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ÖZET

Osmanlı hakimiyeti boyunca Dersim 

Bölgesi, özellikle a iretlerin yoğun olarak ya-

adıkları bir bölge olmu tur. Bölgenin coğra-

fi  artları, devletin bu bölge ile ilgilenmesini 

zorla tırmı  ve bir nevi bu bölgede ya ayan 

insanlar kaderlerine terk edilmi lerdir. Bu 

dönem içerisinde bu bölgede ya ayanlar 

özellikle Aleviliğe sarılmı lar ve bu sayede 

varlıklarını devam ettirmi lerdir. Bununla 

birlikte devlet uzun bir dönem bu bölge ile 

ilgilenmediğinden dolayı, Dersim’in sosyal 

yapısı ve bu bölgedeki Alevilik anlayı ı hak-

kında yeterli bilgi sahibi değiliz. Bu sebeple 

konu ortaya konulurken, sadece durum tes-

biti yapılmı  ve kesin hükümler verilmekten 

özellikle kaçınılmı tır. 

Anahtar Kelimeler: Dersim, Alevilik, 

Seyyid, Osmanlı, Sosyal Yapı. 
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ABSTRACT

Especially tribes has lived intensely in 

Dersim region during the Ottoman domi-

nation. Geographical conditions have not 

helped the goverment to take care of this 

region and people living in this region have 

been abandoned to their fate. Living in this 

region have embraced especially the Alevi 

faith and has continued to exist in this way. 

However, due to the fact that the govern-

ment not interested in this region for a long 

period, Dersim’s social structure and un-

derstanding of the Alevi in this region do 

not have enough knowledge about. For this 

reason, due diligence was only made and 

avoided especially precise provision.

Key Words: Dersim, Alevi, Seyyid, Ot-

toman, Social Structure. 

GİRİ

Doğu Anadolu’nun, İç Anadolu ile bir-

le tiği yerde, oldukça arızalı sınırlarla çev-

rili bir bölge olan Tunceli, güneyde Murat 

Suyu, batıda Karasu, kuzeyde Munzur sıra-

dağları ve kısmen Karasu Nehri ve doğuda 
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ise Peri Suyu ile çevrilidir. Bölgenin en eski 

yerle im merkezleri ise Hozat, Çemi gezek, 

Mazgirt ve Pertek olup, tarihte bu bölge 

Dersim adıyla bilinmektedir. Tarihi dönem-

lerde Dersim olarak bilinen bölgenin im-

diki Tunceli ilinin sınırlarını biraz a tığı da 

söylenebilir.

Tarihi dönemler içerisinde daha sonra 

Dersim olarak adlandırılan bölgede, eski 

yerle im yerlerinin bulunduğu, son dö-

nemlerde yapılan arkeolojik kazılarla ispat 

edilmi tir. Bununla birlikte Dersim bölge-

si olarak adlandırılan bu bölgenin, coğrafî 

artları oldukça ağır olduğundan fazla bir 

iskâna tabi tutulmu  değildir. Dersim tari-

hi, özellikle İslâmî dönemlerle beraber ha-

reketlilik kazanmı tır. Ancak bölgenin art-

ları, bir devletin burada tam manasıyla bir 

hâkimiyet kurmasını engellemi  ve bölge 

bir nevi a iretlerin sığınağı olmu tur. 

Türklerin Anadolu’ya gelmelerine pa-

ralel olarak, bu bölgede de bazı yerle meler 

gerçekle mi tir. Ancak, çok daha önceleri bu 

bölgeye gelen bazı Türk gruplarının da tesir-

lerini göz ardı etmemek lâzımdır. Bununla 

birlikte esas yerle im 1087 tarihinden sonra 

olmu tur. Dersim mıntıkasındaki hareketli-

lik XIII. yüzyılla birlikte daha da artmı tır. 

XVI. yüzyıla gelinceye kadar bölgeye deği-

ik zamanlarda ve deği ik sebeplerle pek 

çok Türkmen grubu yerle mi  ve bu gruplar 

arasındaki mücadeleler Osmanlı döneminde 

de devam etmi tir. Bu açıdan bakıldığında, 

bölge tarihinde a iretlerin ıslahı, a iretlerin 

e kıyalık faaliyetleri ve bunlara kar ı alınan 

askerî tedbirlerin büyük bir önem kazandığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, Dersim bölge-

sinin tarihini, bu bölgede ya ayan a iretler-

den ayırmak mümkün değildir. Zira tarihi 

dönemler içerisinde, bu bölgenin coğrafî ko-

numu, çe itli sebeplerden dolayı a iretlerin 

buraya yerle melerine yol açmı tır.

Bölgenin coğrafi  artları, yukarıda da 

belirtildiği üzere bir devletin burada tam 

manasıyla bir hâkimiyet kurmasını engel-

lemi tir. Özellikle Selçuklular döneminden 

ba layarak, Osmanlı dönemine gelinceye 

kadarki dönem içerisinde, devlet otoritesini 

yani resmi otoriteyi kabul etmek istemeyen 

a iretler için, bu bölge bir sığınak haline 

gelmi tir. Gerek Moğol istilası ve gerekse 

Timur’un Anadolu’yu i gali sırasında, pek 

çok a iret bu bölgeye sığınmı tır.

Akkoyunlu Devleti bölgeyi ele geçirmek 

için çok uğra mı  ise de, Dersim bölgesinde-

ki a iretleri tam manasıyla yanına çekeme-

mi tir. Bununla birlikte bu dönemde Yavuz 

tarafından, ah İsmail’e yardım ettikleri için 

cezalandırılan birçok a iret, Dersim dağları-

na yerle mi lerdir. Bu tarihten sonra Dersim 

dağlarına çekilen bu a iretler, Alevîliğe sarıl-

mı lardır. Alevî ve Bekta î olan bu a iretlere 

kar ı Osmanlı döneminde sert bir politika 

takip edilmi  ve arazinin de durumu sebe-

biyle daha sonraki dönemlerde kaderlerine 

terk edilmi lerdir. Dersim Sancağı’nda ya-

ayan a iretler, Yavuz Sultan Selim dönemi 

sonrasında Aleviliğe sarılmı lar, bununla 

birlikte Orta Asya men eli âdet ve görenek-

lerini de terk etmemi lerdir. 
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Osmanlı Devleti bölgeyi uzun bir dö-

nem yurtluk-ocaklık sancak statüsünde 

idare etmi  ise de a iretlerin büyük bir bö-

lümünü itaat altına alamamı tır. Osmanlı 

Devleti’nin zayıfl amasına paralel olarak, 

bölgedeki mahallî beyler kuvvetlenmeye 

ba lamı lardır. Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde ise mahallî beylerin aynı za-

manda idarecilik de yapmaları, bu bölgede 

de büyük bir rahatsızlık doğurmu tur. Ay-

rıca bölgedeki ağa ve seyyidlerin halk üze-

rindeki nüfûzlarını kötü yolda kullanma-

ları konusu da ba ka bir rahatsızlık sebebi 

olmu tur. Ağa ve seyyidlerin nüfûzlarını 

kötü yolda kullanmaları, Dersim ahalisini 

de kötü yönde etkilemi tir.

XVI. yüzyıla kadar Dersim ve civarına 

deği ik zamanlarda ve deği ik sebeplerle 

pek çok Türkmen grubu yerle mi tir. Bu 

yüzyıla kadar bu bölgede Yıva, Ağaçeri, Ça-

vundur, Döğer, Çepni ve Eymür ba ta olmak 

üzere çe itli Türk boyları yurt tutmu tur. 

XVI. yüzyıl içerisinde ise Uluyörük, Bozok-

lu oymakları yerle mi lerdir. Bu dönemler-

de Boz-Ulus Türkmenleri de Dersim yayla-

larından yararlanan Türk a iretleri arasın-

dadır. Bölgede, Osmanlı hâkimiyetinin tesis 

edilmesinden sonra da, a iretler arası müca-

delelerin, bütün Osmanlı tarihi boyunca de-

vam ettiği görülmektedir. Bununla birlikte 

devletin uzun bir dönem bölge ile ilgilen-

mediği, meydana gelen hadiseleri ise kuv-

vet kullanarak önlemeye çalı tığı görülmek-

tedir. Cebel-i Dersim yani tarihi belgelerde 

Dersim içi olarak geçen kısımlarda a iretler 

hâkimdir ve bu bölgede devlet, otoritesini 

tam olarak tesis edebilmi  değildir. Bölgede 

Osmanlı hâkimiyetinin ba lamasından önce 

cereyan eden Osmanlı-Safevî mücadeleleri-

nin, daha sonraki dönemlere tesirleri olduk-

ça olumsuz olmu tur. 

Osmanlı Devleti özellikle a iretlerin 

iskânında, siyasî, iktisadî ve içtimaî duru-

mun deği mesine paralel olarak farklı poli-

tikalar takip etmi tir. Bununla birlikte böl-

gede ya ayan a iretleri bir disiplin altına 

almak mümkün olmamı tır. Yapılan idarî 

düzenlemeler ile kaymakamlıkların, mahallî 

beylere tevcih edilmesi Ağa ve Seyyidlerin 

büyük bir nüfûz kazanmasına yol açmı  ve 

bölgedeki asayi sizliği daha da arttırmı tır. 

Zira XIX. yüzyılda bölgede meydana gelen 

isyanların ba lıca sebebi, bu bölgenin uzun 

bir dönem a iret hayatını muhafaza etmesi 

ve bir de bölgenin isyanlara elveri li coğrafî 

konumudur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde a iretlerin 

yoğun olarak ya adığı ve güç arazi artla-

rına sahip Dersim mıntıkasında, XIX. yüz-

yılın ikinci yarısına gelinceye kadar çe itli 

sebeplerden dolayı merkezî otoritenin tam 

manasıyla sağlanamadığı görülmektedir. 

Devletin uzun bir dönem çe itli sebepler-

den dolayı ilgilenemediği bu bölge de, XIX. 

yüzyılın ikinci yarısında yapılan bir kısım 

düzenlemelerin içerisine alınmı tır. 1848 

tarihinde Dersim Sancağı olu turulmu  ve 

Tanzimat’ın getirdiği yenilikler bu bölgede 

de uygulanmaya ba lamı tır (Yılmazçelik, 

1999; Yılmazçelik, 2011).
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I. TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE 

DERSİM TARİHİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 

Tunceli; doğusunda Bingöl, batısında Malat-

ya, kuzeyinde Erzincan, kuzeydoğusunda 

Erzurum, güneyinde Elazığ illeri arasında 

kalan 7774 kilometre karelik bir alana sahip 

küçük bir ilimizdir (Tunceli İl Yıllığı, l973: 

27). Doğu Anadolu’nun İç Anadolu ile bir-

le tiği yerde oldukça arızalı sınırlarla çev-

rili bir bölge olan Tunceli, güneyde Murat 

Suyu, batıda Karasu, kuzeyde Munzur sıra-

dağları ve kısmen Karasu Nehri ve doğuda 

ise Peri Suyu (Büyüksu) ile çevrilidir. Bölge-

nin en eski yerle im merkezleri ise Hozat, 

Çemi gezek, Mazgirt ve Pertek olup, tarihte 

bu bölge Dersim adıyla bilinmektedir (Çay, 

l985: l54).

Dersim tarihî dönemler içerisinde iki 

mıntıkaya ayrılmı tır:

1- Batı Dersim: Hozat, Çemi gezek, 

Pertek, Ovacık ve Kemah kazaları-

nı,

2- Doğu Dersim: Mazgirt, Kığı, Çar-

sancak (Peri), Nazimiye ve Pülümür 

kazalarını kapsamaktadır.

Dersim adının men ei konusunda çe itli 

görü ler mevcuttur. Bu görü lerden biri, eski 

çağlarda Tercan’ı da içerisine alacak ekilde 

ifâde edilen “ Derksen “ ile “ Dersim “ adları 

arasında ili ki olduğu ve bu adın zamanla 

Fars kültürünün etkisiyle Dersim’e dönü -

tüğü eklindedir. Bir diğer görü  de, Dersim 

adının men einde, Dersimanlı (Desimlü-

Dersimlü) a iretinin bulunduğu eklindedir 

(Aksoy, l985: 23–27; Mehmet Zülfü, 1994: 

82-83). Ancak görünen odur ki, Dersim adı 

Farsça bir tamlamadan ibaret olup (Der-

Kapı, Sim-Gümü , Der-Sim:Gümü  Kapı), 

Türklerin XIII. yüzyılda buraya yerle mele-

rinden sonra bölgeye verilen bir isimdir2.

1- TÜRK HÂKİMİYETİ ÖNCESİ

Bölgede Türk hâkimiyetinin ba langıcı-

nı 1071 tarihinden sonra ba latmak lâzımdır. 

Zira bu tarihten sonra kesin bir hâkimiyet 

söz konusudur. Bundan dolayı bölgenin bu 

dönemdeki tarihi Türk hâkimiyeti öncesi 

adını ta ımaktadır. Ancak tarihî kaynaklar 

bu ilk dönemde de bölgede bir Türk varlı-

ğından bahsetmektedir.

Türklerin Anadolu’ya sadece “Müs-

lüman Türkler” olarak girmedikleri ve bu 

tarihlerden önce de Anadolu’da Türklerin 

bulunduğu bilinmektedir. Bu sebeple Ana-

dolu birçoklarının zannettikleri gibi XI. 

asırdan itibaren Türkle meye ba lamı  de-

ğildir. Anadolu’ya Türkler XI. asırdan önce 

2 Osmanlı tahrir defterlerinde, Türkmanân Ekrâdı 
topluluğundan olan Disimli (Dersimli ) a ireti Okçu 
İzzeddinli a iretine bağlı bir a iret olarak kayıtlıdır. 
Ayrıca yine aynı kayıtlarda bu a iretin altın ve gümü  
gibi madenlerle uğra tıkları zikredilmektedir. Tarihi 
bilgiler Okçu (İzzeddinli) a iretinin men e olarak Orta 
Asya’dan geldiği yönündedir. Bölge Dersim adını, 
Dersimlü a iretine nisbetle almı  ise büyük ihtimalle 
bu a irete bağlı olarak almı  olmalıdır. Bkz. Cevdet 
Türkay’dan nakleden, Mahmut Ri vanoğlu, Saklanan 
Gerçek, C.II, Ankara, 1994, s.891-892.
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gelmi lerdir ve XI. asırda Anadolu’ya giren 

Türkler daha evvel gelenlerle aynı millî et-

nolojinin parçalarıdır (Kalafat, l992: 20). 

Anadolu’nun özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Bölgesi’ne, İslâmiyet’ten evvel gelen Türkler 

kabile uuru ile ya ayan ve kopuk göç ka-

rakteri gösteren gruplar halinde ya ıyorlar-

dı. Bizans yönetiminin usta politikası sonu-

cu bu topluluklar birbirinden ayrı tutulmu  

ve gerektiğinde birbirine kar ı kullanılmı -

tır. İslâmiyet zuhur etmeden Anadolu’ya 

gelen Türklerin aynı dini payla madıklarını 

da buraya eklemek gerekmektedir (Kalafat, 

l990: ll9-l2l).

Anadolu Türk tarihini Sakalarla ba -

latanlar, M.Ö. II. bin ve M.Ö. VIII. yüzyıl 

içerisinde Sakaların yayılma alanı içerisin-

de Anadolu’yu ve özellikle Doğu ve Gü-

neydoğu Anadolu’yu göstermektedirler 

(Togan, l98l). “... Anadolu’ya Türk akınları 

ve bilhassa Doğu Anadolu ile Kafkasya’da 

yurt tutma çabaları, İslâmiyet’ten çok daha 

eski tarihlere inmektedir. Bilindiği gibi 

M.Ö. l000-500 yılları arasında Karadeniz’in 

kuzeyindeki Kıpçak Bozkırı, Asya men e‘li 

milletlerin yerle tikleri bir memleket halini 

almı tı. Bunlara Yunan kaynaklarında Skut-

hoi, Asur kaynaklarında A kuzai adı veril-

mektedir. İskit genel adı ile bilinen bu toplu-

luklar Saka Türkleri’dir...” (Togan, l942: 86). 

Ayrıca Sakaların ahfadı olan Kimmerlerin 

de Türk olduğu ve Anadolu’nun doğu ve 

kuzeydoğu kesimlerinde ya adıkları bilin-

mektedir (Kalafat, 1992: 21).

İslâmiyet öncesinde Anadolu’ya gelen 

Türkler arasında Kimmer ve Saka Türkle-

rinden sonra tarihî sırasına göre Hunlardan 

bahsedilebilir. Zira Hunların zaman zaman 

Kafkasya yoluyla Anadolu’ya akınlar düzen-

ledikleri ve 363-367 yılları arasında Urfa’ya 

kadar indikleri bilinmektedir (Nemeth, 

l982). Kafkasya üzerinden Anadolu’ya ya-

pılan diğer bir Hun akını da, Türklerin 395 

tarihli Anadolu seferidir. Don Nehri bölge-

sindeki Hun boyları Basık ve Kursık adlı 

kumandanların idaresinde Erzurum üzerin-

den Karasu, Fırat Vadisi boyunca Malatya 

ve Çukurova’ya kadar inmi lerdir (Kafesoğ-

lu, l977: 53). Arap kaynaklarında Akhunla-

ra Kürd ve Ekrâd-ı Bilâsagun denmektedir. 

“Ekrâd-ı Bilâsagun” kelimesinin aslında 

“Ekrâd-ı Bilâ sükkan” olması gerekmekte-

dir. Bu ise konar-göçer, göçebe toplulukları 

ifade eder. Dolayısıyla bu ad kavmî olmak-

tan ziyade hayat tarzı ile ilgilidir (Çay, l986: 

8). 

Anadolu’ya gelen bir diğer göç dal-

gası da 466 yılında Hunlara bağlı Ağaçeri 

Türkleri tarafından gerçekle tirilmi  olup, 

bunlar Azerbaycan ve Doğu Anadolu’ya 

yerle mi lerdir (Toğan,198: 333). Türkle-

rin İslâmiyet’i kabul etmelerinden önce, 

Anadolu’ya yönelen üçüncü göç hareketini 

ise Sibirler meydana getirmi tir. Bu Türk-

ler Hazar Türk Devleti’nin te ekkülünde de 

önemli rol oynamı lardır (Ba tav, l94l). Yine 

pek çok Türkün Abbasî halifeleri tarafından 

Anadolu’ya getirildiği ve Türkistan ile Ho-

rasan bölgesinden 756-760 yılları arasında 
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getirilen bu Türklerin önemli bir kısmının 

Doğu Anadolu Bölgesi’ne yerle tirildiği bi-

linmektedir (Kalafat, 1992: 24). İlâve olarak 

Malazgirt Sava ı’ndan önce Anadolu’ya 

gelen Bulgar, Peçenek, Kuman, Uz ve Avar 

Türklerinin de, bu sava ı takiben Selçuklu 

Türklerine katılmaları Anadolu’daki Türk 

varlığının çok eski tarihlere indiğinin bir 

ba ka göstergesidir. Bunlardan Tunceli ve 

Bingöl bölgesine yerle en Bulgar ve Ku-

man Türklerinin bölgedeki tesirleri oldukça 

büyüktür. Zira Dersim’deki Karsan a ireti, 

Çapakçur ve Çemi gezek’deki yer adlarının 

büyük bir bölümü Bulgar ve Kuman Türkle-

rinin ahıs ve yer adlarıdır (Eröz, l983).

İslâmiyet’ten önceki dönemlerde bu böl-

gede Sümerler, Asurlar, Medanîler, İranîler 

(Persler) ve Lidyalıların hâkimiyetleri söz 

konusudur. Daha sonraki dönemlerde Roma 

İmparatorluğu ve bu devletin 395 tarihinde 

ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma Devleti’nin 

sınırları içerisinde kalan Dersim’de bu dev-

letlerin büyük tesirleri söz konusu değildir 

(Ağar, 1940: 26; Öztürk, l984: l). Zira dağlık 

ve sarp bir bölge olan ve âdeta doğal bir kale 

görünümündeki Dersim’e tam anlamıyla 

nüfûz etme hiçbir güç tarafından gerçekle -

tirilememi tir.

Dersim bölgesi de dahil olmak üze-

re milâttan önceki dönemlerde Doğu 

Anadolu’da görülen bir kavim de Urartu-

lardır. Urartuların Turanî asıllı bir kavim 

olduğu anla ılmı tır. M.Ö. 9. yüzyılda ana-

yurttan Van bölgesine göç eden Urartular 

burada kendilerine mahsus millî ve mahallî 

bir kültür meydana getirdikten sonra Asur, 

Med ve Perslerle sava mı lar, devletlerinin 

zayıfl aması sonucu bu bölgeden ayrılarak 

bir taraftan Hakkâri dağlarına ve bir taraf-

tan da Dersim’in dağlık yörelerine sığınmak 

zorunda kalmı lardır. Dolayısıyla Dersim’in 

milâttan önceki tarihi içerisinde Urartuları 

da zikretmek gerekmektedir (Parmaksızoğ-

lu, l983: l0-ll).

Yukarıda verilen bilgilerden de an-

la ılacağı üzere, Türkler, Anadolu’ya 

Hıristiyanlık’tan evvel gelmi lerdir. Dola-

yısıyla daha ziyade Doğu ve Güneydoğu’da 

yurt tutan çe itli Türk boyları, bu bölgelerde 

görülen ve İslâmî olmayan birçok sanat ese-

rinin de sahibi olmalıdırlar.

İslâmiyet’ten sonraki dönemde Dersim 

tarihi ile ilgili bilgiler özetle öyledir: İslâm 

devletinin kurulu unu takip eden dönem-

lerde dı  fetihler de ba lamı tı. Halife Ömer 

döneminde (634-644) Araplar Güneydoğu 

Anadolu üzerine seferler düzenlemeye ba -

lamı lar ve bu dönemde Dersim bölgesine 

kadar ula mı lardır. Ancak bazı kaynak-

larda Dersim’in Hâlid b. Velid tarafından 

fethedildiği konusunda verilen bilgileri, bu-

gün için doğrulayan bir kaynak bulunma-

maktadır (Ali Kemalî, 1332: 25-26; Mehmet 

Zülfü, 1994: 48). Halife Ömer dönemindeki 

akınların bir tanesi de 639 yılında yapılmı , 

ancak bu akınlar Tunceli yöresine kadar 

ula mamı tır. Bu bölge ancak VII. yüzyılın 

ikinci yarısında Arapların hâkimiyet saha-

sına girmi tir (Yınanç, 1944: 21). Bununla 

birlikte dağlık ve sarp bir bölge olan ve ade-
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ta doğal bir kale görünümündeki Dersim’e 

tam anlamıyla nüfûz etme hiçbir güç tara-

fından gerçekle tirilememi tir. Müslüman 

Arapların, Anadolu üzerine yaptıkları sal-

dırılarda da Dersim’e tam manasıyla hâkim 

oldukları söylenemez. Büyük Roma Devleti 

ve Bizans döneminde de hiçbir zaman bütü-

nüyle hâkimiyet altına alınamayan Dersim, 

Hıristiyanlık döneminde mu’tezile3 Hıristi-

yan mezheplerinin, İslâmlık döneminde de 

mu’tezile Müslüman tarikatların sığındığı 

bir bölge olmu tur (Öztürk, 1984: l; Kınal, 

l987). 

Bu dönemlerde Dersim, Bizans ve 

Araplar arasındaki mücadelelerde sık sık el 

deği tirmi tir (Üçok, 1983: 32-111). Dersim, 

Abbasîler döneminde İslâm Devleti’nin eli-

ne geçmi  ve bunu takip eden dönemlerde 

Hazar Türkleri bölgeye akınlar yapmı lar-

dır. Halife Hi am (724-743), Hazar Türkleri-

nin bölgeye yaptıkları akınları önlemesi için 

karde i Mesleme’yi gönderimi se de ba arı-

lı olamamı tır (Üçok, 1983: 32-111). Abbasi 

Halifesi Harun Re id zamanında Dersim 

ve Erzincan bölgeleri tekrar Arapların eline 

geçmi  ise de bunu takip eden dönemlerde 

bölgedeki Arap-Bizans mücadelesi devam 

etmi tir (Üçok, 1983: 111).

3 Mu’tezil, “ Lûgatlarda cemaatten ayrılıp bir tara-
fa çekilen” eklinde tarif edilmektedir. Dolayısıyla, 
mu’tezile mezhep veya mu’tezile tarikattan devlete ve 
devletin resmî din görü üne kar ı olan anla ılmakta-
dır.

2. TÜRK HÂKİMİYETİ DEVRESİ

Bu dönemi, çe itli Türk boylarının 

bu bölgeyi ele geçirmelerinden, Osmanlı 

Devleti’nin bu yöreyi almasına kadar geçen 

dönem olu turmaktadır. Selçukluların bu 

bölgelerde hâkim olmasıyla birlikte bütün 

Doğu Anadolu’da yeni bir dönem ba lamı -

tır.

Selçuklu Devleti 1071 tarihinden sonra 

Anadolu’yu hâkimiyeti altına almı , bunu 

takip eden dönemde ise bölgede Saltuk-

lular (Nazımiye) ve Mengücekler (Pertek, 

Hozat, Çemi gezek, Ovacık) hâkim olmu -

lardır (Mehmet Zülfü, 1994: 49; A an, 1992: 

88). Bu beyliklerden Mengücekler bölgede 

107-1252 tarihleri arasında hakim olmu -

lardır (Turan, 1980). Bununla birlikte Har-

put ve Dersim bölgesinin tam olarak Türk 

hâkimiyetine geçmesi 1087 tarihinde ol-

mu tur. Bu tarihte Çubuk Bey bu bölgedeki 

Bizans hâkimiyetine son vermi tir (Turan, 

1980: 65).

Türklerin Anadolu’ya geli i ve 

Anadolu’nun Türk hâkimiyetine geçi i sü-

reci içerisinde “Dersim Tarihi” ancak ana 

hatları ile anlatılabilmektedir. Doğrudan 

bu bölgeyi alâkadar eden önemli bir hadi-

seye tesadüf edilmemektedir (Aksoy, l985: 

lll). Ancak l07l Malazgirt zaferini takiben 

Anadolu’da beylikler dönemi ba lamakta-

dır. Dersim yöresinde ya ayan Türkmen-

ler önce Erzincan ve havalisine hâkim olan 

Mengücek Beyliği’nin idaresi altına girmi -

tir (“Dersim”, Türk Ansiklopedisi, l966: l09). 
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Yine bu dönemde Nazımiye ve civarı da 

Saltukluların hâkimiyet sahasına girmi tir 

(Ağar, 1940: 27). Selçuklu devlet sistemini ta-

kip ederek kurulmu  olan bu beylikler esas 

itibariyle a iretlere dayanmaktaydı (Uzun-

çar ılı, l969: l99; A an, 1992: 88). Beylikler 

dönemi hakkında yukarıda da ifade edildiği 

üzere bölge tarihi ancak genel hatları ile ele 

alınabilmektedir.

Anadolu’nun doğusundaki Türk beylik 

ve a iretleri Anadolu Selçukluları zamanın-

da, özellikle de Sultan Alâeddin Keykubat 

tarafından büyük bir himaye görmü ler ve 

Türkistan ile Horasan’dan doğu illerine ge-

len bir kısmı Alevî olan Türkmen a iretleri 

ba ta Dersim olmak üzere Erzincan civarın-

daki dağ eteklerine yayılmı lardır. Selçuk-

lular devrinde Türkçe ve Dersim’in içine 

girdikten sonra da diğer a iretlerle bağlan-

tıları kesilip, tamamen Dersim bölgesinde 

bulunan a iretlerin tesirinde kaldıkları için, 

Zazaca konu maya ba layan bu Türk a i-

retleri, Moğolların Anadolu harekâtı sonu-

cu Dersim’in sarp dağlarına sığınmı lardır. 

Moğolların doğu illerine akınları ba layınca 

(1212) Erzincan, Erzurum, Palu ve havalisi-

nin ovalarında ve dağ eteklerinde bulunan 

sayısız Türk a iretleri bu saldırılardan kur-

tulmak için, en çok Dersim’in kuytu me e-

lerle örtülü dağlarına, Erzincan civarındaki 

dağlık araziye kaçıp sığınmı lardı. Erzincan 

ehrinde bulunan birçok oymak da yine bu 

dönemde Batı Dersim’e gelmi ti (Fırat, l983: 

83). Moğolların Anadolu harekâtı sırasında 

Dersim bölgesine sığınan Celâleddin Har-

zem ah Tunceli’de öldürülmü , bazı beyleri 

bir süre Selçuklu sultanına bağlı kalmı lar 

ise de, daha sonra ba kaldırarak Tunceli 

bölgesindeki dağlara sığınmı lardır (Akgül, 

1992: l4).4

XII. yüzyıldaki Moğol hareketi son-

rasında bunların önünden kaçan pek çok 

a iret bu dönemde ba ta Erzincan ve daha 

sonra arazinin sarp ve ula ılmaz olmasın-

dan dolayı Dersim bölgesine sığınmı lardır. 

Bu sebeple bu a iretlerin büyük bir bölümü 

Horasan’dan geldiklerine inanmaktadırlar 

(Mehmet Zülfü, 1994: 82-83).

Dersim bölgesinde ya ayan ki ilerin bu-

gün bile asıllarını Horasan Türklerine bağla-

dıkları bilinmektedir. Bu inanı ın tarihlerini 

ise çok eskilere götürmek mümkündür. Bazı 

eserlerde Abbasîler döneminde pek çok 

Türkün bu bölgeye yerle tirildiği kayıtlıdır. 

756-757 yıllarında El-cezire valisi olan Ab-

dullah B. İbrahim, Halife Mansur’un emriyle 

Malatya’ya ve bunu takiben yine Abbasîler 

zamanında 760 tarihinde Adana’ya Hora-

san birlikleri yerle tirilmi tir. Böylece Hora-

san Türklerinin bölgeye geli  tarihleri VIII. 

4 1231 tarihinde Dersim’e sığınan Celâleddin Har-
zem ah, bir Kurmanc tarafından öldürülmü  ve bu 
olay Kurmanclar ile Zazaları kar ı kar ıya getirmi tir. 
Zaza Türkleri kendilerince muhterem tutulan Sultan 
Celâleddin’in ölüsünü kaçırarak, Dersim dağlarına 
götürüp, burada yüksek bir noktada defnederek, bu-
rayı ziyaretgâh yapmı lardır. Dersim Zazaları bu tür-
beye ve dolayısıyla dağa Sultan Baba derler. Rıza Nur, 
Türk Tarihi, c.I, İstanbul, 1972, s. 67. Diğer bir adı da 
Tacik Baba’dır. Dersimli Zaza Türkleri için Tacik Baba 
mukaddes bir ziyaret yeridir. Bkz. Hayri Ba buğ, İki 
Türk Boyu Zaza-Kurmanclar, Ankara, l984. s. 64.
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yüzyıla kadar indirilmektedir (Seferoğlu 

vd., l985: 50-55). Ancak Dersim bölgesinde 

oturan a iretlerin büyük bir bölümünün 

yakla ık l300 tarihlerinde Horasan’dan bu 

bölgeye geldikleri görü ü daha gerçekçidir. 

Bu dönemde bölgeye yerle en a iretlerden 

ba lıcaları, eyh Hasanan, Kurey an, Hor-

mek, İzolî, eydan, Karsan, Mıllan, Bamasur 

a iretleridir (Turan, l992: 20).

Tunceli’nin Kalan a iretine mensup 

Nuri Dersimî ise bu konu hakkında u bilgi-

leri vermektedir:

“... Horasan’dan Dersim’e gelen bu 

a iretler ve halifeleri, Alevîliği ne retme-

ye ba lamı lardı. Dersim’de Eba Müslim-i 

Horasanî, ehli keramet sayılarak, kitabı te-

vatüren okunmaktadır. Bununla beraber 

Hazret-i Ali evlatlarından 8. imam olan 

İmâm Rıza’nın neslinden Hacı Bekta  Veli 

de, 680 Hicrî’de Emevilerin tazyikinden do-

layı Horasan’dan Orta Anadolu’ya iltica et-

mek üzere Erzincan’dan geçmi  ve Dersim’e 

kendi tarafından bazı halifeler göndermi -

ti...” (Dersimi, l992: 23-24).

Ayrıca Tunceli’nin Koçgiri a iretinden 

olan Ali ir de bir manzumesinde yer alan u 

sözleri ile Tunceli Zazalarının aslen Hora-

sanlı olduklarını söylemektedir. “Ceddimiz 

eyh Hasan, ah-ı Horasan” (Uluğ, 1939: 

50).

Dersim’de l938 yılında meydana gelen 

isyana liderlik eden Seyyid Rıza, isyan daha 

büyümeden hükümete yazdığı bir mektup-

ta, Anadolu’nun ba ka yerinde iskân edil-

mek istemediklerini, devletin kendilerinden 

memnun olmaması halinde atalarının geldi-

ği Horasan’a gitmek istediklerini bildirmek-

teydi. Seyyid Rıza bu mektubunda ayrıca 

“... ayet hükümet hizmet ve sadakatimizden 

şüphe ederse âbâ vü ecdâdımızın eskiden Yukarı 

Türkistan, Horasan vilâyetine bütün mensubi-

ni aşiretimizle hicret etmeye himmet buyursun 

...” demekteydi (Kalafat, 1992: 24-25). Bü-

tün bunlar da göstermektedir ki, Dersim 

bölgesinde ya ayanların büyük bir bölümü 

Horasan bölgesinden gelerek, bulundukları 

bölgeye yerle mi lerdir. Buna kendileri de 

kesin olarak inanmaktadırlar.5

Anadolu’daki Türkmen babalarının 

isyanı ve Moğol baskısı sonucu, Anadolu 

önemli ölçüde sarsılmı  ve 1243 Kösedağ 

Sava ı’nı takiben, Dersim ve civarı da Mo-

ğol hâkimiyetine girmi tir. 1250 tarihinden 

sonra bu bölge İlhanlı nüfûz sahasına dahil 

olmu tur. İlhanlı döneminde de bu devletin 

baskısından kaçan a iretler Dersim bölgesi-

ne sığınıyorlardı. 1259 yılında Hulâgu’nun 

oğlu Ye mut, Erzincan valisi olup, Dersim 

Türkleri üzerine bir ordu göndermi  ise de 

bu ordu ba arı elde edemeden geri dönmek 

zorunda kalmı tır. Yine bu dönemlerde 

5 1921 Mart ayında ba layan Koçgiri isyanı sonrası 
3.10.1337 (1921) tarihinde TBMM’de söz konusu hadi-
seler görü ülürken, Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey 
de söz almı  ve bölgede ba  gösteren isyan hareketi-
nin tarihî geli imini izah etmi tir. Hasan Hayri Bey’in 
görü leri de, Dersim bölgesinde ya ayan a iretlerin 
büyük bir bölümünün Horasan bölgesinden geldik-
leri yolundaki görü leri desteklemektedir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. TBMM, Gizli Celse Zabıtları, Cilt II, An-
kara, 1980, s. 252-253. 
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Ni abur’dan Anadolu’ya gelen Hacı Bekta  

Veli, 1264 yılında Erzincan’dan geçerken 

bir halifesini Dersim bölgesine göndermi  

ve bu bölgede derin izler bırakmı tır (Fırat, 

1983: 68).

Dersim bölgesindeki İlhanlı hâkimiye-

tini, Eretna beyliği ve Mutahharten Emirli-

ği hâkimiyetleri izlemi , Kadı Burhaneddin 

bu son emirliği kendine bağlayarak bölge-

yi kısa bir süre için eline geçirmi tir (Yücel, 

1982 2-8).

1387 tarihinde doğu illerine Timur akın-

ları ba lamı , bu bölgenin kuzeyinde ya a-

yan birçok Türk boyu ve Akkoyunlu a iret-

leri Timur’un ordusu önünden kaçarak Der-

sim bölgesine ve Sivas tarafl arına sığınmı -

lardı. Timur’un Anadolu’daki faaliyetleri 

Osmanlı Devleti’ni harekete geçirmi , ancak 

l402 Ankara Sava ı’ndan sonra Osmanlılar 

tamamen sindirilmi tir. Bunu takiben do-

ğudaki a iret ve beylikler arasında sava lar 

ba lamı tır. Bu arada Dersim’deki a iretler 

de birbirine dü mü , Nazımiye civarında 

bulunan Hormeklilerle, Haydarân ve Alan 

a iretleri arasında iddetli çatı malar olmu -

tur. Hormekli Kara Yakup daha sonra Der-

sim a iretlerini idaresi altında toplamı  ve 

İlbeyi olmu tur (Fırat, 1983: 91). 

Doğu Anadolu’da Timur’un egemenlik 

yıllarında iki ayrı güç belirmi tir. Bunlardan 

Karakoyunlular, Erzurum, Erzincan, Sivas 

ve Dersim dolaylarına, Akkoyunlular ise 

Diyârbekir bölgesine yerle mi lerdir (Sü-

mer, 1967: 36-37; A an, 1992: 88). Bu iki toplu-

luk da Doğu Anadolu’ya yerle ir yerle mez 

ba lıca iki rakip güç haline gelerek devamlı 

olarak birbirleriyle mücadele etmi lerdir. 

Akkoyunlular’ın bölgedeki hâkimiyetleri 

1473 tarihine kadar devam etmi , bu tarihte 

Osmanlı Devleti’ne mağlup olunca, dağılan 

Akkoyunlular’ın ve onlara destek verenlerin 

bir çoğu Ovacık ve Pülümür’e sığınmı lar-

dır (Ağar, 1940: 27). Öte yandan ah İsmail 

İran’daki Akkoyunlu tahtını ele geçirdikten 

sonra Doğu Anadolu’yu da almak üzere 

harekete geçmi ti. Bu sırada Dersim a iret-

leri birle mi ler ve saldırılara kar ı koymak 

için önemli geçitleri tutmu lardı. ah İsma-

il özellikle Dersim bölgesindeki a iretleri 

kendi yanına çekmek için çok uğra mı  ise 

de tam bir hâkimiyet kuramamı tır. Os-

manlı Devleti kendisini ciddî bir ekilde 

tehdit eden bu Safevî tehlikesini ancak l5l4 

yılındaki Çaldıran Sava ı ile ortadan kal-

dırmı tır (Tekindağ, 1967: 49-76). Bununla 

birlikte bu dönemde Yavuz tarafından, ah 

İsmail’e yardım ettikleri için cezalandırılan 

birçok a iret Dersim dağlarına yerle mi -

lerdir (Akgül, 1992: l6; Fırat, 1983: 96). Bu 

tarihten sonra Dersim dağlarına çekilen bu 

a iretler Türkçeyi ve Türklüğü unutmu lar 

ve Alevîliğe sarılmı lardır. Bu a iretlerin 

yegâne temas ettikleri kimseler Kormanço 

(Kırmançi) ve Zaza kabileleri olmu , bunlar-

la konu urken bunların dillerinden aldıkları 

kelimeleri kendi dillerine karı tırmı lardır 

(Fırat, 1983: 96-97).

1515 tarihinden itibaren Osmanlı hâki-

miyetine geçen Dersim bölgesi, bu tarihten 

sonra bir nevi kendi kaderine terk edilmi  

ve ancak a iretlerin asayi sizlik faaliyetleri 
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ile ilgili olarak gündeme gelmi tir. Dola-

yısıyla Dersim bölgesi tarihini bu bölgede 

ya ayan a iretlerden ayırmak mümkün de-

ğildir. Bu bölgenin coğrafî konumu, çe itli 

sebeplerden dolayı a iretlerin bu bölgeye 

yerle melerine yol açmı tır.

Anadolu’nun Türkle mesine paralel 

olarak, bu bölgede de bazı yerle meler ger-

çekle mi tir. Ancak, çok daha önceleri bu 

bölgeye gelen bazı Türk gruplarının da tesir-

lerini göz ardı etmemek lâzımdır. Bununla 

birlikte esas yerle im 1087 tarihinden sonra 

olmu tur. Dersim mıntıkasındaki hareketli-

lik XIII. yüzyılla birlikte daha da artmı tır. 

XVI. yüzyıla gelinceye kadar bölgeye deği-

ik zamanlarda ve deği ik sebeplerle pek 

çok Türkmen grubu yerle mi  ve bu gruplar 

arasındaki mücadeleler Osmanlı döneminde 

de devam etmi tir. Bu açıdan bakıldığında, 

bölge tarihinde a iretlerin ıslahı, a iretlerin 

e kıyalık faaliyetleri ve bunlara kar ı alınan 

askerî tedbirlerin büyük bir önem kazandığı 

görülmektedir.

XIX. yüzyılda Dersim bölgesindeki a i-

retler, iki ana bölümde incelenmi tir. Birinci 

kısımda bölgedeki a iretlerin faaliyetleri ve 

kar ı tedbirler, ikinci kısımda ise bölgedeki 

a iretlerin dağılımı üzerinde durulacaktır.

II. DERSİM BÖLGESİNDEKİ 

A İRETLERİN FAALİYETLERİ 

1. XVI. Yüzyıl - XIX Yüzyıl 

Arasında A iretler

Bölgede Osmanlı hâkimiyetinin ba -

lamasından önce cereyan eden Osmanlı-

Safevî mücadelelerinin, daha sonraki dö-

nemlere tesirleri oldukça olumsuz olmu tur 

(Mehmed Zülfü, 1994: 60). Bu dönemde bazı 

a iretlerin Osmanlı Devleti’nden korkarak, 

Dersim’in sarp arazisine çekildikleri bilin-

mektedir.

Osmanlı Devleti özellikle a iretlerin 

iskânında, siyasî, iktisadî ve içtimaî duru-

mun deği mesine paralel olarak farklı po-

litikalar takip etmi tir (Halaçoğlu, 1988: 2). 

Bölge Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra 

Pir Hüseyin Bey’e tevcih edilmi  ve onun 

vefatını takiben evlâdları arasında taksim 

edilmi tir. Bununla birlikte bölgede ya ayan 

a iretleri bir disiplin altına almak mümkün 

olmamı tır. 1788-1789 tarihlerinden sonra 

yapılan idarî düzenlemeler içerisinde kay-

makamlıkların, mahallî beylere tevcih edil-

mesi Ağa ve Seyyidlerin büyük bir nüfûz 

kazanması bölgedeki asayi sizliği daha da 

arttırmı tır (Mehmet Zülfü, 1994: 58-59). 

Zira XIX. yüzyılda bölgede meydana gelen 

isyanların ba lıca sebebi, bu bölgenin uzun 

bir dönem a iret hayatını muhafaza etmesi 

ve bir de bölgenin isyanlara elveri li coğrafî 

konumudur.

XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye 

kadar geçen süre içerisinde bölgedeki a i-
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1. eyh Hasanlu A ireti  Konar-göçer Yörükan (Yörük) ekrâdı ta’ifesi

2. Felanî (Felakî) A ireti Yörükân (Yörük) ekrâdı

3. Ferhad U ağı A ireti Türkman (Türkmen) ekrâdı

4. Seyyidanlu A ireti Konar-göçer Yörükan (Yörük) ekrâdı

5. am U ağı A ireti Türkman (Türkmen) ekrâdı

6. Koçoğlu A ireti Türkman (Türkmen) ekrâdı

7. Bahtiyarlu A ireti Türkman (Türkmen) ekrâdı

8. Abbaslu Cemaati Yörükan (Yörük) ta’ifesinden

9. Dersimli (Dirsimli) A i. Türkman (Türkmen) ekrâdı

retler ve faaliyetleri hakkında fazla bir bil-

gi bulunmamaktadır. Bu döneme gelinceye 

kadar a iretler hakkında; A iret Sayım Def-

terleri, Piyade Hâne Defterleri ve Güherçile 

Hâne Defterleri’ne bakılabilir. Ancak, Der-

sim mıntıkası a iretleri hakkında söz konusu 

kaynaklardan da sağlıklı bir bilgi elde etmek 

mümkün olmamı tır. Bununla birlikte Cev-

det Türkay’ın Osmanlı Ar iv belgelerinden 

tespit ettiği Dersim bölgesinde ya ayan a i-

retler ve cemaatler unlardır (Türkay, 1988; 

Ri vanoğlu, 1994: 893-970):

Osmanlı tahrîr defterleri incelendiğinde, 

oymak, a iret ve cemaat deyimlerinin çoğu 

kere aynı mânâlarda kullanıldığı dikkat çek-

mektedir. Bazen bir “boy” olarak gösterilen 

topluluk bazen “a iret veya oymak” olarak 

gösterilmi tir. Yine tahrir defterinde, oy-

mak, a iret ve cemaatler, “Türkmen Ekrâdı, 

Yörükân Ekrâdı, Ekrad veya Ekrad Türkmanı, 

Ekrad Yörükanı, Türkmân Ekrâdı Yörükânı“ 

gibi adlarla adlandırılmı lardır. Buradaki 

farklı adlar altındaki isimlendirme Türk a i-

retlerinin “yerle ik ve konar göçer” toplum 

olmalarına göre yani sosyo-ekonomik hayat 

tarzlarına göre olmu tur (Ri vanoğlu, 1994: 

861-864; Komisyon, 1986: 66-67).

Osmanlı kayıtlarında özellikle Dersimli 

(Desimli) a ireti için verilen bilgiler olduk-

ça önemlidir. Zira “... Türkmân ekrâdı top-

luluğundan olan Okçu İzzeddinli a iretine 

bağlı Disimli a iretinin ekserisi çift ve dâm 

sahibi olup altun ve gümü  i leri ile uğra-

ırlar...”, eklinde verilen bilgilerde, bu a i-

retin Okçu İzzeddinli a iretine bağlandığı 

görülmektedir. Anadolu’nun Türkle me-

sine paralel olarak, Anadolu’daki a iret ve 

cemaatler arasında sık sık adı geçen “Okçu 

İzzeddinlü” a iretinin MS. iki yüzlü yıllarda 

Orta Asya’da ya adığını gösteren kayıtlar, 

Dersimlü a iretinin de Orta Asya men e’li 

olabileceğini akla getirmektedir (Seferoğlu, 

1982: 69).
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Osmanlı hâkimiyeti süresi içerisinde böl-

gede ya ayan a iretlerin faaliyetleri hakkın-

da ancak XVIII. yüzyıl ile birlikte bilgi sahibi 

olmaktayız. Bu bilgiler ise a iretlerin bölge-

deki e kıyalıkları ile ilgilidir. Mesela, 1705 

yılında eyh Hasanlı a ireti, Malatya kazası-

na bağlı Gerger’de sakin iken, Çemi gezek, 

Pertek ve Sağman kazalarına bağlı köylere 

girip ahalisini sürgün etmi ler, Çemi ge-

zek kadısının ikâyeti üzerine eski yerlerine 

dönmeleri emredilmi ti (Halaçoğlu, 1988: 

50).6 Ancak, Haziran 1726 tarihli bir belge-

den anla ıldığına göre, Çarsancak kazası 

ahalisi Divân-ı Hümâyûn’a gönderdikleri 

arzlarında, o yörede bulunan eyh Hasanlı 

a iretinin e kıyalık yaptığını belirtmi ler, bu 

a iret yüzünden can ve mal güvenliklerinin 

kalmadığını bildirmi ler ve bu a iret üze-

rine gönderilen askerlerin bile onlarla ba  

edemediklerinden dolayı, Erzurum ve Di-

yarbekir eyaleti valilerinin bunların hakkın-

dan gelmeleri için ferman gönderilmesini 

talep ederek, bu gibi a iretlere uygulandığı 

üzere, a iret ileri gelenlerinin idam edilme-

sini ve diğerlerinin de sürgün edilmesini ta-

lep etmi lerdir (Ba bakanlık Osmanlı Ar i-

vi, Cevdet Dahiliye, No: 14257). Yine Mayıs 

1732 tarihli bir hükümde, eyh Hasanlu ve 

Dersimlü e kıyasının yine bu bölgede aha-

liyi rahatsız ettiği ve bunun önlenmesi em-

redilmekteydi ki, bundan da eyh Hasanlu 

6 eyh Hasanlı a iretinin Malatya Sancağı’na yer-
le tikleri tarih, Dersim mebusu Hasan Hayri Bey’in 
verdiği bilgilere göre, Sultan II.Bayezıd dönemi yani 
1481-1512 tarihleri arasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
TBMM, Gizli Celse Zabıtları, Cilt II, Ankara, 1980, s. 
252-253. 

a iretinin Dersim bölgesinden çıkartılama-

dığı anla ılmaktadır (BA., Cevdet Dahiliye, 

No: 1697).

XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren 

Keban ve Ergani bakır madenlerinin büyük 

bir önem kazandığı ve buna paralel olarak 

çevredeki e kıyalık hareketleri konusunda 

devletin bazı tedbirler aldığı görülmektedir. 

Zira madenlerin i letilmesi bu bölgedeki 

güvenliğin sağlanmasına bağlıydı. Keban 

madeninin ihtiyacı olan kömürü Çarsancak 

kazasındaki köylerin halkı tedarik etmek-

teydi. Ancak Dersim bölgesinde ya ayan 

a iretler bu dönemde çevre halkına büyük 

zararlar vermekte ve bu da ikâyetlere yol 

açmaktaydı. Mayıs 1732 tarihli bir Hatt-ı 

Hümayun’dan anla ıldığına göre, Keban 

Madeni Voyvodası el-Hâc Osman Ağa, pa-

di aha sunduğu bir arzda; bu yöredeki eyh 

Hasanlı ve Dersim a iretlerinin yöredeki 

ahaliye rahat vermediklerini, onların ma-

lına, canına musallat olduklarını, bunların 

zarar ve ziyanlarının önüne geçilmesini is-

temi  ve bunun üzerine gönderilen ferman 

gereğince, bölgenin asayi inin sağlanmasıy-

la el-Hâc Osman Ağa’nın görevlendirildiği 

belirtilerek, diğerlerinin ona yardım edilme-

si emredilmi tir (BA., Cevdet Zabtiye, No: 

1697).7

7 “…kazâ-i mezburda vâki eyh Hasanlu ve Dersim-
li e kıyaları öteden beri o havalinin ahali ve reâyâ ve 
sükkân ve berâyasına musallat olub fukara ve zuâfânın 
emval ve erzakların nehb garet ve ehl-i ıyâllerin sir-
kat ve esîr itmek âdet-i müstemirreleri olmağla leyh 
ü nehâr sevâkin ve ahalinin e kıyâ-yı mezbûrenin 
nizâmlarıçün emr-i erîfi m sudûriyle…”.
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1 ubat 1751 tarihli bir arz-ı hâlden 

anla ıldığına göre, eyh Hasanlu ve Der-

simlü e kıyası, Çarsancak kazası köyleri-

ne saldırmı lar ve “... Kurâ-yı merkûmeyi 

bi’l-külliye virân ve harap ...” etmi ler, on 

üç köy halkı bu yüzden peri an olmu tu. 

Bunun üzerine Maden Emini, Palu Hâkimi, 

Kemah Voyvodası, Erzincan Ayanı ve Kığı 

Beyi’ne bu saldırıların önlenmesi için emir-

ler gönderilmi ti (BA., Cevdet Zabtiye, No: 

2047).8 Dersimlü ve eyh Hasanlu e kıyası 

1762 senesinde Van muhafızı Zaralı-zâde 

Feyzullah Pa a tarafından nezre bağlanmı , 

ancak Çarsancak Voyvodası İsmail nezre 

bağlanan (sürgün edildikleri yere girme-

meye razı olup, girdikleri takdirde kabul 

ettikleri parayı ödeme eklinde) e kıyayı 

etrafına toplayıp, e kıyalığa te vik ile eyh 

Hasanlu ve Dersimli e kıyası ba ta Sağman 

kazasına bağlı Rum Keyfi , İbrikan, İncük 

ve Vahda köylerine saldırmı  ve bu köyleri 

yağmalamı tı. Daha sonra Çemi gezek ka-

zasına bağlı Abduh nahiyesi köylerini basan 

e kıyalar, buradaki insanları sebepsiz yere 

öldürmü ler ve hayvanlarını gasbetmi ler-

di. Ayrıca Eğin kazasına bağlı Küskan kö-

8 (BA., Cevdet Zabtiye, No: 2047). Temmuz 1745 
(Evasıt-ı Receb 1158) tarihli aynı belgenin ekinde yer 
alan Çarsancak Voyvodası Kara Çorlu Mustafa’ya 
gönderilen bir Hatt-ı Hümayun’dan, Keban madenle-
rinin i letilmesinde, çevredeki eyh Hasanlı ve Der-
simli a iretinden bazı e kıyanın, madencilere engel 
olduğu gibi oradan geçen Müslüman hacıların ve 
gelip geçen yolcuların parasını, malını zorla aldıkları 
gibi, bazılarını öldürdükleri de anla ılmaktadır. “… 
hüccâc-ı müslimîn ve sair ebnâ-i sebil ve ibhadullahın 
tariklerin kat’ âdet-i müstemirreleri olan katl-i nüfus 
ve nehb-i garet-i emvâ müslimîne cesâret…” . 

yünde de dört ki iyi öldürmü ler ve malla-

rını yağmalamı lardı. Bu tecavüzlerden çok 

muzdarip olan ahalinin ikayeti üzerine, Ni-

san 1763 tarihinde Diyârbekir eyaleti valisi 

Mustafa Pa a’ya gönderilen hükümde, “... 

ma’lûm-ı hûmâyûnum olduğuna binâen eşkıyâ-i 

merkûmun üzerine varulub ahz ve gasb eyle-

dikleri emvâl-i ‘ibâd ma’rifet-i şer’le istirdâd ve 

ashâbına redd ve madde-i katl dahî muktezâ-yı 

şer’-i mutahhar fasl ve rü’yet olunarak eşkıyanın 

‘ukûbat-ı lâyıkaları ...” nın icra edilmesi isten-

mi tir. Ayrıca kaza beylerinin de adamları 

ile tam silâhlı olarak, “... eşkıyâyı ele geçürüb 

‘alâ-eyyehî-hâl...” cezalandırmaları ve ayrıca “... 

ve katl maddesi dahî muktezâ-yı şer’î enver üzre 

rü’yet ve ihkâk-ı hak olunarak cezâya müstehak 

olanların tertib-i cezâlarına mübâderet...” edil-

mesi de emredilmekteydi (BA., Cevdet Da-

hiliye, No: 924).

Ağustos 1780 (Evasıt-ı Ramazan 1194) 

tarihli, Gümü hane, Kuzican, Kuruçay, Ke-

mah, Gürcasis, Çemi gezek, Eğin, Erzin-

can ve Tercan kazası ahalisinin sundukları 

bir arzdan anla ıldığına göre, Gümü ha-

ne, Kuruçay, Kemah, Çemi gezek, Eğin, 

Erzincan ve Tercan ilçeleri ahalisi Divân-ı 

Hümâyûn’a sundukları üç dilekçelerinde: 

eyh Hasanlı, Dersimli, Güvenli, Hiranlı, 

Kuvanlı, Zirkanlı ve Düçekli a iretlerinin 

yöre ahalisine sürekli saldırdıkları, can, mal, 

namus güvenliklerinin kalmadığı, bu yüz-

den ahali ba ka yerlere göç etmeye ba la-

dığından sözü edilen a iretlerin buralardan 

ba ka yerlere sürgün edilmesi istenmektey-

di. Aynı tarihli Erzurum valisine yazılan bir 

fermanla, “…Kuzican ve Kemah ve Gürcanis 

derunlarında bulunan ekrâd ile Kemah ve Er-
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zincan Boğazı’nda ve Sarıkaya’da oturan ekrad 

hulûl-ı bahara dek etrafl arını ihâta mezkûr eyh 

Hasanlu ve Dersimlü ve Güvenlü ve sâir mahal-

lerdeki ekrâd-ı şekavet mu’tâdın dahi bi-mennihi 

teâlâ evvel bahar bu yerlerden kaldırılmaları ve 

başka yerelere iskân edilmeleri…” emredilmi -

tir (BA., Cevdet Dahiliye, No: 5657).

Osmanlı Devleti bu bölgedeki a iretle-

rin ıslahı konusunda çok sert tedbirler alma-

sına rağmen, ba arılı olamamı tır. Nitekim 

14 ubat 1782 tarihinde Erzurum valisi Mus-

tafa Pa a’ya gönderilen bir hükümden, eyh 

Hasanlu ve Dersimli a iretlerinin bu tarih-

lerde Ovacık ve çevresinde e kıyalık yaptık-

ları ve özellikle de Kuruçay, Kığı ve Kuzican 

ahalisinin bu a iretlerden rahatsız oldukla-

rı anla ılmaktadır. Erzurum valisi Mustafa 

Pa a, a iretlerin ıslahı ile görevlendirilmi  

ve halk söz konusu e kıyanın oturdukları 

köylere sokulmaması için 15.000 kuru  nez-

re9 bağlanmayı kabul etmi ti. Ayrıca gelen 

emirde a iretlerin ıslahı mümkün olmaz ise 

sakin oldukları köylerin yıkılması ve yakıl-

ması emredilmekteydi10. 

Ancak alınan sert tedbirlere rağmen ba-

arılı olunamamı tır. Mayıs 1787 (Gurre-i 

9 Nezir: Bir eyi yapmama kar ılığında kendi rızasına 
dayalı olarak ahd ettiği bir yaptırım yani müeyyide-
dir.

10 “... Sâkin oldukları mahallerini hedm ve ihrâk ve 
bu vechile kazâ-yı mezbûru ekrâd-ı bed-nihâdiden 
tahlîs ve err ve mazarratları def’ ve ref’ olunduktan 
sonra fî-ma-ba’d o makûle ekâvet- iârların kura-i 
merkûme duhûline ruhsat verilmemek ferd-i vâhidi 
istishâb ve meks ihdâs ittirmek ve ele getirdiklerinin 
cezâları tertib olunmak artıyla ...” BA., Cevdet Zabtiye, 
No: 1094.

a’ban 1201) tarihli Keban ve Ergani Maden 

Emini Hacı Ali’nin Divan’a gönderdiği bir 

rapordan anla ıldığına göre, yöredeki a i-

retlerin bu madenlerin i letmesinde devle-

te birçok güçlükler çıkardıkları gibi, kendi 

aralarında da anla amadıkları, sürekli sava  

halinde bulundukları belirtilmekte ve eyh 

Hasanlı ile Dersimli a iretlerinin inançları-

nın eriata aykırı olduğundan, Ebu Bekir, 

Ömer ve Osman’ın halifeliğini tanımadık-

larından bahsedilerek, ne yapıp edip, bun-

ların hakkından gelinmesi istenmekteydi 

(BA., Cevdet Zabtiye, No: 3484). Yine Mayıs 

1787 tarihli bir defterden anla ıldığına göre 

bu dönemde eyh Hasanlı a iretinin üzerine 

gidilmi  ve 32 a iret mensubu öldurülerek 

bunların ba ları kesilmi ti (BA., Cevdet Zab-

tiye, No: 576).11 Ancak alınan bütün bu ted-

biler a iretlerin bölgedeki asayi sizliklerini 

önlemeye yetmemi tir. Zira Ocak 1793 (25 

Cemaziye-l-ahir 1207) tarihli Çemi gezek 

ve Çarsancak kazaları ahalisinin, Divân-ı 

Hümâyûn’a sundukları bir arîzadan (arz u 

hal) anla ıldığına göre; Çemi gezek ve Çar-

sancak ilçeleri ahalisi, eyh Hasanlı, Der-

11 BA., Cevdet Zabtiye, No: 576. “… eyh Hasanlu ve Du-

çek eşkiyaları dimekle ma’ruf şekavet-pişelerin ser-gerde-i 

gürùh-ı bed- mekruhlarının ser- maktù’ a-i menhusaları 

defteridir. Topuzlu oğlu Alişer, at oğlu Ali, Laçinoğlu 

Sencu, Garganlu Mehmed oğlu Saru, Topuzlu oğlu Meh-

med, Laçin oğlu Ali, Hançunun oğlu Ahmed, Hurşunun 

oğlu Gülabi, İbrahim Maksunun oğlu Ali, Garaz oğlu Ali, 

Zekinün oğlu Veli, Mahmud oğlu Mustafa, Öksüz oğlu 

Ali, Zivanlı Süleyman, Edillü Hamzanın oğlu Bertal, Gen-

cunun oğlu İsmail, Kara Memonun oğlu İibrahim, Edillü 

Mustafa, Laçinuşağı Bozu, Liçan oğlu Yirik, Gelanlıçek 

oğlu Müşkirgilli, Veli’nin karındaşı oğlu Salih, Köpüklü 

Ali oğlu İbrahim, eyh Ali Maksu’nun ammisi Mahmud, 

Yusuf Mirzu’nun oğlu Bertal…”.



16

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

simli, Düçekli ve Ovacıklı a iretlerinin yöre 

ahalisine sürekli saldırmaları yüzünden can, 

mal, namus güvenliklerinin kalmadığından 

bahisle, bu a iretlerin haklarından gelinme-

si için 6 yıl önce Dîvân-ı Hümâyûn’a bir arz 

sunduklarını belirtmi ler ve bunun üzerine 

gerekenin yapılmasına ili kin ferman gön-

derilmesine rağmen, 6 senedir çe itli sebep-

ler yüzünden bunun gerçekle mediğini ve 

adı geçen a iretlerin saldırılarını artırdıkça 

artırdıkları, bu yüzden gerekenin yapılma-

sı için yeniden ferman gönderilmesini iste-

mi lerdir (BA., Cevdet Dahiliye, No: 13821) 

1798 tarihinde bu bölgede görevli ki ilere 

gönderilen bir fermanla eyh Hasanlı ve 

Dersimli a iretlerinin bölgedeki e kıyalıkla-

rının önlenmesi için gereken bütün tedbirle-

rin alınması istenmi  ise de bu sefer de ba-

arılı olunamamı tır (BA., Cevdet Dahiliye, 

No: 15197).12

1824-826 tarihleri arasında Diyârbekir 

eyaleti valisi olan Salih Pa a aynı zamanda 

Maden-i Hûmayun Emaneti Emini idi (Yıl-

mazçelik, 1995: 176-177). Salih Pa a 1824 tari-

hinde Dersim bölgesinde bulunan bazı e kı-

yaların ıslahına memur edilmi  ve Ovacık’a 

gelmi ti. Ancak harekât ba layacağı sırada 

Rus muharebesi zuhur edince, kuvvetlerini 

alarak cepheye gitmi  ve böylece a iretleri 

ıslah te ebbüsü yarım kalmı tır (Mehmet 

Zülfü, 1994: 60).

12 “…taife-i ekraddan katl-i nüfus ve gasb-ı emvâl ve hetk-i 

a’râz ve ihrâk-ı büyût ve kurâ yakan ve tecrîm-i fukarâ mi-

sillü gûnâ gûn habâset ve şenâatâ ibtidâr üzere olan eyh 

Hasanlu ve Dersimlü ve Düçekyurdu aşireti eşkiyasının 

te’dîbleri ve gûşmalleri husûsına…”.

Yukarıda verilen bilgilerden de anla-

ılacağı üzere, XIX. yüzyılın ikinci yarısına 

gelinceye kadar, Osmanlı Devleti’nin, Der-

sim mıntıkasında ya ayan a iretler üzerinde 

tam bir denetimi söz konusu değildir. Ya-

pılan e kıyalıklara bağlı olarak, a iretler ce-

zalandırılma yoluna gidilmi , yani bölgede 

meydana gelen hadiseler kuvvet kullanıla-

rak önlenmeye çalı ılmı tır.

Buraya kadar verilen bilgilerden de an-

la ılacağı üzere, Dersim Sancağı’nda bulu-

nan a iretler; 

 eyh Hasanlı, 1. 

 Dersimli a iretlerinden olu mak-2. 
taydı. 

Ancak bu iki büyük ubeye mensup ol-

mayan bazı a iretler de XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında Dersim Sancağı’nda bulunmak-

taydı. Bununla birlikte XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında Dersim Sancağı’ndaki a iretlerin 

büyük bir bölümünü, eyh Hasanlı ve Der-

simli a iretlerine bağlı a iretler meydana ge-

tirmekteydi.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nda bulunan a iretler gerek konu 

ile ilgili ar iv vesikalarından13 ve gerekse 

diğer kaynaklardan tespit edilmi tir. Buna 

göre, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nda bulunan a iretler unlardır:14

13 Konu ile ilgili ar iv vesikaları için bkz. İbrahim Yıl-
mazçelik, Osmanlı Devleti Döneminde Dersim Sanca-
ğı, Ankara, 2011.

14 Dersim a iretleri için bkz. Mehmet Zülfü, Dersim 
Tarihi, s.85-90; Nuri Dersimi, Dersim, s.46-56; Ayrıca 
bkz. Ali Kemalî, Erzincan Tarihi, İstanbul, 1932.
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XIX. YÜZYILIN İKİNCİ 

YARISINDA DERSİM 

SANCAĞI’NDAKİ A İRETLER

EYH HASANLI

I. SEYYİDANLI

 1. Kalan15

  a) Balu ağı 16

  1. Ula lar

  2. Seyit Kemaller

  3. Satkan

  4. Mak olar

 b) Keçel U ağı17

  1. Hır

  2. Pirim

 c) Abbas U ağı18

 d) Mir Mevan (Birmanlı)

 e) Cüz Oğlu

 f) Bozkanlı (Bazukanlı)

 

15 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçesi 
Burnak, Yeniköy, ahverdi, Mollaaliler köyleri.

16 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçesi 
Yakatarla, Cevizlidere köyleri ve mezraları.

17 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçe-
si, Yakatarla, Balveren, Çat, Eğimli, Akta  köyleri ile 
mezraları.

18 Ovacık köylerinden Dumantepe, Ağaçpınar, Ça-
yüstü, Yoncalı, Turunoba ve mezraları ile Hozat’a 
bağlı Geçimli, Buzlupınar ve Dikenli köylerinde ika-
met etmektedirler. 

g) Beyt U ağı (Beyit U ağı)19

  1. Molla Mehmed Oğlu

  2. Süleyman Oğulları

  3. Hol U ağı

  4. Kerim Oğulları

2. Arslan U ağı20

 a) Pir Sultanlı 21

 b) Gedikli Hasan

 c) Yağmurlu Ağa

 d) Kozlucan

3. Bezkar U ağı22

 a) Han U ağı

 b) Söyüdlü Ağası

 c) Topuzlu

 d) A uranlı

4. am U ağı23

 a) Küçükler

 b) Diker U ağı

 c) Zekeriyya

19 Ovacık ilçesi Gözeler, Pa adüzü, Akyakık köyleri.

20 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçesi 
Güneykonak, Kozluca, Çakmaklı, Yaylagülü köyleri 
ve mezraları.

21 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Mazgirt ilçe 
merkezi, Yeldeğen köyü, Pülümür Dereboyu köyü.

22 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçesi 
Topuzlu, Cevizlidere, Söğütlü, Çakmaklı köyleri.

23 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçe mer-
kezi, Hozat ilçesi Kurukaymak köyü.
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5. Maksud U ağı (Kav U ağı)24

 a) Resik U ağı25

 b) Ferhad U ağı26

 c) Holik U ağı

 d) Tat U ağı

 e) Bozik U ağı

 f) Kocakırlar

 g) Laçin U ağı27

 h) Han Oğulları

 ı) Pezkevran

 j) Sinkan

6. Koç U ağı28

 a) Resik U ağı

 b) Seyyid Han U ağı

 c) Maksud U ağı

 d) Gedik U ağı

 e) İsmail U ağı

 f) Ninik U ağı

 g) Ninik Oğulları

24 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Ovacık ilçe mer-
kezi, Karayonca, Büyükköy, Aslandoğmu , Ye ilyazı, 
Ziyaret köyleri.

25 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Çemi gezek il-
çesi Pa acık ve Anıl köyleri.

26 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Hozat ilçesi 
Çağlarca Bucağı, Kalecik, Altınçevre köyleri, Çemi -
gezek ilçesi Akirek köyü.

27 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Merkez ilçeye 
bağlı Aktulak, Kopuzlar, Ovacık ilçesi Yoncalı, Buzlu-
tepe, Çalba  köyleri.

28 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Hozat ilçesi Ye-
niba , Çemi gezek ilçesi Tekeli, Anıl, Peydere köyleri 
ve mezraları, yaz aylarında Ormanyolu köyü Alibo-
ğazı yaylasına çıkar.

 II. EYH HASANLI

 1. Abbasanlar

 a) A ağı Abbas U ağı

  1. Zeynolar

  2. Zeymaklar

  3. Hasi İbrahimler

  4. Zımcıklar

 b) Yukarı Abbas U ağı

  1. Surlu Mustafa Ağalar

  2. İlgör Ağalar

  3. Seyyid İbrahim

  4. İlksor

2. Kırganlı29

 a) atıroğulları

 b) Garip U ağı

 c) Miroslar

 d) eyhkanlı

 e) Saruhanlı

 f) Zokgeli

 g) Halilanlı

3. Laçin U ağı

 a) Kulular

 b) Hakolar

 4. Ferhad U ağı

 a) Kahraman Ağalar

 b) Ali er Oğulları

 c) Diyab Ağalar

29 Hozat ilçesi Geyiksuyu bucağı, Okurlar, Eğriya-
maç, Düzpelit köyleri.
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 d) Küçük Aliler

 e) Zelkanlı

 f) Zengüler

 g) Kakmiller

 h) Temurlar

5. Karaballı30

 a) A ağı Karaballı

  1. Kidanlı

  2. Yulanlu

  3. Lolanlı31

  4. Ate  U ağı

  5. Kangolar

  6. Ali Kekolar

  7. Tavuklu Kekolar

  8. Gedikler

b) Yukarı Karaballı

 1. Merzolar

 2. Maholar

 3. Kidanlı

 4. Gedikler U ağı

DERSİMLİ

1. Pilvenk (Pilvank)32

 a) Halifanlı

30 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Hozat ilçesi Ak-
pınar, Beyta ı, Çayta ı, Esenler, Tavuk, Yoğuntoprak 
köyleri.

31 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Nazimiye ilçesi 
Sap, Turnayolu, Pülümür ilçesi Kavuklu, Sağlamta  
köyleri.

32 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Tunceli merkez 
ilçe, Kar ılar köyü, Pertek ilçesi Dere bucağı, Yamaç, 
Ulupınar, Kayabağı, Yalınkaya, Söğütlütepe köyleri.

 b) Zeybanlı

 c) Selmanlı

 d) Ke kek Horanlı

 e) Piranlı33

2. Bahtiyar34

 a) Rotanlı35

 b) Bahtiyarlı

3. eyh Mehmedanlı

 a) eyh Mehmetli

 b) eyh Mamdanlı

4. Karsanlı36

5. Alanlı37

 a) Keraman

  b) Kalman

  c) Gülen

  d) Zülfan

33 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Pertek ilçesi Ka-
yabağı, Sürgüç, Yalınkaya, Yamaçoba köyleri.

34 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Hozat ilçesi 
Sirtikan, Pakire, Torul, Hopik, Kızıl Mezra, Çölkerek, 
Sevge, Ho an, Derikler köyleri ile Hozat’ın Karaoğlan 
köyü.

35 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Pülümür ilçesi 
Süleyman U ağı, Beyca, Mazgirt ilçe merkezi, Tunceli 
merkez, Çiçekli ve Burma Geçit köyleri.

36 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Nazımiye ilçesi 
Doğancık, Güzelpınar, Büyükyurt, Güneycik, Ballıca, 
Be ta ı, Dokuzkaya köyleri.

37 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Pertek’e bağlı 
Dere bucağı, Nazımiye merkez ilçe, Kılköyü, Me eyo-
lu, Güdeç, Atlantı, Sinan, Gürbüzler, Gömemi  köyle-
ri.
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6. Hıranlı (Hayranlı)38

 a) Ketan

 b) Bamir

 c) Bat

7. Demnanlı (Demenan)39

 a) Mistikan

 b) Kırtan

 c) Balkan

 d) Muran

8. Lolanlı

9. Haydaranlı40

 a) Haydaranlı

 b) Hüseynanlı

10. İzolu41

 a) Küdan

 b) Hamam

 c) Dervi

 e) Gergir

38 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Mazgirt ilçesi 
Bulgurcular, Avunca, Alanyazı, Oymadal, Ataçınar, 
Akdüven, Gelinpınar, Göktepe, Örs, İbimahmut köy-
leri.

39 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Merkez Gök-
çek, Çıralı, Uzuntarla, Turu mek köyleri, Mazgirt ilçe-
si Örs ve Balkan köyü.

40 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Merkez ilçe 
Alacık, Karagöl, Gökçek köyleri, Pülümür, Nazimiye 
ilçesinin Kervan, Balpayam bucağı.

41 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Mazgirt ilçe 
merkezi, Ortahamam, Ku aklı, Anıtçınar, Güneyhar-
man, Geçitveren köyleri, Darıkent bucağı.

11. âdili42

 12. Yusufanlı43

 13. Kurey anlı44

 a) Süleymanlı

 b) Hasenan

 c) Kalyan

 d) Mevalyan

 e) Aliyan

 f) Gülnan

14. Çarikli (Çarek/Çarekli)45

15. eyhanlı

 a) Hasan

 b) Fındık

 c) Gülâbi

16. Balabanlı46

 a) Almatlı

 b) Alotağı

 c) Ferhad U ağı

 d) Süleyman U ağı

42 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Mazgirt ilçesi 
Kızılkale, Akkavak, Gelinpınar, Örs, Yazeli köyleri.

43 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Merkez ilçe, 
Sütlüce bucağı, Örenönü, Suvat, Baldan, Uzuntarla, 
Güleç, Çalkıran, Babaocağı köyleri.

44 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Merkez ilçe Çi-
çekli bucağı, Yolkonak, Kopuzlar, Kanoğlu, Burma-
geçit, Doluküp, Çalkıran, Erdoğdu, Nazimiye ilçesi 
Dallıbahçe, Yazgeldi, Mazgirt ilçe merkezi, Kalaycı, 
Akyünlü, Aslanyurdu köyleri ve mezraları.

45 Yerle ik oldukları yerler: Pülümür ilçesi Bozağa, 
ampa a, Hasangazi, Karaderbend, Yelekli, Kabayel 

köyleri.

46 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Pülümür ilçesi 
Kırme e, Dağyolu, Dereköy, Ünveren, Elmalı, Yeni-
köy, Küllüce, Bardakçı köy ve mezraları.
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17. Sur U ağı (Çibanlı)47

 a) Gevran

 b) eyh

 c) Bazan

 d) Milli

18. Arilli (Arıllı)48

 a) Abbasan

 b) Ferhadan

 c) Mahmudan

 d) Ciban

 e) Arslanan

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nda tespit edilen a iretlerin bu böl-

geye nereden gelip yerle tikleri konusun-

daki fi kirleri iki maddede toplamak müm-

kündür. Buna göre, bir kısım ara tırmacılar 

bazı a iretlerin köklerini hicri onuncu yüz-

yılda tarikatların ortaya çıkmasına kadar 

götürmektedirler. Ba ta Ahmed Yesevî ve 

daha sonra Hacı Bekta  Veli’ye bağlanan 

ya Orta Asya’dan yeni gelmi  veya daha 

önce gelerek İran’a yerle mi  olan a iretler, 

Anadolu’nun Türkle mesine paralel ola-

rak, Anadolu’ya gelmi ler ve bir kısmı da 

Dersim mıntıkasına yerle mi lerdir. İkinci 

görü e göre ise, XIII. yüzyılın hemen ba la-

rında Orta Asya’da ba layan Moğol akınları 

47 Yerle ik oldukları yerler unlardır: Mazgirt ilçe 
merkezi, Danaburun, Yazeli, Yenibudak, Demirkazım 
köyleri ve Kocakoç bucağı.

48 Yerle ik oldukları yerler: Pülümür, Çatalkaya, 
Kaymaztepe, Solördek köyleri, Nazımiye, Kapıba ı, 
Demirce, Geri  Hanköy, Yiğitler köyleri ve Dereova 
bucağı.

neticesinde İran’ın Horasan bölgesinde ya-

ayan bir kısım a iretler, Moğol tehlikesin-

den korunmak için oldukça sarp bir arazi-

ye sahip Dersim civarına yerle mi lerdir.49 

Dersim Sancağı’nda ya ayan a iretlerin 

özellikle Dersimli a iretine mensup olanları, 

Horasan’dan geldiklerini kabul etmektedir-

ler (Mehmet Zülfü, 1994: 90; TBMM, Gizli 

Celse Zabıtları, Cilt II, 1980: 252-253). Ayrıca 

Celâlettin Harzem ah’ın hatırası da Dersim 

mıntıkasında uzun süre muhafaza edilmi tir 

(Fırat, 1983: 85; Ali Kemalî, 1932: 46). Bunun 

yanı sıra Tunceli vilâyetindeki yer adlarının 

incelenmesi sonucu, bunların Orta Asya ve 

Horasan’dan izler ta ıdığı da tespit edilebi-

lir (Turan, 1992: 45-58).

Ayrıca a iret adları içerisinde bu bölge 

ile ilgili adların bulunması da dikkat çeki-

cidir (Kırzıoğlu, 1968: 101). Meselâ Dersim 

a iretleri içerisinde de adı geçen Alanlı, 

Hazar Denizi’nin kuzeyinde, Dağıstan’da, 

Kırım’da ya ayan İran men eli Alanların bir 

koludur. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün-

dür.

Dersim Sancağı’nda ya ayan a iretlerin 

bir kısmı ise Yavuz Sultan Selim, ah İsmail 

mücadeleleri sonucu bu bölgeye yerle mi -

tir. Yavuz Sultan Selim’in Doğu seferi sıra-

sında bu bölgeye yerle en a iretler; Çarıklı, 

49 Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Nazmi 
Sevgen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türk Bey-
likleri, Ankara, 1982, s. 11 vd.; M. erif Fırat, Doğu İl-
leri ve Varto Tarihi, Ankara, 1983, s. 83 vd.; M. Salih 
San, Doğu Anadolu ve Mu ’un İzahlı Kronoloik Ta-
rihi, Ankara, 1982, s. 29 vd.; Ahmet Turan, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu, II, Ankara, 1992, s. 20.
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Lolanlı, adili, Arslan U ağı ve Balaban a i-

retleridir. Özellikle bölgenin oldukça sarp 

bir araziye sahip olması Doğu bölgesindeki 

pek çok Alevî a iretlerin bu bölgeye sığın-

malarına sebep olmu tur. Bu a iretler daha 

önceleri bu bölgeye yerle en a iretlerle ka-

rı mı lardır. 

Alevî ve Bekta î olan bu a iretlere kar ı 

Osmanlı döneminde sert bir politika takip 

edilmi  ve arazinin de durumu sebebiyle 

daha sonraki dönemlerde kaderlerine terk 

edilmi lerdir (Fırat, 1983: 89-99).

Dersim Sancağı’nda ya ayan a iretlerin, 

Yavuz Sultan Selim dönemi sonrasında da 

Alevilikle ilgileri devam etmi tir. Bununla 

birlikte Orta Asya men eli âdet ve görenek-

lerini de terk etmemi ler ve bu adetlerini 

Osmanlılar zamanında da devam ettirmi -

lerdir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından iti-

baren Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı 

ile uygulamaya çalı tığı bir kısım yeni dü-

zenlemeleri bütün ülkeye te mil etmek için 

uğra maya ba lamı tır. Bu cümleden olmak 

üzere 1848 tarihinde Diyârbekir eyaleti ye-

niden te kilâtlandırılmı  ve Harput ayrı bir 

eyalet haline getirilerek, Dersim Sancağı 

te kil edilmi tir. Dersim Sancağı’nın te kil 

edilmesinden sonra, ülke genelinde yapılan 

bir kısım deği iklikler bu mıntıkada da yü-

rürlüğe konulmu tur. Ancak Osmanlı Dev-

leti uzun bir süre bu bölge ile yeterince ilgi-

lenmediğinden dolayı, Dersim Sancağı’nda 

yaptığı yeni uygulamalarda fazla ba arılı 

olamamı  ve özellikle bu tarihe kadar devlet 

otoritesinden uzak ya ayan a iretlerin mu-

halefeti ile kar ıla mı tır.

Dersim Sancağı’ndaki yeni uygulama-

lar için bir kısım a iretlerden istifade etme 

yoluna gidilmi , bununla birlikte a iretler 

yapılmak istenen deği iklikleri fazla benim-

semediklerinden dolayı, bu durum a iretler 

arasındaki çeki meleri artırmak ve bir kısım 

a iretleri daha imtiyazlı bir hale getirmekten 

ba ka bir sonuç vermemi tir.

Bölgede 1848 tarihinden Osmanlı 

Devleti’nin dağılmasına kadar geçen süre 

içerisinde, bir kısım yeni düzenlemeleri ger-

çekle tirmek mümkün olabilmi  ise de tam 

manası ile a iretleri ıslah etmek mümkün 

olmamı tır. Bunun ba lıca sebebi ise bu böl-

gede görülen a iret hayatının devam etme-

sidir. Özellikle aşiret reisleri ve seyyidlerin 

bölge halkı üzerindeki tesirleri büyük olup, 

bu ki iler halkı istedikleri gibi yönetmi ler-

dir. Yapılmak istenen yeniliklerin kendi du-

rumlarını tehlikeye dü ürdüğünü görünce 

de, yeni uygulamalara kar ı çıkmı lardır.

Osmanlı Devleti bölgede devlet otori-

tesini tesis etmek için 1848 tarihinden iti-

baren bir kısım askerî harekâtlar yapmı tır. 

Bu harekâtlar sonucunda ba langıçta bir 

kısım ba arılar elde edilmi  ise de, askerin 

bölgeden çekilmesi ile durum tekrar eski 

haline dönmü tür. Osmanlı devlet adamla-

rının bölge ile ilgili olarak yazmı  oldukla-

rı raporlarda yer verdikleri bölgede askerî 

harekâtlarla beraber, ıslahatların yapılması 

gerekliliği, bir türlü uygulanamamı tır. Böl-

genin oldukça ârızalı bir coğrafî konuma sa-

hip olması, bu bölgede Osmanlı Devleti’nin 

i ini zorla tıran bir diğer husus olmu tur.
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1848 tarihinden Osmanlı Devleti’nin 

dağılmasına kadar geçen süre içerisinde 

a iretlerin bir kısmı devlet otoritesini ka-

bul etmek istememi ler ve asayi sizlik bu 

bölgede sürmü tür. Bununla birlikte bu dö-

nemde Dersim Sancağı’nda meydana gelen 

bu asayi sizlik hareketlerini belli bir sebebe 

bağlamak mümkün değildir. Bunun ba -

lıca sebebi, uzun bir dönem a iret hayatını 

sürdüren bölge halkının birden bire bun-

dan vazgeçmeyi kabul etmemesi olmalıdır. 

Esasında XIX. yüzyılda Anadolu’nun çe itli 

bölgelerinde meydana gelen bir kısım isyan 

hareketlerine bakıldığında bunun siyasî, et-

nik ve dinî bir mahiyet arz etmediği görül-

mektedir. Dolayısı ile Dersim Sancağı’nda 

da, Osmanlı döneminde meydana gelen 

hadiselerin etnik bir mahiyeti söz konusu 

değildir. 

Bölgede ya ayan a iretlerin hemen ta-

mamı konar-göçer hayatını sürdüren a i-

retlerden olu makta olup, bulundukları 

bölgenin ziraata elveri li olmamasından 

dolayı daha ziyade hayvancılıkla uğra mı -

lardır. Bu bölge hakkında devlet merkezi-

ne gönderilen raporlarda bölgede görülen 

e kıyalık hareketlerinin daha ziyade geçim 

sıkıntısından kaynaklandığı belirtilmi tir. 

Ancak e kıyalığı sadece iktisadî sebeplere 

dayandırmak doğru değildir. Öyle olsaydı, 

Dersim Sancağı’nda ya ayan bütün a iretle-

rin e kıyalık olaylarına karı maları gerekir-

di. O halde burada bir kısım ba ka sebepler 

de söz konusudur. Uzun süre devlet kont-

rolünden uzak kalan ki iler veya a iretler 

uygun zemini de bulunca kanun dı ı hare-

ketlere ba vurmu lardır. Ancak bu durum 

bütün a iretler için söz konusu değildir. Bu 

arada bu bölgede ya ayan a iretlerin göçe-

beliği yani hayat artları dolayısıyla iktisadi 

artlar, kanun dı ı davranı ların haklı ve asıl 

sebepleri olarak kabul edilemez.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nda meydana gelen e kıyalık olay-

larının sebebi de sadece iktisadî meseleler 

değildir. Bu bölgede e kıyalık olaylarına 

karı an a iretlerin kendilerini geçindirmeye 

yetecek kadar arazileri ve ba ka geçim kay-

nakları -özellikle hayvancılık- vardır. Dola-

yısıyla e kıyalık olaylarına karı an a iret-

ler soygun yaparak elde edecekleri paraya 

muhtaç değildirler. Buna ilave olarak üzer-

lerine dü en vergileri veremeyecek durum-

da da değildirler. Aksine Dersim Sancağı’nda 

olduğu gibi vergi vermek ve bu yolla kontrol 

altına girmek istememektedirler. Uzun bir dö-

nem devlet otoritesinden uzakta ya ayan 

bir kısım a iret reisleri ve seyyidler, bölgede 

yapılmak istenen yeni uygulamalarla kendi 

hâkimiyetlerinin zayıfl ayacağını anlamı lar 

ve devamlı surette buna kar ı çıkmı lardır. 

Devletin yanında görünen bir kısım a iret 

reisleri de, bu niyetlerinde bir türlü samimi 

olmamı lardır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nın iktisadî durumu iyi olmamasına 

rağmen, bu durumu düzeltmek için bu böl-

geye yapılmak istenen yollar, bölgede dev-

let denetimini artıracağı endi esi ile a iretler 

tarafından devamlı suretle engellenmi tir. 
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Dersim Sancağı 1848 tarihinde olu turul-

mu  olmakla beraber, Osmanlı Devleti’nin 

dağılmasına kadar geçen süre içerisinde 

bölgede ciddî mânâda bir ıslahat yapılama-

mı tır. Bunun en büyük zararı ise bölgede 

ya ayan halka olmu  ve bölge halkı özellik-

le a iret reisleri ve seyyidlerin engellemeleri 

yüzünden bir türlü cehalet zincirini kırama-

mı lardır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nın te kil edilmesinden sonra, bu 

bölgede devlet otoritesinden uzak kalmak-

tan dolayı görülen bir kısım meseleler, 

daha da artarak devam etmi tir. Bölgenin 

siyasî tarihi bir türlü asayi sizlikten kurtu-

lamamı tır. Dersim Sancağı’nda bulunan 

a iretlerin yine bu dönemde büyük ölçüde 

silâhlandıkları da dikkat çekmektedir. Os-

manlı Devleti bu dönemde içte ve dı ta çok 

büyük meselelerle uğra mak zorunda kaldı-

ğından bu silahlanmayı da önleyememi tir.

III. DERSİM’DE SOSYAL YAPI

Bir bölgenin veya ehrin sosyal durumu 

incelenirken, sosyal tabakala ma, müslim ve 

zımmî ailelerin evlilik durumları, çocuk sa-

yıları, halkın birbirleri ile olan münasebetle-

ri ve benzeri hususların incelenmesi gerekir. 

Ancak, Dersim Sancağı’nda sosyal yapıyı 

bütün ayrıntıları ile ortaya koymak müm-

kün olmamı tır. Bunun ba lıca sebebi ise 

konu ile ilgili belge azlığıdır. Osmanlı döne-

minde Dersim Sancağı’ndaki sosyal yapının 

bir bütün olarak ortaya konulamamasının 

bir ba ka sebebi ise, bu bölgenin kendisine 

has yapısıdır. Dersim Sancağı’nın büyük bir 

bölümünü a iretler ve bu a iretlere bağlı in-

sanlar olu turmaktaydı. Bu sebeple a iretle-

rin sosyal yapı içerisinde büyük bir önemi 

vardı. Ancak bununla birlikte a iretlerin bu 

dönemdeki sosyal yapısını da tam olarak 

çözmek mümkün olmamı tır.

Buraya kadar verilen bilgilerden de an-

la ılacağı üzere, XIX. yüzyılın ikinci yarısın-

da Dersim Sancağı’nda sosyal yapıyı, bütün 

ayrıntılarıyla ortaya koymak mümkün de-

ğildir. Ancak belgelere intikal ettiği kadarıy-

la konu ana hatları ile a ağıda ele alınmı tır. 

Bu arada hemen belirtmek gerekir ki, bazı 

konularda sadece durum tesbiti yapılmı  

ve kesin hükümler verilmekten özellikle 

kaçınılmı tır. Dersim Sancağı’ndaki nüfus 

bir kayda göre50 1890-1903 tarihlerinde öy-

ledir:

1890 1903

Çemi gezek 7.789 15.368

Pertek 12130 11.726

Mazgirt 8.089 15.475

Ovacık 7.915 8.189

Nazımiye 3.189 4.577

Hozat 11.176 13.336

Toplam 50.238 58.671

H. 1310 (1892-1893) tarihli Ma’mûrâtü’l-

Aziz Salnamesi’ne göre 1892-1893 tarihlerin-

de Dersim Sancağı’nın nüfusu öyleydi 51.

50 Dersim, T.C. Dahiliye Vekâleti Jandarma Umum 
Kumandanlığı III, IKS-Sayı: 55058. s. 27.

51 H. 1310 Tarihli Ma’mûretü’l-Azîz Salnamesi, s. 246-
251-256-260-262-264.
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Hozat Erkek Kadın Toplam

Müslüman 5.728 4.564 10.292

Hıristiyan 274 351 825

TOPLAM 11.117

Çemi gezek

Müslüman 7.568 7.507 15.075

Rum 119 143 262

Protestan 89 20 109

Hıristiyan 1.639 1.763 3.402

TOPLAM 18.937

Çarsancak

Müslüman 5.528 5.062 10.590

Hıristiyan 3.606 2.816 6.422

Protestan 122 119 241

TOPLAM 17.253

Mazgird

Müslüman 7.468 5.850 13.318

Hıristiyan 880 592 1.472

TOPLAM 14.790

Kızılkilise Müslüman 2.842 2.619 5.461

Ovacık Müslüman 1.844 1.382 3.226

GENEL TOPLAM 70.784

Yukarıda verilen rakamlardan da an-

la ılacağı üzere, Dersim Sancağı’nda 1892-

1893 yılında 57.962 Müslüman, 12.822 gayr-i 

müslim olmak üzere toplam 70.784 ki i ya-

amaktaydı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

sancağın tahminî nüfusu 50-70 bin arasında 

olmalıdır.

Dersim ile ilgili yazılmı  raporlarda Çe-

mi gezek ve Çarsancak kazalarının Sünnî, 

diğer kazaların ise Alevî olduğu kayıtlıdır.52 

Osmanlı Devleti 1516 tarihinden sonra bu 

bölge ile yakından ilgilenmemi  ve bölgede-

ki insanları kendi halerine terk etmi , asayi  

ile ilgili konularda sert tedbirler almı tır. 

52 BA., İrade Dahiliye, 3.C. 1326, Hususi: 1, İrade Da-
hiliye, 9. CA. 1326, Hususi: 11, İrade Dahiliye, 19. RA. 
1324, Hususi: 26.
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Eylül 1733 (Evasıt-ı Rebiyü-l -ahîr sene 

1146) tarihinde Diyarbekir valisine gönderi-

len bir Hatt-ı Hümayun bu dönemde devle-

tin bölgeye ve bu bölgede ya ayan insanla-

rın inançlarına bakı  açısını ortaya koyması 

açısından oldukça önemlidir. Söz konusu 

belgeden, Dersim ve eyh Hasanlı taifesinin 

inanç bakımından İran’daki îa mezhebin-

dekilere benzedikleri, kendi inancında ol-

mayan yöredeki ahaliye saldırarak, ellerinde 

olan nesi varsa yağma ettikleri, bazı ki ileri 

de öldürdüklerinden bahisle, eyhül-islâmın 

bunların idam edilmelerine ili kin fetva ver-

diği ve bunların hakkından gelmesi için Di-

yarbekir eyaleti idarecilerine emir verildiği 

anla ılmaktadır. Ancak belgede yer alan 

u ifadeler; “…Çarsancak ve Kıği tarafl arında 

sâkin eşkıya-yı bed-nihâddan Dersimlü ve eyh-

hasanlu râfızîyü-l-mezheb olduklarından ifk-i 

Sıddıka Bint-i Sıddık ve sebb-i şeyhayn ve ba’z-ı 

eshâb-ı güzîn idüb ve bunın emsâli küfri mûcib 

revâfız-ı Acem oldıklarını itikadâtı ile mu’tekid 

ve nisvanları dahi zikr olınan i’tikadât-ı batıla ile 

mu’tekadât olub ve ehl-i islâmdan nice kimselerin 

ıyâllerini ahz ve es üzere râfız-ı Acem’e virüb ve 

nehb-i emvâl-i müslimîn müstemirreleri olmağla 

o havâliler mal ve can ve ıyhal ve nisvânlarından 

ve rahatları kalmayub eşkıyâ-yı mezburun iba-

dulerine tasallut ve istîlâları müzdâd olduğı 

mukaddemâ der-i devlete ihbâr olındıkda husûs-ı 

mezbûr a’lemü-l-ulêmâ mütebahhirîn efdâllâi-l 

-müteverri’în bahr-ı zehhâr ulûm-ı ve yenbû 

‘u-l-enhâr-i ve fetvâ ve Habis-i libâs-ı verâ’ü 

takvâ hâlâ eyhü-l-islâm ve müfti-l-enâm olan 

Mevlâna Hayr Ahmed adâme-Allahü teâlâ 

fazâiluhûdan istiftâ’ olındıkda: “Sebb-i ey ber-

vechile halâs olmayub bila-âmm katlolunurlar” 

deyû iftâ itmeleriyle mevlânâ-yı muma-ileyhin 

fetvâ-yı şerîfe mucebince tavâif-i merkûmenin 

şer’an haklarında iktizâ iden ahkâm-ı şer’iyyenin 

tertîb ve melanet ve fezaâtlarından ve edepsizlik 

ve ve ibâdın te’mîn ve irâhası içün bundan ak-

dem evâmir-i şerîfemle ol…”. “…mukaddem vi-

rilen fetvâ-yı şerîfe mûcibinde haklarında şer’le 

lâzım gelen ahkâm-ı şer’iyyeyi tertîb ve icrâ ve 

şerr ü mazarratların bilâd ve ibâd üzerinden def’ 

ve ref’e ve bunların şer’an İ’dâmları lâzım gel-

düğine mukaddemâ fetvâ-yı şerîfe virildiğinden 

başka katl-i nüfus nehb-i emvâl ile sâ’î bi-l-fesâd 

ve muzır-ı ibâd oldıkları dahi âşikâr ve bâhir 

olub vücûhle istîsâlleri lâzım gelmekle kahr ve 

tedmîrleri mesûbât-ı dünyeviyye-i ve uhreviyye-

si müstelzim olmağın bu bâbda icrâ-yı levâzım 

dîn-i mübîn ve ihkâm-ı ahkâm…” (BA., Cevdet 

Dahiliye, No. 16543),53 Osmanlı Devleti’nin 

bu bölgenin dini yapısı ile ilgili görü lerini 

yansıtmaktadır.

Esasen Osmanlı Devleti bu bölge hak-

kında uzun süre sağlıklı bir bilgiye sahip 

olamamı  ve bölge hakkındaki yanlı  kana-

53 BA., Cevdet Dahiliye, No. 16543. Osmanlı 
Devleti’nin bölgedeki asayi sizlikle ilgili olarak gön-
derdiği emirlerde sık sık bu bölgede ya ayan a iret-
lerin eriata uymadıkları ve bu sebeple haklarından 
gelinmesi hususu vurgulanmaktaydı. Mesela Mayıs 
1787 (Gurre-i a’ban 1201) tarihli Keban ve Ergani 
Maden Emini Hacı Ali’nin Divan’a gönderdiği bir ra-
porda da, yöredeki a iretlerin bu madenlerin i letme-
sinde devlete birçok güçlükler çıkardıkları gibi, kendi 
aralarında da anla amadıkları, sürekli sava  halinde 
bulundukları belirtilmi  ve eyh Hasanlı ile Dersimli 
a iretlerinin inançlarının eriata aykırı olduğundan 
ve Ebu Bekir, Ömer ve Osman’ın halifeliğini tanıma-
dıklarından bahsedilerek, ne yapıp edip, bunların 
hakkından gelinmesi istenmekteydi. Bkz. BA., Cevdet 
Zabtiye, No. 3484.
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atler son dönemlere kadar devam etmi tir. 

Hatta bölgeden gönderilen bazı raporlarda 

kulaktan kulağa bölgede yaygın olan bir 

kısım yanlı  rivayetlere de rastlamak müm-

kündür. Meselâ 9 Haziran 1908 tarihli bir 

arzda “... bu aşiretler nezdinde umûr-ı diniyye-

ye bakacak kimseler olmayub seyyid nâmlarında 

içlerinde bulunanların efsanelerine kapılarak 

bunların irâ’e itmekde oldukları târika sülûk ile 

delâlette kalub ...” eklinde verilen ve devam 

eden bilgilere bakılacak olursa, seyyid bir 

din adamı sayılmamı tır.

 Osmanlı Devleti Sünnî anlayı ı temsil 

ettiği için, bunun dı ında kalan anlayı la-

ra, Yavuz Sultan Selim döneminden itiba-

ren anlayı lı davranmı  değildir. Dolayısı 

ile bu bölgede görülenler tabiî olarak “... 

muğâyir-i şer’-i şerîf ‘akâ’id-i bâtıla mevcûd ve 

aşâir-i merkûme mesmû’ olduğu ...” ekilde 

izah edilmi tir (BA., İrade Dahiliye, 9. CA. 

1326, Hususi :11). Meselâ Dersim Mutasar-

rıfı Celal Beğ 14 Mayıs 1906 tarihli arzın-

da, “... Dersim’de cârî olan akâ’id ale’t-tahmîn 

kadîmen İran istilâsının asâr-ı seniyyesinden 

mütebâkî olmak üzere mevki’ine göre Kızılbaş, 

Alevî, î’î ve Rafi zî diye yâd edilen tevâ’ifi n 

i’tifâdât-ı ma’lûmesine müşâbih ve kendülerini 

sâdâtdan ‘add iden ve oraca beyne’l-ahâli sey-

yid ıtlâk edilen bir takım eşhâs ...” tarafından 

yürütüldüğünü kaydetmektedir (BA, İrade 

Dâhiliye, 19.RA, 1324, Hususi: 26). Gerçekte 

de Dersim bölgesindeki iîliğin ba lıca kay-

nağı Safevîlerdir (Aksoy, 1985: 61).

Osmanlı Devleti Dersim bölgesi ile uzun 

süre ilgilenmemi  ve asayi  ile ilgili konula-

rın dı ında bölgeyi kendi haline bırakmı tır. 

Osmanlı Devleti Sünni anlayı ı temsil ettiği 

için, bunun dı ında kalan anlayı lara, Ya-

vuz Sultan Selim döneminden itibaren an-

layı lı davranmı  değildir. Bu sebeple böl-

gede ya ayan insanların dini hayat ve buna 

bağlı olarak bunu etkileyen sosyal hayatları 

hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bu 

açıdan son dönem olmakla birlikte, Meh-

met Zülfü”nün Dersim Tarihi adlı eserinde 

vermi  olduğu bilgiler önem ta ımaktadır. 

Özetle bu bilgiler verildikten sonra, konu ile 

ilgili dönemin belgelerine yansıyan durum 

ele alınacaktır. Mehmet Zülfü, Dersim Tari-

hi adlı eserinde bu bölgedeki dini inançlar 

hakkında u bilgileri vermektedir (Mehmet 

Zülfü, 1994: 98-100):

“… Dersimlilerin ekserîsi islâmiyeti 

kabul etmişlerdir. Tarihin beyanına göre, 

“Hamurabi’nin” harfl erinden sonra hükûmet 

süren sülâle hükümdarlarından “Eylü 

Maylu”nun kable’l-milâd 1814 nüfusunu mahv 

eden ve Dicle’nin şark tarafl arında ikamet eyle-

yen Fâsîler, Babilleri mağlûb eder etmez, bilhas-

sa dinlerini kabul eylemişlerdir. Babil ve Asur 

ahalisinin birçok an’anâtı Fâsîlere intikal etmiş-

tir. Anın içindir ki, İslâmiyet Dersimliler ara-

sında şekl-i aslîsini muhafaza edememiş, birçok 

hurâfeler karışmıştır. Sebebi ise, Dersim kırkbir 

sene İranîlerin te’siri altında kalmıştır. Bilhas-

sa İran hükümdârı ah İsmail Safevî’nin Der-

sim Beyliği’ne gönderdiği Serdar Tur Ali Halife 

dinî propagandasıyla ve ellerine verdiği seyyid-

lik şeceresiyle şii mezhebine bağlamıştır. İslâm, 

Dersim’de ikiye ayrılmıştır:

1- Sünnî Dersimliler, 2- ii Dersimliler,
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Dersim aşiretleri kısmen ikinci şubeye 

mensupturlar. Bununla beraber aşiretler bil-

hassa Kızılbaşlık vardır. Kızılbaşlar, Hz.Ali’ye 

çok bağlı olub ve Oniki İmâma pek ziyâde 

hürmetkârdırlar. Sabahleyin erkenden, daha ilk 

ışıklar ufku aydınlatmadan, kalkınca elbiselerini 

giymeden evvel şarka teveccüh ile güneşin ışığı 

hangi taşın ve toprağın üzerine düşerse oraya 

karşı hürmet gösterirler. Ellerini semâya kaldı-

rarak, Duâlar ederler. Bu i‘tikâd şu efsâneden 

kalmıştır. Hz.Ali şehîd edilince güneşe kalb oldu 

ve göklere çıktı. O mübârek şahsını incitmemek 

için güneşe karşı bazı merasim yapılmalıdır. Bil-

hassa Zazalar bu merâsimi ederken “Yâ Hızır” 

diye çağırırlar. Hızır’a fevkalade muhabbetleri 

vardır. ubat içinde Oniki İmam nâmına oruç 

tutarlar ki, Ca‘ferî olanların hemen tamamı bu 

vecîbeye uyarlar. Büyük ağaçlar dibindeki fosfor 

ışıltılarını hârika sanır, orayı ziyâret yeri kabul 

eder ve dibinde kurbanlar kesip, and içerler. Bu-

rada verdikleri sözlerden dönmezler. Toprağını 

şifâ verir diye hastalara içirirler. Çocuklarını 

sünnet ederler. Muharrem ayında “Aşûre” oru-

cu nâmıyla oniki gün oruç tutarlar. Senede oniki 

gün de imamlar orucu tutarlar ve zengin olanlar 

her gün veya her gece diğer köylerde de Seyyid 

geldiği zaman kadın, erkek ve çocuk bir mahâle 

birikirler. Seyyid ve Seyyid kadar saz çalanlar 

bir takım Evliyâ menâkıbı ve medâyihi okuya-

rak, saz çalarlar. Bütün velilerin ervâhı orada 

hâzır kanâ’ati taşıyan cemâ’at, kemâl-i huşû ile 

dinlerler ve bazıları orada bir nevi raks (Semah) 

yaparlar. O insanlar işbu âyinin nihâyetinde 

seyyidin hürmetle ellerini, omuzlarını, kolları-

nı öperler. Seyyid de mukabeleten onların bilâ-

tefrîk yüzlerini öper. Hz. Ali nâmına kurban kes-

mek, oruç tutmak ve daimâ kendisinden istimdâd 

etmek gibi haller mevcuttur. Su gözelerinin ve 

kabristandaki büyük ağaçların altında Cuma 

geceleri mum yakmak ve ağaçlara bez bağlamak 

âdetleridir. Ma’nevî kudret ve kerâmetlerine kâ’il 

bir takım adamlar da vardır ki, bunlara Dede 

ve Seyyid nâmı verilmektedir. Seyyidlik, Dede-

lik evlâtdan evlâda intikâl eder ve bunlara tâbi’ 

olanlara mürid veya tâlib derler. Seyyid ve De-

delerin ecdâdlarının Horasan’dan gelmiş sülâle-i 

Tâhire’ye mensûb olduklarına kâ’ildirler. Sebebi-

ne gelince, İmam Rıza’nın Horasan’da medfûn 

olması ve Horasan’ın da İranîler elinde bulun-

ması hasebiyle, İranîler bunları kendilerine bağ-

lamak için yaptıkları propagandadır. Seyyid ve 

Dedeler halktan omma (ummakdan) dedikleri 

hediye alırlar. Bu hediye ayni ve nakdi olabilir. 

Dinî bir hediyedir. Miktarı belli olmayıp, herke-

sin servetine, iktidârına ve arzusuna az veya çok 

alınır. Herkesin bir Seyyidi veya Dedesi vardır. 

Kezâlik her şahsın bir rehberi, bir de pîri vardır. 

Rehber şahsı ma’nen hazırlar, pîre teslim eder. 

Pîrsiz olan yalnız şeytandır. Seyyid ve Dedeler 

çok zekî insanlardır. İmam Hasan ve Hüseyin 

sakalına makas vurmadığı için, saç ve sakalları 

birbirine karışmış olduğu halde kesmezler. Sey-

yid ve dedeler bir aşirete mensûp değildirler. La-

kin bir ve daha ziyâde aşirete seyyidlik ederler. 

Bunların delâletiyle cemiyetlerinde büyük bir işe 

teşebbüslerinde Alevîler daha ziyâde te’accüm 

için bir ta’birle kızılbaşlar “Gülbank” çekerler. 

Her sene Rûmî Kânûn-ı sânî’nin yirmisinden 

sonra aralarında kız ve erkekler bulunmak şar-

tıyla âyin (semah) yaparlar. Bu âyine cem’ is-

mini verirler. Muharrem ayında tuttukları oruç 

müddetince kan akıtmak, yıkanmak ve çamaşır 
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değiştirmek, aile ile temasda bulunmak kat’iyyen 

memnû’dur. İmam Hüseyin susuzluktan şehîd 

olduğu için bu müddet içinde mümkün olduğu 

kadar su içmemeğe gayret ederler. Gülbank bir 

kaç türlüdür:

1- İkrâr esnâsında çerağ uyandırma gülbankı

2- Lokma gülbankı,

3- Çerağ gülbankı,

4- Sofra gülbankı,

5- Üçler, Yediler, Kırklar gülbankı

İkrâr esnâsında çerağ uyandırma gülban-

kı, onbeş yaşına gelen erkek ve kızları mezhebe 

idhâl maksadıyla ikrâr telkîni için yapılır. Sofra 

gülbankı, misâfi r kabul etme merâsimidir. Bu 

merâsim esnâsında evin dedesi tarafından saz 

çalınır. Nefesler okunur. Çerağ gülbankı ile lok-

ma, üçler, yediler, kırklar gülbankı da ayrı ayrı 

maksat için yapılır. Çerağ gülbankı hamsenin ilk 

gecesi çerağ söndürme merâsimi münâsebetiyle 

yapılır. Üçler yalnız dua maksadıyla icrâ edilir. 

Garip ve dahi dikkate şâyândır ki, gülbanklar 

arasında okunan şiirler hep Türkçe’dir. Kürt-

çe gülbank okuyanı işitilmemiştir. Dersim’deki 

Ocaklar ise şunlardır:

1- Kureyşanlılar: Bu tarîkatın sâliki ve bil-

hassa seyyid ve dedeler Kurişanlıdır. Bunlar top-

luca Nâzımiye ve Mazgird kazaları dolayısında 

bulunurlar. Seyyidlerin en büyükleridir. 2- Ba-

bamansurlar: Mazgird ve Pülümür kazalarında 

bulunurlar. 3- Pir Sultanlar: Pülümür’ün Saçlı 

köyündendirler. 4- Ağu İçenler: Parekendedir-

ler. Kemâh, Harput, Erzincan köylerindedirler. 

Bir ocağı da Hozat’ın Bargini köyündedir. Bu 

münâsebetle Bargini köyü halkı tamamen sey-

yiddirler. 5- Sarı Saltuklar: Bunlara Sarı Sultan 

da derler. Ocağı Hozat’a yakın Karaca köyünde-

dir. Tuna ağzında da vardır. 6- Uryan Hızırlar: 

Harput cihetlerinde otururlar. Pertek’in Zeyve 

köyünde türbesi de vardır. 7- Seyyid Sabun-

lar: Nâzımiye kazasındadırlar. 8- Mündîler: 

Erzincan, Kemâh, Elbistan, Akçadağ kazasın-

dadırlar. 9- Derviş Cemâller: Hozat, Erzincan, 

Pülümür, Eşkerik, Tanzik köylerindedirler. 

eyh Hasan zümresinin pîri bu seyyidlerdir. 

10- eyh Ahmed Dedeler: Tercan, Mazgird ka-

zalarıyla Malatya’dadırlar. 11- Hacı Bektaş Veli 

Dergâhı’nı hac mükâbili ziyâret edenler de sey-

yidlik selâhiyetini haizdirler…”

Dersim Sancağı’nda nüfusun büyük 

bir bölümünü a iretler olu turmaktaydı. 

A iretlerin umûr-ı dinîyesine bakanlara ise 

yukarıda da belirtildiği üzere, “Dede” veya 

“Seyyid” adı verilmekteydi. Dedelik evlâttan 

evlâda intikâl eder ve bunlara tâbi olanlara 

mürid denilirdi (Mehmet Zülfü, 1994: 97-

100). Seyyid ve dedeler bir a irete mensup 

değildirler. Ancak bir veya birkaç a irete 

seyyidlik edebilirler. 3 Temmuz 1908 tarihli 

bir iradeden anla ıldığına göre, bu dönem-

de Dersim Sancağı’ndaki bazı a iretlerin 

reisliği de yine bu “Seyyid”ler tarafından 

yürütülmekteydi. Mesela Mazgird kazası 

a iretlerinden Kırbi ânlı a iretinin Hasan 

Kım, Hasan Berc ve Hasan Dav isminde “... 

sâdâtdan ‘add olunan üç reisleri olub hiss 

tabiri Dervi  makamında musta’meldir...” 

eklinde anlatılmı lardı (BA., İrade Dahili-

ye, 3. C. 1326, Hususi: 1). Yine bu dönem-

de diğer a iretlerin bazılarının da reisliği-
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nin “Seyyid”ler vasıtasıyla yürütüldüğü 

görülmektedir.54

Dersim Sancağı’nda bulunan a iretlerin 

tamamı reisleri vasıtasıyla yönetilmekteydi. 

Osmanlı kayıtlarına “Ağa” olarak intikal 

eden bu ki iler, esasında o a iretlerin reisle-

riydi. Bir a iretin bazan birkaç “Ağa” veya 

“Reisi” olabilmekteydi. Meselâ 3 Temmuz 

1908 tarihli iradede, bu tarihlerde Dersim 

Sancağı’nda bulunan a iretlerin tamamına 

yakınının birden fazla “ağası” vardı (BA., 

İrade Dahiliye, 3.C. 1326, Hususi: 1). Her 

a iret reisi veya reisleri, aynı a iretin asil 

sayılan bir ailesine mensuptu. A irete men-

sup olan diğer insanlar reislerine sıkı sıkıya 

bağlıydı. 3 Temmuz 1893 tarihli bir rapor-

da Dersim’de bulunan halkın içerisinde bu-

lunduğu durum anlatıldıktan sonra, “... İşte 

Dersim ekrâdının efrâdı bu hâlde olub yalnız 

ağalarını tanırlar...” denilmektedir (BA., Yıl-

dız Tasnifi , Sad. Res. Mar. Ev. Dosya No: 60, 

Sıra: 27).

Dersim Sancağı’nda uzun bir süre ıslahat 

yapılmamasının ba lıca sebebini bu körü kö-

rüne bağlılık olu turmu tur. Osmanlı Devle-

ti 1848 tarihinden sonra bölgede takip ettiği 

politikalarla a iret hayatını kırmak istemi , 

ancak bazı a iret ağalarından devlet hizme-

tinde istifade etme yanlı ına dü tüğünden 

54 Dersim Sancağı’ndaki a iretler arasında umûr-ı 
diniyyeye ait i lerin seyyidler tarafından yürütüldü-
ğü bilinmektedir. Mesela H. 1310 (1892-1893) tarihli 
Salname kayıtlarında, nikahın seyyidler tarafından 
akd olunduğu kayıtlıdır. H. 1310 Tarihli Ma’mûretü’l-
Azîz Salnamesi, s. 264.

bunda ba arılı olamamı tır (Mehmet Zülfü, 

1994: 73). Özellikle bölgenin ıslahı için eği-

timin büyük bir önem ta ıdığı ve bu bölge-

nin lisanına vakıf mu’allimler gönderilmesi 

suretiyle eğitime önem verilmesi gerekliliği 

bölge ile ilgili yazılan bütün raporlarda dile 

getirilmi tir (BA., İrade Dahiliye, 3.C. 1326, 

Hususi: 1). Meselâ 3 Temmuz 1908 tarihli 

bir iradede, “... ‘aşâ’ir evlâdından on-onikişer 

yaşlarında onbeş yirmişer çocuk alunub leylî ola-

rak Erzurum ve Harput mekteplerinde ta’lîm ve 

terbiyelerine bi’l-’itinâ ikmâl-i tahsîlden sonra 

memleketlerine î’âde kılınarak izâle-i cehâlet...” 

yoluna gidilmesi istenmekteydi (BA., İrade 

Dahiliye, 3.C. 1326, Hususi: 1). Ancak bu-

nun uzun süre mümkün olamadığını belirt-

mek gerekir. 9 Haziran 1908 tarihli bir arzda 

(BA., İrade Dahiliye, 9.CA. 1326, Hususi: 11) 

“...işidildiğine göre mektep lâfzı mukaddesâtdan 

bulunmak i’tibâriyle ta’assub-ı câhilâneden do-

layı o yerlerin ahâlisi istemezler imiş meğer ki 

dârü’t-tahsîl veyâhud medrese ta’birleriyle an-

lara ‘îlm-i hâllerini öğretmek ve katl ü gasb 

fezâyihini bildirmek yolu tutularak ta’lîm ve ter-

biyeleri husûle gelmiş olabilsün...” ifadesi bu-

nun neden gerçekle mediğini gayet güzel 

bir ekilde açıklamaktadır.

Dersim Sancağı’nda bulunan insanların 

uzun bir zaman cehalete mahkûm edilme-

sinde, a iret reislerinin tutumlarının yanı 

sıra, bu bölgeyle uzun süre ilgilenmeyen 

Osmanlı Devleti idarecilerinin de büyük ve-

bali vardır.

Daha 1908 yılında devlet merkezinden 

gönderilen iradelerde, bu bölge hakkında 
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ayrıntılı raporlar istenmekteydi.55 Dersim 

Sancağı’ndaki a iretler bu sebeplerden do-

layı -daha önceki bölümlerde açıklandığı 

üzere- uzun süre devlet otoritesini kabul 

etmemi lerdir. 3 Temmuz 1908 tarihli Har-

put Mutasarrıfı Hayri Efendi’nin arzında 

yer alan, “... çünkü şekâvetlerinin yüzde dok-

san dokuzu sirkâtdir. Ana da kendülerini sevk 

eden zarûretdir. Zıra’atla ma’işetlerini temine 

kâfi  arazileri yokdur. Ma’işet-i râ’iyane ile de 

hepsi ta’ayyüş idemezler. Kışın şiddetli ve sü-

rekli olması külliyetli mevâşi saklamağa müsâ’id 

değildir ...” ifadesi bölge halkının durumunu 

gayet açık olarak ortaya koymaktadır (BA., 

İrade Dahiliye, 3.C. 1326, Hususi: 1).

Dersim Sancağı’nda ya ayan a iretler 

arasında sık sık arazi yüzünden ihtilâfl ar 

meydana gelmekteydi. 14 Mayıs 1906 tarihli 

bir raporda yer alan “... aşiret-i mevcûde bey-

ninde el-yevm cârî olan münâza’ât ve mudârebât 

da ale’l-ekser arâzî yüzünden vuku’a gelmekde 

...” ifadesi de bunu doğrulamaktadır (BA., 

İrade Dahiliye, 19. RA. 1324, Hususi: 26). 

Dersim Sancağı’nda ya ayan insanların 

giyim ve ku amları hakkında H. 1310 tarih-

li Salname’de yer alan u bilgiler oldukça 

önemlidir (H. 1310 Tarihli Ma’mûretü’l-Azîz 

Salnamesi, s. 246): “... Dersim ahâlisi ekseriyet-

55 “... Dersim kaç kısım a iretdir. Ba lıca ağaları ne-
relerde bulunur. İçlerinde ekâvete me’lûf olmayan-
lar var mıdır? Sırf ekâvet yolunda ta’ayyü  idenleri 
tahmînen ne kadar nüfûs te kil eder. Dersim ovasının 
kâbîl-i zira’at olan yerleri neresidir. Ve oralarda iskân 
idenler asla zira’atla i tigâl itmez mi. A iretler nez-
dinde umûr-i diniyyelerine bakar kimseler var mı ...” 
BA., İrade Dahiliye 9. CA. 1326, Hususi: 11.

le başlarına beyaz veyahut siyah sivri keçe küllâh 

geçirir ve üzerine ipekten mensûc siyah pûşî ve-

yahut yazma sararlar. Derece-i iktidârlarına göre 

beyaz bezden yahut yünden şalvar ve arkalarına 

şâbık ta’bîr olunan bir nevî kısa ve kollu-kolsuz 

‘aba şalta giyerler. Ahâlisi cer-i cesûr dinç-

divâne ve silâhşördür. Başlarının arka cihetine 

beş altı parmak saç uzatmak âdetlerindendir ...” 

Burada verilen bilgilerden de anla ılacağı 

üzere, Dersim Sancağı’nda ya ayan insanla-

rın Orta Asya ve buradaki Türklük an’anesi 

ile oldukça yakından bağı vardır. Bu sebep-

le Dersim’in Orta Asya Türklüğüne bağlılığı 

uzun bir dönem devam etmi tir denilebilir 

(Mehmet Zülfü, 1994: 94-95).

Dersim’de ya ayan a iretler arasın-

da önemli âdetlerden bir tanesi de “kir-

velik” âdetidir. H. 1310 (1892-1893) tarih-

li Salname’de yer alan “... Kirvelik âdât-ı 

meşhûredendir ki sünnet edilecek çocuğun kir-

vesi adetâ efrâd-ı aileden sayılır ...” ifadesi Der-

sim Sancağı’nda ya ayan a iretlerin kirveli-

ğe ne kadar önem verdiğini göstermektedir 

(H.1310 tarihli Ma’mûretü’l-Azîz Salnamesi, 

s. 260). Doğu Anadolu’da ya ayan Alevî a i-

retlerinin en eski âdetlerinden olan sünnet 

düğünlerinin tarikatta büyük önemi bulun-

maktadır. Zira Hz. Peygamber, torunları 

İmam Hasan ve Hüseyin’i sünnet ederek, 

kirveliğe büyük bir önem vermi tir (Fırat, 

1983: 210-211). Bu âdet çok canlı bir ekilde 

Dersim Sancağı’nda da ya atılmı tır.

Dersim’de ya ayan a iretlerin evlilik 

yani nikâh âdetleri, a iret adetlerince ve ba-

zen da kaçırmak suretiyle gerçekle mi tir 
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(H.1310 tarihli Ma’mûretü’l-Azîz Salnamesi, 

s. 246). Nikâh akdini de seyyidler yapmı -

lardır. Dersim’deki a iretler arasında çoğun-

lukla tek kadınla evlilik yaygındı. Kadınlara 

büyük bir saygı gösterilirdi. Evlilik ömür 

boyu olup bo anma olayına rastlanmamak-

tadır (Nuri Dersimi, 1992: 38). Bu durum da 

özellikle Orta Asya Türk kültürü ile yakın-

dan alâkalıdır. Yine bu konu ile ilgili olarak 

bölgede ya ayan a iretler arasında düğünle-

rin de büyük önemi mevcuttu (Nuri Dersi-

mi, 1992: 38; Fırat, 1983: 211). Bu ve benzeri 

konularda elde yeterli belge olmadığı için 

sadece durum tespiti yapılmı tır.

Dersim Sancağı’nda ya ayan a iretle-

rin sosyal yapısı konusuna, özetle unları 

da ilâve etmek mümkündür: A iret reisleri 

(ağa veya seyyid) toplumda büyük bir ay-

rıcalığa sahipti. Sadece seyyidlik yapanlar 

önemli bir sosyal mevkiye sahiptiler. Her 

a irette bir reis mutlaka bulunur, ancak 

seyyid bulunmazdı. Dolayısıyla seyyidler 

birden fazla a iret tarafından saygı görebi-

lirdi. Seyyidler (Dede-Pir gibi isimlerle de 

çağrılırlardı) halktan aldıkları hediyelerle 

geçinirlerdi. A iret reisleri de yine halktan 

hediye alırlardı. Ancak onlar da hediye ve-

rirlerdi. Dersim’deki a iretler genellikle dı-

arıdan kız almadıkları gibi dı arıya kız da 

vermezlerdi. A iret reisi ölünce yerine oğlu 

geçerdi. A iret toprağı reisin malı sayılırdı. 

Yarıcılık oldukça yaygındı56.

56 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Zülfü, Dersim Tari-
hi, s. 98; Nuri Dersimi, Dersim Tarihi, s. 32-45. Ayrıca 
bkz. M. erif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, s. 205 
vd.

Dersim’de ya ayan a iretlerin ve bun-

lara bağlı insanların adları çoğunlukla 

Türkçe’dir. Keçel, Koç, Çarıklı, Gedikli, Yağ-

murlu, Söğütlü, Topuzlu, Küçükler, Diker, 

İlgör, Yılanlı, Tavuklu, Horanlı gibi a iret 

adları bunlara örnek verilebilir. Bu da yöre 

insanının Orta Asya kökenli bazı ya ayı , 

inanı  ve dü ünceleri Doğu Anadolu’da da 

ya attıklarının bir delili olsa gerektir (Ak-

gül, 2004: 116).

Dersim bölgesinde ya ayan a iretlerin 

birtakım Türklükle ilgili an’aneleri ya at-

tıkları bilinmektedir. Bu konuda 1930-1940 

yılları arasında Dersim Tarihi adıyla önemli 

bir eser yazan ve a iretleri yakından tanıyan 

Mehmet Zülfü”nun önemli tesbitleri bulun-

maktadır (Mehmet Zülfü, 1994: 94-96):

“…Dersim’in Türk kabilelerinden müteşek-

kil bir kavm olduğunu yukarıda da bahs etmiştik. 

Zaten bu ülkenin tarihi Anadolu tarihinden ay-

rılmak kabul etmeyen bir parçadır. Anadolu’nun 

Türklüğü üzerinde kimsenin tereddüdü yoktur. 

Dersim ise, Anadolu’nun Türklüğü kadar, hat-

ta belki ondan fazla Ortaasya Türklüğüne bağ-

lı kalmakda devam etti. Etilerin, Sümerlerin, 

Hunların, Moğolların ve hatta Ortaasya Türk-

lerinin dinî âdetleri Dersim’de de görülmektedir. 

İslâmiyetten evvel her aşîret kendine ma’bûd ta-

nıdığı bir hayvan ve nebâta merâsim-i mahsûsa 

yapar ve onu yemezdi. Cedlerinin ruhûna ibâdet 

eder ve kurban keserlerdi. Dersimliler güneşi 

kudsî bir varlık sayarlar, bu ise Dersim Türk-

lerinin göğe karşı duydukları sevgiyi gösterir. 

Türklerin en değerli kurbanı at idi. Hunlar güz 

mevsiminde atlar semirdiği zaman bunları ça-
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yırların ve hubûbatın koruyucusu olan tanrıla-

rına kurban ederlerdi. İskitler de kurban ettikleri 

atları kazanlarda pişirirler, etlerini dağıtırlardı. 

Dersim’de ise at kurban edilmez, ama satılır, pa-

rası yoksullara dağıtılır. Dersim’de koyun, keçi, 

sığır kurban ederler. Bu kurbanları ya ziyâretgâh 

tanıdıkları yerde veya ulu ağaç ve taş altında 

keserler ve dağıtırlar, fakirlere paralar verirler. 

ahin kuşu eski Türklerde bir “Totem” idi. Bu 

kuş öldürülmez, ona ok atılmaz. Dersimliler de 

şahin ve doğan gibi kuşları mukaddes ve uğurlu 

sayarlar, çocuklarına da ahin, Doğan adını ve-

rirler. Koç eski Türklerin en değerli armağanıdır. 

Akkoyunlular, Karakoyunlular’da koç birer To-

tem idi. Dersimliler mezar taşlarına koç resim-

leri yaparlar. Bu ise an’anenin hâlâ Dersim’de 

yaşadığını gösterir. Dersimliler eski Türkler gibi 

her yılın belli başlı günlerinde güneşe, akarsu-

lara ve dağlara kurban keserler, Hindistan’daki 

Saka Türkleri gibi onlar da ruhun ölmediğine, 

koyun ve başka hayvanın bedenine girdiğine ina-

nırlar. Harp zamanlarında ve akınlarında Türk 

büyüklerinden vefât edenlerin ve şehîd olanlarını 

yüksek dağların üstüne defn ederlerdi. Dersimli-

ler her yüksek dağda bir ziyâret yattığına kanâ’at 

ederek, yüksek dağlara hürmet eder ve kurbanlar 

keserler. Dersim’de dağların, derelerin, aşiret-

lerin, insanların adları hep Türkçe’dir. Meselâ 

Kızılkal’a, Ulukal’a, Akpınar, Kurupınar, Ka-

raca Ağ-viren, Kızıldağ, Kırmızı Dağ, Tavuk, 

Üçdağ, Ak Bayır gibi köy ve dağ adları Menevşe, 

Güneş, Güllü, Gülperi, Pamuk, İnci, Penbe, a-

hin, Doğan, Lâçin, Tursun Bey, Taş, Allah-virdi 

gibi kadın ve erkek adları vardır. Keçel, Koç, Ça-

rıklı gibi birçok aşiret adları eski Türk adlarıdır. 

Bütün bunlar Türk varlığının Dersim’de hâlen 

yaşayan izleridir. Dersim’de konuşulan dilin 

yüzde yetmişbeşi Türkçe’dir…”.

Dersim Sancağı’nda elbette sadece a i-

retlere mensup insanlar ya amıyordu. Bun-

ların dı ında kalan ve özellikle Çarsancak, 

Çemi gezek ve Mazgird’de ya ayan bir 

kısım halkın sosyal durumu hakkında da 

belgelere intikal ettiği kadarıyla unlar söy-

lenebilir.

Dersim’in bazı kazalarındaki Müslü-

man halk, bu bölgeye gelen Acem tacirle-

rinden veresiye mal almakta ve sonunda 

ödeyemedikleri için arazilerini satarak, ken-

di topraklarında “yarıcı” durumuna dü -

mekteydiler. Bu dönemde 3 Temmuz 1893 

tarihli lâyihada konu edildiği üzere, ba lık 

parası da bölgenin önemli bir diğer mese-

lesiydi. Bu ba lık parasına ilâve olarak, dü-

ğünlerde de çok fazla masraf edilmekteydi. 

Bu durum ise ahalinin büyük borçlar altına 

girmesine sebebiyet verdiği için, arazi ve 

hanelerini Hıristiyanlar’a satmalarına yol 

açmaktaydı (BA., Yıldız Tasnifi , Sad. Res. 

Mar. Evrakı, Dosya No: 60, Sıra: 27) Ayrı-

ca yine söz konusu lâyihadan anla ıldığına 

göre, sadece Dersim Sancağı değil, bütün 

Doğu Anadolu’da sanayi ve ticaret Hıris-

tiyanların eline geçmi ti. Dolayısıyla Müs-

lüman halkın pek çoğu amele durumuna 

dü mü tü. Ayrıca Müslümanlar semercilik, 

dikicilik, hamallık, kahvecilik, eskicilik gibi 

i lerle uğra mak zorunda kalmı lardı. Bu 

arada ticaret ve sanayi ile zenginle en özel-

likle Ermeniler sadece bir bölgenin ticaretini 

ele geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda Os-
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manlı Devleti’nden ayrılmaya kalkıyorlardı. 

Bu arada sarraf ve çerçi olan bir kısım Erme-

nilerin, Dersim ağaları ile yakın münasebet-

leri vardı (BA., Yıldız Tasnifi , Sad. Res. Mar. 

Evrakı, Dosya No: 60, Sıra: 27)

Sonuç

Osmanlı döneminde, Dersim 

Sancağı’nda tespit edilen a iretlerin bu böl-

geye nereden gelip yerle tikleri konusunda-

ki görü ler farklılık göstermektedir. Buna 

göre, bir kısım ara tırmacılar, bazı a iretlerin 

köklerini hicri onuncu yüzyılda tarikatların 

ortaya çıkmasına kadar götürmektedirler. 

Ba ta Ahmed Yesevî ve daha sonra Hacı 

Bekta  Veli’ye bağlanan ya Orta Asya’dan 

yeni gelmi  veya daha önce gelerek İran’a 

yerle mi  olan a iretler, Anadolu’nun Türk-

le mesine paralel olarak, Anadolu’ya gel-

mi ler ve bir kısmı da Dersim mıntıkasına 

yerle mi lerdir. İkinci görü e göre ise, XIII. 

yüzyılın hemen ba larında Orta Asya’da 

ba layan Moğol akınları neticesinde İran’ın 

Horasan bölgesinde ya ayan bir kısım a i-

retler, Moğol tehlikesinden korunmak için 

oldukça sarp bir araziye sahip Dersim ci-

varına yerle mi lerdir. Dersim Sancağı’nda 

ya ayan a iretlerin özellikle Dersimli a ire-

tine mensup olanları, Horasan’dan geldik-

lerini kabul etmektedirler. Ayrıca Celâlettin 

Harzem ah’ın hatırası da Dersim mıntıka-

sında uzun süre muhafaza edilmi tir.  Bu-

nun yanı sıra Tunceli vilâyetindeki yer ad-

larının incelenmesi sonucu, bunların Orta 

Asya ve Horasan’dan izler ta ıdığı da tespit 

edilebilir.

Ayrıca a iret adları içerisinde bu bölge 

ile ilgili adların bulunması da dikkat çeki-

cidir. Meselâ Dersim a iretleri içerisinde 

de adı geçen Alanlı, Hazar Denizi’nin kuze-

yinde, Dağıstan’da, Kırım’da ya ayan İran 

men eli Alanların bir koludur. Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür.

Dersim Sancağı’nda ya ayan a iretlerin 

bir kısmı ise Yavuz Sultan Selim, ah İsmail 

mücadeleleri sonucu bu bölgeye yerle mi -

tir. Yavuz Sultan Selim’in Doğu seferi sıra-

sında bu bölgeye yerle en a iretler; Çarıklı, 

Lolanlı, adili, Arslan U ağı ve Balaban a i-

retleridir. Özellikle bölgenin oldukça sarp 

bir araziye sahip olması Doğu bölgesindeki 

pek çok Alevî a iretlerin bu bölgeye sığın-

malarına sebep olmu tur. Bu a iretler daha 

önceleri bu bölgeye yerle en  a iretlerle ka-

rı mı lardır. 

Alevî ve Bekta î olan bu a iretlere kar-

ı Osmanlı dönemde sert bir politika takip 

edilmi  ve arazinin de durumu sebebiyle 

daha sonraki dönemlerde kaderlerine terk 

edilmi lerdir. Dersim Sancağı’nda ya ayan 

a iretlerin, Yavuz Sultan Selim dönemi son-

rasında da Alevilikle ilgileri devam etmi tir. 

Bununla birlikte Orta Asya men eli âdet ve 

göreneklerini de terk etmemi ler ve bu adet-

lerini Osmanlılar zamanında da devam et-

tirmi lerdir. Anadolu’nun Türkle mesine 

paralel olarak uzun bir dönem Orta Asya ve 

İran’dan gelen a iretlerin önemli uğrak yer-

leri arasında olan Dersim bölgesi, bu öne-

mini 1514 tarihinden itibaren kaybetmi tir. 

Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nin özel-

likle iîlere kar ı ba latmı  olduğu takip 
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politikası, bir kısım a iretlerin yeniden İran 

ve Azerbaycan’a dönmesine yol açmı , bir 

kısmı da Doğu Anadolu’da bulunan dağlık 

arazilere çekilmi lerdir. İ te bu dönemlerde 

Dersim bölgesi de bazı a iretlerin sığındığı 

bir bölge haline gelmi tir. Bu tarihlerden 

sonra uzun bir dönem Osmanlı Devleti bu 

bölge ile pek fazla ilgilenememi tir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile uy-

gulamaya çalı tığı bir kısım yeni düzenle-

meleri bütün ülkeye te mil etmek için uğ-

ra maya ba lamı tır. Bu cümleden olmak 

üzere 1848 tarihinde Diyârbekir eyaleti ye-

niden te kilâtlandırılmı  ve Harput ayrı bir 

eyalet haline getirilerek, Dersim Sancağı te -

kil edilmi tir. Dersim Sancağı’nın te kil edil-

mesinden sonra, ülke genelinde yapılan bir 

kısım deği iklikler bu mıntıkada yürürlüğe 

konulmu tur. Ancak Osmanlı Devleti uzun 

bir süre bu bölge ile yeterince ilgilenmedi-

ğinden dolayı, Dersim Sancağı’nda yaptığı 

yeni uygulamalarda fazla ba arılı olamamı  

ve özellikle bu tarihe kadar devlet otorite-

sinden uzak ya ayan a iretlerin muhalefeti 

ile kar ıla mı tır. Dersim Sancağı’ndaki yeni 

uygulamalar için bir kısım a iretlerden isti-

fade etme yoluna gidilmi , bununla birlikte 

a iretler yapılmak istenen deği iklikleri faz-

la benimsemediklerinden dolayı, bu durum 

a iretler arasındaki çeki meleri artırmak ve 

bir kısım a iretleri daha imtiyazlı bir hale 

getirmekten ba ka bir sonuç vermemi tir.

Bölgede 1848 tarihinden Osmanlı 

Devleti’nin dağılmasına kadar geçen süre 

içerisinde, bir kısım yeni düzenlemeleri ger-

çekle tirmek mümkün olabilmi  ise de, tam 

manası ile a iretleri ıslah etmek mümkün 

olmamı tır. Bunun ba lıca sebebi ise bu böl-

gede görülen a iret hayatının devam etme-

sidir. Özellikle aşiret reisleri ve seyyidlerin 

bölge halkı üzerindeki tesirleri büyük olup, 

bu ki iler halkı istedikleri gibi yönetmi ler-

dir. Yapılmak istenen yeniliklerin kendi du-

rumlarını tehlikeye dü ürdüğünü görünce 

de, yeni uygulamalara kar ı çıkmı lardır.

Osmanlı Devleti bölgede devlet otori-

tesini tesis etmek için 1848 tarihinden iti-

baren bir kısım askerî harekâtlar yapmı tır. 

Bu harekâtlar sonucunda ba langıçta bir 

kısım ba arılar elde edilmi  ise de, askerin 

bölgeden çekilmesi ile durum tekrar eski 

haline dönmü tür. Osmanlı Devlet adamla-

rının bölge ile ilgili olarak yazmı  oldukları 

raporlarda yer verdikleri, bölgede askerî 

harekâtlarla beraber, ıslahatların yapıl-

ması gerekliliği, bir türlü uygulanama-

mı tır. Bölgenin oldukça ârızalı bir coğrafî 

konuma sahip olması, bu bölgede Osmanlı 

Devleti’nin i ini zorla tıran bir diğer husus 

olmu tur.

1848 tarihinden Osmanlı Devleti’nin 

dağılmasına kadar geçen süre içerisinde, 

a iretlerin bir kısmı devlet otoritesini ka-

bul etmek istememi ler ve asayi sizlik bu 

bölgede sürmü tür. Bununla birlikte bu dö-

nemde Dersim Sancağı’nda meydana gelen 

bu asayi sizlik hareketlerini belli bir sebebe 

bağlamak mümkün değildir. Bunun ba -

lıca sebebi, uzun bir dönem a iret hayatını 

sürdüren bölge halkının birdenbire bundan 

vazgeçmeyi kabul etmemesi olmalıdır. Esa-
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sında XIX. yüzyılda Anadolu’nun çe itli 

bölgelerinde meydana gelen bir kısım isyan 

hareketlerine bakıldığında bunun siyasî, et-

nik ve dinî bir mahiyet arz etmediği görül-

mektedir. Dolayısı ile Dersim Sancağı’nda 

da, Osmanlı döneminde meydana gelen 

hadiselerin dinî veya etnik bir mahiyeti söz 

konusu değildir. 

Dersim Sancağı 1848 tarihinde olu turul-

mu  olmakla beraber, Osmanlı Devleti’nin 

dağılmasına kadar geçen süre içerisinde 

bölgede ciddî mânâda bir ıslahat yapılama-

mı tır. Bunun en büyük zararı ise bölgede 

ya ayan halka olmu  ve bölge halkı özellik-

le a iret reisleri ve seyyidlerin engellemeleri 

yüzünden bir türlü cehalet zincirini kırama-

mı lardır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dersim 

Sancağı’nın te kil edilmesinden sonra, bu 

bölgede devlet otoritesinden uzak kalmak-

tan dolayı görülen bir kısım meseleler, 

daha da artarak devam etmi tir. Bölgenin 

siyasî tarihi bir türlü asayi sizlikten kurtu-

lamamı tır. Dersim Sancağı’nda bulunan 

a iretlerin yine bu dönemde büyük ölçüde 

silâhlandıkları da dikkat çekmektedir. Os-

manlı Devleti bu dönemde içte ve dı ta çok 

büyük meselelerle uğra mak zorunda kaldı-

ğından bu silahlanmayı da önleyememi tir. 

Sonuç olarak zira Cumhuriyet dönemine 

gelindiğinde, Dersim bölgesinde ya ayan 

insanların birçok meselesi hâlâ çözümlen-

memi  olup, bölgedeki asayi sizlik ve a iret 

hayatı da birçok olumsuzluğu ile birlikte 

sürmekteydi. 
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