 

günümüze kadar varlığını korumuştur. Buna göre, aşağıda da  izah edildiği gibi  Dersim ismi, 

etnik kimlik(Huri) ve bu kimliğin içinde oluştuğu tarihsel coğrafyadan: Uruatri/ 

(Erd(z)enuena(essenuena)/Daienni ‘den doğmaktadır.  

Konuya açıklık getirmeden önce, Dersim ismi üzerinde  yapılan tartışma ve 

iddialardan  önemli  gördüğümüz birkaç tanesine değinmekte  fayda  vardır.   

Öncelikle Dersim isminin kökeni konusunda ileri sürülen iddiaların,  iki temel unsur 

üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bunlardan biri, tarihsel Dersim coğrafyasında gümüş 

madeninin bulunması nedeniyle ismin,  “Sim= (gümüş)”ten geldiği; bir diğeri de eskiçağ 

Anadolu inanç sisteminde  kutsal kabul edilen Sin  kutsallığıyla ilgili olduğudur.  

Nuri Dersimi((1952)26 ve Yapıcı(2011)’ya göre, Dersim ismi;  Sin’den gelmektedir. 

Sin;   eskiçağlarda Ay,  Güneş , Yıldız(Sin- Şamaş- İştar) üçlüsünden Ayı temsil eden tanrı 

olarak görülmektedir.27 Dersim bölgesinde  “Sin” adında çok sayıda kutsal mekan mevcut 

 
26Dersimi, N,  (1952); Kürdistan Tarihinde Dersim, Anl Matbaası, Halep s. 1 
27 Memiş, E, (2017), Eskiçağ Türkiye Tarihi,  Ekin Basım Yayın Dağıtım, 14. Baskı, Bursa s. 272 
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olup;  Sin,  Sümerliler ve Asurlularda Ay tanrısı;  Akadlarda güneş kültünü temsil 

etmektedir.28  

  Dersim bölgesinde yaşayan insanlar;  “ata kültü”  bağlamında atalarını kutsayarak, 

inanç sistemlerinin merkezine oturtmuşlardır. Öyle ki, İlk çağ Anadolu’sunun en eski inanç 

sisteminin dayandığı ata kültü’ne ilişkin bulguların Göbeklitepe’de yer alan dikilitaşlar ile bu 

inanç sisteminin kültür birliğini ifade ve Karaz kültüründe belirgin olarak ortaya çıkan “Ocak 

kültü” ve ölülerin cenin pozisyonunda evin içine gömülmesi şeklinde ortaya çıktığını ve 

sonraki zamanlara aktarıldığını söyleyebiliriz. Anılan inanç  sisteminde; ilk çağ Anadolu 

insanının,  bu dünyada hayatın merkezine koyduğu atası, ölümle birlikte tanrılık mertebesine 

yükselmekteydi. Bu nedenle ilk çağ Anadolu inanç sistemini yansıtan bir çok belge, kralın 

ölümünü ve tanrılaşmasını “Kral Tanrı olduğu zaman” biçiminde ifade etmektedir.29 Buna 

göre,  Tanrı olan Kral, yer altı dünyasına çekildiğinde,  oradan olgunlaşarak gökyüzüne 

çıkmakta  ve burada meydana gelen olaylara hükmetmektedir. Dersim bölgesinde  hakim olan 

bu inanç sistemi, tanrı olan kralın, Güneş, Ay ve Yıldızlara hükmeden ya da onlarda beliren 

kudretli bir güç olarak  görülmesine yol açmıştır. Bu nedenledir ki, kendi içinde hiyerarşik bir 

ilişki içinde bulunan Güneş, Ay ve Yıldızları temsil eden tanrılar, gökyüzü tanrıları olarak 

belirmişlerdir. Bunlar içinde en kudretli olan Güneş tanrısıdır. Ay tanrısı,  ikinci derecede 

öneme sahip olup;  doğrudan yeryüzüne yansıyan  kudretiyle anılmaktadır. O  yeryüzünün 

karanlığında, doğayı aydınlatan,  yeryüzüne yansıyan gölgesiyle/ışığıyla yeryüzünü koruyan 

muhafaza eden güçtür.  Ay’ı temsil eden Sin tanrısı, yeryüzünde kendi parlaklığını yansıtan 

objelerle  ifade edilmiştir. Bu nedenle Ay ışığını temsil eden objeler,  inanç ritüellerinde 

beliren kült nesneler, araç gereçler halini almıştır. Bu  bağlamda,  Ayın kutsallığını temsil 

eden Sin;     aynı zamanda  kutsiyet atfedilen ülke toprağı; mülkiyetin hukuki sınırlarını 

belirleyen ve kutsiyet atfedilen sınır belirteci olarak kullanılan dikili taş anlamına 

gelmektedir.  Fakat en belirgin olarak İlk çağ Anadolu inanç sisteminde, kapıyı veya ülke 

girişini temsil etmek ve onun kutsallığına vurgu yapmak üzere, Siha adı verilen kapı tanrısının 

ön plana çıktığı görülmektedir. Ritüel olarak Dersim bölgesindeki Aleviler,  Siya Çeveri adını 

verdikleri bir kapı tanrısının varlığına olan inançla, yatmadan evvel, kapıya el basmak üzere:  

“Seya çeveri to serde bo= Kapı tanrısının koruyucu gücü senin üzerinde olsun” diyerek,  evi 

bu tanrının koruyucu gücüne terk ederek  uykuya geçmektedirler. Buna gore,  siha= kapı 

tanrısı ile sin arasındaki  kutsallık bağlamı   eskiçağ daki  Sin tanrısı ile  Alevilerdeki “sinor”  

kavramı arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.  Nitekim Urartu Krallarının fethettikleri ülkelere, 

sınır belirteci olarak birer dikili taş diktikleri bilinmektedir. Özellikle Dersim bölgesinde  Sin 

adıyla bir çok yerin  zikredilmesi bu nedenle olmalıdır.  

Günümüz Zazaca konuşan Alevi topluluklarda  özel mülkiyet alanını belirlemek üzere 

dikilen bu tür belirteçlere “Sinor” denilmektedir ki,  bu da olgunun tarihsel bağlamını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte,   ilk çağ Anadolu toplumları sin adını verdikleri sınır 

taşlarıyla çevrili ülkelerini  ve belki de  ülke  girişine atıf yapmak üzere,  ülkelerini, kutsiyet 

yükledikleri “Ki”yle tanımlamaktaydılar. Zira kapı anlamındaki “Kİ”nin; gerek Hurri ve 

 
28 Tosun, M. Yalvaç, K. (1981) Sümer Dili ve Grameri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara s.86, 119; Yapıcı, S, 
(2013); Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Dersim Sancağı, Tunceli Üniversitesi Yayımları No:2. Nisan Tunceli s. 25 
vd. 
29  Memiş,  E, (2017); Eskiçağ Türkiye Tarihi,  s.235,  
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gerekse Hitit metinlerinde   ülke topraklarını belirtmek ve kutsallığına atıf yapmak üzere 

kullanıldığı görülmektedir.  

Öyle anlaşılıyor ki, kapı anlamında ve ilk çağ toplumlarınca kutsiyet yüklenilmiş 

Kİ’(ülke Kapısı)nın,  Sin kelimesi üzerindeki tarihsel çağrımı;  sonraki zamanlarda bir kısım 

araştırmacıları, Ki’yi karşılayan farsça  Der’in kapı yerine  ikame edilmesi sonucunda,  Der-

Sin/Dersim şekline dönüşmüş  olduğu sonucuna ulaştırmıştır. İlk çağ Anadolu’sunun 

olgularıyla tutarlı; ancak,    analojik zorlamayla ulaşılan   Dersim isminin,  Farsça “Der” ve 

“Sin” kelimelerinin  bir araya gelmiş olduğu iddiası;  bu nedenle bilimsellikten uzak olup,  

gerçekliği yansıtmamaktadır.  Kutsallık yüküyle ilk  çağ Anadolu toplumlarının kullanıldığı 

“Ki”nin  yerine,  sonraki zamanlarda   ortaya çıkan Farsça-Gleki  kapı anlamına gelen “Der”i   

ikame etmek;  olguların ortaya çıkarttığı tarihsel mana üzerinde analojik bir çıkarım olmaktan 

başka,  bir anlam ifade etmemektedir.  

Aynı analojik yaklaşımın Danık(1993) ve  Kaya(2014) tarafından da benimsendiği 

görülmektedir.30 Kaya(2014)’ya  göre;  “Dersim, Farsça-Gileki  "der" (kapı), "sim" (gümüş) 

(Kırmanç-ki-Zazaca da ise Deyr-sim) sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasından 

oluşmakta olup;  Türkçe "Gümüş kapı" anlamına gelmektedir. Araştırmacıya göre, Dersim 

adının kökeni Hazar Denizi’nin  güneyindeki  Deylem bölgesinde yaşantılarını  sürdüren 

Deylemlilere kadar uzanmaktadır. Kaya,  Deylem aşiretlerinin  yurtlarını terk edip 

Anadolu’ya yerleşmesiyle  bölgeye kendi adlarını egemen kıldıklarını iddia etmektedir.31 

Bölgede bir çok madenlerin bulunduğu dikkate alındığında gümüş kapı anlamında Dersim’in 

kullanılmış olması muhtemeldir. Ancak bu  isimlendirmenin olgusal tutarlılığına ilişkin 

bulgular içinde, Dersim tarihsel coğrafyasına atfen   doğrudan “Gümüş kapı” anlamına gelen 

her hangi bir kullanıma rastlanılmadığı görülmüştür. Kaya’nın yaptığı  isimlendirmenin 

Farsça-Gleki  kaynaklı olması, ismin arkaik olmadığını, bir başka ifadeyle  aynı zamanı 

yaşayan toplumların bölge için kullandıkları bir isim olmayıp, sonraki çağlarda, bu bölgeyi  

tanımlamaya çalışan insanların bölgeye ilişkin en eski atıflardan,  analoji yoluyla ulaştıkları 

bir sonuç olduğu görülmektedir.  Bu nedenle, Dersim konusunda araştırma yapan bilim 

insanları, bu bölgeyle sonraki zamanlarda temasa geçen İrani  toplumların, bölgeye yapılan 

kutsiyet atıflarını ifade eden Ki’yi karşılamak üzere Der’i kulanmış olmalarından hareketle, 

bir tarihsel analoji kurmak suretiyle  Dersim ismine  ulaşmışlardır.  

Burada dikkat çekmek istediğim husus,  Anadolu’da yerel halkın konuştuğu diller 

içinde Hurrice ve Hattice de kapının,  Ki olarak geçtiğidir. Hurrice ve Hattice kutsiyet yüklü 

Ki, günümüz Zazacasında da aynen kullanılmaktadır.  Eğer,  Dersim bölgesi halkı kendi 

coğrafyalarını gümüş kapısı ya da kutsal ülke kapısı şeklinde tanımlamış olsalardı “Ki Sin” 

veya “Ki Sim”, “ Ki BABBAR” demeleri gerekirdi ki, böyle bir kullanımın olmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle,   sonraki yüzyıllarda Urartuların fethettikleri yerlere anıtsal taş 

dikmeleriyle temsil edilen “Kutsal ülke kapısı/Sınırı”   tarihsel çağrışımı,  araştırmacıları 

farsça-gleki  Der sözcüğüyle analoji kurmalarına yol açmıştır. Nitekim yukarıda görülen 

 
30 Danık, E, (1993); Koç ve At Şeklindeki Tunceli Mezartaşları, TKAE Yayınları. 139, Ankara,  s. 1; Kaya, A, (2004), 
Başlangıçtan Günümüze Dersim Tarihi, Can Yayınları, Ağustos, 3. Baskı, İstanbul s. 15 vd 
31 Kaya, A(2004), Başlangıçtan Günümüze Dersim Tarihi, s.. 15 vd 
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analojik yaklaşımın, Kaya(2004) ve  Yapıcı(2011)’da “Der-sim=Dersim(Gümüşkapı)  

biçiminde kurulduğunu görmekteyiz.  

Burada “Der” sözcüğü, ister antik cağdaki   kutsiyet yüküyle “Kİ”yi karşılamak  üzere 

kutsal sınır taşı Sin’i  veya  Sin kutsallığına izafeten, Ay tanrısı’nın ülkesini  betimlesin;  

isterse  Der- Sim(gümüş kapı) ve ya Deyr Sim(Gümüş diyarı) kullanımlarında olduğu gibi 

“Gümüş ülkesi”ne atıfta bulunsun,   gerçekliği yansıtma durumu itibariyle analojik;  ancak bu 

nedenle tutarsız ve güçsüz kalmaktadır.   

Öte taraftan ülkenin sınırlarına yapılan kutsiyeti ifade eden “Sin”; ülke sınırlarının muayyen 

bir bölümünü temsil etmekte iken;  “Ki” ülkenin tamamına yapılan kutsiyeti temsil 

etmektedir. 32  Bu nedenle de kutsallık atıfıyla Sin’in ülkenin/şehrin  tamamını ifade etmesi 

söz konusu olamamaktadır.   

Oysa gerek Sümerlilerin ve gerekse Hurri –Urartuların  kutsiyet atfedilen ülke ve tapınakları 

zikrederken,  Kİ kutsiyet belirteciyle kullandıkları da dikkate alındığında, kutsiyet atfedilen 

ülke ya da halk olarak aşağıda izah edeceğimiz  bağlamda,  Dersim’in antik  adının  

Durizene/Derzene ismiyle ilişkisi kurulabilir.     

Aşağıda da izah edildiği  gibi,  güneyli toplumlar Anadolu’dan bakır, gümüş, demir 

gibi çeşitli maden türleri  ağaç vb yapı malzemeleri almaktaydılar. Karşılığında ise 

Anadolu’ya kalay satmaktaydılar.  Pek doğal olarak güneyli toplumların,  Anadolu’yu onlar 

için anlamlı ve önemli kılan madenler üzerinden tanımlamaları beklenmelidir.  Hatta Uruatri 

içinde yer alan bölgeleri de  içerdikleri maden türlerine göre  ayırarak,  bu madenlerle 

tanımlamaları gerekirdi.  Bu mantık üzerinden gidilecek olursa,   Anadolu ve bölümleri için 

Maden ülkesi  anlamına gelen  “URU MADANU” ya da gümüş madeninin çıktığı bölgeleri 

ve kentleri tanımlamak üzere,   Gümüş Ülkesi anlamına gelen  “URU BABBAR” ve ya “Kİ 

BABBAR”  demeleri gerekirdi.  Nitekim,  Hattililer Hattuşa şehrinin adını “KU 

BABBAR=Gümüş Şehir”  anlamına gelecek şekilde  ideografik olarak yazmışlardır. Bununla 

birlikte   metinlerde tarihi Dersim bölgesinde,  bir ülkeye atıf yapmak üzere “URU Madanu” 

dışında, özellikle Gümüş Kapı anlamına gelecek şekilde,  söz konusu isimlere 

rastlanmamıştır.  

Ancak bölgenin maden rezervleri konusunda yapılan araştırmalara göre, bölgede  demir, 

kalay, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu da tespit edilmiştir.33 Bu nedenle Asurluların 

Elazığ-Maden çevresini tanımlamak üzere “Namdanu ülkesi=Maden ülkesi”  

isimlendirmesinde bulundukları da tarihi bir vakıadır. Ancak buradan hareketle Dersim 

isminin;   Der(kapı) ve  Sim(gümüş)  kelimelerinin bir araya getirilmesiyle türetilen bir isim 

olduğunu söylemek, en eski çağlarda Anadolu ile irtibatlı bulunan toplumların Akadca , 

Asurca konuşan/yazan toplumların dilinde kapı anlamına gelen bir “Der(kapı)”  sözcüğü 

bulunmadığı  için ileri sürülemez.  Böyle olmadığı tarihi kayıtlardan da anlaşılmaktadır.  

 
32 Günümüz Zazacasında “ki/ke/çe”  kapı, hane, ev anlamına gelmektedir. Bingöl, Tunceli ve Palu Zazaları geniş 
manada “ke/çe/se” ifadesiyle ev/hane’yi dar manada ke’yi kapı anlamında kullanmaktadırlar. Fakat İlk çağ 
toplumlarının “Ki” yle ülkeyi ifade ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla Zazaca Ki/Ke,  Farsça kapı anlamına gelen 
Der kelimesinden hem fonetik ve hem de içerik bakımından oldukça farklıdır. 
33 Dersimi, N,  (1952); Kürdistan Tarihinde Dersim s . 16 vd 
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Anadolu’nun güneyinde yer alan toplumlar,  Anadolu’yu etnik kökene atıf yapmak ve 

ya topografik yönden;   Uruatri=Yüksek ülke/ Nairi =Alçak ülke şeklinde ve iklim olayları 

bağlamında  ise;  Subarru=Su yüklü, yağışlı biçiminde  tanımlamışlardır. Bu genel tanımın 

içinde Anadolu’nun özellikle Uruatri kısmında yer alan  Dersim bölgesi ise,  bu bölgede 

yaşayan Hurrili topluluklara izafeten Durierd(z)ene=Kutsiyet atfedilen Hurri ülkesi biçiminde 

tanımlanmıştır.  Durierd(z)ene isminin aynı zamanda  uri= ilk etnik köken kenti,  anlamına 

geldiği  göz önünde bulundurulursa,  ismin tarihi anlamı açıklığa kavuşur. Buna göre, 

Durierd(z)ene isim ilk etnik kökeni ve belli bir topluluğa(Hurri) işaret eden  Uri ile toprak, yer 

anlamına gelen Erd/Erz/Esse’den meydana gelmektedir. 

Öbür taraftan, bölgeye  ilişkin “Dersim” isimlendirmesinin  Farsça ve Gileki   dili ile 

temellendirme çabasının ideolojik olduğu da açıkça görülmektedir. Dersim bölgesine  Farsça 

ve Gileki köken arayışı,  bölge halkının etnik ve kültürel kökenini Farsi(İrani)-Gleki  

topluluklara dayandırmak gibi  bir  amaç güttüğü açıkça görülmektedir. Oysa,  Dersim isimi  

Farsi(İrani )/Gleki topluluklarla  ilgili olmayıp; Anadolu’ya giderek  Asur Ticaret Koloniler 

devrinden itibaren ilgi duyan Mezopotamyalı toplumların(Sümer, Akad ve Asurlular)  verdiği 

bir isim olduğu görülmektedir. Nitekim bu topluluklar;   kendilerine göre yüksekte bulunan ve  

Anadolu’nun doğu ve güneydoğusundaki yüksek ülkeyi, “Uruatri”;  burada oturan halkı  

“Uri”  ve bunların yoğunlaştığı coğrafyayı da Durizene olarak tanımlamışlardır.   

Dersim ismi üzerinde ileri sürülen iddialardan biri de Jandarma Genel Komutanlığı’na 

aittir. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Dersim konusunda 1930’lu yıllarda hazırladığı Rapor 

da, Dersim isminin, eski Türkler tarafından bir totem kabul edilen som balığı ile bağlantısının 

olabileceğinden hareketle,   Dersom'un ( gümüş gibi balık) anlamına geldiği ve bu ismin 

zamanla  Dersim biçimini aldığı iddia edilmektedir.34   

Son zamanlarda Dersim ismi konusunda ileri sürülen iddialardan biri de ismin, Zazaca 

Dare=Ağaç ve gümüş  kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu yönündedir. Taş(2014) ve 

Pamukçu(1992)’ya göre, bölgede yoğun olarak rastlanan meşe ağaçlarının yaprakları 

üzerinde,  yazın biriken bal tabakasının gümüş gibi parlaması neticesinde,  bu ağaçlara 

Darsim/Daresime denilmesi ve zamanla bu isimlendirmenin Darsim/Dersim haline gelmesiyle 

Dersim ismi oluşmuştur.35 

Yukarıda eleştiriye tabi tutulan görüşler de dikkate alınarak,  bütün tarihsel süreç 

içinde bölgede yaşayan halkların ve Anadolu’yla temas halinde bulunan toplumların 

Anadolu’nun  bu günkü Yukarı Fırat bölümüne  ilişkin isimlendirmelerinin  fonetik 

değişikliklerle  ve tarihsel anlamını koruyarak bir şekilde belgelere geçtiğini söyleyebiliriz. 

Bu yönüyle bakıldığında  bizim için temel alınacak görüş,  Dersim ismine ilişkin yorumlar,  

çıkarımlar değil; yazılı metinlerde geçen olgular ve isimlendirmelerle tutarlılık arz eden  

kayıtlardır.   

 
34  J.G.K(Tarihsiz); Dersim Raporu,  s.12-13 
35 Taş, K, (2014), Osmanlı Döneminde Dersim(Daresime) Aşiretleri, Libra Yayınları, İstanbul s. 24;  Pamukçu, E, 
(1992); Dersim Zaza Ayaklanmasının Tarihsel Kökenleri, İstanbul,  s. 52 
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Öte taraftan yukarıda zikredilen ve Dersim ismi konusundaki tartışmaların büyük 

oranda ismin yüklendiği etnik ve kültürel yapıyı baskılayarak, muğlaklaştırdığı ve 

temelsizlleştirdiği görülmektedir. Oysa  Dersim ismi, bizatihi yüklendiği etnik ve kültürel 

yapı bağlamında anlam kazanmakta ve ifade bulmaktadır.  Zira, Çelik(2006)’e  göre  isimler, 

kültürel aidiyeti ve toplumsal var oluşu simgeleyen kodlar olarak önem taşırlar. Kültürel 

aidiyet ve toplumsal varoluş boyutuyla  isimler;  kollektif bir hafızadan süzülüp geldikleri 

için, tarihsel ve kültürel özgüllüğü simgeleyen toplumsal dünyaya ve kimliğe referans olurlar. 

Öyle ki, özgün dil yapısı içerisinde kimliği temsil eden ve sürdüren isimler, büyük ölçüde 

kültürel sistemin anlamlı kodları olarak işlev görürler. Bu yönüyle, isimler kişileri 

tanımlamanın dışında, onları genel toplumsal ve kültürel sisteme refere ederler, ortak dil 

dünyası içinde anlamlı bir sürece katarlar, geçmişle bağlantı kurarlar. 36  Kişi  ya da yer 

isimleri geçmişle kurdukları bağ yönüyle kültürel mirasın bir parçası olduğundan toplumun 

kültürel ayırt ediciliği ile toplumsal dinamiklerini inceleme için araştırmacılar için önemli bir 

bilgi kaynağı olma niteliğindedirler.37 

Ancak bazı isimler, taşıdığı kültürel ve tarihsel anlam yükleri dışında, özel olarak belli 

bir inanç sistemine özgülendikleri için birer  kült isim niteliğindedirler. 

Kült, kutsal olarak bilinen varlıklar çerçevesinde oluşmuş, saygı, tapınma, dua, kurban ve 

ritüeller gerektiren, özel yer ve zamanlarda, bayram ve törenleri bulunan, kült araçlarıyla 

cemaat ve liderlerini içeren inançlar ve tapınışlardır. Coşkun, (2004)’a göre, dini bir gelenek 

içerisinde belirli bir ritüelle kendilerini ayırt eden insan topluluklarının oluşturduğu 

hareketleridir.38 

Emiroğlu ve Aydın (2004)’a göre, belli ritüellerle kendilerini diğer topluluklardan ve 

onların inanç biçimlerinden ayırt eden yanlarının bulunması, bir dini grubun  kült tanımı 

kapsamına girmesi için yeterli olup,  bir inanç biçiminin kült olarak adlandırılabilmesi için;  

kutsal olarak bilinen varlıklar, bunlara saygı,  tapınma,  dua,  özel ritüeller,  bu cemaatin 

liderlerini içeren inanç ve tapınış,  ayrıca bu inanç biçiminin ortodoks dinsel geleneğinden 

farklılaşan dinsel bir hareket ya da örgüt tipi olması, gerekmektedir.39  Bu kapsamda 

değerlendirildiğinde kült teriminin,  esas itibariyle  dini inanç kapsamında geliştirilen bir 

eylemler, inanç ve düşünme kalıpları olduğu anlaşılır. İnanç ve düşünme kalıpları ise dilde 

sembolleşir. Öyle ise dini inanç guruplarının kutsal olarak bilinen varlıklar etrafında 

yüzyıllarca değişmeyen kavramsal bir kalıplaşmaya giderek; kutsal saydıkları varlık ve 

kişileri birer kült haline getirerek sembollerle ifade ettiklerini söyleyebiliriz. Bu kapsamda, 

birer kült haline getirilen kutsal varlık, onlarla ilişkili mekanlar, ritüellerin; iletişim ve kültür 

aracı olarak dilde beliren sembolleri(isimleri); toplumların etnik, kültürel ayırt ediciliği ile  

 
36Çelik, C. (2006). Kültürel sembol sistemi olarak isimler: isim sosyolojisine giriş. Çukurova Oniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Dergisi 6 (2), 39-61.  S.  
37  Canatan,  K.(2012); Türkiye'nin İsim Haritasının Temeli Olarak Ehl-İ Beyt Sevgisi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 
Veli Araştırma Dergisi(62); Acıpayamlı, O. (1992). Türk Kültüründe Ad Koyma Folkloru'nun Morfolojik ve 
Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, IV. Cilt, Gelenek, 
Görenek ve İnançlar, Ofset Repromat Matbaası, Ankara;   Sakaoglu, S. (2001); Türk Ad Bilimi, Vol. 1, Türk Dil 
Kurumu 
38 Çoşkun, A.(2004);  Mehdilik Fenomeni,  İz Yayınları, İstanbul, s 89 
39  Emiroğlu, K & , Aydın, S.(2004), Antropoloji Sözlüğü,  Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, s 519-520 
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toplumsal gelişme dinamikleri hakkında önemli bilgilere ulaşmamıza vesile olmaktadırlar. Bu 

yönüyle değerlendirildiğinde Kalimuna, Munzur ve Khorazne kült merkezlerinin anlamlı  ve 

açıklanabilir kıldığı  Dersim isminin refere ettiği   etnik ve kültürel yapı anlaşılır olmaktadır. 

  Dersim bölgesiyle ilgili tarihsel metinlerde  geçtiği haliyle, tespit edilebilen en  eski 

isimlendirme, Asur Ticaret Kolonileri Devri’ni anlatan metinlerdir. Bu metinlerde gecen 

isimlendirmeleri  Yunanlı tarihçilerin anlatımlarında da bulmak mümkündür. Esasen, 

bölgenin muayyen bir bölümünü ya da tamamının  kapsayan ve bu gün ki Dersim ismiyle 

ilişkilendirebileceğimiz  isim;  ilk çağ metinlerinde geçen Uruatri ve bu isimle bağlantılı 

görünen (H)Uri ismidir.  Ki bu isimler  tarihsel Dersim isminin kaynağını oluşturmaktadır.40 

Nitekim,  çeşitli kent devletlerini kendi  özgün adlarıyla da içinde barındıran bölge 

“Uruatri=Yukarı ülke/Daienni=Deniz ülkesi olarak  metinlerde geçmekte ve burada oturan 

halkı belirtmek üzere Uri ismi kullanılmaktadır.41 Muhtemelen Derzene ve giderek  Dersim 

ismi Uruatri/Daienni=ülkesi ve bu ülkede oturan halkı  tanımlamak üzere kullanılan Huri  

kavim isiminin  ülke-kavim ilişkisini belirtmek üzere kullanılmasıyla ortaya çıkmış ve   

sonraki zamanlarda da kullanılmaya devam edegelmiştir.  

  Yukarıda bahsettiğimiz  Uruati/Daienni ülkesi anlamında ve  bu tanımlamaya uygun 

tarihsel kullanımın,  sonraki  çağlarda  Yunanlı tarihçiler tarafından da aynen kullanıldığını 

görmekteyiz. Yunanlı tarihçiler, bölgeyi anlatırken “Derxene” “Daranisse” “Daranis” 

isimlendirmelerini kullanmışlardır. Nitekim İzady(2004)’e göre  bu bölge,  antik dönemde,  

“Derzene” ve ya “Derxene” olarak bilinmekteydi.42  Kanımca,  tarihselliğiyle tutarlı olan bu  

isimlendirme,  sonraki zamanlarda da hem halk arasında ve hem de  metinlerde aynen 

korunarak,  kullanılmıştır. Nitekim Aleaattin Keykubat döneminde,  bu bölgedeki aşiretlerin “ 

Disimli/Delisen” şeklinde,   ortaya çıktıkları  tarihsel coğrafyaları ile birlikte anıldıkları ve  

Osmanlı döneminde de  aynı kullanımın tahrir defterlerine  geçen aşiretlerin etnik  ve coğrafi 

kökenlerine   atıf yapmak üzere  kullanıldığı görülmektedir.43 

Yakın tarihsel kesitte, bölgeye ilişkin en doğru kullanımın, Yunan tarihçilerinin 

kullandığı şekliyle,   Kürt tarihçi Şeref Han’ın yaptığı görülmektedir.  Şeref Han,  Şerefname 

adlı eserinde  "Derzini Vilayeti"nden  "Derzini Beyleri"nden bahsederek Derzini ismine 

ilişkin şu tespitte bulunmaktadır: 

“Derzini içinde büyük bir kilise bulunan bir kaledir. Kale ahlaksız kafirlerin elinde  

bulunduğu sırada, ona “Derzir” adını verirlerdi. Kaleyi  Habil ve Kabil istila ettikten sonra, 

adı kullanıla kullanıla “Derzini” şeklini aldı.”44 Nitekim tarihsel Dersim coğrafyası olarak 

 
40  Kramer,S, N, (1967);  The Sumerions, The University of Chicago Press, Chicago,  s. 285 
41  Kramer, S, N, (1967);  The Sumerions,  s. 285 
42  İzady, M, R,(2004); Bir El Kitabı Kürtler, s. 37 
43  Fırat, M, Ş.  (1970);  Doğu İlleri ve Varto Tarihi, s. 72;  Yılmazçelik İ, (2012); “Osmanlı Döneminde Dersim'de 
Sosyal Yapı ve Dersim Aleviliği,” Alevilik Araştırmaları Dergisi, yıl:2, Sayı 3 s. 4  Osmanlı tahrir defterlerinde yer 
alan bilgiye göre ise Dersim adı, Türkmenan Ekradı topluluğundan olan Disimli (Dersimli) aşireti, Okçu İzzeddinli 
aşiretine bağlı bir aşiret olarak geçmektedir. Burada dikkat çeken önemli bir husus; bu aşiretin altın ve gümüş 
madencilği ile ilgili işler yapmış olmasıdır.  
44 Şerefhan(2006); Şerefname(Çev: M. Emin Bozarslan) Deng Yayınları, İstanbul, s. 182 vd. Şerefhan’a göre, 
burada adı geçen Habil ile Kabil Hz Adem’in  oğulları  olmayıp;  Mardin yöneticisi Şeyh Hasan’ın çocuklarıdır ki 
Zirki aşiretine mensupturlar.  
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bahsedilen bu yerde Akkilise adında bir kilise bulunduğu ve bu kilisenin bulunduğu yere 

ismini verdiği  görülmektedir.    Tarihsel kullanım şekli olarak Derzini  ile modern kullanım 

şekliyle Dersim  arasındaki  etimolojik ilişki;  Derzini isminin yüklendiği anlamıyla;   tarihsel 

süreç içinde,  bölgeyle ilişkili toplumlarca kullanılmaya devam edildiğini  ve birkaç fonetik 

değişiklikle  günümüze aktarıldığını göstermektedir. 

Dersim bir tarihsel coğrafyayı işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında,   Yukarı Fırat 

bölümünün en korunaklı  yüksek yerleri ile özdeşleştirilebilir. Nitekim tarihsel coğrafyasına 

bakıldığında Fırat Irmağının kuzey kesimlerini içerdiği rahatlıkla görülebilir. Dolayısıyla 

ismin  ilk çağ Anadolu’sunda yaşayan insanların yaşadıkları  esas coğrafyayı işaret ettiği ve 

onların etnik kökenine atıfta bulunduğu   söylenebilir. Şöyle ki,  ilk çağda Anadolu’yla temas 

halinde bulunan toplumlar Anadolu’yu ve özellikle de Anadolu’nun  kendilerine göre yüksek 

kesimlerini   “Uru atri=Yüksek ülke ve ya  Uri memleketi” şeklinde  tanımlamışlardır. Bu 

isim daha sonraki zamanlarda Urartuların ismi olarak belirgin hale gelirken,   Tevrat’a  

“Ararat”  biçiminde geçmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Devri itibariyle yazılı metinlerde 

karşımıza çıkan “Uruatri” ismi;  aynı zamanda bu bölgede yaşayan etnik bir topluluğu da 

ifade etmektedir. Nitekim Uruatri ismiyle köken birliğine sahip olan (H)uri,  aynı zamanda   

yüksek ülkede oturan halk anlamında,  Hurrileri temsil  ve ifade etmektedir.45 Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde;  Dersim ismi, Huri anlamına gelen Uri ile  onların oturduğu Uruatri 

topraklarını maddileştiren  erd(z)=yer/toprak’ın kutsiyetine yapılan atıflardan oluşmakta ve 

Hurilerin kutsal toprağı anlamına gelen DUrizene/Derzene  biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 

Erz//Ard ve Esse Hurrice  şehir/ ülke  anlamına gelmektedir ki,  Dersim’in en arkaik 

şekli olan Derzene/Durizene kelimesi   Hurileri tamsil eden ” (D)Uri ile erz/erd=ülke, şehir, 

toprak ve kutsal anlamına gelen –an kelimelerinin bir araya gelmesinden  oluşmuştur.. Buna 

göre,   yer ismi olarak kelimenin orjinali D(H) Ur-i-erz/d-an-i olmalıdır. Burada,  Uri 

kelimesinin nitelediği –erd(z)an ın  ikili anlam taşıdığı görülür:Yer/yeryüzü/ toprak ve 

ülke/Şehir.   

Gerçekten de,  Hurriceden günümüze kalan dilin bir devamı olarak değerlendirdiğimiz 

Zazacada;  Hurrice’de olduğu gibi,   Ard/Erd=toprak; Erz ise yer, yeryüzü anlamına 

gelmektedir. Erz/d  şehir, toprak, ülke; an ise kutsallık atfedilen anlamındadır. Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde  kelimenin  “yüksekte oturan halkın kutsanmış toprağı/kutsiyet 

atfedilen  korunaklı Hurri toprağı” anlamı çıkar.  Dolayısıyla kelimenin başına aldığı  “D”  

kutsallık belirteci ile (D) (H) Ur i –ard(z)-an-i/ (D)Uri-erz-an-i veya Hurrice toprak anlamına 

gelen “ese”nin kullanılmasıyla (D)Uri-ese-an-i şeklinde kullanıldğı ve zamanla Derzene 

haline geldiği görülebilir.  

Bir başka açıdan değerlendirecek olursak,   Hurrice, “arde” şehir demektir. “arde-ne”  

….şehri  anlamına gelir.  O halde neyin veya kimin şehri sorusu;  şehrin kimin ve ya neyin 

şehri/ ülkesi olduğu konusuna açıklık getirir. Buradan yine Hurrice/Hattice’de  “şehir=arde” 

ve “toprak=ese”nin kullanılmasıyla   “D(H)uri-ard(z)e-ne/D(H)Uri-ese-ne=Huri 

memleketi/Hurri toprağı” ve ya “ URU (D)ard(z)e-ne/ URU (D)Uri-ese-ne =Kutsanmış 

şehir/toprak”   anlamına  ulaşılır. Her iki durumda da Derzene/Durizene ismine ulaşılmaktadır.  

 
45 Kramer, S, N, (1967);  The Sumerions, s. 285 
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Brandenstein, (1940: 112) de “a(i)rd- şehir” şeklinde vermektedir, metinlerde sg genetiv hali  

arde-ne-ṷe olarak geçmektedir.46   “DINGIR MEŠ-na arde-ne-ṷe-na= Şehrin tanrıları 

kullanımından “arde-ne-ue” ve (D) ard(z)e-ne-ue=Derzene sonucuna ulaşmak mümkündür.  

Derzene kelimesinin oluşumunda yer alan (D) (H)Uri /Huri ismi  ile, toprak, şehir 

anlamına gelen  ard/erz’in birleşiminin benzer kullanımının diğer kent tanımlarında da 

karşımıza çıktığı görülmektedir.  Mesale Erd/z- rum(Rum şehri) bu gün kü Erzurum’un; 

Erd/zınga(Deprem Şehiri)47’nın ise  bu günkü Erzincan’ın en arkaik kullanımı olduğunu  

söyleyebiliriz.  

Öbür taraftan  Dersim/Durizene isminin Hurrice olduğu  rahatlıkla görülebilmektedir. 

Bu olgu, yukarıda bölgeye ilişkin isimlendirmenin bölgeyle ilişkili toplumların 

kavramlaştırmasıyla ortaya çıktığı görüşü dikkate alınarak,  şu  temel faktöre bağlanabilir.  

Bilindiği gibi, Neolitik dönem itibariyle Anadolu’da varlığı hissedilen Hurriler, başta 

ekonomik sebepler olmak üzere, nüfüs artışı, tarım topraklarının yetersizliği gibi sebeplerle,  

tarıma daha elverişli  bölgelere göç etmişler  ve  böylece Kuzey Mezopotamya ile Güney 

Mezopotamya  halklarıyla karışmışlardır. Bu nedenle,  kendi ülkeleriyle ilişki içinde bulunan 

toplumlar;   güneye yayılan Huri kültürü etkisinde kalarak ve Hurrilerin kendi ülkelerine 

ilişkin kutsiyeti içselleştirmek suretiyle;   onların ifade ettiği ve sunduğu  şekliyle Hurri 

ülkesini tanımlamışlardır. Nitekim İlk çağ uygarlıklarında, kutsiyet atfedilen ülke ve kült 

merkezlerinin başka toplumlarca da aynen korunduğu, hiç olmaz ise bunların tanrılarına  

saygı duyulduğu bilinmektedir. Bu,  onların  başka inançlara olan saygısından değil;  kült 

merkezlerine yönelik bir saldırının, tahribatın, kült merkezinin tanrısının gazabına konu 

olacağı yönündeki  inançlarından kaynaklanan bir durumdur. Bu nedenle, Hurrilerin kendi 

ülke topraklarına ilişkin kutsiyetin, kült haline geldiği ve bu nedenle de komşu ülkelerin,  kült 

haline gelen Durizene ismini olduğu gibi kullandıkları söylenebilir. Zira,  Uruatri kelimesinin, 

ata memleketi, ata toprağını ifade ettiği rahatlıkla söylenebilir.  Kelimenin ilk bakışta  

Uri=kent, yer, etnik kökenin belirdiği ilk köken ile  atta= ata kelimelerinden oluştuğu  

görülebilir ki;  ilk ata  ve kökenin geldiği yerin güneyli toplumların hafızasında kült merkezi 

olarak yer  aldığı;  bu nedenle  anılan bölgeye Uruatri dedikleri sonucuna ulaşmak 

mümkündür. 

Kelimenin  yukarı deniz/Kutsiyet atfedilen su  anlamına gelen “Daienni” den türediği de 

pekala söylenebilir.48 Ancak şu ana kadar kelimenin gerçekte Van gölünden Karadeniz 

mıntıkasına kadar yer alan   coğrafyada,    hangi  muayyen bölgeyi ifade ettiği tam olarak 

tespit edilememiştir. Ancak tarihsel metinlerin analiz edilmesiyle “Daienni”  nin Van 

Gölü’nden Karadeniz’e kadar ulaşan geniş coğrafi alanı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle,  Daienni isminin metinlerde çoğunlukla   Anadolu’nun  Van Gölü ile Karadenize 

ulaşan su/deniz ile alakalı kesimlerini ifade ettiği de dikkate alındığında;  su, su birikintisi, 

 
46 Brandenstein, C.G.von, (1940), Zum Churritischen Lexikon, ZA 46, (s.83-115.)   s. 112 
47 Zazaca/Hurrice’de “zıng” bir yansıma ifadesi olarak sallanma sırasında çıkan sesi; depremi ifade etmektedir. 
Ayrıca “Lerz” de sallanma, salıntı, deprem anlamına gelmektedir. Muhtemelen ilk çağ toplumları depremlerin 
çok sık ve yoğun olduğu  ve günümüzde de deprem fay hattı üzerinde bulunan Erzincan’ı  bu özelliği nedeniyle 
E/Ard  Zınga olarak tanımlamışlardır. Belirtilen isimlendirmenin bölge tarihini anlatan Urfalı Mateos’un 
Vekaniynamesinde olduğu gibi geçtiği görülmüştür. 
48 Schneider, F.(1896); Atlas de Geographie Historigue, Paris,  Carten 3, (Aktaran:  Kaya, 2004;15) 
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göl, deniz ile alakalı bir kavram olduğu  çıkarımında bulunmak mümkündür. Ancak burada 

dikkat çeken önemli bir konu da bu kavramın,  kutsallık atfedilen kült terimlerle birlikte 

kullanılmış olmasıdır. Daeḭa kelimesi,  Hitit metinlerinden KBo 33.83 ay. 3; 33.209 5; KUB 

27.8 ay. 2.  Ve KBo 35.157 III 12-13; KUB 27.21 2. de  bir kült terim olan  “azalli=kült terim, 

tanrı epiteti” kelimesiyle şöyle geçmektedir: “da-a-e-ḭa za-a-al-li / da-a-e-ḭa za-al-li”;  KBo 

33.207 II 17. Metninde ise;  “da-a-e[-ḭa” ve KBo 8.151 öy. 5; 33.136 r.kol. 7. Metninde “da-

a[-e-ḭa” şeklinde geçmektedir.49 Öyle ise  (D)ai-en-ni kelimesi  ai=su ile en/an= kutsal 

yer/ülke ve “-ni” ekinden oluştuğu söylenebilir. Daienni kelimesinin kutsallık atıfı ile 

kurulmuş olması   ülkenin kutsal kabul edilmesi yanında;   buradaki ırmakların da kutsal   

kabul edildiğini göstermektedir. Nitekim eskiçağ Anadolu’sunda kutsal su kültünün var 

olduğu metinlerden açıkça anlaşılmaktadır. Öyle ki kutsal su kültünün Munzur suyunun 

kutsallık atfıyla günümüze kadar ulaşabilmiştir. 

Tarih boyunca değişik zamanlarda bir takım yeryüzü  hareketleri nedeniyle Yukarı 

Fırat bölümünde yer alan Fırat, Murat, Peri Su, Munzur  gibi ırmakların  akış istikametlerinde 

bir su birikintisi oluşturdukları görülmektedir.  Bölgede Van Gölü’nden başlayarak 

Karadeniz’e kadar olan sahada  ve Karadeniz’in de içinde yer aldığı  sahada su birikintilerinin 

olduğu  ve ilk çağ toplumlarının “Dainenni” kavramıyla Karadeniz, Van gölü veya Fırat 

Irmağının oluşturduğu birikintilerden veya bu ırmakların esas kaynaklarından hangisini  

nitelediklerine ilişkin müphemliğe rağmen; bölgenin en azından su birikintileriyle alakalı;  

ancak kutsallık atfedilen  kısımları için “Daienni” ismini kullandıkları bilinmektedir.  

Hurrilerde görülen kutsal su kültünün varlığı da dikkate alındığında “(D)aeia” sözcüğünün 

suya atfedilen kutsallıkla   alakalı bir terim olduğu görülebilir. Daiea kavramının kült terim 

azalliyle birlikte geçmiş olması, bu kavramın bir kutsama ifadesi olduğunu ve büyük ihtimal 

kutsal kabul edilen Munzur’u  işaret etmekte olduğu düşünülebilir.50  Nitekim yukarıda da 

ifade ettiğimiz gibi, Munzur isminin, metinlerde geçen URU ma-nu-zu-hi    kent isminden 

gelmiş olabileceği düşünüldüğünde;  Daienni kelimesinin ve bu kavaramın   kutsiyet atfettiği 

su  ve “azalli” epitetiyle ilgili olarak   Munzur Dağı ve  Munzur gözeleri olabileceği 

söylenebilir. 

 
49Aslantürk, N. (2013); Hitit Belgelerinde Hurri Tanrıları ve  Onların Kültleri, AÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri(Hititoloji) Anabilimdalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara s 453 
50 Munzur  hakkında yörede dillendirilen bir rivayete göre, Ovacığın Kedak Köyünde Cemşit adında bir yiğit 
varmış. Bu yiğit bir gün savaşa gidiyor, bu esnada  hanımının elinden bir helva yemek istiyor…  Cemşid’in çobanı 
Munzur, bunu hissederek Cemşid’in hanımından cenkte bulunan  efendisinin canının helva istediğini söyleyerek 
ondan Helva yapmasını istemiş; Cemşid’in hanımı herhalde Munzur’un canının helva istediğini ve bu hile ile 
helva yemek istediğini düşünür, ancak  Helvayı yapar, bir tabağa doldurup Munzur’a verir. Munzur tabağı 
aldıktan birkaç saat sonra hanımına gelir ve helvayı  efendisine teslim ettiğini söyler. Hanım tabağı sorunca, 
tabağın efendisinde kaldığını söyler. Hanım bunun yalan olduğunu düşünür. Ancak bir süre sonra Cemşit; 
cenkten dönünce elindeki bu tabağı  kendisini karşılayanlara göstererek, mucizeyi anlatır. Onlar da Munzuru 
görmek isterler. Ancak Munzur kaçarken  elindeki süt  kovası dökülür, sütün döküldüğü yerlerden su fışkırır, ve 
nihayet kendisi de kaybolur; O’nun da kaybolduğu yerden büyük bir su kaynağı fışkırır. İşte Munzur’un bu  
mucizesi nedeniyle bu dağlara Munzur dağları; süt kovasından  yere düşmesi  sonucunda açılan pınarlardan 
oluşan irmağa da Munzur ırmağı denir. Bu nedenledirki bölge halkı bu ırmağın kaynaklarından yılın belli 
günlerinde süt kaynadığına inanırlar. (Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 10)  KBo XI 5 II 16’da  URU 
ma-nu-zu-hi adında bir  yerden bahsedilmektedir. Tischler(1978:259),  bu ülkeyi Kuzzuwatna/ Kumani ile 
özdeşleştirmektedir.  
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Daienni kelimesinin etimolojik   açıdan değerlendirilmesi sonucunda  kelimenin;  

(D)’Tanrı belirteci; -ai=su ve en=kutsal -i=çekim eki şeklinde belirdiği görülmektedir. Gerek 

sümerce, Hurrice ve gerekse modern Zazaca’da   ai/av/awe su anlamına gelmektedir.  –en/an 

ise yine aynı dillerde kelimeye kutsiyet atfeden bir ek/belirteç olduğu görülmektedir.51 

Buradan hareket ederek, Dainenni sözcüğünün kutsallık atfedilen su anlamına geldiğini 

söyleyebiliriz.  Fakat, kutsallık atfedilen suyun kimler tarafından tasarruf edildiği, kimlere ait 

olduğuna ilişkin bir belirteç yoktur. (D) belirteci suyun kutsallığına yapılan atıfı  sembolize 

etmektedir. Bu açıdan Daienni kelimesinin  muayyen bir bölge içinde yer alan kutsal su 

atıfının  müphemliğine rağmen; yer-ülke olarak Uruatri içindeki kutsanmış Huri 

toprağı/ülkesi(Durizene) ni işaret etmesi,  kutsallık atfedilen suyun Hurilere  ve Hurrilerin 

yaşam alanı olan bölgeye ait olduğunu göstermektedir.   

Nitekim KBo XI 5 II 16, KBo IX 133 Vs. 13; KBo XV 37 II 11, IV 11; KUB  XII 12 I 

25’,29’,32’, IV 20, 30, VI 18; KUB XXXII 54, 14’ metinlerinde Hurrice URU ma-nu-zu-hi 

adında bir ülke/şehirden bahsedilmektedir. Bu ülkenin Kizzuvatna/Kumani  ile  

konumlandırılması, adı geçen  ve Munzur ile ilişkisi olduğunu düşündüğümüz  “ma-nu-zu-hi” 

kenti ve dağının  Dersim bölgesinde olduğu; Tischlerin(1978) kenti konumlandırırken 

başvurduğu, kentin kutsiyetine atıf yapan KBo IV 2 III 49-53(mit Dupl) metninde  Teşup ve 

ona bir boğa kurban edilmesi olayından anlaşılmaktadır.  Metne göre, II Mursili, bir kehanete 

konu olan olayın gerçekleşebilmesi için  Teşup’a,  Kumani diyarında bulunan tapınakta  bir 

boğa kurban ettiğinden bahsetmektedir.  Teşup ve onun kutsal boğasının bir dağ tanrısı 

olduğu dikkate alındığında ve  kehanete konu olan olayın gerçekleşmesi için düzenlenen 

ritüelin bir kült merkezi olan Kumani diyarında bir tapınakta gerçekleşmesi,  söz konusu 

kutsallık atıfının “ma-nu-zu hi”  ile ilgili olabileceğini göstermektedir. İleri sürülen 

görüşümüzü destekleyen önemli belgelerden biri de  KUB VI 46 II 28 ve KUB VI 45 I 63’te  

“HUR. SAG  URUma-nu-zi-ja”  ve “HUR. SAG ma-nu-zi-ja” zikirleri ile  KUB XL 102 II 

12’de   “pa-ap-pi- ma-nu-zi” şeklinde geçen dağ ismidir.  Söz konusu metinler ile bu 

metinlerde yer alan kent ve dağların  konumu konusundaki atıflardan da  anlaşıldığı gibi, bu 

yerler Munzur ile ilişkilendirilebilir durumdadırlar.52 

Dersim ismi ve yüklendiği etnik ve kültürel kullanım konusunda,  üzerinde önemle 

durulması gereken hususlardan biri de Suphanei/Subarru/ Zubaru isimlendirmeleridir. 

Nitekim bölgede yer alan ve içerdiği su kaynaklarıyla  birlikte,  yüklendiği kutsiyeti 

sembolize eden Munzur Dağları’nın ilk çağ metinlerinde Suphane/Subaru ve Zubaru şeklinde 

geçen yerlerle ilişkili olduğu  görülmektedir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi Subarru/Zubaru  

kelimesi, su yüklü ülke anlamına gelmektedir.  Bu da “Daienni” kavramıyla  arasındaki 

 
51 Nitekim an kutsallık atfının günümüz Dersim bölgesinde bir çok köy isminde ve aşiret, ocak isminde yaşadığı 
görülmektedir. Dersim bölgesinde inanç sisteminin ata kültü ve ocaklar şeklinde günümüze aktarıldığı da 
dikkate alındığında,  ve eskiçağ  Anadolu toplumlarının atalarının kurduğu ve ya ilk kökenlerinin oluştuğu 
yerleşim birimlerini an kutsallık atfıyla tanımladıkları  söylenebilir. Mesela, Bingöl Kiği/Karer mıntıkasından göç 
ederek  Varto’nun Kasıman köyüne yerleşen Hormekliler, bu yerleşim birimini –an kutsallık atfıyla  
tanımlamışlardır. Benzer kullanımın Ömeran, Badan, Rakasan gibi yerleşim birimlerinde de görmek 
mümkündür. Öte taraftan, aynı kutsallık atfının aşiret isimlerinde de kullanıldığı görülmektedir. Mesela Dersim 
Raporu’nun  Dersim’in  kadim topluluklarından biri olarak tanıttığı Hayderan aşiret isminde de –an kutsallık 
atfının kurulduğu görülmektedir.  
52 Tischler, J. ve  Del Monte G. F,(1978); Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI,  s. 221, 259,  260, 
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ilişkiye delalet etmektedir. Aksoy(1985)’a göre, Hititliler zamanında  Munzur dağlarının 

güney bölümüne İşşuva, Cemişgezek bölgesine Zuhma ve bu günkü Tunceli’nin bir kısmını 

içeren bölgeye Sophone dinilmiştir.53 Erdoğan(2015)’a göre ise, Anadolu tarihine ilişkin en 

eski bilgi kaynağı niteliğindeki  Asur Ticaret Kolonileri çivi yazılı belgelerinde geçen 

Súpána/Zubana  ismi,  daha sonra  Urartu yazılı belgelerinde  Tunceli  bölgesi ile 

ilişkilendirilen Šupa(ne/i) olarak karşımıza çıkmakta olup;  bu isim ve ismin ifade ettiği 

şehir/ülke  Asur Ticaret Koloni Çağı belgelerinde anılan Súpána/Zubana adının devamı 

niteliğindedir.54 Erdoğan’a göre, Orta ve Yeni Asur kaynaklarında KURSuhme, KURZuḫme ya 

da KUR Suhni yer adları birbirlerinin yerine kullanılan ve aynı toponimi ifade eden iki ayrı 

yazım şekli olup; bu  yerin Arzania/Arşania(Murat), Nehrinin kuzeyinde yer aldığını Asur 

kaynakları doğrulamaktadır.  Nitekim Tischler(1978)’ de Zuhme ülkesini, Muratsu civarında 

göstermektedir.55   

Sonuç 

Kült terim, kavram ve isimler konusundaki  literatür atıfları, kişi veya yer isimlerinin 

tarihsel ve kültürel özgüllüğü simgeleyen toplumsal dünyaya ve kimliğe referans olduklarını;  

onları genel toplumsal ve kültürel sisteme refere ettiklerini , ortak dil dünyası içinde anlamlı 

bir sürece katarak, geçmişle bağlantı kurmaya  vesile olduklarını göstermektedir . Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde Dersim isminin kavramsal olarak,  etnik ve kültürel yüklenmişliğiyle,   

tarihsel ve kültürel özgüllüğü simgeleyen  eskiçağ Anadolusunda   muayyen bir kimliğe 

referans olmakla birlikte, günümüz Dersimin  geçmişle olan tarihsel, etnik ve kültürel 

bağlamını ifade ettiği söylenebilir.  Bu nedenledir ki modern zamana Dersim olarak 

aktarılagelen ismin,  ilk çağdaki  formu  olan DUri-erd/z-ene veya DUri-ese- nue-

na,=Kutsanmış Hurri toprağı/ülkesi anlamıyla, Dersim  etimolojisinin yüklendiği etnik ve 

kültürel kaynağı  anlaşılır ve açıklanabilir kılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Aksoy, B.(1985); Tarihsel Değişim Sürecinde Dersim,  C.I  Yorum Yayınları, Ankara, s. 23  
54 Erdoğan, S. (2015); “Yazılı ve Arkeolojik Verilere Göre MÖ II ve I. Binyılda Tunceli-Bingöl Bölgesi,” Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Eskiçağ Tarihi) Anabilim Dalı,(Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara S 4 
55Tischler, J. ve  Del Monte G. F,(1978);  Repertoire Geographique des Textes  Cuneiformes VI,  s. 516 
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