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ÖNSÖZ

A leviler ve K ürtler ile ilgili çalışm alarım a ilk kez 1994 yılının
sonlarında başladım . Geçen zaman içerisinde bu konular ile ilgili de
ğişik m akaleler yazdım . Bunlardan bazıları, B atı-A vrupa’da yayın
lanan dergilerde çıktı. Bu kitapta bunlar ve 1998-99 yıllarında yaz
dığım diğer m akalelerin önemli bir bölüm ünü biraraya getirdim .
M akaİalerde ele alm an konular özel olarak Alevi K ürtler’i ilgi
lendirm ektedir. Buna rağm en, verilen bilgiler ve öne sürülen tezler
birçok yerde bu topluluğun bağlı olduğu iki ana grubu; A leviler’i ve
K ürtler’i de kapsam aktadır. Y azılar, ilk etapta, bu grupların yaşa
dıkları, zam anını bir türlü bitirm eyen sorunları kavram aya yönelik
deneysel çabalar olarak görülm elidir. Aynı zam anda bu yazılarda,
güncel ile geçm iş arasında zam ana bağlı olmayan evrensel ilişkinin,
ele alm an topluluk açısından aldığı som ut biçim i izlenilm eye çalışıl
m ıştır. Böylesi bir çabanın tartışm alara neden olabileceğini belirt
mem e sanırım gerek yok; bu çalışm ayla am açlanan şeylerden birisi
nin de bu olduğu gibi.
Elinizde olan biçim iyle bu kitap, 1999 yılının M ayıs başlarında
bitti ve elim den çıktı. Benden kaynaklanm ayan nedenlerden dolayı,
kitabın okura ulaştırılm ası gecikti. K itabın 1999 yılı içerisinde ya
yınlanacağını beklediğim için, birçok yerde “bu yü zyıld a ” veya
“geçen yüzyılda" gibi terim ler kullandım . Bunlardan ilkinin artık
geçen yüzyıl; yani 20. yüzyıl ve İkincisinin de 19. yüzyıl olduğunu
okura hatırlatm am gerekiyor. A yrıca geçen son bir yıl içerisinde ko
nu ile ilgili çıkan çalışm aları da, sayıları fazla olm asa dahi, bu kitap
ta işleyem em em in bu gecikm eden ötürü kaçınılm az bir eksiklik ol
duğunu m aalesef belirtm em gerekiyor.

Son olarak; bu kitabın oluşm asında, kaynakların bulunm asından
yazıların düzeltilm esine; K ırm ancki (Zazaca) çevirilerden benim bu
arada kısmen K ırm ancki’yi de öğrenm em e; ayrıca başka birçok
alanda yardım cı olan d o stlan m a ve her şeyden önce, geçen zaman
içerisinde bana hafızalarını açan Dersim li yaşlılara teşekkürlerim i
bildiriyorum . O nların yardım ı ve katılım ları olm aksızın, elinizde bu
lunan ürünün sıkıcı ve dar bir kaynak derlem esi ötesine gitm e şansı
nın olm ayacağını bilm ekteyim .

17 Nisan 2000, Amsterdam

Erdal G ezik

I. BÖLÜM
A LEV İ-K Ü R T A RA ŞTIRM A LA RIN A G E N E L B İR BA KIŞ
GÎRÎŞ
Geçen yüzelli yıllık dönem süresinde Osmanlı İmparatorluğu ve ta
kipçisi Cumhuriyet sınırlan içerisinde yaşayan Alevi Kürtler ve özel
likle bunlar arasında 1930’lu yıllara kadar kendi yapısını korumasını
bilen Dersimliler üzerine yapılan çalışmalar', politik merkezler veya
akımlarla ilişkili üç ana grubun ürünü olarak ortaya çıktılar.
Bunlardan ilkini, 1850’lerden 1920’ye kadar İmparatorluk içerisin
de faaliyetlerde bulunmuş Batılı misyonerler, resmi görevliler ve araştırmacı-gezginciler oluşturmaktadır2. Islami bir topluluk olarak tanıdıklan İmparatorluk’ta Alevi gruplan ile karşılaşmalan, bu kişilerde şaş
kınlığa yol açmış, bu da doğrudan gözlemlerini aktardıklan yazılarına
yansımıştır. Aleviler’in, Sünni inançla bağdaşmayan yaşanılan ve bu
inancın sahipleriyle nefret derecesine varan mesafeleri, Batılı gözlem
ciler tarafından sürekli vurgulanmıştır. Batılılar, bu farklılığı uzun süre
grubun ırksal ve dini kökeniyle açıklamaya çalışmışlardır. Alevi inanç
larında tespit edilen kimi Hıristiyani motifler ve Alevi gruplann kendi
lerini M üslümanlar’dan çok Hıristiyanlar’a yakın hissetmeleri, onlan
şu sonuca götürmüştür: Aleviler, A nadolu’nun yerli halklannın ve bü
1 Bu bölüm de verilecek kaynakların hepsi bütünüyle Alevi K ürtler’e veya Dersimliler’e ayrılm ış çalışm alar değildir. Adı geçenlerin bir bölüm ünde bu grup hakkındaki
bilgiler ya A leviler ya da K ürtler bağlam ında verilmiştir. Bunlar dışında birçok gezgin
cinin çalışm asında da onlar hakkında birkaç cüm lelik bilgi bulunabilir.
2 Şu kişilerin çalışm aları özellikle anılm ası gerekenlerdir: Anglo-Sakson dünyasın
dan Taylor, M olyneux-Seel, Sykes, Riggs, Noel, Trow bridge, ve 1850’lerden sonra böl
gede bulunm uş D unm ore, Bam um , Herrick gibi Am erikalı Protestant m isyonerler (Bu
grubun yazılarının önemli bir bölüm ünü B ayrak’m 'Alevilik ve K ü rtler’ adlı çalışm asın
da bulm ak mümkündür.); Fransızlardan G renard; Cuinet ve Gilbert; A lm anlardan Dr.
Blau, Luschan, Butyka, Banse ve Grothe; yanısıra Rus Avyarov ve Ermeni A tranik (Ha
len bir çevirisi olm ayan A tranik’in ‘D ersim ’ adlı kitabı, m aalesef burada kullanılm aya
caktır); bu çalışmalar, geçen yüzyıl ve bu yüzyılın başlarında bölgedeki gelişm eler ve
toplum sal yapı hakkında bilgiler içeririler.

yük ihtimalle yakın bir zaman öncesine kadar Hıristiyan olan topluluk
ların kendilerini ‘M üslüm an' adı altında korumaya çalışan takipçilerileriydiler’. Aleviler’e bir Hıristiyan tarihi yazma çabasının, Batılı güç
lerin Osmanlı içerisinde taban bulmaya yönelik girişimlerinden soyutlanamayacağı açıktır. Bu yüzden, bu girişimlerin sonucu olarak ortaya
çıkan yazılar kaynak olarak kullanıldığında, bu özelliklerinden kaynak
lanan tek yönlü vurgulamalar içerdikleri unutulmamalıdır4. Buna kar
şın, bu ürünlerin konumuz açısından ilginç izlenim ve bilgiler içerdiği
de gözardı edilmemeledir. Bu kaynaklar, genelde Aleviler ve özellikle
de kapalı Dersim’in taşıdığı dinsel ve toplumsal nitelikler hakkında ya
rarlanabilecek bulgular da içerirler.
İkinci grup, 1910’lardan sonra konuya kendi ulusal çıkarları çerçe
vesinde ilgi duyan Türk milliyetçiliğinin taraftarlarını içermektedir.
Bunlar resmi raportörler, araştırmacılar ve ideologlardan oluşmaktadır5.
3 Örnekler için bk/..: Luschan (s. 232-2): "Yukarı M ezopotam ya’da ve Tarsus’un M a
raş taraflarında Kürtler ve Arapların arasında garip bir topluluk yaşıyor. Kendilerine ‘K ı
zılbaş ' diyorlar, fa ka t aralarında kızjl saçlı olanların orantısı komşularınkimlen daha da
fazla değil...Batı Kürdistan'daki Yezidilerle ortaklık gösteriyorlar... Ben bunlardan 189
kişinin ölçülerini aldım ...Fizyolojik olarak bu Kızılbaşlar, komşuları Kürtler ve Araplardan farklılar: anıa Yezidi, Tahtacı, Bektaşi ve Nıısayrilerle ortaklık gösteriyorlar. M uhte
melen tüm bu inanç gruplarının taraftarları eski Anadolu topluluklarının devamıdırlar.
Dinlerinin kapalılığı ve dışarıyla evliliğin yasaklanması sayesinde kendi eski fiziksel özel
liklerini kontm uşlar."; Grenard (520-1): “ Özet olarak şunu söyleyebiliriz: Kızılbaşlar,
tıpkı yakın oldukları Nüsayriler gibi, Hıristiyan inancını Ali kiiltii ve hikayeleriyle karış
tırmış özde bir Hıristiyan mezhebidir. Onlar, Hıristiyanlarla olan yakınlıklarının bilincin
deler ve Hırıstiyanlara karşı da genelde olumlu ve güvenilir bir tavır içindedirler. Bunu
bizzat kendim yaşadım.
Riggs (741-2): “İnsan bu garip ve çekici dini yakından tanıdık
ça, daha fa zla sorıı sormaktan kendisini alıkoyamıyor: Bu dinin kaynağı nedir: ve bu ba
sit ve ihmalkâr insanların tarihleri nedir ki, komşularından daha fazla bilgiye sahipler?
Cevap, kendisini fa zla geciktirm iyor...D ersim ’in genelinde birçok yıkılmış kilise ve nutnastır görürsünüz ve Kürtler, Tiirklerin aksine, bu yerleri kutsal olarak görürler... Dersim
Kürtleri, Islamı kabul ederken dinleri Hıristiyanlığı kısmen bıraktılar. Geliştirdikleri din.
İslam adı altında önemli ölçüde Hıristiyanlığın ruhunu barındırırken, halen ona ait kimi
ıımtifleri de koruyor.
4 Bu tür tespit ve çalışmalara bir ilk eleştiri için bkz. Hasluck: 125.
5 Örnekler için bkz. Baha Sait, Refik, Atalay, Tankut, Uluğ, Sevgen ve yirmili ve
otuzlu yıllarda Dersim hakkında bölge müfettişliği tarafından hazırlanan raporlar (bu ra
porları Bulut ve Kalman’ın çalışmalarında bulmak mümkündür). Bu raporlardaki bilgi ve
görüşlerin toplamı Jandarma Komutanlığı tarafından 1932 yılında çıkartılan Dersim' ki
tabında da bulunabilir.

Aleviler bu kişiler tarafından, Orta-Asya’dan günümüze Osmanlı kül
türü üzerindeki tüm Arap ve Iran etkisine rağmen, Türk ulusal karakte
rini koruyan en önemli toplumsal grup olarak görülmekteydi. Dolayı
sıyla Aleviler’e ait tüm özellikler, kökensel olarak Anadolu değil, Orta-Asya ve etnik olarak da Türk olgusuna bağlanmaktaydı. Bu yüzden,
bu çalışmalarda Aleviler tarafından kullanılan Türkçe dışındaki diller
gözardı edilmekte ve inanç düzeyinde her farklılık Türk Şamancılığıyla ilişkilendirilmekteydi6. Bu anlayışla yapılan çalışmalar, Cumhuriyet’le birlikte bir devlet ideolojisi haline dönüşen Türkçülüğe ve Kürt
kimliğinin eliminasyonuna yönelik çalışmalara tarihsel bir zemin sun
muş olduğu için, konumuzla ilgili ancak büyük bir dikkatle kullanıldık
larında işlev kazanabilirler. Burada şunu da vurgulamak gerekiyor ki,
bu akımın üyeleri yalnızca Türk kökenli araşürmacılarla sınırlı değil
dir. Bunlar arasına sonradan Batılı1 ve bölge kökenli8 yazarların da ka
6 Bu konuda ilk yol açıcı ve kapsam lı çalışm a Köprülü tarafından yapılm ıştır. O,
1919 yılında çıkarttığı ‘Türk Edebiyatında ilk M utasavvıflar’ adlı eserinde, Dr. Jacob ve
B abinger gibi Aleviler konusunda A nadolu tezini savunanlara, O rta-A sya’ya başvurarark cevap vermekteydi. K öprülü’nün düşünceleri, kısa zam anda birçok popüler ve po
litik am açlı ürünlerde tekrarlanacaktı. Ö rnekler için bkz. B aha Sait (s. 22, 24): "Artık
Aleviler; Türklüğünü, ulusunu, İslam kisvesi altında koruyan Aleviler, geh Celali, geh
Cemili, geh Zındık oldular...U ygun b ir bölüm de açıklanacağı gibi, bu züm renin tören
ve yaşam yolu O ğuz töresidir. Şam an Türk çadırının tıpkısıdır. Başka değildir.
1926
yılında Diyarbakır valisi Cemal Bey’in raporundan (Bulut: 128): “Dersim seyyahatında
Türkçe bilm eyene ve K ürt tipine rastlamadım. Sünniler A levilere Kürt; A leviler Sünnilere Türk derler. Kürtlerle kom şu Dersim Alevilerinde Türk'ten başka b ir m illet olduk
ları kanaati olmakla beraber m em urlar da bu hataya düşm üşlerdir." Ö zellikle Dersimlilerle ilgilenen arştırm acı-ideolog T ankut da (1932: 440) bu tür fikirleri raporlarında da
ha geniş bir altyapıya kavuşturm aya çalışmıştır: “Bütün bunlar Dersim A le vile ri’nin Şa
m am olduğuna inandıran deliller değil m idir? Şaman dininin m illi Türk dini olduğunu
yukarıda izah etm iştim ."
7 Bunlardan M elikoff (1994: 104), T ürkiye’de saha çalışmaları sırasında karşılaştı
ğı Koçgiri yöresindeki A levilerin ‘K ü rt’ olarak adlandırılm alarını, K ü rt’ kelimesinin
zam an içerisinde tıpkı ‘K ızılb a şlık’ gibi aldığı 'asi d in siz’ anlam larına kaym asıyla açık
lam aktaydı.Y azar’a göre, K oçgirililerin gelenekleri tartışm a götürm ez biçimde O rta-A s
ya’ya kadar uzanan Türk töreleriyle aynıydı. Yine bu akım ın etkisinde kalan bir başka
kişi de, K ehl-Bedrogi'dir. Bedrogi (s. 92), Anadolu Alevilerini işleyen geniş çalışm asın
da Kürt Alevilere yalnızca birkaç cüm leyle klişe yaklaşımları tekrarlayarak değinmiştir.
8 M ehm et Şerif Fırat, Burhan Kocadağ, Baki Öz, H ıdır Öztürk vd. bu gruba dahil
olanlardır. Bu kesim e 'B ir Katliam: K ollektif Hafıza. ■■’ adlı bölüm de yeniden dönüle
ceğinden, burada öm eklendirilm eyeceklerdir.

tılması, sanınm, bu teorilerin arkasındaki ideolojik-etnik şekillenmenin
tespitini kimi zaman zorlaştırmaktadır.
Son grubu, 1984 sonrası belirginleşen Kürt ulusalcılığının etkisinde
çalışmalar yapan değişik düşün çevreleri oluşturuyor9. Ankara’nın Kürt
politikasına karşı bir gerilla hareketi olarak başlayan Kürt tepkisi, ken
disine tüm Kürtler içerisinde taban buldukça, sahiplendiği Alevi Kürt
ler içinde politik-etnik bir tarih yazımına yönelmesi fazla gecikmedi.
Bu yönelimin konumuzla ilgili çalışmalara iki etkisi oldu: ilki, bölge
Aleviliğinin araştırılmasında Türk versiyonuna karşı bir Kürt versiyo
nu oluşturma çabasının sonucu olarak, bölge kökenli yazarların kendi
tarihlerini yazmak için ilgilerini yeniden Mezopotamya-Iran-Anadolu
halkasına çevirmeleri; İkincisi ise, yaydığı ulusalcılıkla birlikte, özel
likle Batı-Avrupa’da yaşayan Dersimliler içerisinde kendi kültürel kö
kenlerine yönelik ilginin yeni bir ivme kazanmasıydı10. Kısa bir geçmi
şi olan bu akımın yarattığı ürünlerin zayıflığı bir kenera, ulusalcı Türk
tarihçiliği ve Türk milliyetçiliğine bir tepki olarak doğmasına rağmen,
onun kimi özelliklerini barındırdığı da vurgulanması gereken bir husus
tur. Tıpkı Türk milliyetçiliğinin kendisine uygun olarak yarattığı Alevi
tarihi gibi, Kürtler de herşeyi kendi topraklarında ve Kürt etnisinde ara
ma eğilimine girdiler". Türkler’le karşılaştırıldığında daha rahat kulla
nabilecekleri zengin ve uzun bir antik tarihe sahip bölgenin sakinleri ol
maları, Kürt tarihçilerinin bu fiir çabalara yönelmeleri kadar, yanılgıla
9 Bkz. Bender, Dilzgiin, Com erd, Bayrak, Çem, Xem gin, Fırat (G.) ve Ceviz.
10 B atı-A vrupa’da yayınlanan ve çoğu D ersim lilerin yazılarıyla doldurulan Zülfıkar, W are, D esm ale Sure ve Vate gibi dergilerde bu ilgiyi farklı açılardan işleyen örnek
ler bulunabilir.
11 Bkz. B ender (s. 11-2): "Kürt halkı, dünyanın yaratılışından günüm üze tüm
inançların p e k çoğunu yaratm ış ve tek tanrılı dinleri de sayarsak; bunların tümünü de
yaşam ış b ir halktır...Islam ı kabyl ettikten sonra Kürt halkı, dedesi Zerdüşti olan imam
Ebu H anife'den başlayarak o güne kadar b ir şekil dini görünüm ünde olan bu inancı, kö
keni Zerdüştlüğe inen Sofiliğin birselliğin tinsel zenginliği içinde yoğurm uş ve sekizinci
yy.dan başlayarak kem li mezHep ve tarikatlarının tem ellerini atmıştır. ", Xemgin (s.
248): “A levi ism i ile anılan dini inanca mensup olan halk kesim i arasında b ir araştırma
yapılırsa, M azda irumcı ve Zerdüşt öğretisi kültürel değerlerinin hem en hemen hepsinin
bilinçli veya bilinçsiz yaşatıldıgı görülür. ", Doğan : "...muhtemelen bu günkü haliyle
Anadolu K tzılhıışlığm m kaynagt, İra n ’da Dersimlilerin atalarının eski yurdu olan Deylem, Anadolu ’da d a Dersim ’dir. " Bu görüşlerin eleştirisi için bkz. Çiya (1995); Aksoy
(G.).

ra düşmelerini de kolaylaştırmaktadır.
Son 10 yılda hem Türkiye içerisinde, hem de Batı-Avrupa’da yay
gınlık kazanan Alevi araştırmaları, her üç çizginin de izlerini taşır.
Bunlardan Türk versiyonlu Alevi tarihçiliğinin sayısal, tarihsel ve sahip
olduğu olanaklar açısından en güçlü konumda olduğunu belirtmek ge
rekiyor. Buna karşı bir tepki olarak doğan Kürt tarihçiliği ise, kısa geç
mişinden ötürü, henüz Türk versiyonu ile boy ölçüşebilecek olanaklara
ve ürünlere sahip değildir. Türkiye içerisinde bu tür araştırmalara ola
nak sunulmaması, Dersim ve civarında yaşanan yaygın savaşın yarattı
ğı nüfus ve kültür erozyonu ve bu grübun üyelerinin büyük bölümünün
Batı-Avrupa’da çalışmalarını sürdürmek zorunda olmaları, onların alan
çalışmaları yapmalarını engellemekte ve bu da ürünlerin nitel zayıflığı
na yol açmaktadır12. Aynca, Kürt toplumunu oluşturan değişik dilsel ve
dinsel grupların üyelerinin kendilerini böylesi bir süreçte tanıma ve tar
tışmaya başlamış olmaları da, bu tür çalışmalarda öne sürülen iddiaları
bulanıklaştırmaktadır.
Hangi grup adına yapılırsa yapılsın, bu çalışmaların hepsi belirtil
mesi gereken ortak yöntem ve yaklaşım hatalarını barındırmaktadırlar.
Her şeyden önce, birkaç istisna çalışma dışında, bu ürünlerin büyük bö
lümü halen kökensel arayış yaklaşımından kurtulmuş değildir. OrtaDoğu’nun kollektif düşünsel-dinsel ürünü olan tasavvuf akımlarının
uzantısında görülmesi gereken Alevilik, bu çalışmalarda yanlış bir şe
kilde etnik köken arama alanı olarak ele alınmıştır. Dinsel (teolojik)
açıdan bakıldığında Alevi grupların sahiplendikleri kavramlar, 8 ve 13.
yüzyıllar arası Irak ve Iran dünyasında çıkmış akımların ürettiği kav
ramların bir devamı olarak görülmelidir. Eğer bu düşüncelerin sahiple
rine bir etnik köken aranacaksa, bu, ancak İran ve Arap İkilisiyle sınır
lı kalabilir, Çünkü buna ne Kürtler’in, ne de bölge tarihine ancak 10.
yüzyıldan sonra katılmaya başlamış Türkler’in düşünsel düzeyde ciddi

12
Böylesi b ir denem e 1994 yılında G ülsün Fırat tarafından yapılm ıştır. O araş
tırm alarını, 6 0 kişilik nüfusa sahip N azim iye’nin bir k ö yünde konum landırılm ış 80
kişilik b ir askeri gücü n ko n tro lü n e takılm am aya çalışarak yapm aya çalışm ıştır. Y a
zar, çalışm asında (s. 33-37) hem bizzat bölgede hem de bölge dışında bu gruba üye
insanlara y önelik sosyoljik araştırm aların farklı sorunlarına da değinm ektedir.

bir katkıları olmamıştır13. Onlar, ancak bu tür mistik düşüncelerin 13.
yüzyıldan başlayarak kendi folklorik-etnik değerlerini de katarak kitle
selleşmesi ve daha geniş bir alana yayılmalarında bir rol oynamışlardır.
Burada Türkler’in, Kürtler’e göre daha da etkin bir konumda olmaları,
hem Türk nüfusunun yayılma alanının genişliğinden hem de bu akım
ların devletleri ile birlikte güç konumuna sahip olmalarından kaynakla
nıyordu.
Bu araştırmalarda dar bakış açısını yansıtan bir başka özellik de,
karşılaştırmalarda yapılan sınırlılıkla ilgilidir. Türkiye dışında yaşayan
Alevi veya formel İslam dışı gruplar bu çalışmalarda hemen hemen hiç
işlenmemektedir. Günümüzde yaşayan ve halen varlığı bilinen Nusayriler, Dürzüler, Ehl-i Haklar, Yezidiler ve Haksarlar gibi gruplar veya
13. yüzyıl öncesi bölgede yaşamış Paulikanlar veya Xoremitler (Hurremiyye) gibi değişik Mazdakçı-Manici gruplar ile bugünkü Aleviler ara
sındaki ortaklıklar ve tarihsel ilişkileri bu çalışmalarda sınırlı değinme
lerin ötesinde bulmak mümkün değildir. Yine, bu tür yetmezliklerin
Türk yazarların ürünlerinde daha etkin olması, sahip olduklan ideolojik-milli konum lannın derinliğinde aranmalıdır.
Son eksiklik, daha çok genel metotla ilgilidir. Alevi araştırmalan
Türkiye’de birbirini tekrarlayan eserler olarak çıkmaktadırlar1,1. Çok az
çalışma bizzat yerinde tespit edilmiş ve sınanmaya açık gözlemlere da
yanmaktadır. Ürünlerin büyük bölümü, klişe tarih anlayışı ve kavram
larla genel bir Alevi tarihi vermenin ötesine gitmemektedir. Yapılan
antropolijik özellikli çalışmalar ise, yine aynı milliyetçi etkiden dolayı
etnik farklılığa ve çeşitliliğe kapalıdırlar15. Oysa Alevi gruplar arasında
13 Kürt ve Türk araştırmalarında sıkça tekrarlanan Kürt Ebu‘l Vefa ve Türk Hoca Ahmed Yesevi gibi adların Mansur, Cüneyt, Bistam, Gazali, Arabi, Suhrawerdi, Rumi, Tebrizi
gibi düşünsel katkıları tartışma götürmez kişilerin yanında yerleri nedir? Anadolu ve İran ta
rikatçılığında etkin bir ad olan Vefa’nın yarattığı tarikaün kural dışı olgulara açık olduğu ve
Ahmed Yesevi’nin de Orta-Asya’da Türkleri’nin İslamlaşmasında önemli bir yeri dışında ta
savvuf ijkjınlanna herhangi bir fikirsel katkıları olduğu bilinmemektedir.
14 Geniş bir eleştiri için bkz. Ocak (1996).
15 Türkiye’de, Aleviler hakkında yakın zaman önce Türkdoğan tarafından yapılan sosyal-antropolojik araştırma buna örnek olarak verilebilir. Türkdoğan (s. 166), Akhisar’da ya
şadığı bir olayı şöyle aktarır: “Zamların Temsilcisi Hastın Efendi, Tunceli'de kendilerinin
horlandığını ve bu yüzden Türklüklerini gizlediklerini acı bir dille açıkladı. Benim kendileri
ni ‘Tiirk B oyu' kabul ettiğimi belirtmem üzerine boynuma sarıldı, ağlamaklı oldu. ”

ki en önemli ayrılıklar, değişik grupların etnik ve bölgesel kökenden
kaynaklanan geleneksel halk inançlarını genel tasavvuf inancına enteg
re etmelerindeki farklılıklardan kaynaklanmıştır. Bu yüzden bu tür
araştırmalar, bu grupların detaylı inanç tablosunu, farklı ibadet biçim
lerini ve burada kulanılan motifler ile dilleri tanımadıkça ve aktarma
dıkça, varolanın tekrarıyla sınırlı kalmaktadır.
Bütün bu sorunlar, özellikle çalışmanın ana konusunu oluşturan
Alevi Kürtler açısından fazlasıyla geçerlidir. Grubun son elli yılda etnik
ve dinsel açıdan uğradığı değişiklikler, onu bu yüzyılın ilk çeyreğine
kadar tanıdığımız yapısından bir hayli uzaklaştırmıştı^ İçine sürüklen
diği birçok, sorundan dolayı sürekli kendisini yeniden şekillendirmek
zorunda kalması, grubun bugün ayakta kalan üyelerini değişik açıdan
birbirleriyle zıtlaşan bir sorunlar yumağı haline getirmiştir. Öyleyse şu
soruyu sormak yerinde olacaktır: kendisi ile bu kadar geç süreçte ilgi
lenmeye başlamış ve karmaşık sorunsal özellikler taşıyan Alevi Kürtler
hakkında sağlıklı ve ciddi tespitler yapabilmek mümkün müdür?
Etnik Tanımlamanın Sorunları:
Kırmanc, Dersim, Zaza, Kürt, Dimili, K ırdaş...
Alevi Kürtler ya da onlann yakın zamana kadar merkezi olan Der
sim, iki açıdan ilginç bir konuma sahiptir. Birincisi, yukanda belirtildi
ği gibi Alevi topluluklan araştırma bağlamında; İkincisi ise, Kürt toplumunun oluşumu ve taşıdığı farklılıklar açısından sahip olduğu konum
itibanyla. İlk konu ile ilgili olarak buraya kadar işlenenlerin yanısıra şu
soru sorulmalıdır: Gerçekten de, Dersim merkezli Alevi Kürtler, Alevi,
Ghulat, Kızılbaş ve Heterodoks gibi adlar altında anılan topluluklar içe
risinde ayn bir grup olarak nitelendirilmeleri için yeterli farklılığa ve
bütünlüğe sahipler mi? Eğer öyle ise, onlan hangi ad altında anmak ka
bullenebilir olacaktır?
İlk soruya cevap, bu kitapta yer alan değişik makaleler aracılığıyla
verilmeye çalışılmaktadır. Alevi Kürtlerin kendilerini çevreleyen etnik,
politik, dinsel grup ve merkezlerle ilişkileri, bu merkezlere karşı en
azından yakın zamana kadar koruyabildikleri bütünsel yapılan ve bu
nun 20. yüzyılda geçirdiği değişimler işlenmeye çalışılmıştır. Burada
karşımıza çıkan soru, bu bütünselliğin tarihi mi, yoksa halen geçerlili

ğini koruyabilen bir olgu mu olduğudur. Makalelerde, bu sorunla da
kısmen ilgilenilmiş ve günümüzde sahip olduğu karmaşık yapının nasıl
oluştuğuna dair tespitler yapılmaya çalışılmıştır.
ikinci soruya gelince; kitapta ayrı bir başlık altında işlenmeyeceğin
den, burada bu soru üzerinde durmam gerekmektedir. Çünkü bu soru
nun irdelenmesi, aynı zamanda Kürt toplumsal yapısının analizi ile de
çakışmaktadır ve hızlı bir bakışla da olsa ilginç sonuçlara götürecektir.
Her şeyden önce, burada işlenen ve ağırlıklı olarak Dersim, Erzin
can, Bingöl, Sivas, Malatya, Maraş, Erzurum ve Muş bölgesinde yaşa
yan Kırmancki (Zazaki-Dımılki) ve Kurmanci (Kırdaşki) konuşan ve
Alevi inancına mensup aşiretleri bir ad altında anmanın yanlış olmaya
cağını belirtmeliyim. Üç önemli tarihsel veri bu sonuca varmamızı ola
naklı kılıyor: birincisi, bu aşiretlerde belirgin olan Kırmanc etnizmi ve
bunun bölgede hakim olan etnik farklılaşmaya 'Türk-Kürt' veya ‘TırkKırm anc’ boyutuyla geçmiş olması; İkincisi, bu topluluğun temel yapı
sını oluşturan aşiretlerin hepsinin kendi atalarını Dersim’e bağlamaları
ve bu bilinci yakın bir zamana kadar korumuş olmaları; ve sonuncusu,
toplumsal yapımn ikinci temel taşı olan dinsel bütünlüğün Dersim’deki
yerleşik Seyitler aracılığıyla sağlanması ve bunun tüm dış müdahalelere
karşın (Alevi Türkler içerisinde önemli bir merkez olan Bektaşi örgüt
lenmesi de bu müdahale odaklarına dahildir) korunabilmiş olmasıdır.
'Ö te yandan, Dersim merkezli bu oluşumun kendi içinde bir bütün
lüğe sahip olup olmadığı da ayrı bir sorundur. Hem aşiretler düzeyin
deki parçalanmışlık, hem de dil düzeyinde birbirini anlamayacak kadar
farklı iki dil kullanılıyor olması16, bu bütünlüğü ne kadar etkilemiştir?

16
K ürtçe'nin tanımlaması konusunda değişik yaklaşımlar ve halen süren tartışmala
vardır. Burada ve diğer bütün yazılarda dil konusunda ‘lehçe-dil’ tartışmasına girilmeden,
M ehrdad Izady’nin şu saptamaları benimsenmiştir: “Eğer Kürt dil grubunu Romen dille
riyle karşılaştıracak olsaydık, Kurmanci | Kurmanci ve Sorani kapsayan grup adı olarak
veriliyor-y.n.l) ve Pahlawani [Zazaca ve G oranice’yi kapsayan gruba Izady’nin verdiği
adlandırma-y.n.] arası ilişki, Fransızca ile İtalyanca arası ilişkiye benzerdi. Tıpkı bu R o
men dillerinin Latince’nin değişik evrim gösterm iş m odem dallan olduğu gibi, Kürt dille
ri de şimdilerde kaybolmuş b ir arkaik dilin, buna belki ’M edçe’ veya ‘Proto-Kürtçe’ diye
biliriz, devamlarıdırlar. Günümüzde Kurmanci ve Pahlawani, tıpkı Fransızca ve İtalyan
ca gibi, bir dilin lehçeleri değil, rahatlıkla iki dil olarak görülebilirler. Birbirleri arasın
daki fa rkın büyüklüğü, onları bir dilin lehçeleri olarak gruplaştırmayı mümkün kılm ıyor."
Bkz. l/.ady: 167-170.

Aşiretler ve iki dillilik konusunda şu genel tespit yapılabilir: Alevi
Kürt topluluğun sosyal (aşiretsel) parçalanmışlığı ve dilsel farklılığı
uzun süre sorun olarak yaşamamış olmasındaki en önemli neden, yuka
rıda verilen üç etkenin onları birleştirme anlamında daha da öncelikli
bir yere sahip olmasında yatmaktaydı. Zaten bu yüzyılın başından iti
baren onları çevreleyen gruplarla sınırlan açıldıkça, ilkönce aşiretler ve
son on yıllık süreçte de dil düzeyinde aynşım lar başlayacaktı. A ynca
iki dillilik konusunda şunu da eklemek gerekiyor: yan-göçebe bir top
luluk olan Alevi Kürtler’de hiçbir zaman güçlü bir dil bilincinin olma
ması ya da onu oluşturacak araçlann yaratılamaması, dilin sözlü kulla
nımın ötesine geçmemesini mümkün kılmamış; iki dillilikten kaynak
lanabilecek sorunlann aşılması doğal sürecin akışına terkedilmiştir. Ör
neğin, birbirleriyle yanyana veya içiçe yaşadıklan yerlerde, bu, çoğu
kez aşiretlerin her iki dile hakim olmalanna; ya da taraftarlan arasında
her iki dili konuşan Seyitlerin çoğunun her iki dili de öğrenmelerine yol
açmıştır. Dolayısıyla bu grubun etnik tanımlamasını yalnız dil bağla
mında yapmak, en azından son beş yüzyıllık tarihi ve toplumsal gerçek
likleri oldukça zorlayacaktır. Dil ekseni etrafında geliştirilen kimlikle
rin geleneksel bağlann dağıtılması sonrası ve özellikle son yirmi yılda
Batı-Avrupa’ya göç etmiş kişiler içerisinde başlaması da, bu saptama
ya ayn bir kanıt oluşturmaktadır11.
Öyleyse Kırmancki ve Kırdaşki konuşan bu topluluğun kendisi için
kullandığı ‘Kırm anc’ kelimesini bir genel niteleme olarak kabul etmek

17
Alevi ve Sünni Z azalar arasında dile dayanan bağım sız etnik gruplaşm anın il
örnekleri, seksenli yılların sonunda B atı-A vrupa’da küçük gruplar arasında oluşm aya
başladı. Kısa zam an içerisinde dil ve din arasında ağırlık noktası konusunda tartışm alar
başladı. Desm ale Sure, W are, T ija Sodir gibi yayınlar Alevi-Kırm anc (D ersim ) ekseni
etrafında seçim lerini yaparken, Piya ve Kurm eşkan gibi dergiler, Sünniliği dışlam ayan
Zaza akım ını temsil ettiler. Başından itibaren bu akım ların tem silcileri, Z azalar için sek
senli yılların çok öncesine gidebilecek bir tarih yazm aya çalıştılar. Başlangıçta, OrtaÇağ tram ’nda yaşam ış D eylem ler’le varsayılan ilişkiyi heyecanla işlediler. Şim dilerde
biraz arka plana düşen bu köken arayışı, yerini daha çok kültür ve dilıJ korum a faaliyet
leri yönünde çalışm alara bırakm ış görünüyor. Salt dil bazında veya dilin belirleyici fak
törlerden birisi olarak etnik tanım lam ada öne çıkan bu yeni oluşum ların belirgin bir şe
kil alm ası ve geniş bir taban bulm ası, kökensel farklılığı keşfetm eye yönelik tarihi çaba
ların başarısından önce karm aşık aktüel gelişm elerin ağm a takılm ışa benziyor. Grubun
genel olarak karşılaştığı sorunlar ‘B ir Katliam: K olleklif H afıza... ’ adlı bölüm de kısmen
işlenilm eye çalışılm ıştır.

ne ölçüde bu topluluğun hem etnik hem de dinsel karakterini temsil
edebilecektir? Bu niteleme geçerliliğini, Türkler’le sınır şeridinde yaşa
yan ve Türkler’in Sünni, Kürtler’in ise Alevi oldukları yerlerde tümüy
le korumaktadır. Bu tür özdeşleştirmenin Erzincan, kuzey ve batı Der
sim, Sivas, Malatya ve Maraş yöresinde her iki karakteri sorunsuz ve
doğal olarak yansıttığı bilinmektedir. Bu yörelerde Kırmanc veya Kurmanc kelimesi ‘K ürt’ ve ‘A levi’ anlamı taşır ve taraflar açısından da
böyle kabul edilir.
Sanınm bu tespitin geçerliliği, ilgi alanımız iç bölgelere kaydıkça
zorlanmaya başlamaktadır. Bilhassa aynı dili konuşan, fakat farklı din
lere mensup olan bölgelerde veya hem farklı dil hem de farklı inanca
mensup bölgelerde ‘Kırmanc ’ kelimesinin kapsamı daralmaktadır. Ör
neğin, kendilerini Kurmanc olarak adlandıran fakat Sünni olan Karakoçan aşiretleri ile birlikte yaşayan Alevi aşiretler için ‘K urm anc’ keli
mesi halen ‘K ürt’ ve ‘A levi’ anlamı taşıyabilir mi? Ya da K ırm anda
konuşan Alevi aşiretlerin yanısıra Sünni olan ve Kurmanci konuşan aşi
retleri de barındıran Varto bölgesinde öne çıkan tanımlama ne olacak
tır? Her iki örnekte de. dinin belirleyici önemde bir karakter olarak öne
çıktığım ve grupların kendilerini adlandırmada kullandıkları ferimlerde
bu farklılığın derin izlerini görmekteyiz. Bu yörelerde, Aleviler tarafın
dan Sünni Kürtler için ‘K urr’ kelimesi kullanılmaktadır ki, bu kelime
aşağılayıcı bir anlam içermektedir. Keza Dersindiler’in, Sünni Palulular için kullandıkları ‘Z aza’ kelmesi de benzer bir aşağılamayı içer
mektedir. Buna karşın, Sünni Kürtler’in kendilerini ‘Kurm anc’, kendi
lerinden görmedikleri Aleviler için keza küçük düşürücü anlam taşıyan
‘K ızılbaş’ ve ‘Zındık’ kelimelerini kullanmaları ve bu yöre Alevilerinin
kendilerini Kırmanc yerine ‘A levi’ veya ‘K ızılbaş’ olarak nitelemeyi
tercih etmeleri, ‘Kırmanc ’ tanımlamasının ikili karakterinin bu bölge
lerde geçerliliğini bir hayli zorlamaktadır.
Tanımlamada yaşanan karışıklığın boyutu biraz daha genişletilebilir: sınır yerlerini terkedip yalnızca Alevi ve Kırmanc aşiretlerin yaşa
dığı Dersim’in iç bölgelerine kaydığımızda, ‘Kırm anc’ kelimesinin sorunsallığına bir de sosyo-dinsel bir boyutun dahil olduğuna tanık olu
yoruz. Burada kendilerini ‘K ırm anc' olarak niteleyen aşiretlere karşın,
Seyit aileleri, bu terimi aşiretlerin yanında kullanmaktan uzak dururlar.

Onlar, imam soyuna bağlı olduklarına ve aşiretler üstünde bir kastı tem
sil ettiklerine inandıklarından, kendileri için ‘Ewlad-ı Resul', yani ‘Pey
gamberin çocukları’ nitelemesini tercih eder ve ‘K ırm anc’ kelimesini
bir tabaka düşük olarak gördükleri dünyevi aşiretler için kullanırlar".
Bütün sorunsallığına rağmen, bu çalışmada işlenen grup için ‘Kırnıarıc’ kelimesi kullanılacaktır. Bu tercih, iki nedenden dolayı yapılmış
tır: 1) Bölgede varolan kimlik şekillenmesinin ağır basan halkasını; en
azından son beş yüzyıllık dönem için, Türkler’le olan ilişkiler belirle
miştir. Kırmanc kelimesi, bu bağlamıyla sorunsuz ve ikili kimliği (Ale
vi ve Kürt) ifade ettiğinden en geniş kullanım sahasına sahiptir; 2) ‘Kır
mana ’ kelimesinin sorunsallığı, özellikle son yüzyıllık biçimlenmeler
den çıkılarak Kürt toplumunun dinsel çelişkileri üzerine yapılan analiz
lerde kendisini göstermektedir. Bu ilişkilerin dinsel düzeyde sahip ol
dukları sorunsallığı, 19. yüzyılın ikinci yansından itibaren yaşanan ge
lişmelerin başlattığını ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde derinleştiğini unut
mamak gerekiyor. 19. yüzyılın sonuna kadar halen etkinliğini sürdüren
aşiret formasyonlannda dinsel kutuplaşmanın sınırlannın şimdiki kadar
mutlak olmadığım, Alevi ve Sünni Kürtler arası ilişkilerin irdelendiği
çalışmada bulmak mümkündür. Bu yüzden, kanşık bölgelerde aşiretler
arası dinsel tanımlamanın öne çıkmasını, daha yakın ve değişime açık
bir sürecin ürünü olarak görmek gerekiyor.
Kırmanc kelimesinin pratik işlevi konusunda yaşanan kanşıklık, soru
nun yalnızca bir boyutunu temsil ediyor. Bu kelime üzerine yapılabilecek
tartışmalar, grubun dinsel adının saptanması konusunda da yapılması ge
reken gecikmiş bir tartışmanın kapısını açmamızı zorunlu kılıyor.
Dinsel Tanımlamanın Sorunları:
Alevi, Kızılbaş, Ali tlahi, Ehl-i H aq...
Geçen yüzyılda Alevi Kürtler’le ilk karşılaşan Batılılar, yazılannda,
onlar için ‘K ızılbaş’, ‘H eterodoks’, ‘A levi’, ve 'Ş ia ’ sıfatlannı kulla
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Kırmanc veya Kurmanc kelim esinin farklı kültürlerle ilişkilerde etnik, iç ilişk
lerde de sosyal bir anlam taşıyabileceği durum u, geleneksel Kürt toplum unun genelinde
yaşanan bir olgudur. Kimi yerlerde bu kelim enin köylü tabakası için kullanıldığı, kimi
yerlerde de yalnızca K urm anci konuşanlar için kullanıldığı bilinm ektedir. Bkz. Bruinessen (YY): 151-2; Tartışm anın konum uzla ilgili som ut yünü için bkz. Selcan, Çem
(Deng), Fırat (G): 140-5, M almisanij (Deng), Çiya (1996).

nırlar. Ayrıca az karşılaşılsa da, kimi gezginler onlar için ‘pagan' (put-,
perest) tanımlaması da yapmıştır.
İlk dönem Türk yazarların çalışmalarında da genelde, ‘Kızılbaş’,
‘Alevi ’ ve ‘R afızi’ tanımlamalarını görmekteyiz. Sık olmasa da, bunlar
dan kimileri, Köprülü’nün getirdiği köy ve kent Bektaşileri ayrımını,
Dersimliler için de kullanmıştır. Son dönemlerde ortaya çıkan Kürt ve
Dersimli araştırmacılar da, mensubu olduklan topluluğu genellikle ‘Ale
vi’ ve ‘Kızılbaş’ olarak nitelerler. Yine bu kesim tarafından artarak kulla
nılan ‘Kızılbaş Aleviliği’ nitelemesi de göze çarpmaktadır. ‘Kızılbaş Ale
viliği’ terimi, özellikle Türkiye’de etkin olan ve devlete yakınlığı ile ken
dilerince eleştirilen ‘Bektaşi Aleviliği’ue karşı, sol politik ve muhalif bir
anlam verilerek kullanılmaktadır.
Her üç kesime mensup yazarlar tarafından, Dersim’de yaşanan Alevi
liğin genel Alevi gruplan içerisindeki yeri hakkında kimi saptamalar ya
pılmıştır. Bu yazarların birçoğu Dersim Alevileri’nin, Anadolu Kızılbaş
lığı veya Bektaşiliği’nden ayn özelliklere sahip olduğu19ve Alevi gruplar
içerisinde Ehl-i Haqlar’a (Ali-tlahi veya Ali Allahi olarak da adlandınlır)
yakın olduğu yönünde fikirler öne sürmüşlerdir. Bu görüşün Türkiye’de
ilk savunucusu, uzun dönem Alevi Kürtler hakkında çalışma yapmış araştırmacı-ideolog Haşan Reşit Tankut’dur. Tankut, 1928 yılında yazdığı bir
raporda, Dersimliler’in dinlerinin ‘Ali-tlahi’ olduğunu belirtir30. Tankut,
bu adlandırmayı onlar için neden kullandığını izah etmez, fakat bunun
Dersimliler’de yaygın olan Ali’nin, Allah’ın tecellisi olduğu inancından
kaynaklandığı açıktır. Tankut sonrası bir dizi kişi de, Dersim Aleviliği
için bu adı fazla bir açıklama yapmaksızın kullanmıştır. Bunlardan Hançerlioğlu, ‘İnançlar Sözlüğii’nde Ehl-i Haq inancının Türkiye’nin Sivas,
Tunceli ve Antep yörelerinde taraftarlan olduğunu belirtm iştir'. Bilal
19 Ö zellikle her iki grubu yakından tanım a olanağı bulm uş Türk yazarlar da bu ay
rımı vurgulam adan geçem em işlerdir. Örneğin T ankut (1928: 516), D ersim liler’i Bektaşiler’e benzetm enin ‘azim b ir hata olduğunu' belirtir: “Bektaşilik, M elamilik felse fi bi
rer tarikat olduğu halde, A li-tlahilik b ir dindir. Öyle bir din ki aralarında aşk ve m uhab
beti, hariciler için kin ve nefreti telkin eder. Ve A li-ilahi'nin biUliği bir tek haraççı var
dır. O da dün Osmanlı idi. bugün T ü rk’dür. Baha Sait (32), Dersim A leviliği’ni, hep
sinden daha Rafizi olarak nitelendirir; Kemali ise (s. 152), D ersim liler’in dinlerinde ha
len belirgin M azdeizm teorilerinin izleri olduğunu yazar.
20 T ankut (1928): 515.
21 H ançerlioğlu: 161.

Aksoy, ‘Tunceli Tarihi ’nde, Dersim Şiiliğinin Ehl-i Haq grubundan ol
duğunu kısa bir açıklamayla vurgulamıştır2.
Keza bazı yabancı yazarlar da, Dersimliler ve Ehl-i Haqlar arasın
daki yakınlığa işaret etmişlerdir. Örneğin, Dr. Blau, 1862 yılında yaz
dığı bir makalede, Dersim bölgesinde birçok aşiretin Ali Allahi olduğu
nu belirtmiştir21. Rus yazar Fronze da, 1929 yılında Dersimli Kürtler’in
Ali İlahi olduklarını ve ‘K ızılbaş’ diye adlandınldıklannı yazmakta
dır24. Yine Nikitin, Dersim K ızılbaşlan’nın Ali llahiler’in bir kolu ol
duğunu belirtir25'. Kızılbaş ve Bektaşiler üzerine araştırmalarıyla tanı
nan Melikoff, Anadolu’nun doğusunda, Aleviler’in, Ehli-i Haq öğreti
leri ile ortaklık gösterdiğini vurgular26. Heteredoks Şii gruplarla ilgili
geniş bir çalışması olan Moosa da, Kızılbaş Kürtler’in yalnız Der
sim’de olmadığını, İran’da Kermanşah ve Kirind bölgelerinde de yaşa
dıklarını ve burada onlara Ehl-i Haq dendiğini aktarır27. A ynca Van
Bruinessen de değişik çalışmalannda, Ehl-i Haqlar ile Dersimliler ara
sındaki benzerliklere işaret etmiştir28. Aynı şekilde Izady de, Ehl-i Haq
ve Dersim Aleviliği’ni bir değerlendirip, ‘Melekler K ültü’ adı altında
ortak geçmiş ve özelliklerini işlemektedir29.
İran’da köken olarak Goranlar’a ait bir din olarak bilinen Ehl-i Haq
(genelde Hakikatin Çocuklan olarak çevrilir) inancı ile Dersim inancı
arasında yapılan bu benzetmeler temelsiz değildir. Halen Goranlar ara
sında yaygın olan bu inanç ile Dersimliler arasında sistematik bir kar
şılaştırma burada yapılmayacaktır. İki grup arasında hem inanç düze
yinde, hem de dinsel örgütlenme düzeyinde göze çarpan önemli benzer
likler vardır™. Rahatlıkla saptanabilecek bu benzerliklerin ötesinde, iki
22 A ksoy (B): 219.
23 Blau: 615.
24 A ktaran Hasretyan: 57.
25 N ikitin: 412.
26 M elikoff: 23.
27 M oosa: 432.
28 Bruinessen (YY): 142-4 ve Bruinessen (1991 ve 1995).
29 Izady: 137-145.
30 G uranlar hakkında M inorsky’nin m akalesine; Ehl-i H aqlar hakkında da Hamzeh’e e ’ nın kapsam lı çalışm asına bakılabilir. Her iki çalışm ada da Ehl-i Haq/Guranlar
ile Alevi K ürtler/Zazalar arası yakınlığa kısm en değinilm iştir. Konu için ay rıta bkz. Ivanow; B ruinessen (1995).

grup arasında gerçek tarihsel ilişkilerden sözedilebilir mi?
Bu soruya sağlıklı bir cevap verebilmek için, konu hakkında hemen
hemen hiçbir kapsamlı çalışmanın yapılmış olmadığını belirtmem gere
kiyor. İlk dönem kaynaklan arasında, yalnızca Trowbridge, bir maka
lesinde fazla üzerinde durmadan bu ilişkinin varlığını aktarır. Trowbridge, Antep yöresinde bir Kürt dedesiyle yaptığı röportajında, dedenin,
kendi dinsel merkezlerinin Dersim olduğunu ve Dersim’deki Seyitlerin
de Kirind’e bağlı olduklarını söylediğini belirtir31. Kirind, Kermanşah’ın 40 km. kuzeybatısında önemli bir Ehl-i Haq merkezidir. Olduk
ça ilginç bir aktarım olmasına karşın, bu bilgi tarih içerisinde tek başı
na durmaktadır. Böylesi bir ilişkiden ad vererek bahseden başka bir
otantik kaynak yoktur.
Ehl-i Haqlar ile Alevi Kürtler arasındaki bir diğer önemli benzerlik,
kendilerini tanımlamada kullandıkları kelimede aranabilir. Önceki pa
ragrafta, grubun hangi bölgelerde dinsel tanımlamayı öne çıkardığını
aktarmıştım. Alevi Kürtler’in de şimdilerde kendileri için kullandıkları
‘A levi’ ve ‘Kızılbaş ’ terimleri, bana göre, bu topluluğun üyelerinin çev
re gruplarla ilişkileri sürecinde benimsedikleri ve yaygınlaştırdıkları
adlardır32. Bu yüzden Türkler ve Sünni Kürtler’le yakın olan yerlerde
bu terimlerin kullanıma girmeleri, Dersim ile karşılaştırıldığında çok
daha önceki bir dönemde başlamıştır. Özellikle Dersim’in iç bölgeleri
için bu savı öne sürmek yersiz değildir. Kendisine yabancı gruplarla
ancak 1938 sonrası strüktürel düşünsel ve toplumsal ilişkilere başlamış
olan bu bölgede, acaba daha farklı tanımlamalar da kullanılmış mıdır?
Bu bölge insanın da şimdilerde yaygınca kendisi için ‘A levi’ kelime
sini benimsemesi ve daha önce de belirttiğim gibi ‘Kırmanc’ kelimesi
nin dinsel ve etnik anlamlarla yüklü olması, araştırmacıyı ilk etapta bu

31 T row bridge: 343.
3 2 ‘A le v i' v e ‘K ız ılb a ş’ sö zcü k lerin in doğuşlarının da ve kullanım larının yay
gınlaşm asın ın da çok eski b ir tarihi yoktur. ‘K ızılb a ş’ kelim esinin Şah İsm ail taraf
tarların a verildiği ve bunun bazen T ü rk m en boyları, bazen de Iranlılar için k u llan ıl
dığı; 'A lev i' sö zcüğünün ise ilk 19. y ü zyılda, m uhtem elen N usayrilerden alınarak
k ullan ım a girdiği tahm in ediliy o r. 16. yüzyıldan itibaren bu grup için ‘R a fız i’ ve
‘C a fe ri' terim lerinin de kullan ıldığını aktaran kaynaklar da vardır. B kz. M elikoff
(1994); 33; K ehl-B edrogi: 9, 50, 55.

nun ötesinde bir şeyler aramaya zorlamıyor. ‘Kırm anc' kelimesinin ne
ler ifade ettiğini konuştuğum Dersimli G., eskiden, kendi dinleri için
başka bir kelime kullandıklarını bana anlatana kadar, yaşlı Dersimlilerle
yaptığım birçok röportaj esnasında da böyle bir soru aklıma gelmemişti.
Hafızası güçlü bu kadın da, ancak uzun bir sohbet ve benim tekrar tek
rar zorlamam ile bizzat kelimenin kendisini hatırlayacak ve kendilerine
çok öncelerden ‘Ewlad-ı Rae ’ dediklerini aktaracaktı. Ewlad-ı Rae, G.
tarafından, bazen ‘Yol’un Çocukları’, bazen ‘Yol Evlatları’ ve bazen de
‘Yol U ş a k l a r ı olarak çevirilmekteydi. Burada ‘Yol’ ile kastedilen, ken
dilerini ebediyen mensubu olarak gördükleri kutsal tarikatlarıdır.
Bu kelimenin sınanması, Dersim’in değişik yörelerinden gelen yaş
lılarla yapılan röportajlarla oldu. Konuşmamın başında, eskiden kendi
dinleri için ayrı bir kelime kullanıp kullanmadıklarını sorduğum ve
olumsuz cevaplar aldığım Dersimli yaşlılara, yeniden dönüp G .’den al
dığım bu kelimeyi hatırlattığımda, büyük bölümü, gerçekten de eski za
manlarda büyüklerinden bu türden kelimeleri duyduklarını belirtiyor
lardı. Yine bu kelime ile bir sohbete başladığım bir Pir, bana, bölgede
ki tanımlamanın yalnızca bununla sınnlı olmadığını anlatacaktı. Derviş
Cemalli Pir R.’ye göre, ‘Ewlad-ı R a e’ yalnızca tarikat üyesi olan ve
ömür boyu bu kutsal yolu izlemek zorunda olan aşiret üyeleri için kul
lanılmaktaydı. Buna karşın onlar; yani Seyit aileleri, ‘Ewlad-ı R a e’ ye
rine kendileri için ‘Ewlad-ı H a q ’, yani ‘H akikat’m Çocukları’ dedikle
rini aktaracaktı. Böylesi bir ayrımın, katı bir ayrım olduğu ve gerçeği
yansıtmadığını Demanlı M. anlattı. M., her iki terimin de geçerli oldu
ğunu; ‘Ewald-ı Rae ’nin kendileri ile diğer Müslüman gruplar arşındaki
farkı göstermek için kullanıldığını; 'Ewlad-ı Haq ’ın ise kendilerinin
Tanrı ile olan mutlak ve ebedi ilişkisini ifade ettiğini belirtti. M. ayrıca,
Seyitlerin kendi soylarını belirtmek için ‘Ewlad-ı R esul’ terimini kul
landıklarını söyledi. M .’nin koyduğu sınırlamalar, sonradan birçok
Dersimli tarafından onaylanacaktı.
Aslında, Dersimliler’in kendilerini buna yakın adlar ile andıklarına
33
‘E w lad’ kelimesinin sıkça 'U şak' olarak çevirilmesi, özellikle Batı-Dersim Ş
Hesen aşiretleri içinde yaygındır. Onlar, kendi aşiretlerini Türkçe adlandırdıkları zaman
‘u şa k' kelimesini de kullanırlar. Örneğin, kendi dillerinde ‘Ewlade Şıx H eseni’ dedikleri
ni, 'Şeyh Haşan U şağı' ya da 'Ewlade A b b a si’yi, ‘Abbas U şağı' olarak çevirirler.

ilişkin verileri, kimi Batılı gezgincilerde de bulmak mümkündür. Bu
yüzyılın başlarında bölgede bulunmuş üç kişi, bu yönde bilgiler aktarır
lar. Bunlardan Molyneux-Seel, Türkler’in, Dersimliler’e “Kızılbaş"
dediklerini, ama onlann kendileri için 'Yol Uşağı’ tanımlamasını kullandıklannı yazar. Molyneux-Seel, ‘Yol U şağı’ kelimesini İngilizceye
‘Gerçek Yolun Çocukları' olarak çevirir14. Alman Banse da, Türkler’in,
Dersimliler için bir küfür manası taşıyan ‘Kız.ılbaş’ kelimesini kullandıklannı, ama D ersim liler’in kendilerine ‘Yol U şağı’ dediklerini belir
tir3'. Keza aynı dönemden Riggs, çevre halkının Dersimliler’i Müslü
man gördüklerini, fakat Dersimliler’in kendilerini Müslüman değil de,
‘Ehl-i İm aan’, yani ‘İnancın İnsanları’ olarak nitelediklerini aktarır3".
Eğer bu aktanlanlar esas alınırsa, en azından yakın bir zamana ka
dar, Dersim’de ‘A le v i’ kelimesinin yamsıra kullanılan ve kendi inançlannı yansıtma bakımından onlara daha yakın olan bir kelimenin var ol
duğu; bunun da Dersimliler’le Ehl-i Haqlar arasında ad düzeyinde de
bir benzerliğe işaret ettiği sonucu çıkartılabilir. Ama böylesi bir sonuç,
konu hakkında karşılaştırmalı araştırmalann yetersizliğinden ve burada
yapılan tespitler yalnızca Dersim’in bir kesimini kapsadığından, acele
yapılmış ve zayıf bir tespit olmanın ötesine gitmeyecektir. Bu çalışma
da da, bu yüzden, grubun dinsel tanımlaması için en tarafsız ve üyeleri
tarafındanda sorunsuz genel kabul gören ‘A levi’ kelimesi tercih edil
miştir. ‘Ewlad-ı Rae ’ veya ‘Ewlad-ı Haq ’ gibi kelimeler, önemli ölçü
de kullanımdan çıkmış ve hatta unutulmuş olduklan için ve yine onla
nn kullanımını haklı çıkartmak için; çok daha fazla tarih ve alan arştırması gerekli olduğundan, burada yalnızca belirtmekle yetinilmiştir.
Ne olursa olsun bu saptama bile bize, Kürt Aleviler’le ilgili çalış
malarda bu konularda ne kadar yetersiz kalındığını ve klişe derlemele
rin ötesine gidilemediğini bir daha hatırlatıyor. Dersim’de şekillenen
Aleviliği de kapsayacak ve onun özgün yönlerini belirgenleştirecek ye
ni bir Aleviler tarihi yazmak kaçınılmazdır. Bu kitapta yer alan iki ma
kalede bu konulara tarihsel boyutu da içeren yeni bir bakış açısı getiril
34 MoIyneux-Seel: 52.
35 Banse: 217. Banse tam olarak Yol A uscheri' y a /a r ve bunu da 'doğru yolun ç o 
cukları ' olarak çevirir.
36 Riggs: 737.

meye çalışılmışıtır. Ve en az bunun kadar yenilennı d ve olguların de
ğerlendirilmesinde varoluş biçimlerinin tüm yönleriyle yeniden irde
lenmesi gereken bir başka alanda, çeşitlilikle karekterize olan Kürt toplumunun oluşumunun belirlendiği iç sınırlarına yönelik yapılması gere
ken çalışmalardır.
Kürtler’de Dini Çeşitlilik
Kürtlerde dini çeşitlilik (hetrojenite) dendiğinde akla ilk gelen top
luluklar, çoğunluğu oluşturan Sünni Kürt grubun kuzey-batısında ko
numlanan Aleviler, güney-batısında yaşayan Ehl-i Haqlar ve Orta-Kürdistan’ın değişik yerlerinde küçük adacıklar halinde yaşayan Yezidiler
olmaktadır17. Genelde, bu dinsel dağılımın son şeklini 16. yüzyılda al
dığı ve farklı inançlar arasındaki şekillenmenin bu tarihten itibaren be
lirlendiği kabul edilmektedir.
Bunun, hem toplulukların kendilerinin, hem de onlann birbirleri ile
olan ilişkilerinin analizinde geçerli bir yaklaşım olamayacağı, Alevi ve
Sünni Kürtler arası ilişkilerin işlendiği makalede gösterilmeye çalışıl
mıştır. İki noktada yapılacak ilgi kaydırması bu tür yaklaşımlann yanlışlıklannı rahatlıkla ortaya koyabilir: 1) Vurgulama, Kürt aşiret hayatı
bazına kaydınldığında; 2) Kırsal bölgelerdeki Sünniliğin tahmin edi
lenden de çok heterojen öğeleri yakın bir zamana kadar taşıdığı gerçe
ği hatırlandığında.
Bu tespite iyi ve uç bir örnek, bu yüzyıl içerisinde kendisini olduk
ça katı Sünni olarak tanıtan Palu-Bingöl Zazalan oluşturmaktadır. Be
lirtilen makalede, onlann bu yüzyılın başlanna kadar yaşattıklan inançlannda ne kadar aykın m otifler bulunduğu birçok gezgincinin gözlem
lerine dayanılarak verilmiştir. Zazalar’la ilgili bu tür veriler ‘aykırı din
lerin ' tarihsel yayılışlanyla ilgili olduğu kadar, bu kategoride yer alan
gruplar hakkında da yeni değerlendirmeler yapılmasının zorunlu oldu
ğunu göstermektedir. Yalnız, bahsedilen Zaza gruplar hakkında bu iz
lenimler esas alındığında şu soruyu sormamak mümkün değildir: eğer
bunlann Müslümanlaşma süreci bu kadar geç bir tarihe denk geliyorsa,
o zamana kadar yaşattıkları dinleri ne idi?
Böylesi bir soruya hızlı bir cevap arayışı, bizi, spekülatif değeri
37 Kürtler’in dinsel yaşantıları için bkz. Nikitin, Kreyenbroek, İzady, Driver, Mokri.

yüksek olmasına karşın, ilginç sonuçlara götürebiliyor. Birkaç veri, Zazalar ile İran Kürdistanı’ndaki Goranlar arasında Ehl-i Haq dönemi ön
cesi bir zaman ve mekânı; ve 8. ve 9. yüzyıllar arası Orta- Zagroslar ve
çevresinde etkin olan, Şii ve Mazdakçı inançlar barındıran Xoremitleri
(Xoremmiye, Huremmiye) yeniden hatırlamamıza neden oluyor. Daha
çok, Babek liderliği altında 816-838 tarihleri arasında yaptıkları son bü
yük isyanları ile tanınan bu grubun eşitlikçi ve toprak bölüşümünü he
defleyen anlayışları taşıdığı ve özellikle topraksız köylülerle zanaatkârlar arasında taraftar sahibi olduğu biliniyor. Grubun, Xoremitler adını,
ya M azdak’ın eşi Xorem ’den, ya da Fars dilinde ‘hoş, rahat’ anlamına
gelen ‘hurram ’dan aldığı yönünde tahminler yapılmaktadır18.
Oysa güney Zazacası’nda (Palu-BingölrDiyarbakır yörelerinde ko
nuşulan) ‘X orem ’ kelimesi, halen kullanılmakta ve doğrudan “toprak”
manasını taşımaktadır. Xoremitler’in en önemli özelliğini ifade eden bu
anlam, kelimenin kökeni için çok daha anlaşılır olmaktadır. İki grup
arası ilişkinin yakınlığı bununla sınırlı değildir. Babek isyanı sonrası
katliamdan kurtulan Xoremitler’in, Bizans bölgelerine kaçtıklarını bil
diren kaynaklar vardır. Örneğin, kimi Suriye kaynaklan, 820’lerde Xoremitler’in, Yukan-M ezopotamya’da, Dicle kaynaklannın doğusunda;
yani bugünkü Zazalar’ın yaşadıklan yerlerde aktif taraftarlannın oldu
ğunu aktanyorlar39. Bu veri, bilhassa Xoremitler’in etkin olduklan ve
isyan ettikleri bölgeler arasında ‘Zaza-yn’ adında bir yer isminin geç
tiğini bildiğimiz zaman, daha da ilginç olmaktadır40. Acaba, bügün yal
nızca Palu-Bingöl kesiminin kendisini ‘Z aza’ olarak adlandırması, bu
bölgeden gelen topluluklann getirdikleri bir ad mıdır? Aynca, Zazaca
ile Goran dili arasındaki yakınlık da sıkça dile getirilmiş bir konudur.
Bu benzerliğin özellikle Güney Zazacası için daha fazla geçerli olduğu
da, bunu destekleyen bir başka olgudur4 .
38 Bkz. M adelung; Amoretti.
39 Poladyan: 45.
40 Ham zeh’ee: 47.
41 Goran dili ile Zazaca arası benzerlik birçok kişi tarafından dile getirilse de, şimdiye
kadar bu iki dilin sistemli bir karşılaştırılması yapılmamıştır. Benim burada yaptığım tespit,
tamamen kendi amatör dil bilgime dayanmaktadır. Bu, M acKenzie’nin ‘The Dialect o f Awronıan’ (Kopenhagen-1966) ve Hanın Turgut’un Palu yöresi Zazacasını işleyen ‘Türkçe
Açıklamalı Zazaca D ilbilgisi’ (Bremen-1988) çalışmalarına dayanılarak yapılmıştır.

Bu bilgiler ister istemez bizi bir soruya daha götürüyor: Acaba ge
çen yüzyıl da M üslümanlaşmaya başlayan Zazalar, ondan önce 12.
yüzyıla kadar Kürdistan’da adlan geçen Xoremitler’in yazılmamış
uzun ömürlerinin bir parçasını mı oluşturuyorlardı? Bu çalışmada ne
bu soruya, ne de bunun peşisıra gelebilecek başka sorulara cevap ara
nacaktır. Buna rağmen bu örneğin verilmesi, sınırlı ve hızlı yapılmış
saptamaların bile, bize bu konularda tarihsel, sosyal ve dil bilimlerin
değişik alanlannda yapılması gereken birçok işin olduğunu gösterme
ye yetmektedir.
îşte, bu kitapta yer alan makalelerde, bundan kaynaklanan ilginin
hem yöntemsel, hem de bilgisel düzeyde çözümlenmesine yönelik de
nemeler yapılmaktadır.
Kitabın İçeriğine Dair
Bu kitap, değişik dönemlerde kaleme alınmış makalelerden oluş
maktadır. Tüm yazıların ortak hedefi, Alevi K ürtler’in bugünkü şekillenişlerini ve sorunlannı anlamaya yöneliktir. Bunun, yalnız onlan iş
lem ek suretiyle değil, onlarla, çevrelerindeki gruplar arasındaki ilişki
ler bağlamında yapılması, yaşanan sorunların kaynaklannm bu ilişki
lerin bir uzantısı olarak görülmesindendir. Bütün makalelerin girişleri
bu ilişkileri değişik biçim iyle yansıtmakta ve çoğu kez sorunsal ve ta
nınabilen bir örnekle başlatılmıştır. Yazılar, bu boyutuyla güncel ge
lişmelerden soyutlanamayacak aktif tarihçiliğin örnekleri olarak gö
rülmelidir. İşlenen tüm konu ve sorunlar bugünle alakalıdır ve tarih,
yalnızca onlann oluşum lannı anlamak için başvurulan derin bilgi kay
nağı olarak ele alınmıştır. Konumuzun baş figürü olan grubun içinde
bulunduğu durum, bu tarzın seçilmesini zorunlu kılmıştır.
K onulann zor yapısı ve karmaşık olgularla içiçe oluşlan, değişik
yöntemlerle aşılm aya çalışılmış ya da kendi içlerinde sınırlandırmala
ra gidilmek zorunda kalınmıştır. Kaynaklar konusunda yaşanan ebedi
sorunlar da, farklı yöntemlerle aşılmaya çalışılm ıştır. Kaynaklar soru
nu işlendiğinde, onlann güvenirliliğinin sınanm asının yanısıra bölge
de tarihyazımı ve hafızanın şekilleniş süreçleri üzerinde de durulmuş
tur.

Bütün eksiklik ve karmaşıklığına rağmen, bu çalışma iki düzeyde
bir hedef taşımaktadır: 1) işlenen konular hakkında varolan kaynak,
bilgi ve sorunları (okura) aktarmaya çalışmak; 2) Klişe kavramlar ve
önyargılara dayanan tarihyazımı hakkında bilgi vermek, bu tarihyazımını eleştirm ek ve bunun yerine değişik konularla ilgili olarak farklı
bakış açılan, yeni bilgiler ve tartışma konulan sunmak.
Bunlann yanısıra, bu çalışmada eksik kalmış birkaç yan vardır: Ör
neğin, yukanda belirtilen gruplarla ilgili karşılaştırmalar yapılmamış
tır. En azından Dersimliler ile Ehl-i Haqlar, Yezidiler ve Ermeni Pa
ulikanlar42 arasında karşılaştırmalar içeren yazıların eklenmesi, çalış
manın kapsamını genişletebilirdi. Bu tür konulann giriş bölümüne sı-

42
A ltıncı yüzyıldan itibaren S ivas-M alatya ve E rzurum -M uş hattında ak tif olan
ve taşıdıkları inançlarla bugün bu bölgelerde yaşayan A levi K ürtlerle benzerlikleri
olduğu sıkça tekrarlanan E rm eni P aulikanlar hakkında en kapsam lı karşılaştırm a M o 
osa tarafından yapılm ıştır. M o o sa’dan önce birçok kişi bu ilişkiye işaret etm iştir. M o 
osa, ‘E xtrem Ş iile r ’ adlı çalışm asında 'K ızılbaş K ürtlerin inancında E rm eni M o tifle
r i ’ adlı başlık ta (B u bölüm ü B ay rak ’m ‘A le v ile r ve K ü rtle r’ adlı çalışm asında çev iri
si verilm iştir) kendisinden önce öne sürülen tezleri de alarak sonuca gitm eye çalış
m ıştır. E rm en iler ile D ersim liler arasında kökensel birlikteliği ilk dönem A m erikalı
m isyonerler ve D ersim ’i 1860’larda gezen ve geniş b ir çalışm a bırakan B ritanya
K onsolosu T ay lo r v urgulam ışlardır. O nlardan sonraki tüm B atılılar’d a bu tü r abartı
lı, tek taraflı ve ek sik izlenim lere dayanan görüşler tekrarlanm ıştır. Y akın dönem içe
risinde bu tü r kaynaklara dayanarak sentezler üretm eye çalışan kişi M üller olm uştur.
M üller’in, 1967 y ılında yayınladığı çalışm ası, kullandığı kay n ak lan eleştirisiz işled i
ğinden do lay ı, büy ü k h atalar içerm ektedir. M ü ller’den önce bu tür id d alan , daha çok
Ehl-i H aq lar ile P aulikanlar düzeyinde îvanow yapm ıştır. îvanow bunu, O rta Ç ağ
k ay n ak lan n a day an arak yapm aya çalışm ış ve M ü ller’den d aha sağlam tezler öne sürm üşütür. B elirttiğim gibi bu tür b enzerliklere M o o sa’nın 1992 yılında çıkan çalışm a
sında yer v erilm işitir. B urada bu tür id d alan n tüm üne karşı yalnız şu hatırlatm aları
yapm akla yetineceğim : 1) E rm enilerin nüfus olarak K ızılbaş K ürtler içerisinde k arış
m aları, bölgedeki diğer topluluklar içerisinde karışm alarından ne az, ne de fazla o l
m uştur ve bu karışm anın aksi yönünün de olduğu unutulm am alıdır; 2) D ersim lilerin
in an çlan n d a tesp it edilen B atm ıliği, salt E rm eni k alın tılan olarak yorum lam ak tam a
m en yanlıştır: aksi durum un geçerli olabileceğini A beg h ian ’m Erivan yöresinde ge
çen yüzyılın so n la n n d a Erm eni B atıniliği ü zerine yaptığı çalışm ada bulm ak m üm 
kündür. A beghian (s. 7), E rm en iler’de varolan bu tün in an çlan n tam aksine, Irani k ö 
kenli olduğunu b elirtm iştir. A ynı şey P aulikanlar için de geçerlidir. O nlarda da trani-M ani etkisi herzam an dile getirilm işitir. (B kz. G arsoian: 119, 184) 3) T ıpkı diğer
konular gibi, bu tü r id d ialan n da daha kapsam lı çalışm alara ihtiyacı vardır.

kıştınlm ası, olanaklarımın sınırlılığına ek olarak, bu konulann güncel
önemlerinin diğerlerinden daha az olmasına inanmamdan kaynaklan
dı. Bir başka eksiklik de, gruplar arası ilişkilerle ilgili olarak verilen
tarihsel bilgilerin 13. yüzyılın öncesine gitmemesidir. Bu yapılmış ol
saydı, dinsel oluşum lar konusunda daha iyi bir tablo oluşturabilirdi.
Fakat hem bilgi yığını altında kaybolmak, hem de gruba mensup kişi
lerin aktüel hafızalarının, kimi olaylar hariç, bu dönemden öteye git
memelerinden dolayı, böyle bir sınırlama yapmak zorunda kaldım.
Ayrıca üzerinde durmadığım bir başka sorun da, işlediğim grup ile
ilgili kullanılan terminolojiyle ilgilidir. Aleviler hakkında kullanılan,
‘heretik’, ‘heteredoks’, ‘eklektik', ‘g h u la t’ (aşın) gibi nitelemelerin,
Sünni İslam açısından bakılarak veya popüler yaklaşımlardan çıkılarak
üretildiğini; yine coğrafik anlamda kullanılan ‘A nadolu’, ‘M ezopotam
ya ’ veya ‘İran ’ gibi terimlerin, tam olarak hangi sınırlan içerdiği ve
hangi kültür birleşim ini ifade ettikleri konusunda var olan muğlaklıklann bilincindeyim . Burada, elden geldiğince bu tür terimler az kulla
nılmaya çalışılsa da, günümüz literatüründe yaygınca benimsenmiş olm alan, onlan, böyle bir çalışmada tartışmaya açmaksızın, popüler anlam lanyla yazılara dahil edilmesini kaçınılmaz kılıyor.
Aynı muğlaklığın ve kanşıklığın ‘K ızdbaş’, ‘A le v i’, ‘D ersim ’, ‘Zazaca ’, ‘Kırmancki ’, ‘Kürtçe ’ gibi terim ler için de geçerli olduğunu be
lirtmeliyim. M üm kün olduğu kadar terimlerin sınırlannı açık kılmaya
çalıştım. Buna rağmen, birçok yerde k a ı^ ık bir halde ve özel vurgula
ma yapmadan kullanm ış olmam, okuru rahatsız edebilir. Ama burada
da yukandaki nedeni tekrarlamaktan başka bir açıklama getiremediği
mi belirtm em gerekiyor. Bu tür sorunlann çözümü ancak daha fazla
araştırma ve tartışm alarla mümkün olabilir.
Kitapta yer alan Sözlü Tarih’in kullanımı ve derlenmesine yönelik
broşür niteliğindeki çalışma, 1997 yılında yayınlanmıştı. Diğer yazı
lardan ayn düşen bu çalışmayı, buraya kısmi düzenlem eler ve eklem e
lerle almam, bu tür çalışm alann yapılması gerektiğini yeniden vurgu
lamak içindir. A ynca, bu yazı kısmen benim diğer makalelerde izledi
ğim yöntem hakkında da bilgi aktardığından, burada kısaca işlediğim
metod konusundaki sorunlara da çözümleyici destek veriyor. Bu bölü

me eklediğim dini konular hakkında yapılmış röportaj örneği, sınırlı
yazılı kaynaklara sahip olan konumuza 'Sözlü Tarih ’ yöntemiyle yapı
labilecek katkıları göstermesinden dolayı örnek olarak verilmiştir.
Ayrıcı bu aktanm ın ‘Sözlü Tarih ’ yönteminin daha yaygınca kullanıl
ması için de teşvik edici olacağını umuyorum: zamanımız ve insan
malzememizin her geçen gün azaldığını yeniden ve yeniden hatırlata
rak...

II.
BÖLÜM
ŞEYH SAİD İSYANI GÖLGESİNDE
K ÜRTLER’DE ALEVÎ-SÜNNl İLİŞKİLERİ
“1 9 2 5 y ılın d a Ş e y h S a id is y a n a b a ş la m a d a n ö n c e ik i e lç is in i, S e y it R ız a ile
g ö r ü ş m e le r i için D e r s im 'e g ö n d e r d i. A m a ç , D e r s im lile r ’in p la n la n a n isy a n a
k a tılm a la r ın ı sa ğ la m a k tı. S e y it R ız a e lç ile r i k a b u l e tti v e o n la r iç in b ir k u r b a n
k e s tirtti. S e y it'in m is a fir le r i için h a z ır la ttığ ı et, e lç ile r ta r a fın d a n g e r i ç e v r il
di. G e r e k ç e o la ra k , ‘b i r K ız ılb a ş ’ın k e s tiğ i k u r b a n ın y e n m e s in in d in le r in c e k a 
b u l g ö r ü lm e y e c e ğ in i' g ö s te r d ile r . B u n u n ü z e r in e S e y it R ız a , k e n d i e lin d e n y e 
m e k y e m e y e n le r in n a s ıl o lu r d a k e n d ile r iy le b ir lik te s a v a ş m a s ın ı b e k le y e b ile 
c e k le r in i s ö y le d i v e m is a fir le r in e b u işin o lm a y a c a ğ ın ı b e lir ttik te n so n r a , o n 
la ra b a ş a r ıla r d ile y e r e k u ğ u rla d ı. ”

Yukarıdaki aklarım, Dersimli yaşlıların kendileriyle Sünni Kürtler
arasındaki ilişkilerin neden uyuşmaz olduğu sorusuna verdikleri ce
vapta sürekli kullandıkları bir anekdottur. Bununla genelde, iki grup
arasındaki mesafenin neden aşılamayacak türden olduğunu ve bunun
da sebebinin kendileri olmadığını anlatmaya çalışırlar. Gerçekten ya
şanmış olduğu varsayılan bu buluşmanın, değişik versiyonları vardır.
Bir anlatımda; Dersim ’e gelen ve Seyit Rıza’mn yemeğini kabul etme
yen elçiler değil, bizzat Şeyh Said’in kendisidir. Şeyh’in buraya yiye
ceklerini de kendisiyle birlikte getirmesi, görüşmelerin başlamadan ön
ce olumsuz sonuçlanmasına neden olmuştur. Başka bir anlatımda so
runlar, geri çevrilen yemek olayından önce kendisini gösterir. Elçiler
sabahleyin yüzlerini yıkamak istediklerinde Seyit’in adamlarından biri
si onlann ellerine su dökmek ister, ama bu, yukandaki neden öne sürü
lerek geri çevrilir. Yine sık duyulmasa da, farklı sayılabilecek bir anla
tım daha vardır: 1924 yılında Seyit Rıza, Şeyh Said’in kişiliği ve ama
cını öğrenmek için iki adamını onun yanına gönderir. Bunlar, Şeyh’in
çadınnda konaklarlar. Said, sabahleyin yüzünü yıkarken Rıza’nın

adamları onun eline su döker. Şeyh bu kişilerin Alevi olduklarım öğ
renince, yüzünü yeniden yıkamak zorunda kalır.
Hangi varyantı ile olursa olsun, aktarım, özünde iki grup arasında
ki ilişkilerin boyutunu göstermesi açısından ilgiye değerdir. Her şey
den önce Dersimliler’in büyük bir bölümünün katılmadıkları bu isya
nı, kendileri ile Sünni Kürtler arasındaki uyuşmazlığın nedeni için çı
kış noktası olarak kullanmaları, beklentiye cevap vermeyen bir içerik
taşır. Genelde Şii-Sünni kutuplaşmasını tarihi anlamda haklı çıkarmak
için verilebilecek birçok sarsıcı örnek varken, ki tüm Ortadoğu ve İs
lam tarihi bu açıdan kullanılabilir, aktarımdaki motifler oldukça pasif
ve yumuşak olarak yorumlanabilir. Buluşma, yalnızca iki grup arasın
da dinsel öğretiden esinlenen önyargıların kendisini göstermesiyle sı
nırlı ve şiddet içermeyen yanıyla da, olumlu bir örnek olarak da görü
lebilir.
Said isyanı’nin Dersim ’de öne çıkması bir tesadüf değildir, isyanın
erken Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de önemli bir yeri vardır. Kemalistlerin kendi iktidarlarım kurma ve politikalarını yürürlüğe koymala
rında, başkaldırının önemli bir katalizatör ve uygulamaları meşrulaştıncı işlevi olmuştur. Bu yüzden Şeyh Said, yakın Türkiye tarihi, için
de, özellikle dinsel yanı ile öne çıkm ıştır'. Ayrıca isyan, Kürdoloji içe
risinde de, 1920 ve 1938 yıllan arası Kürt başkaldm lan ve direnişleri
arasında üzerinde en fazla çalışma yapılmış olanıdır. Geniş bölgesel
yayılımı, kitlesel katılımın yoğunluğu ve içinde banndırdığı değişik
gruplar açısından ayaklanma, geleneksel Kürt eylemliliklerinin anali
zinde bir proto-tip olarak alınmaktadır. Burada isyanın dinsel özelliği,
sosyal tabanı, organizasyonu ve gelişimi kadar, etkili olduğu bölgede
ki çelişkiler de araştırmalann ilgi odağını oluşturur.
Bu bağlamda, isyana katılan Sünni Kürt aşiretlerle katılmayan Ale
vi aşiretler arasında bazı bölgelerde yaşanan çatışmalar, iki grup arası
ilişkilere yönelik yapılan yorum lan destekleyen en önemli veri olarak
geçmektedir, isyancılara karşı Varto-Kiğı-Hınıs üçgeninde Hormek ve
,
1 Ö rnekler için bkz. Cemal ve Toker: İki yazar da Said tsyam ’nı gerici bir karşı ih
tilal olarak nitelerler. Batılı T ürkologlar’da da isyanın dini yanı vurgulanır: örnek için
bkz. Lewis (1961): 261.
2
Bkz. Jvvaideh, O lson (1989a), Behrendt, Bnıinessen (YY, 1992), Hasretya
(1985), Aydın.

Lolan gibi Alevi aşiretlerin ordu birlikleri ile bastırma harekâtına ka
tılmaları, genelde varolduğu sanılan Alevi-Sünni zıtlığının doğal bir
sonucu olarak görülmüştür1.
Şunu da belirtmek gerekir ki, konu hakkında şimdiye kadar özel bir
çalışma yapılmamıştır. İki grup arası ilişkilere değinen tüm araştırma
cılar, çatışmalar sırasında Hormek aşiretinin temsilcilerinden olan
Mehmet Şerif Fırat’ın olaylan anlattığı ' Varto Tarihi’ adlı çalışmasını
kaynak almış ve buna kimi yerlerde nüanslar getirerek aktarmışlardır4.
Bizzat isyana katılan kesim içerisinden olaylann farklı yanlannı içeren
kaynaklann olmayışı ve bu grup içerisinde bu yönde çalışmanın yapıl
mış olmaması, Fırat’ın yorumunun geçerliliğini korumasında önemli
bir etken olmuştur.
Bu yaygın görüşe göre, Aleviler ve Sünniler arasındaki sürtüşme
bölgede, 16. yüzyılda başlamıştır. Sünni Osmanlı ile Kızılbaş (Şii) Şah
İsmail arasındaki savaş, değişik boyutlanyla en fazla iki gücün smınnı
oluşturan Kürt coğrafyasına yansımıştır. Şah İsm ail’e sempati duyan
Osmanlı sınırlan içindeki Alevi gruplan bunun bedelini, savaş öncesi
ve Şah İsmail’in yenilgisi ile bitecek savaş sonrası dönemde ağır öde
mişlerdir. Onlara karşı girişilen katliamlar ve bir bütün olarak Ya
vuz’un İran’a karşı başansında, OsmanlI’nın yanında yer alan Sünni
Kürt beyliklerinin de önemli rolleri olmuştur.
3 Ö rn ek ler için bkz. B ehrendt (s. 372): "A levi aşiretler tam anlam ıyla isyana ka r
şı olm anın yanısıra, C ib ra n lıla r'la kanlı b ir kavgaları v a r d ı" ; B ruinessen (1992: 31):
“G üçlü b ir tsla m i sö ylem i ola n 1925 Şeyh S a id Kür) isyanı ’na, bölgedeki A levi a şi
retler tarafından fi i l i o la ra k karşı çıkılm ası şaşırtıcı değildir."-, O lson (1989a: 12):
"Toplum da b ir K ürt ulu sa l b ilin ci başladığında, bu büyük oranda b ir Sünni m eselesiydi. A le vile r H alifeliğin kaldırılm asıyla fa zla b ir şey ka yb etm e m işlerd i.”’, Z ürcher
(1994: 178): “A levi K ü rtler şiddetle Sünni ayaklanm acılara saldırdılar. İsyanın dualist karakteri onların b u davranışını anlaşılır kılıyor."-, Izady (s. 61-2): "...A levi
Kürtler, S u n n iler tarafından ya pılacak yen i b ir baskı ve katliam dönem ine girecekle
ri korkusundan, b ü yü k o randa A ta tü r k ’ün,seküler C u m h u riyeti’nin yanında y e r a ld ı
lar... "
4 H angi ortam da ve neden yazıldığı konusuna girm eksizin, bu m akalede de Ş erif
Fırat’ın bu çalışm ası sık ça kullanılacaktır. Onun aktardığı bilgiler, sayıları sınırlı d i
ğer kaynaklarla da karşılaştırılm aya çalışılacaktır. B ilhassa, aynı aileden olayların bir
başka tanığı olan M ehm et H alit F ırat’ın anılarını aktardığı ve şim diye kadar konu ile
ilgili ilk kez kullanılacak 75 Yıllık D erbeder b ir H ayat H ik a y e si’ çalışm asına burada
başvurulacaktır.

16. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan bu olaylar, bölgede ilk kez ge
riye dönüşü olmayan bir Sünni-Alevi ayrışımını da yarattı. Sürekli
baskı altında kalacak olan Aleviler, bundan sonra kendilerini ancak ge
ri çekildikleri dağlık ve izole bölgelerde koruyabildiler.
19. yüzyılın sonlarında iki grup arasındaki sürtüşmeler, İslamcı
Sultan Hamid döneminde yeniden başladı. Ham id’in, Sünni Kürt aşi
retlerinden oluşturduğu Hamidiye Alayları, bölgedeki Alevi aşiretler
üzerindeki baskıyı arttırdı. Hamid, alaylara destek verdikçe baskılar
devam etti. 1908’de, Sultan’m politik gücü ilk kez sarsılmaya başladı
ğında, bu birliklerin konum lan da bundan etkilendi. 1923’te kurulan
Cumhuriyet ise bu birlikler ve onlara dinsel liderlik yapan Şeyhlere,
bir daha eski özel statülerine dönemeyeceklerini gösterdi. 1925’te pat
lak veren Şeyh Said isyanı, bu gruplann memnuniyetsizliklerinin bir
ifadesiydi. Am açlan, kendi konum lannı ve bunun teminatı olan Sul
tan’m politik gücünü restore etmekti.
isyancılar, hedeflerine ulaşabilmek için bölgedeki Alevi aşiretleri
de isyana katm aya çalıştılar. Fakat bütün girişimleri sonuçsuz kaldı.
Aleviler, Cum huriyet’in oluşumunu ve önderliğini yapan M ustafa Ke
m al’i başından itibaren desteklemişlerdi. Onlar, Cumhuriyet’te, dört
yüzyıllık dinsel baskıdan kurtulabileceklerinin umudunu görmüşlerdi.
Geriye dönmemek fikrinde samimi olduklannı, 1925 olaylannda gös
terdiler. Yakın bir zamana kadar kendilerini baskı altında tutan bir sis
temi yeniden canlandırmaya yönelik ayaklanmaya, bizzat Cumhuri
yet’in yanında aktif yer alarak karşılık verdiler.
Buraya kadar kısa bir özeti aktanlan bu tarih yazımının detaylannı, belirtildiği gibi Şerif Fırat ve başka birçok yazarın çalışmasında
bulmak mümkündür5. Bunlarda, Alevi ve Sünni aşiretler arasında
1925’te yaşanan çatışmanın kaçınılmazlığı, yüzyıllar öncesine kadar
giden bir tarihle açıklanır. Oldukça rahat benimsenen bu yaklaşımın,
birçok soruyu cevapsız bırakması ve eksik ve yanlış bilgiler taşımasın
dan dolayı, isyandan yetmiş üç yıl sonra yeniden irdelenmesi gerek
mektedir.
Aslında, 1925 isyanı dinsel sürtüşmeler bazında ele alındığında,
hedeflerinin ya da önderlerinin motiflerinin araştınlm ası da kaçınılmaz
5 Ö rnekler için bkz.: Kocadağ, Halit Fırat, Öz, Birdoğan (1990).

oluyor. Said İsyanı, Fırat tarzında şeriat lehine yapılmış bir başkaldırı
olarak yorumlandığında, Alevi aşiretlerin böyle bir eyleme katılmaya
cakları ve onlan eticisi altına alm a çabalarına karşı da muhalefet gös
terecekleri sonucunu çıkarmak pek zor olmasa gerek. Ama isyanda
dinsel motifleri aşan veya en azından onlar kadar etkili olan başka ol
gular varsa, örneğin Kürt ulusalcılığı gibi, bölgedeki Alevi aşiretlerin
buna yaklaşımı ve çatışmaların geniş bir alana yayılmamış olmasında
bunun ne derecede bir etken olduğu sorulabilir.
Yine iki grup arası ilişkiler ele alındığında ‘25 ve onu hazırlayan
dönem, yalnızca bu kesimler arasında gelişen bağımsız olgular olarak
algılanamaz. Burada sürekli hesaba katılması gereken üçüncü bir fak
tör vardır: OsmanlI’dan Cum huriyet’e, dinsel sürtüşmelerin kaynağı
olduğu kadar, aktif bir yönlendirici rolü de oynayan merkezi otorite.
Bu gücün her iki grupla 1925 öncesine kadar kurduğu ilişkiler ve bu
gruplann ona karşı tutumları irdelenmeksizin, ‘25 yılında Alevi ve
Sünniler arasında yaşanan olaylar yeterince açıklanamaz.
Bu makalede, Alevi ve Sünni Kürtler arası ilişkinin boyutu ve bu
nun 1925 Isyam ’ndaki seyiri yeniden irdelenecektir. Burada iki grubun
bilinen ve birbirlerinden farklı olan dinsel öğretilerinden kaynaklanan
prensiplerini6 işlemek yerine, bizzat günlük yaşamlarında bu öğretile
rin öne çıkan yanları esas alınacaktır. Aşağıdaki üç soruya bu doğrul
tuda cevap aranmaya çalışılacaktır.
1) Aleviler ve Sünniler arası dinsel kutuplaşma ve sınırlar, bilhas
sa yakın komşu olarak yaşadıkları yerlerde, bu yüzyılın ilk çeyreğinde
gerçekten de sanıldığı kadar m utlak mıydı?
2) Bölgedeki Yezidi ve Hıristiyan toplulukların aksine Aleviler,
azınlık dinler aleyhine gelişen bu dönemde kendilerini nasıl koruyabil
miş ve dahası, yaşadıkları alanları nasıl genişletebilmişlerdi?
3) 1925 İsyanı’nda yaşanan ve Şerif Fırat’ın bize tüm detayları ile
aktardığı Hormek ve Cibran arası çatışmaları, genel bir Alevi-Sünni
sürtüşmesi olarak algılamak ne ölçüde geçerli bir saptama olabilir?

6
Konu ile ilgili şu çalışm alara bakılabilir: Yalm an, Kehl-Bedrogi, T ürkdoğan v
genel anlam da Yann.

KÜRTLER: AŞİRET VE TARİKAT ARASI BİR TOPLULUK
Kürtler, İslam ile ilk tanışan Arap dışı halklardan olmalarına rağ
men, dinin değişik kollarının bu dağlık ve geniş coğrafyada yaşayan
kırsal tabakalarca en azından nominal anlamda benimsenişi, 11. ve 15.
yüzyıllar arasında bölgede yaygın faaliyetlerde bulunan tarikatlar ara
cılığıyla oldu. A şın dindar olm asıyla ünlenmiş bu halkta, 19. yüzyılın
ortalanna kadar, genelde toplum hakkmdaki son söz dini liderlerde de
ğil, aşiret reisleri ve bunlann üstlerinde olan M irler’de idi. Reisler ve
M irler’in merkezle olan ilişkilerini belirleyen en önemli etken, kendi
topraklanndaki denetimi garantiye almak ve iç işlerinde özerk konumlannı korumaktı. Bununla paralel gelişen sosyal ve politik örgütlenme
de din, daha çok bu işlevi yerine getirm ek için gerektiğinde öne çıkan
önemli bir faktör olabiliyordu7.
En kargaşalı 16. yüzyılda da bu olgu geçerliliğini korudu. Şii Şah
İsmail ile Sünni Sultan Selim arasında seçim yapmak, başlangıçta Kürt
beyleri açısından bakıldığında bir Sünni veya Şii seçimi değildi. Böl
gelerinde denetimi ele geçiren İsmail olduğunda, onlann yapacağı tek
şey, tıpkı atalannın her zaman yaptıklan gibi, yeni İmparatorun huzu
runa çıkıp ona bağlılıklannı bildirmekti. Onlar, atalanndan devraldıklan bu geleneği uyguladılar ama İsmail, kendisinden önceki hüküm
darlar gibi davranmadı. O, K ürtler’e güvensizliğinden dolayı, giden
on dört kişiden on ikisini tutuklattı. Tutuklananlar arasında, Şah İsma
il’in Osmanlı karşısındaki yenilgisinin önemli bir örgütleyicisi olan
Bitlis Beyi îdris de vardı. Tıpkı 16. yüzyıl tarihçisi Şerefhan’ın -ki
kendisi Bitlisli İdris’in torunuydu- belirttiği gibi, eğer Şah İsmail de
kendisinden önceki İmparatorlar gibi bölgeyi işgal etmek yerine yal
nızca sembolik bağlılığı istemekle yetinseydi, bölgedeki yenilgisini

7
''K ürtler'in kem li aralarındaki iç mücadelelerde, düşm an aşiretinin ne camiler
ne mollaları, hatta ne de Kuran ’ı savuş kudurganlığının dışında kalmakta; aşiretin çı
karı, hem en bütün dinsel kaygıların da, M üslüm an kardeşliği düşüncesinin de üstünde
y e r almaktadır. ”, Nikitin, 373; Jw aideh (s. 85-6), aşiret hissi yanında dinin o denli be
lirleyici olm adığı saptam asını, bu yüzyıla kadar kimi yerlerde Hıristiyan ve M üslüman
aşiretlerin ortak hareket edebildikleri örneğiyle destekler. Aşiret olgusunun önem i için
ayrıca bkz. Gökalp: s. 75.

hızlandıracak böylesi bir davranışta bulunmazdı*.
İdris-i Bitlisi, İsm ail’in gözetiminden kaçıp bölgesine döndüğünde
ilk işi, İran seferi için hazırlıklarla meşgul olduğunu haber aldığı Sul
tan Selim ile ilişkiye geçip, tüm Kürt beylerini Şah İsm ail’e karşı ör
gütlemek oldu. Selim, Kürt Beylerine karşı, başından itibaren özenle
yaklaştı. Sultan, belki de 16. yüzyılda erişilebilecek en büyük özerkli
ği Kürtler’e verdi ve karşılığında da birliktelik ve savaş sırasında asker
vermenin ötesinde bir bağlılık istemedi. İdris, beylerin bu konuda ona
yını almakta zorlanmadı, ilan edilen bağlılığın ebedi olmadığını taraf
lar bilmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasındaki sürtüşme
lerde Kürt beyleri, konumlarını koruyabilmek için sürekli kendi pozis
yonlarını yeniden belirlemek zorundaydılar. Birçoğu, bilhassa sınır
bölgelerinde olanlar, Osmanlı ile sorun yaşadıklarında, Iran Şahlan ’nın kapısını çalm akta tereddüt etmediler. Bunu yapanlar arasında Idris-i Bitlisi ve onun çocukları da vardı9.
Hiç bir zaman tam bağımsızlığı hedeflemeyecek Kürt Beyleri10, 19.
yüzyıla kadar Osmanlı ve İran arasında bu oyunlarını sürdürdüler. Bu
yüzyıldaki gelişmeler, ilk önce onların ve sonra onlara bağlı aşiretlerin
özerk yapılarını hızla ortadan kaldırdı. M irler’in 16. yüzyılda kazan
dıkları legal statülerine, Osmanlı reformcusu II. Mahmut’un başarılı

8 Şerefhan: 527.
9 Şerefnam e b ir bütiin olarak K ürt beylikleri ve özel olarak Bitlisi ailesi hakkın
da bu yönde birçok bilgi içerir. Şerefhan, beylerin bu tutum larını yorum yapm adan ak
tarm akla yetinir: “ [16. yüzyıl Erdelan Beyi için]... B azen K ızılbaşlar'a bazen Rumla r ’a karşı eğilim g ö s t e r d i . ğ ; veya D ınbili aşireti için, “R um ve K ızılbaşlar arasın
da tereddüt etti.": 389. Şerefhan ‘R u m ’ kelim esini O sm anlIlar, ‘K ızılbaş’t da yalnız
Safavi lranlılar için kullanır. A yrıca bkz. Özoğlu: 1 5 ,2 7 ; B nıinessen (1992): 2 5 5 ,2 6 0 .
10 T em el sosyal yapısı aşiret çoğulculuğuna dayanan bir toplum da bunu gerçek
leştirm ek o kadar kolay olam azdı. K ürtler’in bu özelliği değişik zam anlarda onları
gözlem lem iş kişilerce de vurgulanm ıştı. Şerefhan (s. 26), III. M urad m üderrisi M evlena S adeddin’in K ürtler için şunları söylediğini aktarır: "H er b iri da ğ doruklarında
ve vadi d erinliklerinde tek başına ve özg ü r olarak yaşam ayı tercih ederek, keyfince ve
m ünferit ya şa m a b a yrağını kaldırır. A llah ’ın birliğini ifade eden M üslüm anlıktaki kelim e-i şahadetten başka, onları birbirine bağlayan b ir b a ğ y o k tu r ." Bundan üç yüzyıl
sonra K ürtler arasında bulunm uş H ay’ın da (s. 36) gözlem i farklı değildir: “B ir ırk
olarak politik b irlikleri yoktur. O nlar h içbir birliği olm ayan b ir aşiret toplam ıdırlar.
B ir birlik için d e en ufak arzuya sahip değildirler. ”

saldırıları son verdi. Son beyliklerden birisi olan Bedirhanlar da
1840’larda yenilgiye uğratıldıktan sonra, K ürdistan'da hemen hemen
M irlerin dönemi kapanmış olacaktı.
Yıkılan M ir otoritesinin yerini yeni bir güç dolduramadığından,
bölgede kısa zaman içinde büyük bir kaos oluştu. Aşiretlerarası sürek
li artan sürtüşmeler, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Süleymaniye’de faali
yette bulunan Nakşibendi tarikatına mensup Mevlana H alit’in bölgeye
gönderdiği halifelerinin öne çıkmasını sağladı. Şeyhler, kutsallıkları ve
aşiretlere olan mesafeleri ile aşiret çatışmalarını durduracak aracı ve
hakem rolünü üstlendiler. Onlann öne çıkmasını kolaylaştıran bir baş
ka önemli neden de, dönem boyunca bölgede Ermeniler ve Asuriler
arasında artan Hıristiyan faaliyetleri ve bunun Müslüman nüfusta ya
rattığı yeni yönelimler oldu.
Nakşibendi tarikatı içinde M evlana Halit ile başlayan ‘H alidiye’
kolunun gelişimi, genel olarak bu yüzyılda Batılı Hıristiyan gücünün
bölgede etkisinin artmasına bir tepkidir. Müslüman dünyasının ve de
ğerlerinin tehdit altında olduğu inancının arttığı tüm Ortadoğu’da, Ha
lit, katı şeriatçı yanıyla bilinen tarikata daha militan bir karakter vere
rek, M üslüman nüfusun beklentilerine cevap oldu. A ynca, tarikat bu
militan özelliğiyle, Osmanlı halifelerinin bu yüzyıl boyunca artan şe
kilde benimseyecekleri Islami politikalannın da güçlü bir müttefiki ol
du. Tarikatın yayılışı, Osmanlı politikalan ile çakıştığı yerlerde İmpa
ratorluk tarafından desteklendi. Böylelikle, Halit’in Kürtler arasına
gönderdiği halifeler -ki bunların da merkezden bağımsız olarak kendi
lerinin halife atama yetkileri vardı- kısa zamanda gittikleri yerlerde
Nakşibendiliği yaymakta zorlanmadılar".
O sm anlı'nın, bölgede Hıristiyan etkisine karşı İslamcılığı geliştir
mesi, yalnızca bu şeyhler aracılığı ile olmadı. II. Abdülhamit’in yöne
timi devralmasıyla daha fazla öne çıkan pan-lslamist politika, ilk defa
bu temelde, o zamana kadar devlet idaresine yanaşmayan aşiretleri de
kendisine bağlayabildi. Bölgede, 'Hamidiye Alayları ’ adı altında yal
nızca Sünni Kurmanc aşiretlerin bir kesiminin katılım gösterdiği aske
11
T arik at h ak k ın d a özet bilgi için bkz. A lgar; M evlana H alit’in yeri hakkınd
bkz. H ourani; Ö zel olarak K ürtler içerisinde gelişim i için bkz. B ruinessen (Y Y ): bö
lüm 4.

ri birlikler oluşturuldu12. Bu birlikler, 1890’lardan sonra Hıristiyan nü
fusa ve kimi yerlerde bunlarla birlikte hareket eden Yezidiler’e karşı
aktif bir.şekilde kullanıldı1’. Hamidiye Alayları her zaman kontrollü
bir şekilde yönlendirilemedi. Onlar, sahip oldukları yeni konumlarıyla
eski aşiret sürtüşmelerini, alaylara alınmayan Alevi ve diğer Sünni aşi
retlere talan ve baskılarla sürdürmeye çalıştılar14.
Böylelikle, İmparatorluğun son elli yılı Kürt toplumunda, önceden
karşılaşılmayan boyutta İslamlaşmayı yarattı. Kürtler, artık Islamist
Ham id’in en güvenilir çocukları olarak görülmekteydiler. O nlann, padişahlan adına ‘kâfirlere ’ ve ‘inançsızlara ’ karşı yaptığı savaşlar, Kürt
coğrafyasında büyük bir etnik ve dinsel homojenlik yarattı. 1918’lere
gelindiğinde Kürtler’le birlikte her zaman yaşamış ve nüfusun önemli
bir bölümünü oluşturan Ermeni, Asuri ve Yezidi topluluklanndan ge
riye fazla insan kalmadı. Orta ve Kuzey Kürdistan büyük oranda ‘te
mizlenmiş ’ sayılırdı. Arta kalan küçük gruplann ise, M üslüman nüfu
su yeniden tehdit edecek gücü oluşturabilme ihtimali yoktu.
Bu uzun dönemin sonunda, bölgede Sünni M üslüm anlar’ın yanın
da tek büyük grup olarak, en az Yezidilik kadar aykın bir din sayılabi
lecek, Dersim merkezli Alevi topluluğu kalmıştı. Aleviler’in, bu kar
gaşalı ve yıkıcı dönemden neden etkilenmediklerini, ya da Kürt İslam
cılığının bu gruba yönelmeyişini açıklayabilmek için Kürtler’de poli
tik İslam ’ın gelişimi kadar, Aleviler ve Sünniler’in komşu olarak yaşadıklan bölgelerdeki ilişkileri farklı boyutlanyla izlemek gerekiyor.

12 Bkz. A vyarov: 131-140; Aytar: 72; D uguid:I45.
13 Kürt A leviler’in aksine dağınık bölgelerde yaşayan Ye/.idiler’e çok yönden bas
kı yapılm aktaydı. Hem M üslüm anlar hem de Hıristiyanlar onlara 'ateşperest1, ‘in a n çsız'
ve 'm um -söndüren' suçlam aları yapıyorlardı. 1832 ve 1844 yıllarında Bedirhan Bey on
ları kendisine bağlayabilm ek için büyük katliam lar yapm ıştı: bkz. Düchting J./A teş
N.(1992), Stirbt der Engel Pfau?, Köln, 184, 200-203; Onlar, 19. yüzyıl boyunca artan
şekilde zorunlu M üslüm anlaşm aya ve askerliğe tabi tutuldular. Sultan Hamid dönem in
de bu çabalar daha da yoğunlaşacaktı. Kendilerini bundan korum ak için Hıristiyan m is
yonerlerle ilişkiler aradılar: bkz. Guest, J.( 1993), Survival am ong the Kurds: a History
o f Y ezidis, L ondra,132-3.
14 Bkz. Aytar: 104-5; Avyarov: 138-40; Ş erif Fırat: 126; Sykes: 406.

ALEVÎLER ve SÜNNÎLER: SINIRDA MUĞLAKLIK
Ktirtler’in Sultan’a bağlı İslam ordusunun en ateşli üyeleri olduk
lan dönemde bile, onların tarikat temelinde şekillenen M üslümanlıklannda, dinin genel ve kesin prensipleriyle uyum içinde olmayan öğeler
le karşılaşmak mümkündü. Geçen ve bu yüzyılın başlannda bölgede
bulunan tüm gezginler bunu destekler birçok veri aktanrlar.
1918 ve 1920 yıllan arasında Kürdistan’da bulunmuş İngiliz Hay,
Kürtler’de katı M üslümanlığın gelişmesinin arkasında Türkler’in poli
tik çıkarlannın yattığı yorumunu yapar. Hay, dağlık bölgelerdeki Kürtler’in, ya da Kürt köylülerin dini prensipleri ihmal ettiklerini, ancak şe
hirli Kürtler’in dini sorum luluklannı yerine getirmede titiz olduklannı
belirtir. Yazar, aynca, peygamber soyundan gelen Şeyhler ve Mollalan n bu fanatik olmayan Kürtler’in hayatında önemli yer edindiklerini
de vurgular15. H ay’ın Güney Kürtleri için yaptığı tespitler daha fazla ir
delenmesi gereken üç önemli noktaya işaret etmektedir.
Birincisi, Kürt M üslüm anlığı’ndaki fanatizmin Türkler tarafından
geliştirildiği tezidir. D aha önce de belirtildiği gibi, Kürt Islamcılığı’nın
gelişmesi ile im paratorluğun Doğu topraklannı Hıristiyan topluluklara
kaptırmama politikası arasında, doğrudan ve güçlü bir ilişki vardı. Bu
ilişki, Hıristiyan tehdidinin olup olmaması bir yana, bilinçli bir şekilde
canlı tutulmaktaydı16. Tüm makalede, değişik yerlerde işlenecek bu ko
nu hakkında burada şunlar söylenebilir: îslam i politika yalnızca Sultan
Hamid dönemi ile sınırlı kalmadı. Ondan sonra yönetimi ele geçiren
seküler ittihatçılar ve 1918 sonrasında bunlann uzantısını oluşturan
Kemalistler de, Kürtler’e yönelik politikalannda dini motifleri en az
Hamid kadar etkili bir şekilde kullanm aya devam ettiler17.
ikinci olgu, Kürtler’de şehirli tabaka ile kırsal nüfus arasında dini
şartlan uygulamada görülen farklılıktır. Kürt köylüsünde ve daha çok
15Hay: 38.
16 Bu tur politikaların bir başka am acına Sykes vurgu yapar. O (s. 345, 347, 4057), Kürtlerin M üslüm anlaştınlm asıyla daha da rahat Türkleştirilebilindikleri ve böylelik
le Sultan’a bağlılıklarının arttığına tanıklık etm işti.
17 Örneğin bkz. Z ürcher (1994b: 13): "1923'e kadarki Kurtuluş Savaşı İsla m ’ın
mobilizasyonundan başka b ir şey değildir. Kem al’in, K ürtler’e yönelik dinsel faaliyet
leri için bkz. Arslan; ve Ekrem Cemil Paşa: 50, 56.

da göçebe gruplarda dinsel öğretinin zorunluluklarını yerine getirme
de gösterilen ihmalkârlık, 1950’lere kadar bölgede bulunan tüm gez
ginler ve araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Kürtler’de Islami
inançlar yerine daha çok eski, batıl inançlarla karşılaşıldığı ve Sünni
Kürt olarak bilinen dağlık nüfusun M üslümanlığının sözde olmanın
ötesine geçemediği vurgulanmaktadır18.
Geleneksel inançların dağlık ve izole olan bölgelerde kendilerini da
ha uzun zaman yaşatmaları, sık karşılaşılan bir olgudur. Bunun, konu
muzla ilgili dönemde ve bölgede de geçerli olduğunu görmekteyiz19. Ge
nelde Kürt Batıniliği vurgulanırken20, özellikle Erzurum, Muş, Bingöl ve
Elazığ gibi yerlerde yaşayan Sünni Zazalar’da -ki Şeyh Said İsyanı’mn
18 Şu tespitler bu savı destekler niteliktedir. Christoff (s. 50): "K ürtler Sünni olsa
lar da, o n la n n göçer yaşam ı dinin zorunluklarını yerine getirm elerim engelliyor. Herşeyi kapsayan Tanrı onun için b ir fo rm e l gerçekliktir; pratikte batıl ve doğaüstü güçle
re ihtiyaç duyuyor. K urbanlar keserek işlerinin yolunda gitm esini diliyor. Arfa (s. 20):
"K ürtler dindar olmalarına rağm en tüm h a n lıla r gibi bireyselcidirler. Spekü la tif olgu
lara eğilim leri vardır. B üyük çoğunluğu Sünni İslam i n Şafii kanadındandırlar ama, sık
sık m ezhep ve derviş tarikatlarının kurulm asına ilgilidirler."; Barth da (s. 82-3) K ürtler
arasında on-ortadoks İslam ’ın en büyük göstergesi olarak yaygın dervişçilik ve tekkeciliği görm ektedir; T ürkiye’de 1944 yılında A hm et H. Koylan tarafından hüküm et için ya
pılan bir araştırm ada da şu tespitler yeralır: "Şunu da eklem ek gerekir k i , D oğu vilayet
lerim izde oturan K ü rtler’de dini duygular çok zayıftır. B unlar kalın bir cehalet perdesi
içinde bulunduklarından en basit dini bilgiye dahi va kıf değildirler. Çoğunluğu oruç tu
tarsa da içlerinde nam az kılanları son derece azdır. Kürt köylerinde cam i ve m escit yok
denecek derecede a zd ır.”: Bayrak (1993: 44); A yrıca bkz. Gilbert: 393 , 395; Driver:
197; Noel: 69; Rambout: 19; Izady: 158-9.
19 Şehirleşm e ve K ürtler’in Islami norm lara bağlanması arasındaki ilişki için bkz.
Nikitin: bölüm 6; Kreyenbroek (s. 104): “Kürt inancı kendisini kırsalda gösterir, şehir
Kürt olmayanındır. ”; D jewad (s. 335), kırsal bölgelerdeki aşiretlerin îslam i Kadı huku
ku yerine geleneksel hukuka daha bağlı olduklarını yazm aktadır. K ürtler’in bu özelliği,
kom şuları T ürkler’in atasözleri ve türkülerine de yansımıştır: “Kürt, gâvura göre M üslüm andır" (bkz. Nikitin, 374), ve 2 0’li yıllarda derlenen bir Tahtacı türküsünde şu söz
ler dikkat çekicidir: “H acılar Hacca gider hacı olur/D em irciler dem ir döğer tunç
o lu r/K ü rt’ten İslam olm ak güç olur...
Bayrak (1994): 301.; A yrıca olgunun genel ge
çerliliği için bkz. Trim ingham : 218.
20 Burada Kürtler arasında varolan Alevi, Yezidi, E hl’i Haq, Sarlı ve kırsal .Sünni
gruplarında karşılaşılan inançlardan bahsedilm ektedir. Bois (s. 98-109), bu grupların
hepsinde güneş, ateş, kaynak ve ağaç tapınm ası ve cin-peri gibi m otiflerle karşılaşıldığı
nı belirtir; A yrıca bkz. Nikitin: Bölüm XI, ve Kreyenbroek; Bu inançlar, K ürtler’in kom 
şuları Erm eniler arasında da ve düşük oranda A nadolu’daki Hıristiyan ve M üslüm an to
pluklarda da yaşatılm aktaydı. Bkz. W hite(1918) ve Hasluck.

önemli bir kesimini bu grup oluşturmaktaydı- bu türden inançların daha
canlı olduğuna dair gezginlerin ilginç izlenimleri vardır.
1890’larda bölgede bulunmuş olan Lynch21, onların Bingöl-Erzurum arası dağlık alanda yaşayan bir topluluk olduğunu belirttikten son
ra, liberal bir dine sahip olduklarını ve Hıristiyanlarla Müslümanlar
arasında bir grup sayılabileceklerini yazar. Lynch’den on yıl sonra bu
yerleri gezen Sykes, Zazalar’ın Müslüman olsalar da, gerçekte bu ko
nuda hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını, onların kısa dönem önce ken
di inançlarını terk ettiklerini, Mutki Zazalan’nın ne Hıristiyan ne de
Müslüman olarak görülebileceklerini ve Elazığ güneyindekilerinin de
dinsiz olduklarını yazar. Sykes, aynca, askerlik döneminde Müslümanlaştınlan Zazalar’ın geçmişlerinden utançla bahsettiklerini de aktanr22. Zazalar hakkında bu türden bilgileri, dönemin İstanbul Ermeni
Patriarkı’nın bölgedeki dinsel gruplar hakkında verdiği tabloda da gör
mek mümkündür. Burada Kızılbaş, Hıristiyan, M üslüman topluluklan
yanısıra Zazalar da ayn bir dinsel grup olarak verilir25. Keza erken
Cumhuriyet döneminde bölgede devlet adına yaptığı araştırmalanyla
tanınan Tankut da, Z azalan üç gruba ayınr: Kızılbaşlar, Şafiiler ve ne
olduklan bilinmeyenler24.
Dinin Kürtler üzerindeki etkisinin zayıflığım gösteren başka bir ol
gu da, kadmlann, diğer Islami topluluklarla karşılaştınldığında sahip
olduklan özgür konumdur. İslam dininin bu konuda oldukça belirgin
şartlan olmasına rağmen, Kürt kadınlannın, en azından kırsal bölgedekilerinin, yüzlerini kapam adıklan, yabancılarla rahat diyalog kurduk21 Lynch: 393,430. ,
22 Sykes: 366, 569-70; Bu yalnızca Z azalar için geçerli değildir: "K ürtler'in eski
den m ujusi -ateşe lapan- olm aları tüm K ürtler'in utanarak bilincinde oldukları gerçek
tir. Sykes, 425.
23 Bkz. The Treatm ent o f Arm enians in the Ottoman empire: Docum ents presented
to Viscount Grey o f Fallodon (1916), Londra, 661.
24 T ankut (1932): 416; Keza aynı dönem in resmi belgelerinde de bu türden sapta
m alar bulm ak m üm kündür. 1928 yılında Türk Ocakları Şark M ıntıka M üfettişliği’nin ra
porundan: “A hlak kavaidine karşı laubali, din amelinde fevkalede m ukassidirler": Bay
rak (1993): 514; Yine de Tankut, konu ile uğraşm ış en ileri kişilerden birisidir: "iddia
edebilir ki Z ıtzu .fısk ile taassubu kolayca ve hoşça birleştirebilen M üslüm unlar’ın ba
şında gelir. Şafiisi Kuran 'dan ya lnız içkiyi meneden ayeti okum uş ve M üslüm anlık işa
reti olarak da sakal ve bıyık şeklini öğrenmiştir. bkz. Bayrak (1994): 424.

lan, savaşlara katıldıklan ve eşleriyle eşit durumda olduklan, tüm göz
lemcilerin dikkatini çekm iştir5. Yine bu gözlemciler, bu olgunun, yer
leşik hayata geçen ve Türk idaresiyle ilişkide olanlarda geçerliliğini yi
tirdiğini, bu kesimlerde kadm lann daha çok kapandıklannı da vurgu
larlar. Sykes, bu konuda, Zaza kadınlannın diğer Kürt kadınlanndan
daha fazla özgür olduklannı da belirtir2".
Kürtler’in kendi dinlerine karşı takındıklan rahat tutum lan, onlann
değişik dinlere karşı sergiledikleri hoşgörünün de nedeni olarak veri
lir. Buna rağmen geçen yüzyılın ikinci yansından itibaren onlann katı
Müslüman olarak tanınm alannın nedenini, bu grubun İslami tarikatlar
ve bunlara bağlı Şeyhler ile artan ilişkisinde aramak gerekiyor. H ay’m
da belirttiği bu üçüncü karakter, başka birçok gözlemci tarafından da
aktanlmıştır. 1900’lere doğru bölgede bulunan Cuinet, konu hakkın
da şunlan yazar: "Aslında Kürt, büyük oranda yaratılışından kaynak
lanan bir dinsel hoşgörü taşısa da, bilgisizliği (cahilliği) ve basitliğin
den ötürü rahatlıkla fanatizm e kayar; bu olgu doğaüstü şeylere olan
güçlü inancıyla desteklenir. ” Keza bu dönemden bir Ingiliz idareci,
Kürd’ün genelde dindar olmadığını, fakat onun “basitliği ve batıl
inançlara olan eğilimi, onu, iyi veya kötü olsun, kutsal bildiği Şeyh
le r ’in etkisine açık kıla r” diye yazar27.
Kendilerini, Peygam berin yakınlanna ya da ünlü Arap tasavvufçulanna bağlayan bu Şeyhler, varlıklarının tehdit altında olduğuna ina
nan ya da inandm lan K ürtler’in yaşam ında önemli bir boşluğu dol
durdular. Şeyhler’le başlayan İslam laşma, yan-göçebe, geleneksel
doğal inançlanm kolay kolay terk etmeyen K ürd’e rahat bir politik
kimlik kazanm a zemini sunduğu kadar, onun yaşam koşullarına uy
gun, kolay ve basit bir dindarlığın gelişmesini de sağladı: Yılda en az
bir kez Şeyh’e yaptığı ziyaretlerle ve ona bildirdiği bağlılıkla birçok
25 Birçok kaynakta bu yönde bilgi bulunabilir. Değişik tarihlerden birkaç örnek;
1836 yılından: "Kürdistan kadınlarının durum u Türkiye ve Iran ’dakinden çok daha iyi
dir; onlar eşleri tarafından eşil m uam ele görüyorlar... ", Rich: 320; 1856’dan: "Kürt ka
d ın la n erkeklerinden g eri d eğ ildirler.", K ock:l64; 1912’de: " K ü n ka dınlan diğer hiç
bir M üslüm an ırkta görülm eyen bir m evkiye sahiptirler. ", Soane: 395-7; Soane bu yıl
larda büyük bir aşiret olan Ç a tlar’m liderliğini yapan Avdela Hanım ile tanışm a fırsatı
da bulmuştu. Konu ile ilgili ayrıca bkz. Nikitin, Christoff, Jw aideh, Hay.
26 Sykes: 364, 369 ve 342, 404-5.
27 H er iki alıntı için bkz. Jwaideh: 138-9.

dini sorumlukları gerçekleştirmiş oluyordu28.
Şeyhler’i yaratan koşullar geçerliliklerini korudukça, onlar ve Kürt
taraftarları arasındaki ilişkiler de gelişti. Bu sık sık, formel İslam’ın ka
bul etmediği bir tarzla, Şeyhler’e atfedilen kutsallık ve kerametliğe daya
nan bir tapınmayla kendisini göstermekteydi29. Güçlü aşiretlerüstü kon
federasyonların dönemlerini tamamladıkları 19. yüzyılda bu bağlılık,
Şeyhler’in politik bir öncü olarak öne çıkmalarının da zeminini oluştur
du. Başlangıçta, yalnız Hıristiyan tehdidine karşı yönelecek bu Osmanlı
destekli girişim, kısa zamanda yine aynı Şeyhler’in öncülüğünde Osman
lI’ya karşı etnik bir temele dayanarak kendisinden söz ettirecekti.
Peki, bu İslamlaşma süreci Sünni Kürtler ile doğrudan komşuları
olan Alevi Kürtler arasındaki ilişkileri ne düzeyde etkilemişti? Ya da,
bu gelişmeler karşısında bölgedeki Alevi aşiretler seyirci veya kurban
olmanın ötesinde bir varlık gösterebilmişler miydi?
ALEVÎLER
Kürtler’de batıl (ve Batıni) inançların etkinliğini destekleyen veri
leri, bu grubun batı ve kuzey-batı komşuları olan Türkler arasından bu
lunmuş gözlemcilerin çalışmalarında da bulmak mümkündür. Maraş,
Malatya, Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi Kürtler’le Türkler’in yan
yana yaşadıkları yerlerde etnik ve dinsel aynm iç içe geçmiştir. Bu
bölgelerde yaşayan Kürtler’in büyük bir bölümü Alevi olduğundan,
Alevi kelimesi Kürt olm akla özdeşleştirilirken, Türk kelimesi de Müs
lüman olmakla eşanlam taşımaktadır. Buralarda küçümsenmeyecek bir
Alevi Türk ve kısmen Sünni Kürt nüfusunun varlığı, Kürt Aleviliğinin
gölgesinde kalm ıştır30.
28 Jwaideh (s. 130): Şeyhler’e bağlılığı ve onların hızlı yükselişlerini Kürt karakterin
de arar: "Sürekli dua, oruç ve sergiledikleri alçak gönüllülükler ile tanınan bu dindar ki
şilerin, kanunsuz ve zevklerine düşkün yaşayan dağlı Kiirtler'i etkileyemeyecekleri düşü
nülemez, "
29 Formel İslam açısından bir eleştiri için bkz. Bozarslan, M. E. (1964), İslamiyet
Açısından Şeyhlik ve Ağalık, Ankara.
30 Olgu, yakın zam ana kadar geçerliliğini korudu. M elikoff (s. 26, 104), bu Özdeş
leştirmeyle Sivas yöresinde karşılaşmıştı. Ona göre, ilkönce Kızılbaş ve sonra Alevi keli
mesinin ‘K iirt’ ile eş kullanılması, ‘K iirt’ kelimesinin taşıdığı ‘asi ve dinsiz' anlamıyla
açıklanmalıydı. Melikoff, Koçgirililer’e bu yüzden Kürt denildiği sonucunu çıkartmıştı.
Aynı özdeştleştirmenin bazı bölgelerde halen geçerli olduğuna dair bkz. Türkdoğan: 65.

Bu bölgelerde bulunmuş Batılı gezginciler, bundan yola çıkarak
Alevilerin, Kürtler içerisinde oldukça kabarık bir sayılan olduğu tahmi
nini yapmışlardır11. Diğer yandan, yirmili ve otuzlu yıllarda bölgede gö
rev yapan Türk idarecileri de, Erzincan gibi yerlerde önlem alınmadığı
taktirde, kısa zamanda tüm Türk Aleviler’in Kürtleşeceği uyansını ya
pıyorlardı32. Çünkü onlara göre, bölgedeki Kürtler, Aleviliğin Kürtler’e
has bir inanç olduğu propagandasıyla Türk Aleviler’ini hızla Kürtleştirmekteydiler. Başka birçok kaynakta da, bölgedeki Aleviler arasında da
bu görüşün yaygın olduğu ve onlar için Müslüman kavramının yalnız
ca Türk veya Osmanlı’yı içerdiğini okumak mümkündür33.
Bu bölgelerde Alevi Kürtler’in kurduklan etkinliğin geçmişi, onla
n n en yoğun yaşadıklan ve yirminci yüzyılın otuzlu yıllanna kadar
devlet otoritesinin etkisinin asgari düzeyde olduğu Dersim bölgesinde
ve buranın diğer yerlerle olan ilişkisinde yatıyor. Dersim tarihi, yalnız
ca bu bölge Alevileri’nin konum lanışlan hakkında bilgi vermez, aynı
zamanda şimdiye kadar Anadolu Alevileri’nin tarih yazımını belirle
yen ‘400 yıl boyunca ezilen bir topluluk ’ yaklaşımının her yerde ve her
zaman geçerli olmadığını da gösteriyor.
DERSİM: AKTİF B lR ALEVİ M ERKEZİ
Tıpkı Sünni Kürtler’de olduğu gibi, Alevi K ürtler’in de dinsel kö
kenleri, Ortaçağ’m ikinci yansının başlangıcından itibaren şekillenen
31 Bkz. White (1918a): 243; Tozer: 260; Trowbridge: 266; Grothe: 148; Chater: 489.
32 Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın 1930 yılı raporundan: "Erzincan merkez
ilçesinde 10 bin Kürt vardır. Bunlar Alevilikten faydalanarak mevcut Tiirk köylerini Kürtleştirmeye ve Kürt dilini yaymaya çalışmaktadırlar. Birkaç sene sonra Kürtlüğün bütiin
Erzincan ’ı istila edeceğinden endişe edilebilir. Örfen Türk, fa k a t Alevi olan birçok Türk
köyleri Aleviliğin Kürtlüğü ifade ettiği zihniyeti ile ana lisanlarını terk ederek Kürtçe ko
nuşmaktadırlar. Halli, 351; A ynca bkz. Kemali: 76, 298.
33 1928 Türk Ocaklan Şark Mıntıka Müfettişliği raporundan: "Ve A li-llahi’nin |Dersim Alevileri kastedilmekte (y.n.)I karşısına bazen zalimle ve fa ka t daima hakimane bir
tür halile dikilen M üslüman Tiirk olduğu için Türk'ün hem kendisinden hem isminden nef
ret eylemiştir. Bilhassa bir vakitler Tiirkler 'e Osmanlı denilmesi bu düşmanlığı kuvvetlice
canlandırmış, alevlemlirmiş ve bir sönmez hale g e t i r m i ş t i r . Bayrak (1993): 515; "Bir
Ermeniyi, Yezit dedikleri Sünni Tiirklere tercihe kadar v a r m ı ş l a r d ı r .Ağar: 44; "Kızılbaşlar 'İslam ' kelimesini nefret etlikleri Türklerle bağdaştırırlar.": Molyneux-Seel: 64;
“..Kızılbaş, Türk ile Sıınni ve Kürt ile Kızılbaş kelimesini aynı telakki eder. ", JUK: 39 .

tasavvufi akım lar ve onların 12. ve 15. yüzyıllar arasında popülarize
olan kollarında yatar34. Sünni İslam ’a m uhalif bir akım olarak gelişen
ve İslam ’ın ne ölçüde bir mezhebi sayılabileceği tartışma konusu olan
bu dinin bölgede yayılımı, tarikatçılıkta yaygın olan tekke örgütlenme
sinin aksine, başından itibaren kutsal aileler aracılığıyla gerçekleşmiş
tir. Kendilerini, Peygamberin kuzeni Ali soyuna bağlayan bu ailelerin
(Seyitler) gölgeyi etkilerine alabilmeleri, burada etkin olan aşiret yapı
sıyla uyum içinde ve geleneksel inançları kabullenerek mümkün ol
muştur. Bu yüzden, özellikle dağlık D ersim ’de, yakın bir zamana ka
dar en az Alevi kavramlar ve merasimler kadar, geleneksel inançlar ve
motiflerle de karşılaşmak mümkündü35.
Seyit ailelerin ne zaman burada çalışmaya başladıkları tam olarak
bilinmiyor fakat, onlar, süreç içerisinde bölgedeki tüm Alevi Kürt aşi
retlerini karmaşık bir organizasyonla kendilerine bağlamakta başarılı
oldular. Bu ailelerin en önemlilerinden Baba Mansur, Kureyşan, Derviş
Cemal ve Ağuçan Seyitleri, aşiretlerle kurdukları seyit-talip ilişkileri
yanı sıra, kendi aralarında ve içlerinde de bu temelde bir örgütsel ağ
oluşturmuşlardı. Ayrıca, dinin yalnız doğuştan üyesi olunabilir kuralıy
la, dışarıya karşı göreceli olarak aşılması güç bir bütünlük yaratılmıştı.
Bu halk tarikatçılığı, şartlarını gereken şekilde yerine getirmediği

34 H eretik Şii akım ların K ürtler arasında ne zam an yaygınlaştığı konusunda her
hangi bir çalışm a yoktur. B urada aktarılan zam anlam a T rim ingham ’ın verdiği Sufiliğin tarihsel aşam aların a dayanm aktadır. O lgunun, K ürtler arasında yaygınlığı çok d a 
ha esk ilere d ayanır. Ö rneğin, 7. ve 13. yüzyıllar arası K ürdistan’da aykırı dinlerin fa
aliyetleri ve isyanları için bkz. Poladyan, A. (1991), 7-10 yüzyıllarında K ürtler, A n
kara; O rtaçağ ’ın ikinci y an sın d a da K ürdistan, Ş ii, Sufı ve G ulat gruplarının önem li
bir bölgesi oluyor; bkz. M azzaouzi: 5 ve 63.
35 Kimi gezginler, D ersim liler’de fazlasıyla görülen doğal inançlardan yola ç ı
karak o nların, ö zd e p utperest olduklarını belirtirler. Ö rnek için bkz. Sykes: 251; C hater: 497; Nuri D ersim i’nin (1988: 22) konu hakkında yorum u farklıdır: "...şelflerin
bütün m esa ilerin e rağm en, D ersim lilerin esas A ri d in i kültürü tahrip ve tebdil e d ile 
m em iştir. "; K onu aynı zam anda b ir başka tartışm anın nedenini oluşturur: “...eski d in 
lere ait ku ralların oldukça canlı biçim de korunup uygulanm ası, ister istem ez A le v ili
ğin İslam 'ın b ir m ezhebi olm adığı, onun, islam iyetten de esinlenen ayrı bir inanç s is 
tem i olduğu gö rü şü n e g ü ç kazandırıyor. ”: Çem : 11; "B ilindiği g ib i A levilik tek ta n 
rılı, D ersim inancı ise ço k tanrılıdır. Am a, yine de D ersim liler A leviliği D ersim in a n 
cına ustaca u yg u lam ışlardır.": Com erd: 71; A yrıca bkz. D üzgün (1988): 39.

ama kabul ettiği Kuran dışında, bizzat kendi dinsel uygulamalarını kap
sayan kutsal bir kitap yaratamadı1'’, inançlarındaki temel prensipler, Or
taçağ boyunca gelişen tasavvuf öğretilerinin basit ve sadeleştirilmiş tü
remeleriydi. iyilik ve hakikat temelinde algılanan T an n ’ya sevginin
mümkün olabileceği ve O ’nun tüm kullannda kendisini yansıttığı fikri
temel alınmaktaydı. Birbiriyle doğrudan ilişkili bu iki ana öğretiye sa
dık kalmak, yalnızca mensubu olduklan tarikatlara ve bunun temsilci
lerine bağlılıkla mümkündü. Bu bağlılık, üçlü bir sisteme dayanmak
taydı. Her üyenin en altta, yakınında oturan ve sık sık danışabileceği bir
“Rehber”\, bunun üstünde, yılda en az bir kez görebileceği ve inançta
en merkezi konumda olan “P ir”i ve bunun üstünde, denetleyici konu
mu olan “M urşid”i vardı. Tüm Kürt Aleviler’i, tıpkı kendileri gibi Der
sim’den geldiklerine inandıklan böylesi bir üçlü’ye bağlıydılar37.
Bu üç kutsal kişinin hangi Seyit ailesinden geleceği, kişinin özgür
seçimine bırakılmamıştı. Tıpkı kendisinin doğuştan aldığı dini gibi,
yaşamı boyunca bağlı olacağı Seyit aileleri de atalanndan ona aktanlan bir bağlılıktı, istisnai durumlar dışında, bu ilişki, kolay kolay terk
etmedikleri inançlannın temel bir unsuruydu.
Başlangıçta, Dersim bölgesiyle sınırlı görünen Seyit aileleri ile ta
raftar aşiretler arasındaki ilişki ağı, aşiretlerin değişik nedenlerden do
layı çevre bölgelere yayılm alanyla genişlemeye başladı. Mesafe, za
man ve siyasal gelişmeler uzun bir süre bu aşiretlerin en azından din
sel anlamda merkezleri saydıklan Dersim ile ilişkilerini koparamadı.
M erkezleri ile ilişkiler yalnızca varsaydıklan aşiretsel köken veya din
sel temsilcilerinin buradan gelmesiyle sınırlı değildi. En az bunun ka
dar önemli olan bir başka neden de bu çevre aşiretlerin Dersim bölge
sinde, onbinlerle ifade edilen savaşçı aşiret güçlerinden aldıklan koru

36 1870’lerde bölgede bulunan S chw eiger-L erchefeld (s. 113), K ürdistan’ın en
haydut kesim i olarak nitelendirdiği D ersim li K ızılbaşları, “kendilerine ait kita p la rı
nın olm ayışı, M üslü m a n la r g ib i Kuran i saym aları onları Y ezidilerin uğradığı ka tli
a m d a n " koruduğunu yazar; R iggs de (s. 365), D ersim liler’in tüm farklılıklarının bi
linm esine rağm en çevredeki tslam i nüfus tarafından M üslüm an olarak görüldükleri
ni bildirir.
37 D ersim 'in m erkezi konum u için bkz. Trovvbridge: 345; O berhum m er: 394-5;
H asluck: 147; D ersim i (1988): 46-71; Bum ke: 513.

yucu destek idi1*. Bölgenin bu gücü oluşturabilmesi ve bunu tüm Os
manlI dönemi boyunca koruyabilmesinin 16. yüzyıla kadar uzanan bir
geçmişi vardır.
Osmanlı-Safevi sürtüşmesinde, Çemişgezek merkezli Dersim böl
gesi de aktif oyunculardan birisiydi. Şerefhan'ın aktardığına göre, Çe
mişgezek Beyliği, Kürt beylikleri içerisinde en ünlü olanlanndandı.
Öyle ki, bu dönemde ‘Kürdistan ’ denilince, akla ilk gelen Çemişgezek
Beyliği oluyordu. Beylik bu ününü uzun dönem bağımsızlığını koru
yabilmiş olmasından almaktaydı. Çemişgezekliler, Şah İsm ail’den ön
ceki tüm istilalara karşı başarılı bir şekilde ülkelerini savunmuşlardı.
Şah İsmail, Doğu A nadolu’yu denetimine geçirdiğinde, Çemişgezekli
ler, ona karşı besledikleri dinsel sempatiden dolayı, bölgelerini sorun
suz bir şekilde onun halifelerinden Nur A li’ye açtılar” . Tıpkı diğer
Kürt beyleri gibi, Çemişgezek Beyi Hacı Rüstem de, bağlılığını bildir
mek için Şah İsm ail’in yanma gitti. Şah İsmail, yöresel beylikleri
uzaklaştırma politikasını Hacı Rüstem’e karşı da uyguladı ve onu
Irak’ta bir bölgeye yönetici olarak atadı.
Nur Ali, bölge idaresini devraldıktan sonra baskıcı bir politika iz
ledi. Uygulamalarının ilk kurbanları, Hacı Rüstem ailesi ve diğer aşi
ret reislerinden birçok kişi oldu. Baskılara karşı bölge halkı kısa süre
sonra ayaklanıp, Hacı R üstem ’i geri istedi. Bu dönemde Hacı Rüstem,
Çaldıran Savaşı’nda Şah İsm ail’in birlikleri içindeydi. Yenilgiden son
ra Rüstem, Selim ’den affını istedi. Fakat o, Rüstem ’i, Kemah kalesini
kendisine karşı savunduğu ama Şah İsm ail’e direnç göstermeden açtı
ğı için, kırk kişilik ailesiyle birlikte ölümle cezalandırdı. Rüstem’in
oğlu Pir Hüseyin, kısa bir zaman sonra yeniden Selim ’den af istediğin
de, onun isteği kabul edildi. Hüseyin, bölge aşiretlerini örgütleyip, ha
len Safevi ordusunca işgal altında tutulan ülkesini Osmanlı askerleri
38 Rus yetkililer 1911 yılında Dersim ’in en az. 15 bin silahlı gücü olduğunu tahmin
ediyorlardı: bkz. Dersim K ızılbaşlan: 357; Türk yetkili Şükrü Kaya, 1931 yılında bu gü
cü 18-20 bin arasında verir: Bulut, 151; D ersim ’de varolan silahlı güçler uzun dönem
idarenin bölgeyi denetlem e çabalarını da boşa çıkartabilm elerdi. Bu yüzden bölge Kürt
yazım ında 'yiğit', ‘boyun eğm eyen' ve 'bağımsızlığım ı düşkün' gibi terimlerle çizilir.
Örnekler için bkz. Zeki: 21; Dersim i (1988): 75; Silopi: 152.
39 Buna rağm en Şerefhan Çem işgezekliler’i suçlayıcı kelim eler kullanm az. Yezidiler için ‘iğ ren ç’ nitelem esinde bulunan bu yazar (s. 148), Kızılbaş Şah İsm ail’e Beyliği’ni devreden Hacı Rüstem için 'en doğru yolda olan' tanım ını yapar: Şerefhan: 210.

gelmeden kurtardı. Hüseyin, Çem işgezek'i otuz yıl boyunca yönettik
ten sonra, oğullanna devretti40.
Selim ’in bu dönem boyunca; Çaldıran seferi öncesi vc sonrası da
ha çok tç ve Güney-Anadolu bölgesinde yaptığı Alevi katliamı ve sür
günleri, Dersim bölgesinde de uyguladığını belirten kaynak yoktur41.
Pir H üseyin’in, Selim ’in onayını alarak, kendi beyliğini Kızılbaş Safaviler’den kurtarması, bölgenin savaş sonrasında bu türden uygulama
lardan uzak tutulmasında etkili olmuştu. Ayrıca, bir Kürt beyliği ola
rak Çemişgezek beyliği de, İdris-i Bitlisi’nin yaptığı anlaşma doğrul
tusunda, Diyarbakır eyaletine bağlı sancak statüsüyle, resmi düzeyde
bir özerklik kazanmıştı. Saray’dan istenilen sembolik bağlılığı Çemiş
gezek beyleri gösterdikleri sürece, kendi içişlerine karışılmadı. Böyle
likle, beylik sınırları içinde yaşayan Alevi aşiretler, faaliyetlerini ayrı
calıklı konum lan sayesinde sürdürebildiler42.
16. yüzyıl ve sonrasında, Anadolu Alevileri’nde yenilgi sonrası gö
rülen geri çekilme ve pasifleşmenin aksine, Dersimli Aleviler farklı bir
gelişim gösterdiler. 17. yüzyıldan itibaren buraya bağlı aşiretler yeni
den çevre bölgelere yayılm aya başladılar4’. Büyük olasılıkla bu göçe,
bölgenin 16. yüzyıl boyunca bir kaçış yeri olarak, bir çok aşireti çek
miş olmasından kaynaklanan nüfus artışı neden olmuştu. Yaşam alan
larının genişlemesi yalnızca göçlerle sınırlı kalmadı. En azından 18. ve
19. yüzyıllarda Dersimli aşiretlerin, çevre bölgelerdeki Sünni ve Erm e
ni köylerine, Osmanlı ile işbirliği yaptıklanndan dolayı baskınlar yap-

40 Bölge tarihi için bkz. Ünal; Şerefhan: 207-222; Özoğlu: 19-20.
41 S ohrw eide’nin konu ile ilgili çalışm asında, Ç em işgezek bölgesinin adı geçm ez;
Im ber (s. 258), 1565-1585 arasında A nadolu Kı/.ılbaşları’na yönelik baskılan araştırdı
ğı yazısında da Çem işgezek yöresinden gelen şikayetlere rastlanm ıyor. Yalnız bir kez,
K ürt K ızılb aşlan ’ndan, Ş arki-K arahisar’dan gelen bir şikayetten bahsediliyor. Burada
da doğrudan m üdahale edilem iyor, çünkü onlar serbest topraklarda oturuyorlar. Keza,
E vliya Çelebi de (s. 1115), Selim ’in Çaldıran seferine giderken, D iyarbakır halkının yol
kesip M üslüm an askerlerine T ercan, Bayburd, Harice yollarında hayli zarar verdikleri
ni ve bu yüzden S elim ’in |b izzat kendisi değil de, y .n .|, D iyarbakır hüküm darından bu
" zararlı K iirlleri" yola getirm esini istediğini yazıyor.
42 Bkz. Safrastian: 41.
43 17. yüzyıldan itibaren Doğu bölgesine (Bingöl ve Muş) yayılım için bkz. Fırat:
102; Şeyh H asanlılar’a bağlı K oçgirililer’in IX. yüzyıldan itibaren S ivas’a akınları için
bkz. Sakaoğlu: 37-41.

tıklan ve bundan dolayı yerleşik nüfusun göçe zorlandığını bildiren
kaynaklar da vardır44.
19. yüzyılda, bölgedeki M irler’in özel statülerine şiddetle son veril
mesi, geç de olsa Dersim ’de de kendisini gösterdi. Bölgenin beyi Şah
Hüseyin’in, 1860’lann başında Osm anlı’nın kendisini tamamen bağlı
kılma çabalanna karşı direnci, yenilgiyle sonuçlandı. Onun 1863’te
ölümü, İstanbul’un istediği idareyi oluşturabilmesini olanaklı kılmadı.
Şah Hüseyin sonrası Dersim içinde liderliğe oynayan ve Osmanlı ida
resini tanımaya yanaşmayan birden fazla aşiret reisi çıktı. Bunlar, İs
tanbul’a muhalefetleri kadar, kendi aralarındaki sürtüşmeleriyle de
bölgenin hızla derin bir anarşiye sürüklenmesine sebep olacaklardı.
Sünni Kürtler’de, M irler sonrası yaşanan ve onlarda Şeyhler’in öne
çıkmasını sağlayan aşiretler arası kaos Dersim’de de yaşanmasına rağ
men, bu, yöredeki Seyitler’in bir aracı tabaka olarak konum lannı güç
lendirmeleri yerine, tersi bir süreci başlattı. Seyitler’in bu yüzyılda sü
rekli artan aşiret sürtüşmelerinden kendilerini uzak tutamayıp, tarafsız
bir güç olarak bir üst grup oluşturamamalannın arkasında birden fazla
neden yatıyordu.
Her şeyden önce Seyitler, sürekli bölgesel büyüme ve artan kabile
ve aşiret sayısı karşısında kendi içlerinde ve aralannda bunlan denet
leyecek sınırlı sayıyı koruyamadılar. Aşiret sayılan arttıkça ve bunlar
içinde bölünmeler çoğaldıkça, Seyit aileleri de kendi içlerinde bunlar
üzerindeki hakimiyeti bölüştüler45. Bölüşüm, ruhani ailelerin kendi
44 1755’lerde D ersim liler’in baskınlarından dolayı Keban M adeni’nin işleyişi dur
ma noktasına geliyor. Bkz. Sakaoğlu, 38; 1875 Erzurum Rus konsolosu: "Şim di Dersim
Kürtleri, büyük gruplar halinde kendilerine hem hudut olan Eğin, Arguvan, D ivrik şe
hirlerine gelerek halktan geçen on-onbeş yıla ait vergiyi talep ediyorlar. Türk hüküm et
memurları böyle b ir zülm e karşı hiçbir önlem almamışlardır.": aktaran Avyarov: 206;
Tozer (s. 255), 1881 ’de D ersim lilerin, tüm bölgenin korkusu olduğunu yazıyor; Grenard
(s. 513): "K ızılbaşlar arasında yalnızca D ersim 'in liderleri kendilerine baskı yapılm a
sını engellediklerinden önem li sosyal pozisyonlarını koruyorlar. ”; Sykes (s. 366), ” [Elazığ/Palu yöresinde, y.n. | K ürtler ile Ermertiler arasında sorunlar yok. H er ikisi de zaptedilmiş insanlardır ve anlaşıldığı kadar büyük kıskançlıkla, bağım sız durum da olan
D ersim liler’e bakm aktadırlar. D ersim liler’in tüm çevre ilçeleri baskı altında tuttukla
rı ve buralarda sık sık talanlar yaptıklarını, Türk idarecilerin raporlarında da okum ak
m ümkündür. Bkz. Bulut: 119-162.
45 Düzgün (1992: 28), kaynak vermeden D ersim ’de Pir ve R ehberlerin sayısının
1(XKJ civarında olduğunu yazar.

aralarında ve içlerindeki uyumsuzluğu derinleştirdi. Süreklileşen aşiret
sürtüşmeleri karşısında, Seyitler’in kendilerine doğrudan bağlı olan
aşiretlerin ötesinde bir yaptırım gücü kalmamıştı. A ynca, devlet dene
timi çevre illerde geliştikçe, merkez Dersim’in buralardaki Alevi aşi
retlerle varolan dinsel ve aşiretsel ilişkisinde sıkça aksamalar görülme
ye başlandı.
Böylesi bir sürecin yaşanmasında Seyitler’in ekonomik olarak ba
ğımsız bir yapıda olmamaları ve bizzat aşiretlere bağlı olmalarının bü
yük payı vardı. Seyitler’in aşiretlerle ilişkilerinin temelinde, onlardan
aldıkları maddi katkıların da önemli bir yeri vardı. Aşiretlerin ekono
mik zorluklar çektikleri dönemlerde ise bu, doğrudan Seyitler’e yansı
maktaydı. 1908 sonrası Dersim çevresinde devlet kontrolü geliştikçe,
aşiretlerin eskiden, ekonomik kriz dönemlerinde bu çevre yerlerde
yaptıkları talanları tekrarlamaları kolay olmamaktaydı. Kendi geçimle
rinde zorlanan aşiretlerin ise, bundan sonra ruhani liderlerine aktara
cakları katkıları daha düşük oldu46. Bunun yanısıra, çevre illerde dev
let otoritesinin gelişmesi, Dersim’de oturan Seyitler’in bu yerlerdeki
taliplerinin maddi katkılarını alabilmelerini de engelliyordu.
Konumlarının gerilemesine neden olan bir başka etken de, Seyit
ler’in, gelişen politik ve toplumsal olaylar karşısında kalıcı çözümler
üretememeleriydi. Doğuştan sahip oldukları statülerini olağan durum
larda özel bir çaba sarfetmeksizin gelecek kuşaklara aktarırken, bölge
lerinin kendi dışındaki sorunların içine çekilmesi ve bunlardan etkilen
mesiyle başlayacak süreç karşısında bilgileri ve tecrübeleri yetersiz
kaldı47. Böylece, sistem içerisinde beliren genel gerileme, kendi içle
rinden dinsel motivasyonları yenileyerek taraftarları harekete geçire
cek, politik liderliğe oynayan ruhani liderlerin çıkmasını da olanaklı
kılmıyordu.
46 Dönemin tanığı Nuri Dersimi (1992: ı) Seyitlerin bağımlılaşması hakkında şunları
yazmaktadır: "...seyitler Dersim silahlı aşiretlerinden korktukları için bu silahlı aşiretin
keyfine mutabık ifadeler beyan etmekle beraber vaaz, ve nasihatta bulunmakla iktifa eder
ler. Ve hem de herhangi silahlı bir aşiret efradının ve hatta zillim gaddar bir aşiret reisinin
vereceği ‘Ç iralık’ denilen hediyeyi de almaktan geri kalmazlar. Kureyşan Seyit ailesinin
yan silahlı bir aşirete dönüşmesi arkasında aynı ekonomik sorunlar yatar. Bkz. Dersimi
(1992): 144. A ynca bkz. Birdoğan (1995): 161.
47 Böylesi bir dönemin tanığı olan Nuri Demimi de. Seyitlerin büyük bölümünün en te
mel dini konularda bile bilgisiz olduklannı sık sık vurgular. Bkz. Dersimi: (1992:124-150)

Kendi dayanak ve gelişimini içinde bulunduğu aşiretlerin gücün
den alan bu dinsel yapı, bu gücün parçalanıp yıpranmasıyla paralel ge
lişen kendi çözülüşünün önüne geçemedi. Bu süreç, önceden de belir
tildiği gibi, 1908 sonrası devlet otoritesinin artan şekilde kendisini his
settirmesiyle hızlanacak ve sonucunda genel olarak Dersim’in çevre
bölgelerdeki Alevi ve Sünni kesim üzerindeki etkisinin azalmasına ne
den olacaktı.
Çözülme sürecinde Dersimli aşiretler merkezi otoritenin denetim
girişimlerine karşı her zaman düzenli bir muhalif tavır içerisinde olma
dılar. Onlar, bu kaygan politik dönemde, otorite müdahalesine karşı
geleneksel tepkicilikle, bu otoritenin sunduğu yeni olanaklar arasında
sürekli seçim yapmak zorunda kaldılar. Bu nedenle, bütünsel bir dire
nişten veya bir aşiretin sabit bir tututumundan söz edilemez. Örneğin,
bölge aşiretleri 1877-78 arası Rus-Osmanlı Savaşı’nda, OsmanlI’ya
asker vermezken, 1890’larda kurulan Hamidiye birliklerine ilgi göster
diler. Bu birliklere kendilerinin de dahil edilmesi için başvurular yap
tılar. Başlangıçta, Osmanlı yönetimi buna olumlu yaklaştı. Bu yüzden
aşiret alaylarına yönetici yetiştirmek için kurulan Aşiret M ektebi’nin
ilk öğrenim devresine Dersimli gençler de alındı48. Fakat zaman içeri
sinde idare içinde bu bölge aşiretlerine güvenilemeyeceği fikri ağır
bastığı için onlar uzak tutuldu. Dersimli aşiretlerden kimilerinin bu tu
tuma karşı ayaklanmalarla cevap vermeleri, istemlerinde ne kadar ıs
rarlı olduklarını gösteriyor49.
Osmanlı yönetimi Dersim Alevileri’ne karşı doğrudan bir dini tavır
içerisinde olmadı’0. Saray’ın bölgeye yönelik politikası uzun vadede
dinsel bağlılığı yaratmaya yönelikti fakat, politik-askeri gelişmeler ki
mi dönemler her şeyden daha fazla aşiretleri kendisinden soğutmamayı
48 Rogan: 90.
49 Aksoy: 203; Aytar: 55.
50 Sohnveide (s. 163), 16. yüzyılda yapılan Alevi katliam larının, inancın kendisin
den çok, grubun doğrudan politik tehdid oluşturm asından dolayı yapıldığını yazıyor; Lewis de (1953: 62) sekter grupların ancak politik otoriteye yöneldiklerinde bastırıldıkları
nı, aksi takdirde bu grupların aykırı inançları da olsa, tolere edildikleri ve kendileri için
M üslüman statüsü kullanm a haklarının olduğunu belirtir. Yine bu tür grupların dinlerini
gizli tutmaları, birçok yazar tarafından korku ile açıklanır. G ram lich (s. 145), bunun yal
nızca korkudan değil, tarikatçılıkta yaygın olan gizlilik ve 'sır' ilişkisini hesaba katmak
gerektiğini bildirir. A yrıca bkz. Mokri: 677; Bruinessen (1992): 263-4 ve Laçiner: 238.

mecbur kılmaktaydı. Yönetim, tüm 19. yüzyıl boyunca varolan Rusya
tehdidi ve bu yüzyılın ikinci yansından itibaren gelişen Ermeni ulusal
cılığına karşı Kürt aşiretlerini kullanmayı veya onlardan kaynaklanabi
lecek cephe arkası saldm lan önlemeyi esas almak zorunda kaldı.
Aşiretler, 1908 sonrası İttihatçılar ile başlayan Türkçülük politika
sına ve bunlann I. Dünya Savaşı boyunca bölgedeki yıkıcı faaliyetle
rine rağmen, tutum lannı değiştirmediler. Nitekim yeni rejim, 1915 Er
meni katliamında ve Büyük Savaş’ta, Aleviler ve Sünniler arasında
kendisiyle işbirliği yapacak aşiretleri bulmakta zorluk çekmedi51. Yö
netimin her iki grubu kendi politikalan için kullanabilmesi, bizzat bu
gruplann bağlı olduklan dinsel yapılar üstündeki etkisi aracılığıyla
gerçekleşmekteydi.
Bu, Aleviler içerisinde Bektaşi Babalan ve Bektaşi tekkesiyle iliş
kide olan Ağuçan Seyitleri aracılığıyla oldu. Bektaşi tarikatı, kimi dö
nemler hariç, Osmanlı yönetimiyle uyumlu ilişkiler içindeydi” . Baba
lar, bu sayede Anadolu Alevileri’nin bir kısmını kendi tarikatlanna bağlayabilmişlerdi. Batı Kürt Aleviler’i (Malatya, Sivas, Maraş) içinde et
kili olan Ağuçanlı Seyitler’in53 bu politikada rol almalan, onların Bek
taşi merkezine en yakın oturan Seyit ailesi olm alanndan kaynaklanıyor
du. A ynca, Dersim’in bu bölgeler üzerindeki hakimiyetinin 19. yüzyı
lın son çeyreğinden itibaren azalması, Bektaşiler’in Ağuçanlar üzerin
deki etkisine de derinlik kazandırdı. Bu yüzden, Bektaşiler ile 1908
sonrası yönetimler arası ilişkiler arttıkça54, bunun Kürt Aleviler’ine yan
sıması, ileride göreceğimiz gibi Ağuçanlılar aracılığıyla olacaktı.
Kürtler’e yönelik Osmanlı politikasının, onlan dış tehditlerin yanısı51 V arto yöresi için bkz. Ş erif Fırat: 151-4 ve K ocadağ (1987): 150; Dersim için
bkz. D ersim i (1992): 49-53, K alm an (1994): 135 ve A ilen: 459.
52 Bkz. M elikoff: 216-234.
53 A ğııçanlann aynı zam anda kendi aralarında bir halka örgütlenm esine sahip
K ürt Seyit aileleri için d e de 'M u rşid ’ konum lan vardı. Bu da onların tüm bölge A le
vileri içinde saygın b ir konum larının olm asını sağlıyordu.
54 T ekke, 1826’da Y eniçeriler’le birlikte Saray tarafından dağıtıldı. Hiç bir zaman
yönetim içinde sahip olduğu etkinliği tam anlam ıyla kınlam adığından, 1850’ler de tari
kat eski gücünü onardı. Genç Türkler’le birlikte üyeleri yeniden politik faaliyetlerine
başladılar. Bu yüzden, 1908 sonrası Genç T ürkler’in C um huriyet’le sonuçlanacak başan sı, aynı zam anda B ektaşiler tarafından kendi bakanlan olarak görülür. Bkz. Birge: 8084 ve Ram saur.

ra, içten gelecek ayrılıkçı akımlara karşı da kullanabilme fikrine dayan
dığı belirtildi. Ermeni ulusalcılığının eliminasyonu sırasında bu politika
başarıyla uygulandı. Kürtleri bir bütün olarak İslam dünyası içinde gör
mek ve böylelikle kendisine bağlamak, aykırı bir dini grup olarak görü
len Aleviler için de geçerliydi. Belki Aleviler de, ‘kâfir’ nitelemesiyle
rahatlıkla Sünni Kürtler’in hedefi haline getirilebilirdi, fakat dönemin
politik hesaplan, bu nitelemeyi yalnız Hıristiyan nüfus ile sınırlı tuttu.
Kürt Islamcılığı’nın oklan, bu yüzden bu yöne çevrildi. Kurulan büyük
dinsel ittifak, bir o kadar da, Kürtler’in ileride tüm dinsel farklılıklann
üstünde yaratabilecekleri olası bir ulusalcı örgütlenmenin önüne geçme
yi hedefliyordu. 1908 sonrası gelişen Kürt ulusalcılığının amaçlanndan
birisi de, bu ittifakı aşıp bizzat Kürtler içinde bir birlikteliği yaratmaktı.
Dolayısıyla ulusalcı politikanın başansı, her şeyden önce otorite ile de
ğişik Kürt gruplan arasındaki bağlan koparmaktan geçiyordu.
'KÜRTLÜ K' Ve ‘KÜRDİSTAN
ALEVİ Ve SÜNNİ KÜRTLER’IN ORTAK KAVGASI (?)
Şüphesiz, Aleviler ve Sünniler arası ilişkilere yalnızca bu gruplan
ayıran veya ortak kılan dinsel faktörler açısından bakılamaz. Tüm Or
tadoğu’da, dinin, geleneksel kimliği belirleyen en önemli faktörlerden
birisi olduğu bilinir. Genel hatlarıyla Kürtler, bu kuralın dışında değil
dirler. Fakat önceki sayfalarda izah edildiği gibi, dinin, Kürtler’in gün
lük yaşam lannda o kadar da mutlak algılanılmadığını görmek de
mümkündü. Alevi ve Sünni gruplararası saptanılan muğlak sınırlann
yanısıra, onlarda geleneksel örgütlenmelerinin temel yapısı olan aşiret
oluşum lannda da, kimi yerlerde iki grubun iç içe geçtiği durumlara ta
nıklık edinebiliniyordu.
Birçok aşiretin bir araya gelmesi ile oluşan konfederasyonlann sonunculanndan birisi, Kuzeybatı Kürdistan’da, Viranşehir merkezli
Milli (Milan) konfederasyonu idi. Hamidiye A laylanna alınması saye
sinde kendisini yeniden örgütleyebilmiş olan Milan, bu dönemde İbra
him Paşa’nın liderliği altındaydı. Kendisini tüm Kuzeybatı Kürtleri’nin lideri olarak gören bu ünlü Hamidiye Paşası, bölgedeki Dersim
li Kızılbaşlar’dan güneydeki Sincar Yezidileri’ne kadar herkesin özde

birbirlerinden o kadar farklı olmadıklarını ve hepsinin M ilan’a bağlı
olduğu, 1906 ve 1907 yıllarında bölgede bulunmuş Ingiliz Sykes'a an
latır” . Sykes. gerçekten de bu bölgedeki aşiretler arasında İbrahim Pa
şa’nın saygın bir yeri olduğunu gördüğünü ve hatta isyancı D ersim 'de
silahsız gezebilecek tek kişinin de İbrahim olduğunu yazar. Sykes, ay
rıca İbrahim Paşa’nın M ilan’ın geçmişi ile anlattığı hikâyeyi Der
sim ’de de dinlediğini belirtir*.
İbrahim Paşa, yakın geçmişi ile ilgili Sykes’a aktardığı başka bir
anısında, iki gruparası ilişkileri dolaylı olarak örneklendirir. 1870’lerde Osmanlı tarafından arandığında, Maraş bölgesinde yaşayan büyük
bir Alevi aşireti olan Sinemelliler -bunlar da kendilerini M ilan’a bağ
lamaktaydılar- arasında saklandığını ve onların yardımıyla kendi böl
gesine geçtiğini anlatır57. Buna benzer bir başka örnek de Şerif Fırat ta
rafından verilir. Hormek liderlerinden Zeynel Bey, 1906 yılında bir
başka Hamidiye birliği olan C ibranlılaı’la girdiği çatışmalardan dola
yı aranmaya başlandığında, yakınlarının oturduğu Dersim yerine, İbra
him Paşa’nın yanma sığınır. İbrahim Paşa, Zeynel’i bir yıl boyunca ya
nında korur. 1907 yılında Sultan’dan onun affını ister, kabul edilme
yince Zeynel, Dersim bölgesine geçmek zorunda kalır58.
Bu gruplann 1900’lerde liderliğini bir Hamidiye paşasının yaptığı
bir örgütlenme altında birarada bulunm alan, bize dinsel farklılıkların
yanısıra henüz kaybolmamış bir ortak geçmiş inancının varolduğunu
gösteriyor59. Doğruluğunun derecesini ya da etkisinin diğer faktörler
yanında ne boyutta olduğunu tam olarak bilmediğimiz bu olgu, 1908
sonrası kendisinden daha fazla söz ettirecek Kürt ulusalcılığının da çı
kış noktası oldu.
ilk Kürt derneklerinin kurulmaya başlandığı 1908 yılından itibaren,
kurucular arasında, büyük çoğunluğu oluşturan Sünni kökenli Kürt
seçkin ve aydınlan dışında, sayıları sürekli artacak Alevi kökenden ki55 Sykes: 319.
56 Sykes: 368 ve 574-5; Milan için ayrıca bkz. Dersimi (1992): 14; Kemali: 157-8.
57 Sykes: 323.
58 Şerif Fırat: 140.
59 Bir aşiret federasyonunda bulunabilen farklı inançlara bağlı aşiretlerin yanı sıra,
bir çok aşiretin -en azından aynı adı taşıyan- hem Sünni, hem de Alevi kolu da olabiliyor
du; örneğin Haydaran, lzoli, Alan, Şadilli, Atma gibi. Noel (V603: 6-7), 1919’da karşılaş
tığı A tm alılar’da bu farklılığın sorun yaratmadığını yazıyor.

şilen de görmekleyiz. 1914’e kadarki ilk dönemde, bu tür faaliyetler
içinde kimi Alevi kökenli isimlerle Nuri Dersim i’de karşılaşıyoruz. O
ilk olarak böyle bir çalışmaya Elazığ’da, 1908’de ‘Kürt Talebe Birliğ i ’ni kurarak başladıklarını yazıyor. Birliğin öncülüğünü yapan Der
simli Necip ile sonradan İstanbul’a taşındıklarında, burada 1910 yılın
da kurulan ‘Kiirt Teali ve Terraki C em iyeti’ (KTTC) ve 1912’de kuru
lan ‘Kürt Talebe B irliği'nin de aktif üyeleri olduklannı aktanyor. İs
tanbul’da bu türden faaliyetler içinde olan başka Dersimlileri de yine
Dersim i’den öğreniyoruz: San Saltık aşiretine mensup M olla H ıdır’ın
1912 yılında kurduğu 'Kürdistan Muhiban Cemiyeti İstanbul Kürt ör
gütlenmeleri içinde adıyla sürekli karşılaştığımız İstanbul polis şefi
Dersimli Miralay Halit Bey ve bu dönemin ünlü düşünürlerinden biri
si olan Atma aşireti kökenli Abdullah Cevdet60.
Önemli ve etkin ilk Kürt politik örgütlenmesi 1918 Aralık ayında
kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC) oldu. Bu hareket içinde de
bildiğimiz kadan ile Sünni K ürtler’in yanında, tek önemli ayn grubu
Alevi Kürtler oluşturuyorlardı. Göldaş’ın KTC üzerine yaptığı çalış
m asında tespit ettiği KTC üyeleri arasında, büyük çoğunluğu Dersim
li olan 12 Alevi kökenli kişi yer alıyor61. Yine KTC’nin Kürt bölgele
rinde örgütlenme yapabildiği yerler arasında da Koçgiri (Ümraniye),
Hozat62 ve Dersimliler’in etkili olduğu Elazığ gibi Alevi bölgeleri bu
lunuyordu.
KTC’nin bu bölgelerdeki örgütlülüğüne rağmen, Kürtler içindeki
Alevi-Sünni olgusuna ve bunlar arasındaki sorunlara yönelik özel ilgisi
olmadı. Dersimi’nin aktardığına göre, bizzat kendisinin bu yönde bir de
legasyon oluşturma fikri Cemiyet tarafından kabul görmemişti. KTC yö
neticileri, bu hususun önemli bir sorun yaratmayacağı kanısındaydılar63.
60 Dersimi (1988): 60; Dersimi (1992): 32-34.
61 Göldaş: 39-45.
62 İstiklal A rşivi'nde K TC’nin Dersim şubesinin 25 Haziran 1919’da kurulduğu be
lirtiliyor. Bkz Ö /kaya: 177.
63 Bu bilgileri Dersim i, 'H atıratım 'da da (s. 104) aktarır, oysa o, ‘K ürdistan Tari
hinde D ersim ’ adlı çalışm asında (s. 26) Kürt hcKaların Aleviler aleyhindeki konuşm ala
rının “Sünni Kürt aydınları arasında hile şüphe ve tereddüt meydana getirm eğe. Alevi
Kürt kardeşlerine kötü gözle baktırm ağa m uvaffak" olduklarını da belirtm işti. Dersimi,
bunun Kürtler arasında ayrılığa yol açm am ış olm asını, her iki grubun anadilleri Kürtçe yi korum uş olm alarına bağlıyordu.

KTC içinde Kürtler’in geleceği konusunda farklı fikirler temsil
edilmekteydi1"1. Sonunda Cemiyet içinde bölünmeye neden olacak bu
görüşlerin temsilcileri, Kürt kültürünün korunup geliştirilmesinin ge
rekliliği ve asgari düzeyde bunun bir politik statüye ulaşması konusun
da hemfikir sayılabilirlerdi. Cemiyetin bu yönde Kürt bölgelerindeki
örgütlenmeleri, başından itibaren bölgede yeniden denetimi ele geçi
ren ve Kürtler’i dinsel temelde arkasına almaya çalışan Türk idareci
leri tarafından engellendi. 1922’de, demeğin varlığına bilfiil son veril
meden önce, 1920 yılında Kürt bölgelerindeki tüm şubeleri kapatıldı.
Toplam iki yıla varmayan bir çalışması olan Cemiyetin, kısa zamanda,
ulusal bağımsızlıkçı fikirlere yabancı olan65 bir topluluk üstünde kü
çümsenemeyecek etkisi oldu.
Kürt toprağında gelişen milliyetçilik, ağırlıklı olarak kültürel
m otiflerle şekillenen İstanbul merkezli ulusalcılığın aksine, bir zorun
luluk izi taşır. 1918 sonrası politik otoritenin belirsizliği, uluslararası
sınır değişiklikleri ve büyük güçlerin azınlıklar lehine beyan ve karar
lan, Kürtler arasında kimi aşiret reislerini bu akımlara yöneltti. Tüm
toplumsal iç çelişkilerin ve derin bölgesel bağlann hakimiyetini yansı
tan bu hareketlenmelerde ulusalcılık derecesini ve katılım cılara hangi
ölçüde bundan etkilendiklerini saptamak kolay değildir. 1918 ve 1925
arasında en önemli isyanı örgütleyen Alevi Koçgiri, buna örnek olarak
verilebilir. Bir KTC dönemi isyanı sayılabilecek Koçgiri’de, ulusal bü
tünlüğün boyutunu tespit edebilm ek için, modem tarihte ilk Kürt m o
tifleri taşıyan Ubeydullah hareketini hatırlamak gerekiyor.
Bir Nakşibendi Şeyhi olan Ubeydullah66 yönetimi altındaki ayak
lanma, 1880 yılında Hakkari bölgesinde yaşandı. Şeyh, kendisine bağ
64 Geniş bilgi için bak. Göldaş: 189-208.
65 Bu, Kürdün kendi kimliğine ilgisiz olduğu anlamına gelmemeli. Burada sözkonusu olan onun güçlü lokal kimliğini aşabilecek milli fikirlere mesafeli duruşudur: "Kiirt, ku
ralını en yüksek yasa olarak gönliiğii aşiret potasında yoğrulmuştur. O, kişiliğini, dilini,
ö r f ve adetlerini aşirete borçludur; aşiretten aynı zanıande dar bir zihniyet almıştır. A şi
ret sınırları içine çakılı olan bu zihniyet, onun devamlı bir ulusal devlet tasarlamasına ve
gerçekleştirm esine engel olur. ”, Nikitin: 307.
66 İlk ulusalcı isyanın bir Şeyh’in önderliğinde yapılmış olması tesadüf değildir, tki
erken Kürt ulusalcı ideoloğu, Kurm anci’de Ahmedi Xani (1650-1706) ve Soranca’da Qadir Koyi (1817-1897), dini kökenli insanlardı. Bkz. Hassanpour: 24; Yine Zaza dilini de
ilk kalem e alan Ahmedi X asi’nin de bir melle olduğunu unutmamak gerekiyor. Bkz. Malmisanij: 53.

lı aşiretlerden oluşturduğu ordusunu, ilk önce zayıf bulduğu İran’a yö
neltti. Kürt bölgelerinde hızlı başarılar sağladı. Amacı, burayı ele ge
çirdikten sonra Osmanlı topraklarına yönelip, Osmanlı-lran arasında
bir Kürdistan yaratmaktı. Onun, İran’daki başarısı kısa sürdü. Bölgesi
ne geri çekildiğinde ise, Osmanlı tarafından yakalanıp sürgüne gönde
rildi. Şeyh, bağımsızlık hedefini açıkça deklare etmedi. Çalışmalarının
bu yönde olduğu, İngilizler ve diğer yabancılarla yaptığı yazışma ve
görüşmelerinden çıkıyor, isyanın yayıldığı alanlar Alevi Kürtler’in ya
şadığı yerlere uzak kaldı ve Şeyh’in hayal ettiği bağımsız Kürdistan’a
bunları ne derecede dahil ettiği açık değildir67. 1880 yılında Ingilizler’e
gönderdiği bir mektubunda, Kürtlerin kendilerine ait farklı gelenek,
yasa ve dinleri olduğunu yazmıştı. Şeyh’in farklı dinden kastı, Şii Iran
ve Hanefi Osm anlı’nm aksine, Kürtler’in Şafii mezhebine bağlı olma
larıydı. Şeyh, etkili olduğu bölgede varlıkları bilinen Yezidiler ve mu
hakkak ki tanıdığım varsayabileceğimiz Alevi Kürtleri kendi Kürdistam ’nda belirtmeyi uygun görmemiş, yalnızca tarikatı ve mezhebi ile
sınırlı bir Kürdistan’la yetinmişti68.
Çıkışında Ubeydullah’tan daha geniş bir Kürtlüğe ön ayak olmaya
çalışan Koçgiri, aynı zamanda, 1908 sonrası gelişen Kürt ulusalcılığı
nın kendisini Kürt topraklarında eyleme dönüştürdüğü ilk alandır. Bu
nun da ötesinde Koçgiri, Alevi Kürtler’in modem tarihte politik ey
lemliklerinin ilkidir69. Ve bu yanıyla da 1925 Said Isyam ’nda konu
67 Yalnız Izady (s. 57), kaynak belirtmeden, Ubeydullah’ın Müslüman olmayan Kürtler’e karşı baskılar yaptığını ve Aleviler’in de bundan pay aldığım yazıyor.
68 Jvvaideh (s. 228), Ubeydullah’ın farklı dinsel gruplan güzardı etmesinde dış dün
yaya karşı Kürtler’in bir bütün olarak Türkler ve Persler’den ayn olduklannı vurgulamak
istediğini yazıyor; Olson (1989: 17) ise, Ubeydullah’ın bununla Yunan ulusalcılannca vur
gulanan Ortadoks kimliklerini, Kürtler için de sağlamayı am açladığını belirtir; Ubeydullah, tüm çabalarına rağmen Sünni Kürtler’i örgütlemede de pek başarılı sayılmazdı. Avyarov (s. 128), Ubeydullah gibi birinci derecede mukaddes bir kişinin bile Kürtlere milliyet
çiliği kabul ettiremediğini aktanr; isyan sırasında Sünni Celali aşireti, Şii İranla birleşip
Ubeydullah’ın askerlerine karşı savaşmışlardı.
69 Aleviler’in başından itibaren bir bütün olarak Cumhuriyeti destekledikleri fikri
Kehl-Bedrogi (56-58), Öz, ve Bruinessen (YY: 366) -aynca bkz. dipnot 3 ve 5-, gibi araştırmacılarca belirtilir. Bu saptamanın Kürt Alevileri’ni kapsamadığını Kieser (1994) ve
Ç em ’de okumak mümkündür; A ynca dönemle ilgili varolan resmi kaynaklarda da bölge
Alevileri’ne güvenilmediği ve bunlardan gelebilecek saldıralara karşı her zaman birlikler
tutulduğu aktanlır. Örnek için bkz. Karabekir (1951): 117.

olan Alevi-Sünni ilişkilerinin tersten bir örneğini oluşturmaktadır.
Koçgirililer, henüz K ürtler’in önemli bir bölümünün T üıkler’den ay
rılmayı düşünmedikleri bir dönemde, kendi bölgelerinde Kürdistan
adına ayaklanmışlardı. Bölge, KTC ile ilk tanışan ve Cemiyetin İm
ranlı’da açılan şubesiyle, Kürtlük fikrinin ilk yayıldığı yerlerden biri
siydi. Bir aşiretler federasyonu olan Koçgirililer’in başında Alişan ve
Haydar Bey adlı iki kardeş bulunmaktaydı. Bunlar, OsmanlI’nın Kürtler’le ilişki geliştirmek için ünvanlar dağıttığı 1890’larda paşa statüsü
ne yükselen Koçgiri reisi M ustafa’nın eğitimli çocuklarıydılar™.
Koçgirililer ilk örgütlenmelerine 1919 yılında başladılar. Bölgele
rinde şubelerini açtıkları KTC’nin merkezi ile 1920’ye kadar ilişki ha
lindeydiler. Ayaklanmanın hazırlık aşamasında ilk görüştükleri kesim
Dersim bölgesi aşiretleri oldu. Bunlardan güvence alındı ve 1920 Ka
sım ayında Ankara’ya, bağımsız Kürdistan istemini belirten ilk uyan
niteliğindeki telgraf H ozat’tan çekildi. İlk çatışmalar, 1920’nin son ay
larında başladı. 1921 ilkbahannda kısa süren başandan sonra, isyancı
lar hızla geri adım attılar. İsyan başansızlığa gittikçe, isyancılar hem
politik istemlerinde hem de bunu kapsayan bölgelerde sınırlamalar
yaptılar. Başlangıçta istem ler tüm Kürt vilayetlerini kapsarken, bu, kı
sa zamanda Dersim ve çevresindeki Alevi bölgelerini aşmayan bir da
ralmaya gitti71.
Liderliğini aşiret reislerinin yaptığı Koçgiri başkaldınsında din, is
temlere kendisini doğrudan yansıtmadı, fakat hareketin altyapısının
hazırlanmasında önemli bir rol oynadı. İsyan öncesi hazırlık süresince
yapılan en önemli toplantı, bir dini merkez olan Hüseyin Abdal Tekkesi’nde yapılmıştı. Burada değişik aşiretler arasında bağım sız Kürdis
tan için vanlan ittifakta, Dersim i’ye göre, Tekke’nin ve buna bakan ai
lenin katılımının önemli etkisi olmuştu72. Yine ne derecede başanlı ol
duğunu bilmesek de, isyanın liderleri eylemlerine, Türk Aleviler’in de
70 Ertuna: 53; Ö nderliğini Koçgiri federasyonu’nun yaptığı bu isyana, ona bağlı ol
mayan Canbegan, Şadan ve Kurm eşan gibi aşiretler de başından itibaren katıldılar. Bkz.
Dersimi (1988): 126.
71 İsyanla ilgili genel bilgi için bkz. Kemali, Dersimi (1988, 1992), Ertuna, Olson
(1989b) ve M üslüm, E. (1991), La Revolte de Koçgiri, M em oire de Diplom e de l’EHEX, Paris.
72 Bkz. Dersimi (1988): 126

katılımını sağlam aya çalıştılar7’, isyancıların Dersim ile olan ilişkisin
de dinin yamsıra aşiretsel bağlar da belirleyiciydi. Dersim içerisinde
ilişkiler, daha çok aşiret bazında bağlı olduklan Batı Dersim Şıx Hesen aşiretleri ile oldu. Başlangıçta bunlann hepsinden söz alınırken, is
yan sırasında yardım daha çok Ovacık yöresi aşiretlerinden geldi74.
Doğu Dersim, isyana tamamen uzak kaldı, isyancılar yenildiklerinde
Doğu D ersim ’e kaçmak istediler, fakat bölgede etkili olan Seyit ailesi
Kureyşliler tarafından Dersim ’e girmeleri engellendi75. Bunun üzerine
isyancılar, Sivas’a geri döndüler ve burada önemli bir bölümü ordu
birliklerine teslim olmak zorunda kaldı.
Isyancılann doğrudan Sünni Kürt aşiretleri ile ilişki aramalan, Arapgir Drejan aşireti ile sınırlı kaldı, isyanın etkili olduğu alanda bundan
başka Sünni aşireti yoktu. Drejanlar, isyana katılma sözünde bulundular,
fakat tıpkı bölgedeki nüfuzlu Alevi Atmalılar gibi, isyan sırasında bunu
yerine getirmediler. Koçgirililer’in, Sünni Kürtlerle olan politik ilişkileri
daha çok KTC aracılığı ile gelişti, isyancılar, eylemlerini başlattıklannda tüm Kürtlerin, KTC’nin girişimleri ile kavgalarına destek verip, ken
dileri gibi ayaklanacaklanna inanıyorlardı76. Onlann bu yöndeki beklen
tileri gerçekleşmedi77. Tam aksine, henüz,isyan hazırlıklannın yapıldığı
1920 yılında, Ankara, Dersimliler de dahil; tüm Kürtler’le ilişkilerine,
kurulan Meclis aracılığıyla yeni bir boyut kazandırmıştı.
Ubeydullah ile karşılaştınldığmda, Koçgiri’de ulusalcılık daha ile
ri bir seviyede temsil edilir. Buna rağmen burada da isyanın harekete
geçirebildiği toplumsal tabanı geleneksel bağlar belirlemiştir. Bu yüz
den, yenilgisine sebep olan etkenler, kendisinden önceki ve sonraki is
yanlardan farklı değildir. Isyanlann görünürde yansıttıklan dinsel ho
mojenlik, pratikte bölgesel aşiretsel bağlar ve bunlar arası sürtüşmeler
73 Dersimi (1988: 126), onlardan da katılanlann olduğunu sayı vermeksizin belirtir; Ke
mali (s. 127), yalnızca, isyancıların Alevi Türkleri dahil etme çabalarının da olduğunu akatanr.
74 Ovacık, aynı zamanda isyancıların Dersim’deki merkezleriydi. Bkz. Dersimi (1988):
128, 143.
75 Dersimi ( 1988): 154; Oysa isyanın liderleri bir bütün olarak Dersim’den 45 bin kişilik
yardımın geleceği planlarını yapmışlardı: Dersimi, 126. (Dersim'e olan bu güven, aynı zaman
da önceki paragrafta belirttiğim bölgenin çevresindeki Aleviler üzerinde sahip olduğu yüksek
itibarını gösteren bir başka kanıt olarak değerlendirilmelidir.)
76 Dersimi (1988): 130.
77 Bruinessen’e göre (YY: 346), Sünni Kürtler isyanı bir Alevi ayaklanması olarak gör
düklerinden desteklememişlerdi.

le ve aşiretlerin otorite merkezleri ile olan ilişkilerinden dolayı görece
bir değer kazanır. Hiçbir isyana ne Aleviler, ne de Sünniler bir bütün
olarak katılım göstermediler. Çoğu kez, isyanın önderliğini yapan kişi
lerin tabanla varolan ilişkilerinin boyutu, katılım sınırlarım belirledi.
Yine 1925’e kadar olan isyanlarda Aleviler ve Sünniler birarada olm a
dılar ama, onların bir isyan anında dinsel temelde karşı karşıya geldik
lerini gösteren herhangi bir örnek de yoktur, isyanların başarısız so
nuçlarında da bu yüzden, gruplar arasındaki uyuşmazlıktan çok, grupiçi çelişkiler her zaman daha önemli yer edindi.
Bu, 1925 öncesi gelişen ‘K ürtlük’ ve ‘K ürdistan’ fikirlerinin, top
lum içerisinde varolan aşiret ve tarikat bağlılıklarını aşan, birleştirici
üst fikirler olarak yeterli derecede gelişememiş olmasından kaynakla
nıyordu. Ulusalcılık, yalnızca göreceli olarak her ikisinin yanına ekle
nen, onlar kadar belirgin ve güçlü zemini olmayan bir olgu olarak kal
dı. Bu nedenle ulusalcı fikirler, Kürtler arasında ancak bu yapıların ön
cülerini etkileyebildiği ya da onlann çıkarlanyla birleştiği oranda ken
disinden bir toplumsal hareket gücü olarak sözettirdi. Bundan dolayı
aşiret ve tarikat yapılannda varolan çoğulculuk, doğrudan bu isyanlar
da da yansımasını buldu; isyanlann başansızlığı bu sosyal olgulann ne
kadar güçlü olduğunu göstermektedir.
Kürt toplumsal yapısında süreklileşen iç çelişkiler, Osmanlı ve
Cumhuriyet yöneticilerinin çoğu kez özel bir çaba sarfetmeksizin bu
topluluk içerisinde dayanaklar bulmasını kolaylaştırmaktaydı. Bu da
yalnızca bir isyan sırasında devletle işbirliği yapan (arayan) gruplar
aracılığıyla değil, bunlar kadar isyanı örgütleyen kişi ve gruplann (aşi
retlerin) taşıdıkları geçmişleriyle de mümkün olabiliyordu.
CÎBRAN, HORM EK Ve ŞEYH SAÎD:
YAKINLAŞM A Ve ÇATIŞMA
Yukanda belirtilen dönemi tüm özellikleriyle yansıtan kişilerden bi
risi de, Said îsyanı’nm temelini atanlardan Cibran aşiret reisi Halit Bey’di. Halit’in 1919’a kadar bildiğimiz hayatı, Sultan Hamid’in yaratmak
istediği Kürt tipine tamamen uygundur78. Cibranlılar, Varto-Hınıs böl
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Zınar Silopi (Kadri Cemil Paşa), 1. Dünya Savaşı’nda, Er/urum Cephesi’nde Cib
ran ve Hasenan aşiretleri arasında bulunmuştu. 1925 Said isyam ’nda rol oynayan her iki aşi
retin bu dönemki durum lan hakkında şunları aktanr: "Bu aşiret subayı arkadaşlar İslam
Halifesine büyiik bir sadakatla bağlı olduklarından Kürllerin milli meselelerine ait hiç bir
şey dinlemek istemiyorlardı. Silopi: 45

gesinde seçilen Hamidiye Alaylarından birisidir. Halit, sonradan miralay
unvanıyla Cibran Alayının başına geçmesi için, aşiret mektebinde yetiş
tirilen çocuklardandır. I. Dünya Savaşı’nda o, OsmanlI’nın sadık bir as
keri olduğunu Doğu Cephesi’nde yaptığı kahramanlıklar ile gösterir.
Cibranlılar ve Halit bölgede bu yanlan kadar, aşiretler üstünde he
gemonya oluşturm ak için yaptıkları baskınlarla da tanınırlar. Bu bas
kınlar onlan, Varto yöresinde, nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan
Alevi aşiretlerle de (Hormek, Lolan, Çarek ve Abdalan gibi) karşı kar
şıya getirdi. Alevi aşiretler içinde etkili konum da olan Hormekliler ile
çatışmaya girmesi de bu yüzden çok gecikmedi79.
Hamidiye alaylan ile birlikte bölgenin genelinde aşiretlerarası ger
ginlik ve çatışm alann arttığı bilinir. Hormek ve Cibran çatışm alan da
bunun bir parçasıdır. A laylann kuruluşuna kadar birkaç kez karşı kar
şıya gelen iki aşiret, bundan sonra sürekli çatışma halinde oldular80.
Burada iki aşiret arası sürtüşmeyi derinleştiren dini aynm dışındaki bîr
nedenden daha sözetmek gerekiyor. İki grup arasında kısa bir zaman
öncesine kadar sosyo-ekonomik farklılıktan kaynaklanan bir sürtüşme
de vardı. Alevi aşiretler daha fazla yerleşik ve tanm cıyken, Cibranlılar 19. yüzyılın ortalanna kadar göçebe hayatı yaşayan bir aşiretti. G ö
çebe aşiretlerin vurguncu karakteri ve tarımcı köylüleri hakimiyetleri
altında tutma çabalan Varto’da, Cibran-Hormek çatışması nezdinde
kendini ortaya koymaktadır. Bu da iki grup arasında dönem dönem
gerginlikler yaşanmasına neden olmaktaydı81.
79 Varto yöresindeki sürtüşmeler her iki gruptan öne çıkan aşiretlerin lider aileleri olan
Fenolar (Hormek) ve Mola Suer-Xalid (Cibran) adıyla anılır. Hem Halit Fırat hem de Şe
rif Fırat, baskıların daha çok Hormek üzerinde toplandığını aktarırlar. Varto dışında Hami
diye Alaylan ve Alevi aşiretlerarası sürtüşmelerden bahsetmezler.
80 “...bilhassa eskiden düşman ve Kızılbaş bildikleri ve kendisinden çekindikleri H or
mek aşiretini yoketm eye yönelerek...”'. Şerif Fırat: 128-9.
81 Hormeklilerin Varto liderleri Ferrolar, 1786 yılında diğer Dersim aşiretleri ile gir
dikleri çatışmadan sonra Nazmiye’den Kiğı’ye taşınmak zorunda kalıyorlar. 1794 yılında
Varto’da»Cibran, Lolan ve Hormekliler Iran ordusuna karşı savaşa kaülıyorlar. Ferro reisi
Mustafa, 1826’da Varto Hormekliler’in istekleri üzerine Varto’ya yerleşiyor. Aynı yıl Cib
ran ve Hormekliler birlikte Erzurum’da başgösteren Yeniçeri isyanını bastırmada Osman
lI’ya yardım ediyorlar. Cibranlılar’ın kış aylannda Hormek köylerinden faydalanma istem
leri yeni ve güçlü lider Mustafa tarafından kabul edilmediğinde, ilk çatışmayı yaşıyorlar.
Şeyhlerin araya girmesiyle banş sağlanıyor ve Cibranlılar’ın yerleşik hayata geçmeleri bu
yıl başlıyor, iki aşiretin 19. yüzyıl boyunca değişken ilişkileri için bkz. Şerif F ırat 103-122.

Cibranlılar, önceden kuramadıkları hakimiyetlerini, şimdi İmpara
torluk’tan aldıkları güvence ve silahlarla gerçekleştirmeye çalışıyor
lardı. Onların bu yöndeki saldırılarına karşı Alevi aşiretler güçlü mu
halefet gösterdiler. Alayların konumlarının sarsılacağı 1908 yılına ka
dar bu çatışmalar, kısa aralıklarla, artarak devam etti. Sultan Hamid’in
politik etkisinin kırıldığı bu yıldan sonra, iki grup arasında daha az
kanlı çatışmalar yaşandı. Karşılıklı güvensizlik devam etse de, her iki
grubun üyeleri, I. Dünya Savaşı sırasında aynı cephede Ruslar ve Erm eniler’e karşı savaştılar. Bölgede bu iki tehdit unsuru yok olduğun
da, aşiretler eski sürtüşmelerini devam ettiremediler. 1918 yılında,
bunlarla birlikte, iç çatışmaları besleyen ve bir ölçüde belirleyen Os
manlI İmparatorluğu’nun bir güç olarak ortadan kalkması, yeni arayış
ları da başlatmış oldu.
Bölge nüfusunun büyük çoğunluğu gibi, Hormekliler de henüz sa
vaşın yaralarım sarmakla meşgulken, tecrübeli ve başarılı bir asker
olan Halit, KTC’nin bir temsilcisi olarak81, 1919 yılından itibaren böl
gede Kürtçülük faaliyetlerine başladı. İlk kez 1919 yılında, Kürt kıya
fetleri ile Varto köylerinde gezip, Kürt dilinin ve tarihinin görkemlili
ğini anlattı. O, böylelikle bölgede örgütlenmeye başlayan M ustafa Ke
m al’e karşı Kürt cevabını oluşturmaya çalıştı. Halit, daha çalışmaları
nın ilk aşamasında planladığı isyanı için Alevi aşiretlerin kapısını da
çalmayı gerekli bulmuştu. Şerif Fırat’ın 1920, Halit Fırat’ın ise 1919
yılı olarak verdiği tarihte, Varto’nun Karaç (Qerraç) köyünde bir top
lantı yapıldı. Amaç, yaşanan tüm olumsuz geçmişe rağmen iki grubu
'K ürt' ve ‘Kürdistan’ fikri altında birleştirebilmekti.
Toplantı ile ilgili Şerif Fırat ve Halit Fırat farklı anılar aktarırlar.
Şerif Fırat, toplantının bir Lolan köyü olan Karaç’ta Cibranlı Halit,
binbaşı Kasım, Lolan ve Hormek ileri gelenlerinin katılımıyla gerçek
leştiğini yazar. Halit, burada yaptığı konuşm ada bölgedeki Alevi ve
Sünnilerin aynı soydan geldiklerini, şimdiye kadar sebepsiz yere bir
birlerine düşman olduklarını ve artık buna son vererek birleşip, Sevr
gereğince vaat edilen Kürt haklarını Türkler’den alm a zamanının gel
diğini belirtir. Alevi temsilcilerin öneri hakkındaki cevaplan hazırdır:
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Göldaş: 42; Dersimi (1992): 53; Ekrem Cemil ise (s. 40), Cibranlı Halit’in ismin
1919 yılında Mustafa Kemal’e destek veren Kürtler arasında verir.

“...Biz Kiirt değiliz... Bizim size itimadımız yoktur. Siz Hamidiye alayı
oldunuz, yıllarca birbirimizi kırdık. Bu defa Sultan olmak isterseniz
biz. de size kul olamayız.
Halit Fırat’a göre, kendisinin de hazır bulunduğu bu toplantıya,
Cibranlılar adına Kasım Bey dışında kimse katılmamıştır. Y ukanda
Cibranlı H alit’in konuşması olarak verilen özet, Halit Fırat’a göre, Ka
sım Bey tarafından, Cibranlı Halit adına olduğu belirtildikten sonra ya
pılmıştır. A ynca Kasım Bey, Alevi temsilcilerinden, İstanbul’a telgraf
çekerek, bölgedeki kimi reislerin M ustafa Kemal’in tesiri ile TürkKiirt birlikteliğini onaylayan beyannamelerin geçersiz olduğunu bil
dirmelerini ve bunu Dersim ’deki aşiretlere yaptırmak için onlarla da
ilişkiye geçilmesini istemiştir. Halit Fırat, bu tekliflere, kendi araların
da yaptıkları kısa bir toplantıdan sonra, şu cevabı verdiklerini yazar:
“Bizler öteden beri sizlerden ayrı bir zihniyetle yaşamış ve bu uğurda
da hesapsız kurban vermiş kimseleriz■ Bu işte sizinle birleşmeyiz ve
M ustafa K em al’in doğru yolda olduğunu da Hacı Bektaş Veli önderi
mizden gelen D elil’ler bizlere anlatmışlardır. ”SJ
iki Fırat aktarımı arasındaki farklılıklar bir yana, Cibranlı H alit’in
böylesine erken bir süreçte, henüz KTC içerisinde bile Alevi-Sünni so
runu dikkate alınmazken, Aleviler ile ilişki araması ve Alevi aşiretle
rin de ilk etapta buna cevap vererek buluşmayı kabul etmeleri, savaş
sonrası Varto bölgesinde iki grup arası ilişkilerin yumuşak bir seyirde
olduğunu gösteriyor. H alit’in, kendi aşiretinin yakın zaman öncesine
kadar Alevi aşiretlerle yaşadığı çatışmalara değinmeksizin, herkesin
ortak geçmişini öne çıkarma çabası, yalnızca isyan sırasında Alevi aşi
retler ile yaşayabileceği sorunların önünü almak niyetine bağlanamaz.
Son yıllarda bizzat kendisinin de içinde yer aldığı olaylar ve genel ge
lişmeler, onun bu adımı attığında olumlu sonuç alacağına dair beklen
tilere sahip'olduğunu göstermektedir.
Önceden de vurgulandığı gibi, her iki grup da 1914-18 savaşının
yıkıcılığını eşit ölçüde yaşamış ve saldırılara karşı ortak cephede sa
vaşmıştı*5. Bu savaşın bölgeden çıkarttığı en büyük kahramanlardan
83 Ş erif Fırat: 157.
„ 84 H alit Fırat: 18.
85 Ö rnekler için bkz. Kocadağ (1992): 150-2.

birisi de Halit olmuş ve o, bu yanıyla Alevi aşiretlerinin de saygısını
kazanmıştı8". 1918 yılında Ovacık bölgesinde sorunlar yaşandığında
devlet, Cibranlı Halit’in bu saygın konumunu kullanarak, idarenin ye
niden inşası için bölgeye onu göndermişti87. Nuri Dersimi, Ovacık aşi
retlerinin H alit’i saygıyla karşıladıklarını ve onun politik ağırlığını ve
tavsiyelerini dikkate aldıklarını yazar88. Yine 1918 sonrası, İstanbul’da
gelişen KTC -ki Halit de bu cemiyetle ilişki halindeydi- her iki grubun
içerisinde taraftar bulmuş ve yaşadıkları bölgelerde örgütlenebilmişti.
Bu olgular, yaşanmış tüm olumsuzluklara rağmen, Halit’i Alevi aşiret
lerle ittifak oluşturma çabalannda cesaretlendirmiş gözükmektedir.
Onun girişimlerinin ilk etapta tamamen sonuçsuz kaldığı söylene
mez. Olumsuz geçen toplantı sonrası yalnızca bir kez silahlı bir sürtüş
me yaşanır. Halit Fırat, Cibranlı H alit’in Alevi köylerinde propaganda
sına devam ettiğini ve A levi Abdalanlı Çavuş Bey ile iyi ilişkiler ge
liştirdiğini aktarır89. A ynca ilişkileri yumuşatma yönündeki girişimle
re örnek olarak, 1922 veya 1923 yılında Cibranlı H alit’in kuzeni ve
Horinek liderlerinden Haydar Bey arasındaki evlilik de verilebilir90.
isyan hazırlıklannm hızlanacağı 1924 yılına kadar, iki grup arasın
daki ilişkilerde özel bir sorun yaşanmaz. Aleviler’de etkili olan ihtiyat
lı yaklaşım, bu dönem boyunca devam eder. O nlann 1925 Said Isyanı’na karşı alacaklan tutum, isyanı hazırlayan ve Cibranlı H alit’in kuruculanndan birisi olduğu Azadi örgütü içinde, 1924 yılında yaşanan
ve isyanda Sünni kimliği doğrudan temsil eden kişilerin öne çıkması
nı sağlayan iki gelişmeden kaynaklandı. Birincisi, H alit’in Kürt ba

86 Halit’e övgüler Fıratlar tarafından da yapılır. Halit Fırat (s. 17), Cibranlı Halit’in bil
gi ve temiz ahlak açısından “çağımızda emsali olmadığını ” yazmaktadır; Ayrıca bkz. Şerif
Fırat: 143-151.
87 Sünni kökenli Kürtlerin, Alevi Kürtler arasında görevlendirilmeleri ilk değildi.
1912'de Dersim mutassarıflığına Bedirhanlar’dan Mithat Bey atanmıştı. Dersimi, bununla
bir Kürt başkaldırısının önünü almanın hedeflendiğini yazıyor. Yine, 1916 yılında Dersim’de
isyan sırasında yaşanan olayları yatıştırmak için Hozat mutassarıflığına Diyarbakırlı Cemil
Paşa oğlu Ziya atanıyor. Ayrıca 1921 Koçgiri’de de aracı olarak Bitlisli Şefik (Temiziye
Mahkemesi Başkanı) görevlendirilmişti. Bkz. Dersimi (1988): 93, 104, 144,
88 Dersimi: 120; Oysa, Cibranlı Hamidiye Alayı I908’de Dersim’de başgösteren ayak
lanmayı bastırmada da görevlendirilmişti. Bkz. Kemali, 115; Dersimi (1988): 84.
89 Halit Fırat: 27.
90 Bilgi özel bir kaynaktan alınmıştır. Her iki Fırat kitaplarında bundan bahsetmezler.

ğımsızlığı için aşiretleri arkasına alma çabalarında yalnız kendi say
gınlığının yetmediğini gördüğünde, tıpkı kendisinden önce Mustafa
Kemal’in başarıyla gerçekleştirdiği gibi, dinsel liderlere yönelmesiydi.
Bu yönde ilk ilişkide aranan kişi, kendisi ile ailesel bağı ve bölgedeki
aşiretler üzerinde etkinliği bilinen Şeyh Said oldu.
Şeyh Said, yörenin Nakşibendi tarikatına üye en ünlü şeyhlerindendi. Tarikat, geçen yüzyılın ortalarında dedesi Şeyh Ali tarafından böl
geye getirilmiş ve burada, Palu merkez alınarak, halifeler aracılığıyla
bilhassa Zazalar arasında yayılması sağlanmıştı. A zadi’nin Said ile ilk
ilişkisi, 1923 yılında gerçekleşir'1. O, 1924’te örgütün ilk kongresine
katıldığında ateşli bir Kürt milliyetçisi izlenimi bırakır. Said’in örgüt
ile ilişkisinin gelişmesinde, Ankara’nın Kürt kimliğinin yanısıra, özel
likle dinsel kurum ve kişilerin gücünü kırmaya yönelik, 1924 yılında
aldığı bir dizi karar da etkili oldu.
1924
yılında yaşanan ikinci olay ise, Azadi’nin kurucularını ve as
keri kadrosunu saf dışı bıraktı. 1924 Eylül ayında Beytüşşebap’ta Azadi üyesi subayların yanlış anlaşılmadan kaynaklanan erken başkaldırı
ları, örgütün askeri öncüsünün önemli bir bölümünün Irak’a kaçmasına
neden oldu. Ayaklanma sonrası yapılan ihbarlar, Ankara’nın dikkatini
Azadi’ye yöneltti ve Aralık ayında iki üst sorumlusunun; Cibran’lı Halit ve Yusuf Ziya’nm tutuklanmalarına yol açtı. Böylelikle, 1924 yılının
son ayında Azadi örgütünden geriye, bölgedeki tüm aşiretler üzerinde
otorite sahibi sayılabilecek tek kişi olarak Şeyh Said kaldı92.
1924
yılında Azadi’nin yönetici kadrosunun niteliğini değiştirece
bu gelişmelerin, bölge Alevileri’ni de hareketlendirdiği anlaşılıyor.
Şerif Fırat, ilk defa bu yıl olayların kendileri tarafından Ankara’ya ih
bar edildiğini yazıyor. Halit Fırat böyle bir ihbardan bahsetmiyor fa
kat, olası bir isyana karşı 1924 yılında örgütlenmeye başladıklarını bil
diriyor93. Alevi aşiretler, 1925 Ocak ayında, Said’in isyan öncesi son
91 Buna rağm en Şeyh Said’in adı Beytüşşebap İsyanı’ndan kaçan subaylarca verilen
Azadi üyeleri listesinde geçm em ektedir. Ayrıca bu, Said’in Kürtçülük düşünceleriyle ilk
kez 1923 yılında ilgilendiği anlam ına gelmemeli. 1925 isyanının önemli bir örgütleyicisi
olan Said’in büyük oğlu Ali Rıza’nin KTC üyeleri arasında ismi geçm ektedir. Bkz. Göldaş: 44; Yine isyanın Elazığ cephe kom utanı Şeyh Şerif de, 1919 yılında Diyarbakır’da
kurulan Kürt dem eği üyelerinden birisidir. Bkz. Ekrem Cemil Paşa: 33.
92 Kapsamlı bir değerlendirm e için bkz. Gündoğan: 169-178.
93 Halit Fırat: 21: Halit, ihbarcılığın Bifıbaşı Kasım tarafından yapıldığını tekrarlıyor.

kez onlarla yapmak istediği anlaşma çağrısına da cevap vermiyorlar94.
İsyan Şubat’m ikinci haftası başladığında, çarpışmaların olduğu 5 cep
heden dördünde sorumluluk Şeyhler’in elinde bulunuyordu.
Alevi aşiretler ile çatışmalar, Mazgirt-Peri ve Varto-Kiğı-Hınıs
bölgesini kapsayan cepheler içerisinde yaşandı. Şerif Fırat ikinci böl
gedeki olayları aktarırken, daha çok Hormekliler’in isyancılara karşı
faaliyetlerini öne çıkartmaktadır. Özellikle Kiğı’da yaşayan birçok
Alevi aşiretin tutumları hakkında bilgi vermemektedir. Kiğı’da 20 Şu
bat ve 28 M art arasında kısa aralıklarla çatışmalar yaşanır ve Fırat, is
yancıların bu bölgede zorlanmalarında Hormekli lider M ehm et’in
önemli rolü olduğunu belirtir. Bizzat kendisinin de içinde olduğu Varto-Hınıs cephesinde ise Hormek, Lolan ve Çarekanlar’ın adı geçmek
tedir. Burada Abdalanlar, isyancılar ile birlikte çalışan tek Alevi aşire
tidir. Abdalan reislerinden Çavuş Bey ve kırk adamı Cibranlılar’m ya
nında çatışmalara katılırlar. V arto’ya saldın, 11 Mart gecesi başlar ve
12 M art’ta kasaba isyancılann eline geçer. Halit Fırat, isyancılann
Varto’yu kısa zamanda alm alannda Abdalanlar’ın rolü olduğunu belir
tir95. Şerif Fırat, Varto kasabasının savunmasında Aleviler’in büyük di
reniş gösterdiklerini ve kasaba ele geçtikten sonra, isyancılann bölge
deki lideri Şeyh Abdullah’ın Aleviler’le yeniden diyalog aradığını yaz
maktadır. Fırat, konu hakkında, yalnızca, Lolan ve Abdalanlar’ın buna
cevap verdiklerini aktarmakla yetinir96.
Alevi aşiretlerin isyancılara karşı, Şerif Fırat tarafından izah edilen
m uhalefetlerini, yayınlanmış Genelkurmay kaynaklarında bulmak
mümkün değildir97. Bunlarda, yalnız, detaya inmeksizin, Kiğı savun
masında yer alan milislerden bahsedilmektedir. Şerif Fırat’ın Varto sa
vunmasında çizdiği büyük direnişin aksine, askeri kaynaklar, kasaba
halkının asilere katılmasından dolayı Varto’nun birkaç saatte isyancı
ların eline geçtiğini aktanrlar. Ordu kaynakları aynca, ancak yenilgi
94 Böyle bir çağrının yapıldığını yalnız Şerif Fırat (s. 171) aktarıyor. O, oldukça fazla
dini m otifler içeren bu mektubun kendisini kitabında veriyor; Aydın (s. 68) ise, böyle bir
mektup olayının gerçek olamayacağını, bunun Fırat tarafından yapılmış bir düzmece oldu
ğunu yazıyor.
95 Halit Fırat: 27.
96 Şerif Fırat: 186.
97 Burada kullanılan kaynak Halli (Reşat) tarafından kaleme alınmış çalışmadır.; Ay
nca, Cemal ve Toker gibi kişiler de böylesi bir Alevi muhalefetinden sözetmezleı.

nin kesinleştiği Nisan ayında, ‘asiler arasında Sünnilik ve Şiilik kav
galarının baş gösterdiğini’ belirtmektedirler5".
DERSİM Ve ŞEYH SAİD
İsyanın Elazığ cephesinde olan gelişmeler, Dersim bölgesinide içine almaktadır. A nkara’nın politikası, her şeyden önce Dersim’i
isyandan uzak tutmaya yöneliktir. Her ne kadar 21 Şubat 1925 tarihin
de ilan edilen sıkıyönetim bölgesi Dersim’i kapsasa da, bölge aşiretle
rinin yumuşak yöntemlerle kazanılması esas alınır". Buna karşılık,
isyancıların da bu bölgeyi hareketlerine dahil etme yönünde çaba içe
risinde olduklarına dair sınırlı bilgiler var'00. Onlar, bu sayede hareke
tlerini kuzeye yayabilmenin yanısıra, isyancı Dersim ’in katılımıyla,
bölgelerindeki Alevi aşiretlerin kendilerine karşı olumsuz tutumlarım
da değiştirebileceklerini hedeflemiş olmalılar.
Azadi örgütünün Dersim liler’le ilişkide olduğuna dair ilk haberler,
1920 yılında çıkar. Ermeni Troşnak gazetesinin Ağustos sayısında ya
yınlanmış bir yazıda, A zadi’nin Dersim ile ilişkide olduğu bildirilir101.
Örgütün Dersim ilişkisini destekleyen ikinci bir veri de, 1924 Beytüş
şebap olaylarından sonra Irak’a kaçan Kürt subaylardan gelmektedir.
O nlann örgüt hakkında İngilizler’e verdikleri bilgilerde, Azadi’nin
Dersim temsilcisi olarak Kangozade Ali Haydar adında bir kişinin adı
geçmektedir102. Bu kişinin ne düzeyde Dersim’i temsil ettiği ve Azadi
çalışm alannı Dersim’e aktarabildiği yönünde başka bir kaynak yok
98 Halli: 135; Konu ile ilgili dolaylı bir veride Şerif Fırat’ın yayınlanm am ış anıla
rında bulunabilir. Şerif Fırat, 1926 yılında ailesinin de bir iftira nedeniyle devlete mualif olmak suçlanm asıyla sürgüne tabi tutulduğunu aktarıyor. Bkz. Fırat, A.: 13.
99 Kısm en başarılı olacak olan bu yöntem , yalnız Dersim bölgesi ile sınırlı tutulm a
mıştır. İsyana katılm ayan Beyazıt, M ardin, M idyat, Savur, Nusaybin, Cizre, Bitlis, Siirt
bölgesindeki önemli Sünni aşiretler üzerinde de uygulanm ıştı. Bkz. Halli: ü; Ayrıca, bir
çok Şeyh ailesi de Said’e karşı devletle işbirliği yapm aktaydılar. Bkz. Abdül Melik Fı
rat ile röportaj, 4 Kasım 1996, Ö zgür Politika.
1(X) 18. 02. 1925 tarihli O rdu M üfettişliği raporundan: "...asilerin büyük üm itleri
nin D ersim 'de olduğu ve ilk evvel D ersim ’in isyanının kararlaştırıldığı... ”: Bkz. Bayrak
(1993): 261.
101 Sasuni: 171.
102 O lsun (1989a): 171.

tur"’5. Onun adının verilmesi, Azadi üyelerinin örgütlerinin tüm Kürt
ler arasında taraftar sahibi olduğunu gösterme çabasına bağlanabilir.
Azadi ve Dersim arasında böyle bir ilişkinin varlığı gerçek varsa
yılsa bile, Beytüşşebap olayları sonrası gelişmeler, bu ilişkinin örgütün
yeni sorumlularına aktarılmadığını gösteriyor. Şeyh Said’in yakalan
masından sonra ele geçen yazışmalar da, bu tespiti destekler bilgiler
içeriyor. Said, Elazığ cephesi komutanı Şeyh Ş e rife yazdığı bir mek
tubunda, Dersim ile ilişkinin kurulup kurulmadığını ve Dersim’in du
rumunun ne olduğunu soruyor10*. Bu, 1925 yılının başında isyancıların
Dersim ile ilişkilerinin henüz kesinlik kazanmış olmadığını gösteriyor.
Dönem boyunca Dersim ’de bulunan Nuri Dersimi de böyle bir iliş
kinin 1925 yılından önce varolduğundan bahsetmez, ilk ilişki, Şerif
kuvvetleri Elazığ’ı ele geçirdikten sonra, bu şehirde oturan eski Der
sim milletvekili Haşan Hayri aracılığıyla kurulur105. Dersimi, Şeyh Şe
r if in Hayri’nin evinde kaldığını ve onun aracılığıyla H ozat’a, BatıDersim aşiretlerine telgraf çekildiğini ve telgrafta yakın zamanda bir
heyetin Dersim ’e geleceğinin yazıldığını aktarmaktadır. Elazığ’da is
yancılar aleyhine gelişen olaylar, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi
ni engeller. Dersimi ayrıca, Şerif kuvvetlerinin Elazığ’dan sonra M a
latya’ya saldırıya geçtiklerinde, Seyit R ıza’nın da Erzincan ve Koçgiri üzerine yürüyeceğine dair planlarının olduğunu yazm aktadır106.
103 Varolan diğer iki kaynak da polise yapılan ihbarlardan ibarettir. Dönemin Genç
M ebusu Hamdi Bey 9 Haziran 1923 tarihli bir ihbarında Cibranlı H alit’in ilişkide olduğu
iller arasında D ersim ’i de saymaktadır. Bkz. Bayrak (1993): 216; A yrıca İstanbul Emniye
tine üye Celal kod adlı kişinin 4 Ekim 1924 tarihinde, A zadi’nin İstanbul ilişkilerini sağ
layan Kör Sadi ile yaptığı görüşmede, Sadi’nin ona Dersim’le de ilişkilerinin olduğunu ak
tardığını belirtiyor. Bayrak (1993): 131.
104 Mumcu (1993): 139; Halli da Şeyh Said’in özellikle Dersim ve M uş Beyleri’ni
kendi tarafına çekm eye çalıştığını ve bu maksatla adam gönderdiğini yazıyor. Hallı’ya gö
re, eğer Şeyh Said isyana sadece Kürdistan Bağımsızlığı adına ve daha önce girişmiş ol
saydı, bu bölgeleri kazanabilirdi: Halli, 119; Aym yorum için bkz. Cemal: 63.
105 Genç Mebusu Hamdi Bey, 28 Mayıs 1924 tarihli bir ihbarında Haşan Hayri’nin
adını Azadi propagandacıları arasında veriyor: Bayrak (1993): 218; Hayri’nin adı askeri
kaynaklarda da geçiyor: Bayrak (1993): 280; Şeyh Sait mahkemedeki ifadesinde, Şeyh Şe
r if in Dersim liler’le haberleşm esini, H arput’u aldıktan sonra, posta teşkilatı olmadığından
giden gelenler aracılığıyla mektuplarla yapıldığını söylüyor: Bayrak (1993): 301.
106 Dersimi (1988): 186-7; Kemali (s. 302), Kiğı’de de bu tür söylentilerin olduğu
nu; ilçe aşiretlerinin isyana katıldıkları takdirde, isyanın Dersim ve Erzincan ve hatta Zara’ya kadar yayılabileceği korkusunun olduğunu ve bunu engellem ek için özel tedbirler
alındığını aktarıyor.

Aslında, isyan süresi boyunca Dersim’deki gelişmeleri Doğu ve
Batı Dersim olarak ikiyi ayırmak gerekiyor. Kısıtlı bilgiler, bu iki böl
gede isyana yönelik farklı tutumlar sergilendiğini göstermektedir.
Doğu Dersim’deki gelişmeler, Şeyh Ş e rifin Elazığ yenilgisi sonra
sı geri çekilişinde, Peri bölgesinde Alevi aşiretler107 ile girdiği çatış
mayla biliniyor. Yenilen isyancıların bölgelerine girmelerini engelle
menin ötesinde, olayların bizzat silahlı sürtüşmeye varmasında farklı
nedenler de vardır. Her şeyden önce Doğu Dersim, Sünni bölgelere sı
nır bir bölge olduğundan, yöredeki Sünni Kürtler’le daha fazla karşı
karşıya gelmekteydi. Önceki sayfalarda kısaca belirtildiği gibi, yakın
zaman öncesine kadar Dersimli aşiretler bölgedeki Sünni halk üzerin
de baskı uyguluyor ve talanlar yapıyorlardı108. 1916 yılında Dersimli
aşiretler ayaklandıklarında, Osmanlı bu durumdan faydalanarak, böl
gedeki Sünniler’i, bilhassa Zazalar’ı, ayaklanmayı bastırmak için m i
lis olarak kullandı109. Bumke, bundan yola çıkarak, 1925’te Alevi aşi
retlerin bunun intikamını aldıkları yorumunu yapıyor110.
İkinci bir neden olarak, Ankara’nın varolan dinsel farklılıkları is
yancılar aleyhine kullanmasından sözedilebilebilir. Ankara, bu yöreyi
bir bütün olarak isyandan uzak tutmaya ve mümkün olan yerlerde is
yancılara karşı milis olarak örgütlemeye çalıştı. Aşiret reislerini vaat
ve hediyeler ile kazanmak ve dinsel ayrılıkları aktifleştirmek, uygul
anan politikanın temelini oluşturuyordu'1'. Bunun uzantısında 1924’te
107 Halit Fırat (s. 25), bunlan Hıran, İzol, Demen ve sair Dersim aşiretleri olarak veriyor;
Şerif Fırat (178), yalnız Hıran ve Izol aşiretlerinden bahsediyor; Nuri Dersimi (1988: 187), Şadan. Hıran, Lolan, İzol, Şuran adlarını veriyor; Bumke (s. 177), baskıncıların Hıran, Izol ve Şadan olduklarını yazıyor; Halli ise (s. 107), Doğu Dersim ve Mazgirt’in gönüllü aşiretleri olarak
veriyor; Lolan vc Demen dışındaki verilen aşiretlerin hepsi, bugünkü Mazgirt aşiretleridir.
108 Örneğin, 1900’lerin başlarında bölgede bulunan Ermeni Atranik, Dersimliler’in Sün
ni Kürtlcr’c vc Ermcnilcr’c Osmanlı ile ilişkide olduklan için baskılar yaptıklarına tanıklık et
mişti. Aktaran: Kalman (1995): 62.
109 Özkök: 48.
110 Bumke: 177.
111 Bu yönde çabalar için bkz. Çcm: 28-47; Sasuni: 187; Hasrctyan (1995): 102; Dersimi(1988): 192; Uluğ (141), 25 isyanı boyunca Dersim ağalarının ‘okşandığını’ belirliyor; Bu tür
yemlemelere ilk kez başvurulmadığını Kazım Karabekir Kurtuluş Savaşı ile ilgili anılarında yaz
maktadır:
işin temini için [Dersim bölgesindeki isyanları önlemek kastediliyor, y.y.J yük
sek münevverlerimizden bir miktarını, iyi Kürtçe öğreterek ve dini mahiyette isim ve kisve ver
erek ve namlarına Sevyid'i ekleyerek halk arasına karışlınnalıdır..." Karabekir. Eğin yöresin
de bir askerin bu yöntemle sağladığı başarılan da aktarmaktadır: bkz. Karabekir (1990): 91.

bölgede Ağuçanlı Hüseyin Dede, başarıyla sonuçlanacak çalışmalar
yürüttü. Hüseyin, isyanın Şeriat lehine ve Aleviler’e karşı olduğunu ve
Alevilerin bu yüzden Cumhuriyet’i desteklemeleri gerektiği propagan
dasını yaptı. 1925’te isyancılara karşı saldırılarda, bu bölgedeki Alevi
aşiretlerin başında bizzat kendisi de yer aldı"2. Bu türden çalışmalar
yalnızca Doğu D ersim ’le sınırlı değildi, isyanın devam ettiği dönemde
Bektaşi dedesi Seyit Mehmet, Sivas’tan gelerek, V arto’da Alevi aşiret
ler arasında isyancılar aleyhinde faaliyetlerde bulundu"3. Halit Fırat,
o ’nun isyancıların yanında yer alan Alevi Abdalanlar aleyhine şiirler
yazdığını ve ordu birliklerine yardım eden aşiretlere moral verdiğini
aktarm aktadır"4.
Son olarak Varto-Hınıs bölgesi ile Doğu D ersim ’deki aşiretler ara
sı ilişkilere göz atmak gerekiyor. Bu yöredeki büyük Alevi aşiretlerin
hepsi (Hormek, Lolan, Çarekan ve Abdalan), 17. yüzyıldan itibaren
Doğu Dersim’den (Nazmiye-Pülümür) bu yerlere göç etmiş aşiretler
den oluşmaktaydı. Göç sonrası dinsel ilişkilerin yanı sıra, Dersim’le
olan aşiretsel bağlar da canlı tutuldu. Bundan dolayı, Varto’daki geliş
melerin bu yöreye de aktarılması olasılığı daha da yüksekti, isyan ön
cesi dönemde de bu tür girişimlerin olduğunu Halit Fırat aktarır. O,
kendisinin de yer aldığı bir Hormek grubu ile 1924 yılında Doğu Der
sim, Kiğı ve K arlıova’da çalışmalar yaptıklarını, Alevi aşiretlerin Ga
zi’ye ve onun prensiplerine bağlı olduklarım tespit ettiklerini yazmak
tadır"5. Bu girişimlerin etkisinin 1925 isyanı’nda ne düzeyde olduğu
nu tespit etmek kolay değildir. Mazgirt dışında, Nazmiye ve Pülümür
gibi yerlerdeki aşiretlerin hangi oranda aktif milis olarak isyancılara
karşı hareket ettikleri tam olarak bilinmiyor. Örneğin, Hormekliler’in
Nazmiye kolu, Halit Fırat’ın 1924 gezisinde uğradığı ailelerden birisi
olmasına rağmen, Said’e karşı herhangi bir çalışm a içinde yer almadı.
112 Seyit H üseyin’in yanısıra burada, Dersim kökenli Subay H ıdır önemli rol oynu
yor. Bkz. Halit Fırat: 25 ve Dersimi (1988): 187; Ö ztürk (s. 28) bunların komutanlığı al
tında 3 bin kişilik bir Dersimli kuvvet olduğunu akatanyor.
113 B ektaşiler'in M ustafa Kem al’in desteklenm esi yönünde Varto Alevileri’ne gön
derdikleri ilk m ektupları, 25 Nisan 1923 tarihlidir. Bkz. Halit Fırat: 25.
114 H alit Fırat (s. 30) onun tarafından yazılan bir şiiri de aktarır: “H ormekli döğiişü r m erdi m erdunu/Lokınlı yalvarır şahı m erdana/ K ör olasın Abdulanlı nankör/Na.ııl
uydun melun Yezit mervana. ”,
115 Halit Fırat: 21.

Doğu D ersim ’deki an ti-Said koalisyonunun en fazla Mazgirt yöre
si aşiretlerini içermesi, Bumke’nin konu ile ilgili yorumunu destekle
mektedir. Gerçekten de, 1916 isyanına aktif katılan bölgelerden birisi
olan Mazgirt yöresi"6, yenilgi sonrasındaki tahribattan da en fazla et
kilenen bölge oldu"7. Bu da bölge aşiretlerinin, kendilerine karşı
1916’da yapılan bastırma hareketinde milis olarak yer alan Sünni Zazalar’a karşı, 1925 yılında daha rahat örgütlenebilmelerini sağladı.
İsyan bölgesine uzak olan ve tamamen Alevi aşiretlerin yaşadığı
Batı D ersim ’de, isyan aleyhine herhangi bir somut tavır gelişmedi.
Tam aksine, Ordu M üfettişliği’ne gelen raporlarda, Batı-Dersim ajiretleri arasında isyan ile ilişkili devlet karşıtı gelişmelerden söz edilmek
tedir. Bu raporların ilkinde, 10 Şubat 1925’te, yani Piran olayından üç
gün önce, Batı-Dersim aşiretlerinin Diyap Ağa öncülüğünde toplan
dıkları bildiriliyor. Yine 28 Şubat ve 1 M art tarihinde de aşiretlerin
şüpheli hareketler içinde olduklarına dair daha geniş bilgiler verilmek
tedir'18. Mart ayında alman hızlı yenilgilerle ilk defa Batı-Dersim aşi
retlerinde tutum farklılığı görülür"9. 16 M art tarihinde Seyit Rıza hariç
tüm reisler, D iyarbakır’a giderek hükümete bağlılıklarını bildirdiler120.
Bundan sonra sürpriz sayılabilecek tek gelişme, 20 M artta Qozun
( K o ç Uşağı) aşiretinin Çemişgezek’e yaptığı baskın oldu. Seyit Rıza
ile yakın ilişkileri olduğu bilinen bu aşiretin121 yaptığı baskın için, is
yanı desteklemek amacıyla yapılan veya varolan kargaşalı durumdan
faydalanan bir aşiret davranışı olduğu yorum lan yapılabilir. İsyanın
genel olarak yenilgiye gittiği ve diğer Batı-Dersim aşiretlerinin hükü
mete bağlılıklannı bildirdikleri bir dönemde, Koç Uşağı aşiretinin
116 Bkz. Özkök: 35-69.
117 İç Anadolu’nun Çorum ve Amasya yörelerinde oturan Alevi Kürtler’in büyük bölü
mü 1916 yılında Mazgirt yöresinden sürülmüşlerdir.
118 Bu raporlarda Batı Dersim aşiretlerinden Karabal, Ferhat ve Abbaslann Hozat ve
Pertek’i basmak niyetinde oldukları bildiriliyor. Bkz. Bayrak (1993): 264, 280.
119 Cemal (s. 63), Dersim beylerinin isyana katılmamaları hakkında Hallı’nm verdiği ne
denin yamsıra, iki neden daha veriyor: isyancıların Diyarbakır’daki başarısızlıkları ve hükü
metin aldığı katı tedbirler; Hasretyan (1985: 33), Dersim Kültleri’nin büyük bir bölümünün
isyanın başarısına inanmadıkları ve yenilgi sonrası ezilme riskini göze almak istemediklerin
den dolayı uzak durdukları açıklamasını veriyor; Konu için ayrıca bkz. Bayrak (1993): 287.
120 Hakkı Uluğ: 50.
121 Koç Uşağı aşiretinin, tıpkı Seyit Rıza gibi, Koçgirili isyancıları barındıran aşiretler
den olduğu da unutulmamalıdır. Dersimi (1992): 119.

böyle bir baskına girişmesi, ilk yorumu destekler niteliktedir122. Ayrı
ca, 1926 sonbaharında Koç Uşağı aşiretine karşı yapılan harekat ile Said İsyanı arası bağlantılar, resmi yetkililerce de kurulmaktaydı. Hare
kat sonrası istiklal M ahkem eleri’nde yargılanan 96 Dersim li’ye, Said
isyanı’na katıldıkları suçlaması da yapıldı ve bunlardan içlerinde Ha
şan H ayri’nin de olduğu 7 kişi idam edildi123. Rışvanoğlu, 1926 olayla
rına Said isyanından kaçıp Koç Uşağı ile birleşenlerin sebep olduğunu
yazm aktadır124.
Erken Cumhuriyet tarihinde 1938’de yaşanan son Kürt olaylarına
kadar, Alevi ve Sünni Kürtler arasında iki önemli ilişki daha görünü
yor. 1930’un Ekim ve Kasım ayları Pülümür yöresinde yaşanan olay
ları, Ağrı isyanı’mn uzantısı olarak yorumlayanlar vardır. Ağrı Isyan ı’nın örgütlenmesinde rolü olan, 1927 yılında Türkiye dışında kurul
muş Kürt Hoybun teşkilatının Dersim ’de de bu isyana paralel çalışma
lar içinde olduğu söylenmektedir125. H oybun’un Dersim yöresinde ça
lışmaları veya ilişkileri olduğunu destekleyen kaynak yoktur. Nuri
Dersimi, Hoybun adını vermeden, kendi girişimleri sonucu Pülümür
ve Erzincan yöresinde yaşanan aşiret saldırılarının Ağrı’yı destekle
mek için yapıldığım yazm aktadır126. Dönemin Erzincan Valisi Kemali
122 7 Nisan 1925’te Başbakan İnönü de Parlam ento’da yaptığı konuşm asında, 20
M art Ç em işgezek ve Siverek baskınlarıyla olayların ilk defa genişleme tehlikesi göster
diğini ve bu ilçelerin düşm em esi için özel birlikler gönderildiğini söylüyor. Bkz. Halli:
134; Said İsyanı sonrası D ersim ’de yapılan sürgünler de bunu desteklem ektedir. Bkz.
Özkan: 71.
123 H asretyan (1995): 172; Bunu D ersim üzerine bu yıllarda hazırlanm ış resmi ra
porlarda da görm ek m üm kündür: 02.02.1926 tarihli M ülkiye M üfettişi Hamdi Bey ra
porundan: "Cehaletin, m aişet darlığının, dahili ve harici tesvilatm , Kürtlük eğiliminin
son irtica hareketinin tedipten doğm uş intikam hissiyatının... ”: Bulut, 126; yine 1926 se
nesinden V ali Cem al Bey’in raporundan: "... gerçekten de o sırada azgınca hareketle
rinden dolayı ve bilhassa Şeyh Sait isyanı sırasında aldıkları vaziyet dolayısı ile Koç
Uşaklılar üzerine 1926 senesinde b ir hareket tertip o l u n d u . Bulut: 130; Birinci U m u
m i M üfettiş İbrahim T ali’nin 21.12.1931 raporundan: "Şeyh Sait kıyamının bastırılm a
sından sonra halkta büyük b ir yılgınlık vardır. ” : Bulut: 132; Ayrıca, Ingiliz Elçisi Lindsay’ın 6 Ekim 1926 yılında gönderdiği raporunda da bu yönde bilgiler vardır: "Şeyh Sa
id yenilgisi sonrası uygulanan baskılar D ersim lilere tesir etm edi fakat, onlar da bu son
isyancıların tüm duygularını paylaşıyorlar ve bu yüzden kuşku ve güvensizlik içindeler”:
bkz. Şim şir: 78.
124 Rışvanoğlu: 737.
125 Bu tür iddialar, yalnızca Türk yazarlarında bulunm aktadır. Bkz. Akgül: 85.
126 Dersim i (1988): 256.

ise, Ağrı isyanı sırasında Dersimliler’in, tüm zor dönemlerde olduğu
gibi, fırsattan yararlanıp küçük gruplar halinde eşkıyalık yaptıklarını
ve 1930 Pülümür harekatının bundan dolayı yapıldığını bildirir127.
iki grup arası ilişkilere, dolaylı da olsa, 1937 yılında Dersim’de Se
yit Rıza önderliğinde dört aşiretin katılım gösterdiği direniş sırasında
da karşılaşmaktayız. Yoğun çatışmaların yaşandığı 1937 yazında, Şeyh
Said’in Suriye’de bulunan kardeşi Şeyh Abdurrahim’in bölgeye yar
dım etmek için başarısız bir girişimi olur. Abdurrahim, Dersim’e ulaş
madan, Batman yakınlarında girdiği bir çatışmada öldürülür. Şeyh’in
üzerinde Dersim ile ilgili notlar bulunur128. Yine bu yıl, Dersim’e karşı
girişilen harekatın durdurulması için yalnızca Iraklı Kürtler girişimler
de bulunurlar. Iranlı General Arfa’nın yazdığına göre, Dersim’e karşı
yürütülen bastırma harekatı sırasında Irak Kürtleri uluslararası kurumlara başvurararak, Dersim ’deki soydaşlarına yönelik kınm ın son bul
masını ve yöreye bir heyet gönderilmesini isterler129.
SONUÇ
Alevi ve Sünni Kürtlerin birbirleriyle olan ilişkilerine statik ve kli
şe periyodizasyonlar ve kavramlar aracılığıyla bakmak, 1925 yılında
dil, aşiret ve dinsel boyutta çoğulcu özellikleri olan kompleks bir top
lum içinde yaşanan olaylann anlaşılmasını olanak tanımamaktadır.
Bundan dolayı, çalışmada iki grup arası uyuşmazlığın tarihsel neden
leri, dini öğretilerin temellerinin atıldıklan dönemlerde değil, bizzat bu
öğretilerin gerçek anlamda konu ile ilgili olan topluluklann kimlikle
rinde belirleyici bir faktör olarak görülmeye başlandıklan zaman süre
cinde arandı. Aynı zamanda Kürt kimliğinin şekillenişini karakterize
eden heterojen ve dinamik özellikler, ilk bakışta homojen yapı olarak
127 Kemali: 177
128 Bilgi, Diyarbakır valisi C ihat Ö km en’in 1943 yılında yazdığı bir rapordan gel- mektedir: bkz. Mumcu: 203; A yrıca Dersimi (1988): 318.
129 Arfa (s. 44), bu bilgileri II Ağustos tarihli Irak gazetesi 'KabiUıh-el-Arabiy a h ’dan alm aktadır. Başvuruyu yapan im am Q asem ve İsmail Hakkı, D ersim ’de kim ya
sal gaz kullanıldığım iddia etm ektedirler. A rta ayrıca Suriye’de yayınlanan Al-Akhbar
gazetesine dayanarak, Şam K ürtleri’nin de 19 Kasım 1937’de Kürt C am isi’nde ölen
Dersimli önderler ve insanlar için ayinler okuttuklarını aktarır; S uriye’de D ersim 'e yö
nelik yapılan çalışm alara N ureddin Zaza da değinir: Zaza (1994), Bir Kürt Olarak
Yaşam ım , 122-4.

algılanan dinsel oluşumları da etkisiz kılamamıştır. Şeyh Said İsyanı
sırasında iki grup arasında kimi bölgelerde çatışmaya varan olaylarla
ilgili, giriş bölümünde sıralanan Uç soruya bu açıdan bakılarak cevap
lar verilmeye çalışıldı.
Alevi ve Sünni Kürtler arası dinsel kutuplaşmanın tarihsel zemini
ve yayılımı, şimdiye kadar sanılanın aksine, o denli mutlak ve geneli
kapsayacak seviyede değildi. İki olgu, bu tespiti desteklemektedir. Bi
rincisi, dinsel farklılıkları pratikte muğlaklaştıran Kürt Batıniliği’nin
güçlü etkisiydi. Formel dini uygulamaların ötesinde doğal inançlar ya
da Kürt Batıniliğinin etki alanı Alevi, Yezidi ve Ehl-i Haq gibi heretik
inançları aşmakta; en az bu gruplar kadar Sünni olarak bilinen kırsal
Kürt aşiret nüfusunu da kapsamaktaydı. Bu yüzden, gelişmelere dam
gasını vuran farklılık dinsel karakterlerden çok, dini grupların temsil
cilerinin otorite merkezleri ile olan güç ilişkisinde aranmalıdır.
İkincisi, bu yüzyılın başlarında yaşanan Alevi ve Sünni Kürtlerin
katılım gösterdiği politik eylemliliklere dayanmaktadır. Kürt ulusalcı
lığının her iki grup arasında taraftar bulması ve onlarda toplumsal ha
reketlenmelere yol açması, ilişkilerin dinsel kutuplaşmanın ötesinde
bir boyutunun varlığına da işaret etmektedir. H er ne kadar dinsel bağ
lılıkların sınırlarını aşmayı başarmamış olsalar da, Alevi Koçgiri ve
Sünni Şeyh Said, aynı milliyet kavramlarının farklı inanç zemininde
kullanıldığı iki örnektir. Her ikisinde de, (bu 1930 A ğn ve 1937 Der
sim için de geçerlidir) dini motiflerin belirgin olması, toplumsal yapı
larının doğal bir yansımasıdır. Bunun ötesinde yapılabilecek dinsel
ağırlıklı yorumların, iyimser bir yaklaşımla, olayların yalnızca bir bo
yutunun anlaşılmasından öteye bir işlevi yoktur.
Yine Kürt Alevilerin kendilerini koruyabilmelerinin ardında Der
sim ’in onu çevreleyen bölgelerde sahip olduğu etkili rolünü de görmek
gerekiyor. Tüm Alevi Kürtlerin Dersim ve bunu çevreleyen yerlerde
toplu şekilde oturmaları, yalnızca onlann merkezleri ile olan ruhani
ilişkilerini kolaylaştırmıyor, aynı zamanda merkezdeki güçlü aşiret
birliklerinin bunlan efektif bir şekilde sahiplenmesini de sağlıyordu.
D ersim ’deki savaşçı aşiret güçlerinin gelebilecek saldınlara karşı caydıncı gücünün olduğuna ve aşiretlerin sık sık bunun da ötesinde çevre
yi kendi çıkarları için baskı altında tuttuklanna ve yayılmacı özellikle

rine tanık olunabiliyordu. Bölgenin, onu güçten düşürülmüş Anadolu
Alevi topluluklanndan farklı bir yapı oluşturup ve koruyabilmesinin
arkasında, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu içinde tüm
diğer Kürt bölgeleriyle paylaştığı, kendisine özerklik sağlayan idari ta
rihin yattığı da unutulmamalıdır.
Dinsel ayrılıkların Said isyanı sırasında iç çatışmalara yolaçabilecek noktalara varmasının nedenleri, bu yüzden, 19. yüzyıldan geriye
gitmeyen bir zaman dilimi içerisinde aramak gerekiyor. Bu yüzyıldaki
gelişmeler Sünni Kürtler içerisinde, o zamana kadar politik bir rol oy
namayan ruhani grubu ve bunların temsilcileri olan Şeyhler’i, hızla
toplum içiiıde en büyük ittifakları yaratabilecek liderler konumuna ge
tirmişti. iktidarla ilişkili gelişen bu yükselme, yüzyılın başlarına gelin
diğinde, dağlı Kürtler’de o zamana kadar rastlanmayan belirgin bir
Sünni kimliğin yaratılmasını sağlamıştı. Bu, belki onun günlük yaşa
mındaki dinsel dünyasını o denli etkilememişti ama, onun politik ey
lemliliği de artık Şeyhlersiz düşünülemezdi. Sünni Kürtler’de yaşanan
bu sürecin aksine, Alevi Kürtler içinde bu dönem, artan şekilde parça
lanan ve etki alanı daralan Dersim aşiret gücü ve bununla paralel güç
kaybına uğrayan Seyitler’le karşılaşılır.
Varto bölgesinde Horm ek ve Cibranlılar’ın sembolize ettiği ve
1925 yılında da kendisini tekrarlayan çatışma, 19. yüzyılda başlayan
gelişmelerin bölgesel yansım asının son örneğini temsil eder. Burada
Hormek ve Cibran arasında geçmişte varolan aşiretsel ve sosyal sür
tüşmelerin, yeni gelişm eleri ve olanakları da içine alarak kendisini
uzun süre ayakta tuttuğu görülür: Hamidiye A laylan ile Osm anlı’ya
bağımlılaşmış ve bu sayede gücünü yenilemiş ve bir o kadar da Sünnileşmiş Cibran ve bunun karşısında, bağlı ve korum asında olduğu
D ersim ’in bir bütün olarak güçten düşmesini yaşadığı bir dönemde,
hızla yeni Cum huriyet’te korum a bulan bir Alevi aşireti olarak Hor
mek durmaktadır.
Çatışm alann Mazgirt-Peri halkası, dinsel sürtüşmeden çok bölge
sellikle sınırlı geleneksel aşiret reflekslerinin kendisini tekrarlaması
olarak yorumlanabilir. Burada, yenilgi sonrası D ersim ’e sığınmak iste
yen Yado ve Şeyh Şerif kuvvetlerine saldıran Mazgirt aşiretleri, 1916
yılında yaşanılan olayların 'intikam ım ’ aldıklan gibi, isyancılan koru

yarak devletin hedefi durumuna düşmekten kurtulmuşlardır. Olaylar,
bu yönüyle, 1921’de Dersim ’e sığınmak isteyen Koçgirililer’e, Pülü
mür aşiretlerince verilen reddin daha belirgin bir tekrarıdır.
Mazgirt ve daha sınırlı bir anlamda Varto bölgesindeki çatışmala
rın dinsel boyut kazanması, bir o kadar da Ankara’nın isyanı bastırma
ve yayılmasını engellemek için bölge halkının katılımını sağlamaya
yönelik politikalarıyla doğrudan ilişkilidir. Varto bölgesinin aksine,
M azgirt’te isyana karşı Alevi aşiretlerinin mobilizasyonu kendiliğin
den değil, resmi idareciler ve bunlarla çalışan Alevi liderlerin doğru
dan isyancılar aleyhine etkili çalışmaları ile mümkün olftıuştur. Anka
ra ’nın başarısında, İm paratorluk’tan bu yönde aldığı miras kadar, Kürt
ulusalcılarının devlet ile Kürtler arası geleneksel motiflere dayanan
bağlan aşmada yetersiz kalm alannm da rolü vardı.
1925
isyanında iki grup arası çatışmalar bu iki bölge ile sınırlıdır
Diğer bölgelerde Aleviler ve Sünniler arasında ne önceki dönemde, ne
de ‘25 yılında herhangi bir sürtüşme ile karşılaşmıyoruz. Tam aksine,
Batı Dersim’de isyan süresince yaşanan kimi olaylar bölge Alevileri’nin isyancılar lehine takm dıklan duruma işaret ediyor. Yine Varto
bj&gesi içinde Alevi A bdalanlar’ın Cibranlılar ile birlikte isyana katılm alan, ilişkilerde böylesi dönemlerde bile görülebilen ilginç bir ör
nektir.
Bir bütün olarak yakın tarih çerçevesinde bakıldığında, Alevi ve
Sünni Kürtler arası ilişkiler, dağlı Zazalar’ın şehir merkezlerini ele ge
çirmeye yönelik ilk büyük politik isyanlan sırasında bir paradoksu
yansıtır. Aslında, ulusalcılık boyutuyla ele alındığında, ilk defa iki gru
bu aynı politik amaç doğrultusunda bir araya getirme çalışm alan en
yoğun ve en somut şekliyle Said İsyanı öncesinde yapılıyor. Ama bir
isyan sürecinde A leviler’le Sünniler’in çatışması da ilk defa 1925’de
oluyor. Bizzat Cibranlı Halit Bey’in 1919 yılından itibaren Hormekliler’le sembolize edilen Alevi aşiretlerine yönelik ittifak girişimlerinin
sonuçsuz kalması ve bunun isyan üzerinde yarattığı olumsuz etkiye ne
den aranacaksa, bunün için Hormekliler’in Cum huriyet ilişkilerine de
ğil, H alit’in unutturamadığı Osmanlı-Hamidiye geçmişine bakmak ge
rekiyor. Yakınlaşma ve çatışmanın bu kadar iç içe gelişmesi, gelenek
sel Kürt toplumunun sürekli taşıdığı bir iç karakter oluyor. Bu da yal

nızca değişik dinsel gruplar arası ilişkilerde değil, aynı zamanda her
grubun kendi iç ilişkilerinde de sürekli kendisini gösteriyor.
Bizzat Şeyh Said’in Dersim’e yönelik işbirliği girişimlerini kanıtla
yan hiç bir belge yoktur. Said’in, bu görevi Elazığ cephesi komutanı
Şeyh Ş e rife verdiği ele geçen yazışmalardan anlaşılıyor. Buna rağmen
Şeyh Said ve Seyit Rıza arasında meydana geldiği varsayılan bir buluş
mayı aktaran hikayenin Dersimliler tarafından sıkça tekrarlanması neye
bağlanabilir? Cevabı, Osmanlı döneminden çok, CumhuriyetTe gelişen
tek ulusçu sistem alünda Alevi ve Sünni Kürtler’in kendilerini, onlara
yönelik baskı nedeni olabilecek etnik kökenlerinden uzaklaştırmak için
seçtikleri farklı entegrasyon yollarında aramak gerekiyor.
Asimilasyon ve şehirleşme ile Kürt gruplarının geleneksel etnik
değerlerinden uzaklaşmaları, onları birbirlerine yakın kılan faktörlerin
de ortadan kalkmasına neden oldu. Dağlarını terk eden Kürtler, şehir
lerde kendilerini hızla sistemle barışık hale getirme çabasına girdiler.
Alevi Kürtler’in seçimleri burada daha çok Kemalist CHP ‘yle ilişkili
laikçilik olurken, Sünni Kürtler yönlerini aşın Sünni dindarlığına çe
virdiler. Her iki grubun artan şekilde anadilleri Kürtçe’den uzaklaşma
sı, onlara ortak duygu verebilecek önemli bir faktörü de işlevsiz kılı
yordu. Böylesi bir süreç içerisinde birbirleriyle karşılaşan bu gruplara
mensup kişiler, iki aşın ucu temsil etmenin verdiği doğallıkla, birbir
lerine karşı oluşturduklan önyargılann haklılığından başka bir sonuç
çıkartmıyorlardı.
İşte M ehm et Şerif Fırat’ın 'Varto Tarihi’ çalışması, bu sürecin baş
langıcında yapılmış müdahaleler dizisinden biri ve girişte alıntı yaptı
ğım aktanm da, kanımca, bunun toplumsal hafızada yarattığı bir ürün
olarak görülmelidir. Fırat’ın kitabının her şeyden önce bir misyoner
özelliği vardır: onun tarafından konu ile ilgili verilen tüm bilgiler,
mensubu olduğu grubun Ankara’yla ilişkilerini derinleştirmeye yöne
liktir: Bu yanıyla, ‘Varto Tarihi’, yukanda çizilen entegrasyon döne
mine ait m uhafazakar Alevi tarihçiliğinin önemli bir örneğidir. Konu
ile ilgili araştırmalar için birincil derecede bir kaynak olarak kullanıl
dığında, çalışmanın bu özelliğinden kaynaklanan göreceli değeri göz
ardı edilemez. ‘Varto Tarihi ’nin 1925 isyanı ile ilgili aktardığı bilgile
rin yalnızca Halit Fırat’ın verdiği bilgilerle karşılaştınlm ası bile, olay

ların daha farklı bir yorumunun olabileceğini gösteriyor.
Dersimli yaşlıların aktarımı ise, özünde karşılıklı önyargıları haklı
çıkartmayı hedeflese de, dolaylı bir şekilde, ilişkilerin bu makalede çi
zilen boyutunu da yansıtır. Said ve R ıza’nm buluşmaları ya da bu yön
deki çabalan, en azından 1925 öncesi ilişkilerin o kadar da düşmanca
olmadığını göstermektedir. Ama, buluşmanın dinsel önyargılara kur
ban gitmesi, aynı zamanda, son yüzyılda derinleşen toplumsal önyargılann ne kadar güçlü olduğuna da işaret ediyor. Bu da Kürt gruplann,
dayanağı ve çerçevesi ne olursa olsun, birbirlerine karşı oluşturdukla
rı yargılan korumayı toplumsal politik yenilgilerden daha fazla önem
sediklerinin kanıtını oluşturuyor; - ki Şeyh Said isyanında yaşananlar,
bu saptama için, Kürtler’in yenilgilerle dolu tarihlerinden verilebilecek
yüzlerce örnekten yalnızca birisidir.

III. BÖLÜM
BİR KATLİAM:
KOLLEKTÎF HAFIZA, T A R lH YAZIM I
Ve KİM LİK ÇATIŞMALARI
(Alevi Kürtler’de Köken Arayışları)
C. kardeşlerle 1995 yılında Batı-Avrupa’nın bir şehrinde karşılaştım.
Onlar çok az Türkçe konuşabilen bir Dersimli anne ve babanın, 33 ila 45
yaşlan arasında olan dört erkek çocuğu idiler. Kardeşlerden en büyüğü,
hararetli bir şekilde asıllannın Türk olduğunu söylemekteydi. Sonradan
tanıştığım çocuklan ise, 10 yıl öncesine kadar Kürt gecelerine ilk kez ba
balan tarafından götürüldüklerini ve şimdi de kendileri bu tür etkinlikle
re katılmaya devam ettikleri için, onunla büyük; sorunlar yaşadıklannı
anlatmaktaydılar. îkinci kardeş, kendisini her hangi bir etnik kökene
bağlamayı tercih etmiyordu. O, anne ve babasının Kürt olduğunu belir
tiyor, ama bunun kendisi için bir şey ifade etmediğini söylüyordu. îkin
ci C., başkalannın kendisini ‘solcu bir dünyalı ’ olarak tanımalannı isti
yordu. Kardeşlerden üçüncüsü, Kürt olduklannı savunuyor ve diğer kar
deşlerini inkarcılıkla suçluyordu. En küçük C. ise, ‘A levi’ olduğunu be
lirtiyor ve bunun kendisine bir millete bağlı olmanın ötesinde bir bütün
olarak yeterli 'yaşam felsefesi’ sunduğunu söylüyordu.
C. kardeşler, aynı anne ve babadan dört farklı kimliğin doğabilece
ğinin mümkün olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Dört kardeşde savunduklan kim likler arasında nitel farklılıklar görmüyordu. Her
birisi kendi seçimini diğerlerinden üstün tutmakta, bunu öteki kardeş
lere dayatmakta ve bu da onlar arasında sonsuz tartışma ve kırgınlık
lara yol açmaktaydı. Aslında tablo bu yanı ile Alevi Kürt' topluluğuna
tanıdık olan birisi için o kadar da yabancı değildir. Bu grup içerisinde,
bölgeler, kuşaklar, cinsiyetler ve hatta örnekte görüldüğü gibi kimi za-
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‘A levi K ürt' olarak nitelendirdiğim grup içerisinde, birçok kişinin kendisin
'K ürt' olarak görm ediğini belirtm eliyim . Burada işlenen sorunları kapsayan daha uygun
bir sıfat bulunm adığı için, bu kullanılm ıştır. Konu, makalenin akışı içerisinde açıklığa
kavuşacaktır.

man da kardeşler arasında farklı kimlik oluşumlarına tanık olunabilir.
Yine buna paralel olarak bu gruba mensup birçok kişide, kısa sayıla
bilecek zaman dilimleri içerisinde kimlik değiştirme gibi bir olguyla
da karşılaşılır. Yakın bir zaman öncesine kadar ‘so lcu ’ veya ‘A le v i’
olarak tanıdığınız kişi, kısa bir zaman sonra ateşli bir ‘Kürt ulusalcısı’
veya bir ‘halis T ürk’ olarak karşınıza çıkabilir. Ya da geçmişte etnik
ve dinsel olguları gözardı eden ‘s o l’ kimlikli kişiler, şimdi ‘A levici’,
‘K ürtçü’ veya son etapta 'Dersimci-Zazacı' olabilir ve beklentinizin
üstünde bir kararlılıkla yeni kimliklerini savunabilirler.
Burada, en az kim lik seçimindeki çeşitlilik ve değişkenlik kadar,
kişilerin yeni kimliklerini destekleyecek, birbirinden farklı tarihsel ve
rilere başvurmaları ve bunları kullanmakta gösterdikleri katı tutum da
ilgiye değerdir. Konunun izahı için yeniden C. kardeşlere dönelim.
En büyük kardeş, Türklüğünü kanıtlayabilm ek için sürekli 16. yüz
yıla atıfta bulunmaktaydı. Ona göre kendileri, bu yüzyılda Yavuz Sul
tan Selim’in baskılarından kurtulmak için dağlık Dersim bölgesine sı
ğınan, Horasan kökenli Alevi Türkmen aşiretlerinden gelmekteydiler.
Aradan geçen dört yüzyıl içerisinde, dilden sosyal yapıya kadar deği
şen hiçbir şey onun öz kimliğine kayda değer bir şey katmamıştı. İkin
ci kardeş için geçmiş, lokal düzeyde yaşanan olaylardan çok, bölgesel
ve evrensel sosyal isyanlar ve devrimci kişilikleri tanımakla başla
maktaydı. Örneğin, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan, Fransız Devrimi ve yir
minci yüzyılın sosyalist devrimler tarihi, her şeyden önce bilinmesi ve
aktarılması gereken konulardı. Bu aktarımın hangi dille yapıldığı da o
kadar önemli değildi. Kürt olan C .’nin tarih kuramının merkezini,
1938 yılında ailesinin ve tüm Dersim bölgesinin toplumsal yapısını de
rinden etkilemiş olan olaylar oluşturuyordu. Sözü edilen yıl bölgede
yaşanan kanlı gelişmeler, kendilerinin Türk veya yaldız Alevi olma
dıklarını ispatlamak için yeterliydi. Ayrıca, atalarının Kürtçe’den baş
ka bir dil bilmemeleri de, o ’nun Kürt olduklarını kanıtlamak için sık
ça vurguladığı bir başka olguydu. Alevi olmakla yetinen dördüncü
kardeş ise, tarihini, 680 yılında Kerbela’da yapılan katliam ile başlat
maktaydı. O, bu tarihden itibaren, mensubu olduğu Şii-Alevi toplulu
ğun egemen Sünni İslam ile girdiği sürtüşmede aldığı şekil ve bunun
tekrarlanan tarihsel çatışmalarını bilmek ve anlamakla yetinmekteydi.

Kendisini Kürt olarak adlandıran C. hariç, diğer kardeşlerin ‘seç
tikleri ’ kimlik için aktardıkları tarihsel veriler içerisinde, onlara en ya
kın olan ve doğal olarak en fazla etkilenmeleri gereken Dersim tarihi
nin anılmaması ve yine her üç kardeşin anadillerine karşı gösterdikle
ri ilgisizlik şaşırtıcıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu ilginç tutum, C.
kardeşlerle sınırlı değildir. Özgeçmişlerine ve kültürlerine karşı aynı
davranış biçimlerine, değişik varyantları ile tüm Alevi Kürtler’de rastlanılabilir. Bu çalışmada da, Dersimliler bazında bu grup içerisinde
kimlik gelişiminde tarihin ve toplumsal hafızanın rolü ve bunların olu
şum biçimleri ele alınacaktır. Burada, 1938 yılında Dersim’de yaşanan
olaylar ve bölge halkının bu olaylara yaklaşımı, çalışmanın kritik nok
tasını oluşturacaktır. 1938 yılı, bu topluluğun yakın geçmişinde yaşa
dığı bir çok yönüyle sarsıcı ve sorunlarla eş anlam ifade etmesinden
dolayı seçilmiştir. Çalışma, kendi tarihlerini kimlik seçiminde düşün
ce dışına iten Dersim liler’in geçmişleriyle olan ilişkilerinin evrimi ve
bu evrimi etkileyen faktörler üzerinde durmaktadır2. Aynı zamanda, C.
kardeşlerde somutlaştırdığımız, bir topluluk ve aile içinde zıt kimlik
lerin nasıl ve neden mümkün olduğuna en azından tarihsel ve hafıza
boyutuyla açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
Kimlikte tanıklık ettiğimiz dinamizmin, gelişim ve algılanma nok
tasında uğradığı değişimleri anlayabilmek için, her şeyden önce bu
grubun son yüzyıllık süreçte yaşadığı toplumsal değişimlerin politik ve
sosyo-kültürel boyutu, bu değişimlerde rol oynayan olguları ve bunla
rın tarihi yorumlama üzerindeki etkileri işlenmesi gerekecektir. Şunu
da belirtmem gerekiyor ki, burada irdelenmeye çalışılan olgular, ol
dukça az yazılı geçmişi olan bir toplumun mentalitesi ile alakalı oldu
ğundan, sorularımız hakkında kabul edilenebilir sonuçlara varabilme
miz için, dolaylı ve farklı nitelikler taşıyan kaynaklara başvurulacaktır.
Değişik başlıklar altında verilecek bilgilerin birbirleriyle kopuk görü
nümü, okuru şaşırtmamalıdır. Aktarılan tüm bilgiler ve yapılan sapta
malar, sonuç bölümünde yeniden toparlanacak ve bir model aracılığıy

2
Öncelikle bu çalışm a kendisini 'K ürt', D ersim li’ veya Z u m ' olarak gören, tarih
lerini bu çerçevede sahiplenen ve biçim lendirm eye çalışan kesim leri kapsam amaktadır.
Bu çevrelerin geçm işleriyle uğraşm a tarzları ayrı bir yazının konusudur. Buna rağmen,
bu makalede yapılacak tespitlerin bir kısm ının, bu kesim ler için de geçerli olduğunu be
lirtmek gerekiyor.

la kavramlaştırlmaya çalışılacaktır. Çalışmanın akışını bundan sonra üç
konu belirleyecektir: 1) 1938 olaylarının resmi (yazılı) ve resmi olma
yan (sözlü) aktarımı; 2) 1938 bağlamında tarihyazımının yazıda ve ha
fızada şekillenişi ve bunların birbirlerini doğrudan ve dolaylı etkileyişleri; 3) Tarihyazımı ve sözlü hafızanın yapısı ile sosyo-kültürel olgular
arası ilişkiler. Her üç konu, kendilerine ayrılmış paragraflarda işlene
ceği kadar, tüm diğer paragraflarda da yansımasını bulacaktır.
OLAYLARIN KISA BİR TEKRARI
1938 yılında Dersim bölgesinde yaşanan 'tedip ve tenkil’ operas
yonlarının ilk tasarımı, 1925 Şeyh Sait isyanı sırasında yapılır. 1925
isyanı, Cumhuriyet’in kurulmasından iki yıl sonra patlak vermiş ve
beklenmedik hızla yayılım göstermişti. Şeyh Sait liderliğindeki Kürt
ler, A nkara’daki yöneticilerin bölgelerinde sosyo-kültürel (dinsel) ve
etnik değişiklikler yaratmaya yönelik girişimlerini kabul etmediklerini
ilan etmekteydiler. Politikalarında ısrarlı olan M ustafa Kemal ve yan
daşlan, Şeyh Sait İsyam ’nı bir uyarı olarak algılamış ve bundan sonra
da bölgeden gelebilecek tepkilere karşı özel tedbirlerin alınmasını ka
rarlaştırmışlardı. Bu doğrultuda, 26 Mayıs 1925 tarihinde bölgede ge
nel temizlik yapılmasına karar verildi. Şeyh Sait Isyanı’na doğrudan
katılmamış olmasına karşın, Dersim de, temizlik yapılması gereken
bölgeler arasında yeralmaktaydı3. Buraya yönelik yapılan planlama ge
reğince ilkönce Koç Uşağı aşireti, sonra sırasıyla Hozat, Ovacık ve
Doğu Dersim ’de muhtemel muhalefet odaklan ortadan kaldınlacaktı.
Böylelikle, Cumhuriyet sonrasında Dersim bölgesi ile ilgilenme
1925 yılından itibaren resmen başlamış oluyordu. Geleneksel isyancı
aşiret yapısının kendisini koruduğu ve etkin bir A levi-K ürt (Kırmanc)4
kimliği ile tanınan bu bölgede, politikalan uygulamaya koymanın so
3 Halli: 145,147. Hallı’mn, Genelkurmay yayınları arasında çıkan çalışması bizzat
olayların gelişimi ve resmi düzeyde algılanışı hakkında iyi bir kaynaktır. Bu paragrafta,
büyUk oranda bu çalışmadan yararlanılacaktır.
4 Dersim ve çevresinde Kırmancki (Zazaca) ve Kırdaşki (Kurıııanci) konuşan Alevi
ler kendilerine Kırmanc/Kurmanc derler. Bu terimin, onları çevreleyen Sünni topluluklar
bağlamında ele alındığında, hem etnik hem de dinsel anlam taşıdığı açıktır. ‘K ı(u)rm unc’
kelimesinin 'Kiirl' olarak T ürkçe’ye çevirilmesi tartışma konusudur. Farklı görüşler için
bkz. Selcan, Çiya (1996), Çem (Deng), Malmisanij (Deng).

runsuz olmayacağı ve bölgenin isyancı karakterinin başlı başına bir
tehlike oluşturacağı tahmin ediliyordu. Bu konuda Dersim üzerine Os
manlI’nın son elli yılında yapılan, yarım kalan veya başarısız harekat
ların doğurduğu sonuçlar bilinmekteydi. 1925 yılında Mülkiye Müfet
tişi Hamdi Bey tarafından hazırlanan, Cumhuriyet döneminin ilk res
mi raporunda, bundan çıkarak öneriler yapılıyordu.
Hamdi Bey, Dersim ’i, ‘Cumhuriyet Hükümeti için bir çıban’ ola
rak niteliyor ve tedbirler alınmadığı takdirde, Kürtçülüğün hızla yayı
lacağı uyarısında bulunuyordu. O, geçmiş tecrübelerden çıkarak, kök
lü bir askeri temizlik yapılmadan, bölgenin iktisadi, eğitim, sağlık ve
idari açıdan ‘medenileştirilmesini’ imkansız görüyordu: “Silah topla
mak, her türlü karşı koyma araçları ve savunmadan tecrit etmek, bu
nun için en uygun olan mayıs ve haziran aylarında sevk edilecek dü
zenli askeri kuvvetle ötekilerle temas kaybetmeyecek bir suretle bir ku
şatma ve tarama harekatı yapmak, görecekleri baskı üzerine dağlara
çekilecek silahlı halkı da, kara ve hava kuvvetleriyle yok etmek hare
kette dikkat edilecek en mühim esastır. ’ ’5 Hamdi Bey, ancak böyle bir
ish h atm gerçekleştirilmesi ve bölgedeki ağa, reis ve seyitlerin uzak vi
layetlere sürülmesinden sonra ‘ ’25 sene devam etmek şartıyla idealist
unsurları m em ur göndermek ve bunlara misyonerlik yaptırarak bölge
deki Kürtleri Türkleştirm ek” gerektiğini öneriyordu6.
Dersim hakkında hazırlanan 1925 tarihli ilk rapordan, dönemin
Başbakanı İsm et İnönü’nün Dersim harekatına başlama kararını aldığı
1935 yılına kadar, bölge hakkında başka idareciler tarafından da detay
lı çalışmalar yapıldı. Bunlardan 1926 yılında Diyarbakır valisi Ali Cem al’in Ankara’ya verdiği rapor, Koç Uşağı aşireti üzerine bir hareka
tın yapılmasında etkili olacaktı. 1928 yılında, Genel Müfettiş Dr. Tali
Öngeren’in raporu, özellikle Dersim içinde Kürtlük faaliyetleri ve aşi
retlerin toparlanm asına yönelik çalışm alar yapan kişiler hakkında bigiler vermekteydi. Genel M üfettişlik, Kürt illerine yönelik politikaları
5 Jandarm a Um um Kum andanlığı (JUK), Dersim , 200; Dersim üzerine bu yıllarda
yazılan raporlar B ulut (s. 124-162) ve K alm an’m (s. 125-169) çalışm alarında da buluna
bilir. Raporların orijinalleri 1932 yılında yayınlanan D ersim ' kitabından alınm ıştır. Bu
rada yapılan alıntılar için ‘J U K ’ kaynak gösterilecektir. Alıntıların bugünkü Türkçeye
çevirilişi Bulut ve K alm an’a (1995) dayanarak verilmiştir.
6 JUK: 201.

belirlemek ve bunları koordineli bir şekilde yürütebilmek için 1927 yı
lı Kasım ayında kurulmuştu7.
1930 yılında yaşanan Ağrı îsyanı’nda, Dersim hakkında yapılan
çalışmaların hızlandınldığı görülür. 1930 yılının Eylül ayında Genel
kurmay Başkanı Fevzi Çakmak tarafından, Dersimliler’le ilgili uyan
larla dolu rapor, aynı yıl içerisinde Pülümür yöresinde birtakım aşiret
lere yönelik askeri harekatın yapılmasına neden oldu. 1930 ve 1931 yı>lmda İbrahim Tali Öngören ve Fevzi Çakmak bölgeyle ilgili ikinci raporlannı verdiler. Çakmak, bu raporunda, Dersim’i, 'bir koloni olarak
'ele almayı ’ önerirken8; İbrahim Tali, yeni bir harekatın öncekiler gibi
yanm kalmaması konusunda uyarmaktaydı: “ 1926 da Koç uşakları
üzerine yapılan tedip neticesinde bu aşiretin tamamen imha edildiğini
işitmiştim. Fakat bir sene sonra yine üç kazada bu aşiretten takriben
500 hane halkının mevcudiyetini gördüm. ” 9 Yine 1931 yılında Halis
Paşa tarafından hazırlanan raporda -kendisi Pülümür hareketini yöne
ten kişiydi-, halkın kolaylıkla kazanılabileceğini, asıl hedefin olaylara
sebeb olan Seyit ve ağalar olduğunu belirtiyordu: "Seyit ve ağaların
çok zalimane olan tesallut ve tecavüzünden kurtarılabilse en muti ve
çalışkan bir halk kazanılmış olacaktır. ” '°
Raporlardan sonuncu ve en kapsamlısı, 1931 yılında bölgeye yaptı
ğı bir ziyaret sonrasında dönemin İçişleri Bakam Yardımcısı Şükrü Ka
ya tarafından verildi. Şükrü Kaya’mn raporu, kendisinden önce yazılmış
raporlann sistemleştirilmiş ve genişletilmiş bir özetidir. Kaya, Dersim’in
talancı yanı ile yalnızca kendisine değil onu çevreleyen bölgedeki iktisaden faal diğer topluluklar üzerinde de yıkıcı bir etkide bulunduğunu
vurguluyor ve durumun böyle devam edemeyeceğini belirtiyordu. O,
tüm olaylann sebebi olarak Dersim’deki silahlı aşiret yapsını görmek
teydi. Eğer Dersim’in bir daha rahatsızlık yaratması istenmiyorsa, bura
7 Resmi söylemde Genel Müfettişliğin kuruluş nedeni olarak şu verilir: ‘ . .sorunları bir
birine benzeyen vilayetlerde, fikir, düşünce, idare ve işbirliği tesis etmek... Emniyet, asayiş ve
idare amirleri arasında çalışma birliğini sağlamak..."-. Beşikçi (1991), Genel Müfettişlik
hakkında şu değerlendirmeyi yapar: “..Genel Müfettişliklerin kurulmasının nedeni tamamen
siycisidir. Kürt ulusal varlığını yoketmek, Kürt kişiliğim ortadan kaldınnuk için girişilecek,
ideolojik, politik ve askeri eylemleri koordine etmek için teşkil edilmiştir. s. 34.
8 JUK: 219.
9 JUK: 211.
10 JUK: 219.

da hakim olan toplumsal yapı tümüyle çözülmeliydi. Bu da askeri bir ha
reket yapılmadan gerçekleştirilemezdi. Kaya, 3 yıl sürecek askeri uygu
lamaların yanısıra, idari, iktisadi ve sosyal tedbirlerin de yürürlüğe ko
nulması gerektiğini vurgulamaktaydı. O, ancak böyle bir girişimle Der
sim ’in bir daha sorun yaratamıyacağım, bu yüzden zaman kaybetmeden
1932 yılında uygulamaların başlatılmasını önermekteydi."
Tüm istemlere rağmen Dersim’e yönelik yapılması istenen harekatın
sürekli ertelenmesinin ana nedeni, Ankara’nın, Dersim dışında tehlike
oluşturan Kürt bölgelerine öncelik vermesiydi. İbrahim Tali, 1931 tarih
li raporunda bu politikayı şöyle ifade ediyordu: ‘ ‘tçte genel isyan bekle
nemez. Tehlike, hudut dışından gelen silahlı saldırılarla evvela hudut
halkı ayaklandırılarak kendilerine katıp, yakın hükümet merkezlerini iş
gal etmek ve genel bir isyan ortaya koymaktır.. .hudut bölgesinde silah
tan arındırmak işi D ersim ’in İslahından önce yapılmalıdır... Dersim
hakkında kati bir tedbir alınmak lüzumu var ise evvelki işarlarında tek
lif ettikleri esaslar dahilinde Dersim işini kökünden halledecek kuvvet ve
kudrette bir harekete taraftar olduklarına ve mamafih müfettiş umumilik
mıntıkası dahilinde Dersim işinden evvel temizlenmesi lazım gelen Sasun ve Mutki gibi mühim mıntıkalar olduğu mütalaa olarak bildirilir. ’’12
Dersim harekatı için nihai karar, dönemin Başbakanı ism et İnönü
tarafından, 1935 yılında, Doğu illerine yaptığı bir ziyaret sonrasında
alındı13. İnönü, Dersim harekatının artık ertelenemeyeceğini, aksi tak
dirde kısa sürede Erzincan gibi Türk yerleşim alanlarının ‘Kürt mer
kezleri ’ haline dönüşebileceği uyarısını yapıyordu. O, 3 yıllık bir dö
nem zarfında bölgenin tüm yetkiler ile donatılmış bir vali tarafından
idare edileceği özel bir yönetimin inşaasını ve o ana kadar yapılmamış
Türkçe eğitimin gerçekleştirilmesini istemekteydi.14 Bu öneriler aynı
11 JUK: 233.
12 JUK: 215.
13 İnönü’nün ziyareti 1934 yılının Haziran ayında çıkartılan ‘İskan K a n u n u ’ son
rası gerçekleşm işti. 29 m addelik ‘İskan K anunu’, Türk kültürüne bağlı olm ayan grupla
rın, T ürkler’in yoğun olarak yaşadığı bölgeler içerisinde dağıtarak Türkleştirilm esini
hedeflem eketeydi. Bkz. Beşikçi (1977): 132-154.
14 Gelişmeleri detaylı bir şekilde aktaran ve bizzat İnönü ile gezilere katılmış kişi N. Hak
kı Uluğ’dur. Uluğ 1925 yılından itibaren Dersim’le gazeteci ve milletvekili sıfaüyla ilgilen
miştir. Bkz. Uluğ (1939). Aynca bkz. Mumcu (1993): 118-9.

yılın son ayında 'Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında K anun’ adı al
tında resmileştirildi. 2 Ocak 1936 yılındanntibaren yürürlüğe giren ka
nun, 1 Ocak 1940’a kadar geçerli kaldı. Dersim, yeni adıyla Tunceli,
6 ocak 1936 tarihinde kurulan ve sorumluluğuna General Abdullah
Alpdoğan’ın getirildiği 4. Genel M üfettişlik (Bingöl, Erzincan ve Ela
zığ’ı da kapsayan) bölgesine dahil edildi15.
'Tunceli Kanunu ’nun arz ettiği uygulamalar hızla gerçekleştirilme
ye başlandı. Askeri abluka altında 1936 yılı boyunca silah toplama,
aşiret nüfuslarının tespiti, istihbarat, askere alma ve vergilendirme gi
bi faaliyetlerin yanısıra, bölgenin denetimini kolaylaştıracak yol ve ka
rakol yapma işlerine de başlandı. 1936 yılında Dersim ’ln dağlık iç böl
geleri hariç her yerde, özellikle silah toplama, yol ve karakol yapma iş
leri başarı ile gerçekleştirildi. Dağlık alanlarda yürütülmesi gereken
çalışmalar, 1937 yılına bırakıldı. Devlet otoritesinin en az etkili ve si
lahlı aşiretlerin en yoğun olduğu bu bölgelerde, aynı işlemlerin yapıl
masının sorunsuz olmayacağı tahmin ediliyordu16. Nitekim, aşiret ge
leneklerinin halen tüm gücünü koruduğu bu bölgedeki liderler, kendi
«tnik ve sosyal varlıklarını hedef alan bu 'tem izlik’ hareketine karşı
1936 yılında çalışmalarını başlatmışlardı.
Yukarı Abbasan aşiretinin reisi Seyit Rıza’nin öncülük yaptığı bu
çalışmalar, aşiretler arasında geniş ittifak yaratmayı ve gerekirse silah
lı bir direnişi başlatmayı hedeflemekteydi. Aşiretler arasında yaşanan
sorunlar, büyük bir koalisyonun yaratılmasını olanaklı kılmadı. Altmı
şın üzerinde aşiretin yaşadığı Dersim ’de, Seyit Rıza ve yandaşlan yal
nız iç-Dersim ’in Haydaran, Demenan ve Bahtiyaran aşiretleriyle ile
bir direniş cephesi kurabildiler11. Başlangıçta bu güce dahil olan Yusufan ve nüfuzlu Kureyşanlar, 1937 yılında içlerindeki küçük gruplar dı
şında tarafsız kalmayı tercih edeceklerdi. Seyit R ıza’ya yakınlığı ile
15 ‘Tunceli Kanunu’ nun yapılış ve uygulanışı ile ilgili gelişmeler için bkz. Beşikçi (1991).
16 Bkz. Halli: 377; Bu bölgelerdeki aşiretler hakkındaki uyanlar yirmili ve otuzlu yıllann
başlannda hazırlanan raporlarda da yapılmaktaydı. Örnekler için bkz. JUK: 193, 2()6, 240.
17 Dersim’deki gelişmeleri, duygusal ve kimi yerde abartılı bir tarzla yazsa da, en iyi akta
ran kişi Dersimi’dir (Bkz. Dersimi (1988): 259-321). Kendisi, 1926’dan itibaren bizzat Dersim
içinde yaşamamış olması ve 1937 Eylülünde yurtdışma çıkmasına rağmen, gelişmeleri yakından
takip etmiştir. Dersimi’nin çalışmalan özellikle Batı-Dersim hakkında detaylı bilgiler içerir.
Doğu-Dersim’deki gelişmeler için şu çalışmalara bakılabilir: Dr. Şıvan (Kırmızıtoprak: 89-100);
TKSP; Çem (1995: 160-186); Kalman (1995: 245-34^).

bilinen Hozat ve Çemişgezek yöresinde yaşayan isyancı Qozu (Koçan)
aşiretinin, 1926 yılı hareketinden aldığı darbeler ve nüfus kaybından
dolayı ciddi bir katkısı olmadı. Ovacık yöresinde bu cepheye katılabi
lecek Kalan aşireti ise, Seyit Rıza ile olan sorunlarından dolayı 1936
yılında önemli ölçüde silahlarını teslim etti ve 1937 yılı harekatı karşı
sında tepkisiz kaldı.
Ordu birlikleri, 1937 ilkbahannda yeniden çalışmalarına başladıkla
rında; Demenan ve Haydaran aşiretine mensup kişiler, 20-21 Mart ak
şamı kendi bölgelerine girişi sağlayan Harçik köprüsünü yıkıp, telefon
hatlarını tahrip ettiler18. Ordunun ulaşım ve iletişim araçlarını hedefle
yen eylemler, kısa süre sonra başka yerlerde de gerçekleştirildi. Bizzat
askeri hedeflere yönelik ilk eylem, 26 Nisan günü Sin bucağında bir ara
karakolun tahribiyle başladı. Mayıs ve Haziran ayı boyunca direnişçiler
askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüler. Mazgirt gibi ilçelerin
ele geçirilmesi, ancak yoğun askeri önlemlerle engellenebildi.
İlk olaylardan sonra bölgeye, sürekli yeni askeri birlik ve araçlar
gönderildi. Yapılan geniş çaplı hazırlıklar sonucu, 22 Haziranda ilk as
keri harekat başlatıldı. 1937 yılında yapılan operasyonlar, bizzat saldı
rılan yapan 4 aşiret ve bunlann sorum lulannı ele geçirmeye yönelikti.
Seyit Rıza’nın yakalandığı 10 Eylül’e kadar sürecek operasyonlar,
bölgedeki direnişçi aşiretlerin silahlı gücünü ve liderlerini önemli öl
çüde etkisiz hale getirdi. Son olarak Seyit Rıza’nın ele geçmesiyle, 12
Eylül’den itibaren merkezi harekatın durdurulması, takviye edilen bir
liklerin geri çekilmesi ve meselenin bölge valiliğine ve onun komutan
lığı dahilindeki askeri güçlere bırakılması karan alındı.19
Büyük çaplı operasyonlar yerini, lokal düzeyde rutin tarama işleri
ne bıraktı. 1937 sonbahan boyunca bu tür faaliyetler devam etti. As
kerlerin keyfi uygulam alan ve genel tedirginlik, Ocak 1938’de Ova
cık’ın M ansur köyünde, Kalan aşiretine mensup kişilerin saldınsına
neden oldu. Bu olayda 9 askerin ölmesi, G enelkurm ay’ın ilkbahardan
itibaren Dersim geneline yönelik yeni bir harekatın yapılması karannı
almasına yol açtı. M art ayından itibaren asker takviyeleri yapıldı ve
12 H aziran’da ilk harekata başlandı. Harekatın birinci hedefi isyana
18 Halli: 379.
19 Halli: 407-8.

yeni katılan Kalan bölgesi aşiretleri ve ‘Haydaran ve Demenan aşiret
lerinden geri kalanları temizlemek ’ olarak belirlenmişti20.
Harekat yoğun uçak saldırıları ve köy yakmalarla başladı. Hedefte
ki aşiretlerin kırım korkusundan teslim olmaya yanaşmamaları, ko
runmak için saklandıkları vadileri terketmemeleri ve az sayıdaki silah
lı mensuplarıyla askeri saldırılara cevap vermeleri, bölgede istenilen
‘temizliğin ’ gerçekleşmesini engellemekteydi. Bunun üzerine, 30 Haziran’da Başbakan Celal Bayar, ‘Dersim meselesini kökünden hallet
mek için orduya görev verileceğini’ M eclis’e bildirdi21. 14 Temmuz’da
Genel Müfettişlik, ‘Demenan ve Kalan haydutlarının im hasını’ iste
mesinden sonra22, ilk toplu katliamlar yapılm aya başlandı. Buna rağ
men, hedef halinde olan aşiretler -k i bunlara Qozu aşireti de katılmış
tı- teslim olm ak yerine, 1938 yılında ilk kez karşı tarafa artan sayıda
kayıplara neden olacak saldırılara başladılar.
27 Temmuz 1938’de Genelkurmay Başkanlığı, bütün Tunceli yö
resini kapsayacak iki harekatın daha yapılm asına karar verdi. 10-17
Ağustos ve 6-16 Eylül arası yapılması planlanan bu harekatların dış
bölgelere kaçışları engellemek için bütün Tunceli ilinde aynı anda baş
laması, kısa zamanda ve kesin bir şekilde yapılması isteniyordu. Te
mizlik harkatının tespit edilen iki yasak m ıntıkada (birincisi Kalan-Demenan, İkincisi Qozu bölgesi) derinlemesine ve diğer bölgelerde genel
yapılması emrediliyordu. Yine önceki harekatlar süresince Tunceli il
sınırlan dışına çıkmış veya kaçmış Dersim liler’in de toplanması ve
geldikleri bölgelerdeki sorumlu komutanlara teslim edilmesi isten
mekteydi. A ynca operasyon bölgesindeki, özellikle ağa ve seyit aile
lerini içeren 5 ila 7 bin insanın batıya sürülmesi kararlaştm lm ıştı.23
Toplam 17 gün sürecek bu operasyonlarda, bölge, hiç bir zaman ta
nık olmadığı katliam lan görecekti. Y asak m ıntıka olarak ilan edilen
yerlerde, bu zaman içerisinde tespit edilen ve ele geçen insan kafilele
ri neredeyse tümden yok edildi. Yine hedef halinde olan aşiretleri banndıran veya saklayan köyler ve aileler de aynı akıbete uğradılar. Bu
20
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nun dışında, olaylara karışmayan bölgelerde de beklenmedik bir şekil
de bir veya bir kaç aile olmak üzere; genelde bölgenin ileri gelen seyit
ve ağa aileleri-tümden yokedildiler
Genelkurm ay’ın 19 Eylül’de yayınladığı bir bildirgede, son iki ha
rekatın başarı ile sonuçlandığı, artık tüm Tunceli yöresinde bir daha
genel isyan tertipleyecek aile, kişi ve böyle bir cesaretin kalmadığı ilan
edilmekteydi. Genelkurmay kaynaklan, yalnız 17 gün süren son iki
operasyonda, 7905 kişinin ölü ve sağ ele geçtiğini bildirmekteydi24.
Toplam iki yıl süren askeri harekat sırasında öldürülen ve yine harekat
sonrası sürgüne gönderilen insan sayısı hakkında güvenebilir bir kay
nak ve belge yoktur. Askeri kaynaklann, yalnızca, ‘arama ve tarama
da buralarda saklanan haydutlarla yaplan müsademelerde 300 kadar
imha edildi ’, ya da, ‘haydutlara öteden beri yataklık ve şerirlik eden
Zımbık, Hiç, Kırnık ve Bornak köylerinde 395 haydudu ölü olarak ele
geçirildi’ olarak aktardığı25 sayılann arkasında yaşananlar, ancak olaylann tanıklannın hafızalanna başvurularak daha fazla aydınlatabilir.
HATIRLAMAK:
YA DA M UTSUZ TARÎH’E BİR İLK BAKIŞ26

1.
“Biz Sarı Saltıklar’danız. H ozat’ın Karaca köyünde kalırız. Der
sim ’de küçük bir aileyiz ve burada sayılı ailelere pirlik yaparız. Asıl ta
liplerimiz Erzincan, Sivas ve Erzurum 'dadır...Bizim olaylarla hiç bir
alakamız yoktu. Zaten dini vasıflarımız ve inançlarımız, bizlerin silah
bulundurmasını da yasaklıyordu. Aşiretler arasında sorunlarda bize
başvurulur ve biz de bunları kanlı çatışmalara dönüşmeden çözmeye
çalışırdık... Ailemizin Seyit Rıza ile arası iyidi. Seyit Rıza bir kaç kez
köyümüze gelmiş ve ben de onu görmüştüm. Oldukça güzel bir soydan
dı... 1938’de askerin köyümüze doğru geldiğini duyduğumuzda, aile
min de içinde yer aldığı bir bölüm, köyü terketme kararı aldı. Bir bö
lüm ise, köyde kalmayı tercih etti. Onlar, olaylarla ilşkileri olmadığın
dan askerlerin kendilerine bir şey yapmayacaklarına inanıyorlardı.
24 Halli: 478.
25 Bu ve bu türden diğer örnekler için bkz. Halli: 429-477.
26 Bu paragrafta yapılan aktarımlar, eğer kaynak verilmemişse, özel kayıtlara dayan
maktadır.

Köyümüzün insanları Türkçe de bildiklerinden, kendilerine inanılaca
ğını zannediyorlardı. Biz köye yakın bir ormanda saklanıyorduk. A ra
dan bir gün geçtikten sonra büyüklerden birisi gizlice köye gitti.Geldiğinde üzücü haberi getirdi. Köyde kalan 33 kişi süngiilenerek öldürül
müş ve köyün aşağısında bir tarlaya bırakılmışlardı. Süngüyle öldür
melerinin sebebi ise, çevredeki köylerin ve dağdakilerin duytnamasıydı.
Ağlamalar sızlamalar günlerce sürdü. Yanımızda ekmek de yoktu. Aşa
ğımızdan askerler geçtiğinde çocukların ağlama sesleri duyulmasın di
ye, ağızları sıkıca tutulurdu. Dağlarda 10 güne yakın aç-susuz kaldık.
Sonra aşağı köylülerden birisi geldi ve operasyonların durduğunu, as
kerin geri çekildiğini ve a f çıktığını söyledi. Köyümüze geri döndük. Öl
dürülen kişiler, o tarlada toplu bir şekilde gömülmüşlerdi. Söylendiği
ne göre, onlar bir ihbardan dolayı öldürülmüşlerdi. Köyümüzün Seyit
leri, bölgenin ileri gelen aşiretlerine devlete karşı gelmeyin dememişler
diye bu kırım yapılmıştı. Aynı şeyler, H ozat’ta Ağuçan ve Kureşan se
yitlerine karşı da yapıldı. Ağuçanlardan bir kısım evlerinde yakılarak
öldürülürken, Kureyşanları ise Hozat D eresi’rıde vurdular... Sonra sür
günler başladı. Bizden amcalarım için Eskişehir’e sürgün karan çık
mıştı. Onlar daha Elazığ K esiri’de beklerken -tren buraya kadar geli
yordu-, kendilerine bir takım eşya vermek için yanlarına gitmiştik. Ora
da çok insan bekletilmekteydi. Tüm kadınlar traş edilmişlerdi; kendile
rine, bitlenmeye karşı yapıldığı söylenmişti. Saçlar kenarda bir yerde
toplanmıştı; kadınlar ise utançlarından yüzlerini kapatıyorlardı.
2.
“ Yaz ayı idi; 300-400 kişilik bir Haydaranlı erkek grubunu b
zim köyümüzün önünden M azgirt’e doğru götürdüler. Biz, Nazmi
y e ’nin Qıl köyünde otururduk. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra
bir o kadar büyük kadın ve çocuktan oluşan grubu bizim köyümüze
yerleştirdiler. Q ıl’da her aileye bir kaç Haydaranlı düşmüştü. Bunlar
eşya ve davarları ile gelmişlerdi. Sürgüne gideceklerini söylüyorlardı.
Dediklerine göre, erkekler yerleşmek ve aileleri için hazırlık yapmala
rı için önceden götürülmüşlerdi. En güzel elbiselerini giyinip gelm iş
lerdi; herhalde gerçekten de inanıyorlardı. Yedi veya sekiz gün bizim
köyde kaldılar. Normal hayatlarını sürdürdüler. Sonra başka yerler
den de birkaç kafile insan getirip, bizim köydeki Haydaranlılarla bir
likte alıp götürdüler. Çok zaman geçmedi; Qıl ’ın aşağısındaki tepenin

arkasında bulunan dere ağzında hepsini kurşuna dizdiler. Onların ba
ğırmaları gökyüzünü çatlatıyordu. Havada yalnızca insan ve elbise
parçaları gözüküyordu...Ö lüleri orada bıraktılar. Kimse yanaşmaya
cesaret etmiyordu. Bir ay kadar orada kaldılar ve kokudan kimse ora
dan geçemiyordu. H aydaranlılar’ın çoğunu böyle sürgüne gideceksi
niz diye teslim alıp kırdılar. Dediklerine göre, önce götürülen erkekler
de M azgirt tarafında kuşunlanmışlardı. ’ ’27
3.
“ 1937 yılında Mercan bölgesinde bir tek silah bile patlama
Olaylar bizim aşağımızda, Seyit Rıza gillerin tarafında oldu. Biz yal
nızca çatışmaları duyuyorduk. Kış geldiğinde bizim yöredeki insanlar
arasında bir tedirginlik başladı. Silah toplama ve askere alınma işleri
her bölgede beş-on kişilik jandarm a birlikleri ile devam ediyordu. Ki
mileri ilkbahar geldiğinde bu yörede de kırım yapılacağım söylüyordu.
İşte böyle biran da, herhalde Ocak ayında idi, Keçel Uşağı ’na ait Mansur köyünde, askere alma işini yapan 9 askerin öldürüldüğü haberi gel
di. Askerler köyde bir evde yemek yerken, köylülerin saldırısına uğru
yorlar. Bu saldırıyı da köylüler silahları olmadığından balta ve kazma
gibi şeylerle yapıyorlar. Keçeller buradan aldıkları silahlarla başka
olaylar da gerçekleştirdiler. Birkaç yerde devriye gezen jandarmaları
durdurup soydular. Sonra daha fazla silah ele geçirebilmek için Diz
Karakolu ’na baskın düzenlediler. Askerlerden bir onbaşı hariç, hepsi
teslim oluyor. Yalnız o onbaşı korkusundan kendi üzerinde bir el bom
bası patlatıyor. Karakol denen şeyi de zaten beş-on jandarm a bekliyor
du. Sonra Diz K arakolu’nu kurtarmak için O vacık’tan gelen bir bölük
asker Haremi Deresi ’nde pusuya düşürüldü. Bunlardan da altı tanesi
öldürüldü. D iz’de teslim olan askerler bölgedeki Pirlerin araya girme
siyle öldürülmeyip, Ovacık ’ta hükümete teslim edildiler. Bu arada aşi
retler de birbirleriyle görüşüp ittifaklar yapıyorlardı... O vacık’ın en
büyük karakolu Zeranik’te idi. Bütün silahların orada toplandığını
söylüyorlardı. Nisan ayının ortalarındaydı, karlar erimeden orayı da
basma kararı aldılar. Yüze yakın adamla, çoğunluk Keçel Uşağı ’ndandı, gidip orayı bastılar. Ellerinde en fa zla 20 silah vardı. Başarısız ol
dular ve Kürtlerden önemli bir silahşor burada vuruldu. Askerin gel
mesi an meselesiydi...M ayısın on biriydi. Askerler birden Mercan Bo
27 Hollanda Dersim Vakt’ı arşivinden alınmıştır.

ğazı ’m n girişinde olan Hopik köyünde göründüler. Artık kaçmanın za
manı gelmişti. Aslında babam ve bana kalsaydı biz bölgeyi çok önce
lerden terkedecektik. Fakat ne annem, ne de bizden şüphelenen isyan
cı aşiretler buna müsade ediyorlardı. Annem dizlerine vurup, malını,
evini ve akrabalarını bırakamıyacağını söylüyordu. Aşiretler ise, bizim
gidip teslim olacağımızı ve askerin önüne düşüp yer göstereceğimizden
şüpheleniyorlardı. Ama asker artık Hopik'teydi. Böyle durumlarda aşi
retlerin savaşçıları, aileleri ve malvarlıklarını korumaya almak için
dağlardaki vadilere gönderiyorlardı. Olayları yapanlar Axfanoz Vadi
s i’ne çekiliyorlardı. Bizler de M unzur D ağları’na çekilmeye başladık.
Asker gözümüzle görebileceğimiz bir mesafeden bizi izliyordu. Henüz
bir metreyi aşkın kar vardı ve onlar pusulardan korktukları için ağır
tempoyla, bölgeyi tarayarak ilerliyorlardı. Bizler yola düştüğümüzde
yanımızda elliye yakın hane vardı, ilk yaylaya vardığımızda beş yüzün
üzerinde insan olmuştuk. Çoğunluk kadın ve çocuk. Günde de ancak 3
veya 4 kilometre yürüyebiliyoruz... Üçüncü gündü ve biz Erzincan yay
lalarına gelmiştik. M unzur Dağlarının tam ortasındaydık. Grup iki ka
fileye ayrıldı. Küçük bir bölüm Koçgiri dağlarına doğru yola çıktı. Biz
ise, Erzincan 'ın M unzur eteğindeki Sürbafıan, Ergan gibi köylere gide
cektik Henüz sabahtı ve bizim durduğumuz yere bir elçi geldi. Bizim
kafilede kalan İsmail Ağa göndermişti. İsmail Ağa, babamı istiyordu.
B ir grup oluşturup, bizi izleyen askerlerle görüşmeye gitm ek istediğini
ve babamın da bu gruba katılmasını istiyordu. Babam kabul etmedi ve
çok kızdı. Buranın artık Mercan olmadığını ve İsmail Ağa ’m n ağalığı
nın da burada geçerli olmadığını söyledi. Elçi geri döndü. İsmail Ağa
12 kişilik bir grup oluşturdu. Grubunda biraz Türkçe bilen birisi de
vardı. Bu kişi, zamanında Erzincan'da çobanlık yapmış ve Türkçeyi
burada öğrenmişti. B ird e, nereden bulmuşsaf ?), İsmail A ğ a ’nın elin
de bir Türk bayrağı vardı. Askerlerin önünde yol gösteren Dile Xele İs
mail, Ağa ’nın kivrası oluyordu. Herhalde Ağa ona da güveniyordu. İs
mail Ağa, kivrası ve elindeki Türk bayrağı aracılığıyla askerlere, ken
disinin olaylara karışmadığını ve ehl-i muti olduğunu söyleyip, köyün
de kalan eşyalarını almasına izin verilmesini isteyecekti. O zamanlar
devlete karşı gelmeyenlere ‘ehl-i m u ti’ diyorlardı. Babam, ‘kendisinin
bayrağı ve askerin önünde gezen kivrası var, bizim neyimiz var?! ’ di
ye kızıp durdu... O gün fa zla yol alamadık. Sabah olduğunda aşağımız

dan gelen silah sesleriyle uyandık. İsmail Ağa ve adamlarını kurşuna
dizmişlerdi. Babam, hızla toparlanmamız ve hemen yola çıkmamızı
söyledi. Eğer asker bizi bu dağlarda yakalarsa, hepimizi öldürür diyor
du. Bir an önce Erzincan köylerine ulaşmak için yola çıktık... tik köy
lere ulaştığımızda, oraların da askerler tarafından tutulduğunu gör
dük. Veli Dede vardı, ağlamaya başladı. ‘Bizi kıracaklar’ diyordu. Ka
dınlar da ağlıyordu. Askerler, bizim çıkacağımız, tepeyi tarıyorlardı.
Çaresizdik. Hızla bir karar alındı: ilk önce genişlemesine davarları te
peye sürecektik. Böylelikle bizim sıradan köylü olduğumuza inanabilir
lerdi. Biz malı sürdük. Tepeye ulaştığımızda gerçekten de ateş kesildi.
Hayvanlar dereye indiler. Babam da küçük kardeşimi kucağına alarak
dereye indi. O, kafilemizde Türkçe bilen iki kişiden birisiydi. Bir süva
ri birliği ile buluştular. Onu arkalarına alıp götürdüler. Bizi de topla
yıp Ağbaba köyü önüne getirdiler. Bir saat sonra babam ve askerler
yanlarında ekmek ve yemekle geldiler. Günlerin açlığını çekiyorduk.
Babam askerlere, bizim sıradan köylü olduğumuzu, olaylarla alakamız
olmadığını ve bizim de eşkiyadan kaçtığımızı söylemişti... Bizleri civar
köylere dağıttılar. Uç-dört ay kadar orada yaşadık. Büyükler, Erzin
can ’da yapılmakta olan demiryolunda çalışıyorlardı. Sonra, herhalde
Eylül ayı idi, askerler gelip bizi toplamaya başladılar. Geldiğimiz köy
lere geri gitmemiz gerektiğini söylüyorlardı. Babam şüphelenmiş ola
cak ki, beni sakladı; herhalde neslimiz tükenmesin diye yapmıştı. Fakat
dayanamadım, ben de peşlerine takıldım. Değişik yerlerdeki insanları
Sürbahan ’da topladılar. Zini Gediği ’nden köylerinize gideceksiniz di
yorlardı. Bizden sorumlu yüzbaşı merhametli bir adamdı. Herhalde bir
bildiği vardı. Her 10 dakikada bir mola verdirtiyordu. Son molada Sür
bahan Karakolu ’ndan atlı askerler bize ulaştı ve müjde istediler. Kimi
leri şaşırmışlardı. Kırım bitmiş, bizlere a f çıkmıştı. Sonradan bizden
önce götürülen grupların Zıni Gediği önünde öldürüldüklerini duya
caktık. Bizi doğrudan Erzincan ’a getirdiler. Buradan da trenin geldiği
İliç ’e. Oradan da sürgüne; biz. ve bir başka Mercanlı aile Çankırı ’ya
gidecektik. ’ ’
4.
“Xormekliler (Hormekliler), N azm iye’nin Crnrak öyünde otu
rurlar. Aşiret tarihi, Varto, Bingöl ve diğer yörelerdeki X orm ekliler’in
hepsinin C ıw rak’tan dağıldığını söyler. Dersim içerisinde küçük bir
topluluk geriye kalmıştır. Aşiret üyelerinden Süleyman, bu yüzyılın

başlarında bölgenin güçlü ağalarından M uhammed ve Çarekanlı
Mustafa Ağa ’nın haraç alına girişimlerine karşı duruşu ile ün yapar.
Aşiret içerisinde sıyrılması da buna bağlanır. Ailenin ekonomik gücü
de bundan sonra oluşur. Artık ‘Ağa ’ olarak adlandırılan Süleyman ’nın
kardeşlerinden Haşan ve Bertal, ticaretle uğraşmaya başlarlar. Cıwrak tarıma elverişli olmadığından, hayvancılık temel geçim kaynağı
dır. Haşan Ağa ticarete, fazla ürünlerini E lazığ’da satmakla başlar.
Onun ölümünden sonra, Bertal bu faaliyetleri genişletir. O, katırlarla
Mazgirt, Malatya ve Diyarbakır gibi yerlere tuz, yağ, peynir götürür
ve buralardan da buğday, arpa gibi ürünler getirip Dersim ve Bin
g ö l’de satar. Bertal A ğ a ’tıın E lazığ’da orta-okıd okumuş olması onun
bu çalışmalarını kolaylaştırır. Yirmili ve otuzlu yıllarda bölge genelin
de artan isyanların ve ekonomik zorlukların yarattığı güvensizlik ve
soygunculuk, ticaretin de önemli ölçüde gerilemesine sebeb olur...
Bertal Ağa ve Nazmiye Hormekleri bölgedeki politik faaliyetlerden
hep uzak durmalarına rağmen, 1937 yılı ve sonrası gelişmeler onları
da içine çekecektir. C m raklı aileler de diğer köylüler gibi, yol ve köp
rü işlerinde mecburi çalışmak zorundadırlar. 1937’nin yaz başlangı
cından kışıtı düşmesine kadar, baskı altında sürdürülen bu zorunlu ça
lışmaya her aileden bir kişi katılır. Bu dönemde bölgedeki askeri bir
likler, ihtiyaç duydukları kimi şeyleri, Bertal Ağa 'dan kiralar veya sa
tın alırlar. 1938 yılının Ağustos ayında, yoğun askeri faaliyetlerin ol
duğu bir dönemde, Bertal Ağa, Nazmiye merkezine gider. Burada janadarmalar tarafından alınıp kışlaya götürülür. Sorumlu binbaşı, Ber
ta l’a, tüm sülalesi ile sürgüne gönderileceklerini söyler ve kendisin
den, köydeki ailesine, hazırlık yapmaları yönünde m ektup yazmasını
ister. Bertal Ağa, istemi yerine getirir: ‘Kimse kalmasın. Bir annem
kalsın. Herşeyi toplayıp gelin... Biz.i sürgün ediyorlar. K onya’da yer
verm işler...’. Aynı zamanda N azm iye’ye çağrılan m uhtarlar aracılı
ğıyla da, ‘tüm köylülerin 24 saatte yaylalardan inip, köylerinde sür
gün için hazır olmaları ’ istenmiştir. Askerler mektupla köye geldikle
rinde herkes hazırdır. Askerler hemen köye girmezler. Uç gün boyun
ca köyün etrafını sarar ve beklerler. Dördüncü günün akşamı yüzbaşı
ve beraberinde bir tabur köye girip Bertal Ağa ’nın evine giderler. Ber
tal Ağa ’nıtı evinde tüm ailesi ve yakınlarını toplar ve onlara mektubu
verirler, insanlar tereddüt ve şüphe içerisindedir, ama yazı B ertal’ın

yazısı olduğundan karşı koymadan uyarlar. Hızla son hazırlıklarını
yaparlar. Yalnız Bertal Ağa ’nın 100 yaşını aşkın annesi Dakoye, geri
de kalacaktır. Sabah erken Bertal Ağa ve erkek kardeşlerinin aileleri,
yanlarına alabildikleri eşyaları ile, janadarm alar eşliğinde yola çı
karlar. Nazmiye-Cıwrak arasında Dere Remedani ’de ilk önce insan
ların üzerindeki değerli eşyalar alınır: ‘Babamın evini götürüp kırdık
larında ben kocadaydım. Silemane Çe Api, öldürülen Sileman, bizim
kapının önünde ihtiyar kayınbabamın yanına oturdu. Dedi ki, ‘Bertal
E fendi’nin ailesinin hepsini kökten götürdüler. ’ Tabii onlar biliyorlar
dı, zaten bana söylememişlerdi. Ben ağladım, yola çıktım. Dediler ki,
‘Götürdüler, gitti, tew !’... C exi’deki bu Heso da birlikte gitmişti. O ve
M eme Kuriçi birlikte gitmişlerdi, çevirmişlerdi. Demişlerdi ki, ‘Çekip
gidin! Siz bunlardan değilsiniz, sizi beraber götürmeyiz■’ Mela Qali
bana anlattı. Dedi ki, ‘Erkeklerin hepsini halatlarla bağladılar. Kadınları-kızları öne sürdüler. O nlann hepsi mallarını, eşyalarını attı
lar. Çocuklarla birlikte o derenin içine soktular. A rtık ben gitmedim.
Tüfek, silah sesleri gelince ben korktum, ödüm koptu. Çığlıklar atarak
yere yuvarlandım. ’ Diyorlardı ki, Süleyman Ağa Oniki İmamların Du
ası ’m okumuş. Demiş ki, ‘Hepimizi götürüp İmamlar gibi şehit edecek
ler. ’ Onları götürüp kırdıkları dereye 'Dere Rem edani’ diyorlar. On
ları kırdıklarında kimse oraya gitmedi. Yok, yok, yok...K im se gitmedi
kardeş! H er yer karakollarla doluydu. Bırakmıyorlardı ki kimse Kims o r ’a gitsin... ’ Dere R em edani’de, Xorm ekliler’in iki ileri gelen aile
sinden, büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere, toplam 53 kişi öldürülür
ve cesetler üzerlerine gaz dökülerek yakılır. Bertal A ğ a ’run kendisi
Nazmiye ’de öldürülür. Olayları duyan anne Dakoye, aynı akşam inti
har eder. ‘Heme Suri diyordu ki, 'Getirip üstüste atmışlar, iki kişi de
hala yaşıyordu. Yaralıydılar, daha ölmemişlerdi. B ir kadın ile bir er
kekti. Erkek yaralıydı, topallıyordu. ’ Bir de esmer bir kadın, o da ya
ralıymış, daha sağmış. Üst üste atmışlar, gazlamışlar, ateşe vermiş ve
çekip gitmişler... Artık kimse gitmedi. Sel mi götürdü, ne oldu kimse
bilmiyor. ”2S
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Horm ekliler’in Nazm iye’de yaşadıklarının detaylı bir aktarımı Bertal Şiwan'ın
‘Xormek Aşireti ve Bertal A ğ a ' adlı yayınlanmamış çalışmasında vardır. Burada verilen
özet ve doğrudan yapılan alıntılar tamamen bu çalışmaya dayanmaktadır.

TÜRK ULUSAL TA R İH İ Ve 'K Ü RT' HAYALETİ
Nazmi Sevgen 1937 ve 1938 yılında D ersim ’de görevli askeri yet
kililerden birisiydi. Sevgen, 1937 yılında yapılan herekat sırasmd (a d a 
ha çok istihbarat ve kontra faaliyetleriyle tanınır. En önemli başa msını,
o dönemde D ersim ’de yaşayan, sayılı bilgeç kişilerden birisi v e dire
nişin lideri Seyit R ıza’nın yakın danışmanı olarak bilinen Aliş ir Efendi’yi (ve eşi Zarife H anım ’ı), yine Seyit R ıza’nın kuzeni olar ı Rayber
aracılığıyla öldürtmesiyle sağladı. Rayber, işi gerçekleştirdiğ inin kanı
tı olarak A lişir’in başım Nazmi Sevgen’e götürdü. Kanlar iç indeki ba
şın fotağrafını da büyük olasılıkla yine Sevgen çekti.
Sevgen, bu fotoğrafı ilk kez 1950 ve 1951 yıllarında ' Tarih D ün
yası ’ adlı dergide Dersimliler ile ilgili yazdığı makaleleri .nde yayınla
dı. ‘Yakın Tarihin Esrarla Örtülü H adiseleri ve Koç giril .i A liş ir ’, ‘Ya
şayışları Şimdiye Kadar Gizli Kalmış B ir Aşiret: Zazalc ir' gibi başlık
lar altında yazdığı m akalelerinden, onun D ersim ’de o lduğ,u süre bo
yunca askeri faaliyetler dışında, yoğun etnografık ve »tarihi çalışmalar
ile meşgul olduğu anlaşılıyor9. Sevgen, D ersim ’de to p la d ığ ı bilgi ve
belgeleri, yazılarında, K ürtler’in Türk irfana mensup olduklarını kanıt
lamak için kullandı.
Kürt bölgelerinde görev yaptıktan so>nra tarih ?Janında çalışma ya
pan ilk asker Sevgen değildir. Kendisinden öncy aynı çiz;gide, 1932
yılında Tuğgeneral Süleyman Sabri Paşa , ‘ Van Tarihi ve K ü rt Türkleri Hakkında incelem eler' -, 1933 yılında A lbay M. Rıza ‘B enlik ve Dilbirliğim iz’', 1937’de Kurmay Binbaşı Burhan Ö zkök ‘Osnuınlı Devrin
de Dersim isyanları keza askeri okul m ezunu K adri Kem;a! Kop 1938
yılında 'Araştırma ve D üşüncelerim ’ adlı kitapları yazm ışlardır. Tüm
bu çalışmalarda bölgenin genelinde yirmili ve otuzlu yıllarda yapılan
ve bizzat kendilerinin de tanık oldukları askeri, harekatlar ve sonuçlan
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S evgen’in konu ile ilgili adı geçen ve diğer yazılan için bkz. T arih Dünyası 8
13, 21; Sevgen görüşlerinin toplam ını 1945 yılında ’Z azalar ve K ızılbaşlar' başlığıyla
sunduğu raporunda da bulm ak m üm kündür (bkz. Alevi A raştırm alan, 1); Sevgen hak
kında verilen bilgiler, kısm en M ehm et B ayrak’ın D ersim i’nin 'H atıratım ' adlı kitabına
hazırladığı notlardan (s. 257) alınm ıştır.

hakkında her hangi bir bilgi bulmak mümkün değildir. Bunun yerine
bu çalışmalar, Kürt olarak bilinen topluluğun aslen Türk olduğunu id
dia eden ve bunu halka benimsetmek için uygulanması gereken yön
temler hakkında fikirler içermektedir.
Bu yazarlar, Kürtleri, Zaza ve Kumıanc olarak iki kola ayırmak
gereğine inanıyorlardı. Onlara göre, dil ve kültür düzeyinde birbirin
den önemli farklılıklar gösteren bu iki grup ya dolaylı olarak Türk kökenlilikleri kanıtlanmış olan Sümer, Urartu, Haldi, Hitit, Guti ve PartSasanilerden, ya da doğrudan 11. Yüzyıl sonrası Horasan’dan göçeden
Türkmen aşiretlerinden gelmekteydiler. Dilleri ve geleneklerinde ba
rındırdıkları eski Türkçe kelimeler ve halen yaşattıkları Şamanist inanç
ve gelenekler bunun en önemli kanıtlarım oluşturmaktaydı. “Zazalar,
Lo Türklerinden Dumbeli Yezidi soyundan ve Hati-Halti ülküsünü ya
şatan eski Tiirkler’dendirler. Dilleri de aslııu değiştirmemiş çok eski
bir Türkçe, birbirinden çeşitli lehçeleri vardır. ’,3°
Zaza ve K urm anclar’ın Türklükten uzaklaşmaları OsmanlI’nın po
litikaları sonucuydu. O sm anlılar’ın baskıcı ve bölgeye yönelik yanlış
politikaları onların dağlara çekilmeleri ve burada inançlarından ötürü
Iran ve Arap kültürünün etkisine girmelerine ve Türkçe’den uzaklaş
malarına sebep olmuştu. Bilhassa onaltıncı yüzyılda Yavuz Sultan Se
lim ’in Alevi Türkm enler’e karşı politikası, onları dağlara ve İran’a yakınlaştırmışdı. Yine 19. yüzyılda imparatorluğun bölgede ayrılıkçılığı
teşvik eden politikaları Hamidiye Alayları olgusu gibi- onların bu po
litikadan pay almak için kendilerine Kürt demelerini sağlamıştı: ‘ 'Son
raları tedbir olarak ‘Ne Tilrkiiz, ne Tiirkmeniz, ne O sm anlıyız’ demek
zorunda kalmışlar; ‘Kürdiız ’ deyip bir yana çekilmişlerdir. Gerçi böy
lelikle hayatlarım kurtarmışlarsa da, buna karşı benliklerini kısmen de
olsa kaybetmişlerdir. ” 31
Her ne kadar bu topluluklar, Cum huriyet’in kuruluşuyla birlikte
Türklüklerini hatırlam aya başlamışlarsa da, Türk kültüründen yüzler
ce yıl ayn kalmış olmalarının getirdiği sorunları aşabilmek için kültü
rel ve sosyal alanlarda daha sıkı çalışmak ve halkı bu konularda sü
30 Rıza: 13.
31 Süleyman Sabri: 29.

rekli aydınlatmak gerekiyordu. Bunun için onlara Türkçe öğrettikten
sonra, tarihlerini de yeniden öğretilmeliydi. Bunu da gerçekleştirebil
mek için ilk önce onları Türk kültüründen uzak tutan aşiret yaşam lan
ve ağa ve seyitlerin hükmünden kurtarmak şarttı.'2
Askerlerin otuzlu ve sonrası yıllarda yaptıkları bu tür çalışmalar,
aynı zamanda Cumhuriyet ideolojisinin temellerini de oluşturacak,
yüzyılın başlarından itibaren kendisini toplum üzerinde artan etkisiyle
gösterecek iki gelişmenin ürünüdür. Bunlardan ilki; ittihat ve Terakki
ile birlikte batıcı(reformcu) ordu mensuplarının kendilerini devletin
varlığının tek teminatı olarak görmeleri ve doğrudan imparatorluğun
geleceğini yönlendirme çabalan; İkincisi ise, bu çabalann artan şekil
de gelişen Türk milliyetçiliği fikirlerinin etkisine girmesidir. 1911 yı
lında kurulan ve Türk milliyetçiliğinin gelişiminde önemli düşünsel ve
politik rol oynayacak ‘Türk O cakları’ adlı derneğin Mekteb-i Tıbbiye
Askeriye öğrencileri tarafından kurulması, bu karşılıklı etkileşimin he
nüz başlangıç döneminde somutlaşan bir örneğidir.”
İmparatorluğun dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ku
rulmasına öncülük yapan M ustafa Kemal, bu süreci bizzat kendisinde
temsil etmekteydi. Kemal, henüz genç bir subayken, ittihat ve Terak
ki’nin en aktif taraftar kitlesini bulduğu ordu içinde, Türk milliyetçi fi
kirleri savunan radikal kanada mensuptu34. O, 1918 sonrası süreçte po
litik gücünü sağlamlaştırdıkça, bu yönlü fikirlerini de somutlaştıracak
tı. Cumhuriyet içinde tek otorite olduğunda, tarih çalışm alanna da el
atarak, Türk O caklan bünyesinde uzun zamandır dile getirilen fikirle
rin sistemleştirilmesi için başlangıç yapılmasını isteyecekti. Bizzat
kendisinin yönlendirmesiyle oluşturulan ‘Tiirk Tarihi Tetkik H eyeti’
(1935’den itibaren ‘Türk Tarih K urum u’ adını alacak), 1930 yılının
32 Bir örnek için bkz. Rıza (s. 28): “Sunn'derde tarikat şeyhleri, KızılbaşUır’da da
dede denilen bir sürü bilgisiz ve müteassıp topluluk asırlarca ahiret ve cennet vaatle
riyle halkı soym uş, hüküm et içinde ruhani birer gizli hüküm et kurmuşlardı.
33 Bkz. Ziircher (1987): 142; Hanioğlu, Türkçülük fikirlerinin subay-ordu içinde
taraftar bulm asını 1906’ya kadar götürür. Ona göre, Türkçülük akım ındaki devrimci
(m üdaheleci) karakter, reform cu asker ve entellektüellerin buluşm asıyla oluşm uştu (s.
212).

34 Z ürcher (1987): 98.

sonlarında ‘Tiirk Tarihinin Ana Hatları ’ adlı ürünü yaratacaktı” . ‘Tiirk
Tarih T ezi' olarak tanınan bu tezle, tarihte bilinen tüm geçmiş mede
niyetler ve bunları yaratan halklar Türkler’e (Orta Asya’ya) bağlana
caktı. ‘Tarih T ezi’nden kısa bir süre sonra buna paralel olarak gelişti
rilen 'Güneş-Dil Teorisi’ ile de medeniyet dillerinin hepsinin, özellik
le Hint-Avrupa dilleri olarak adlandırılan Ari dillerinin kökenlerinin
Türkçe olduğu ispatlanacak^.36
Kökenleri 1910’lara kadar giden bu teorilerin yirmili yıllann sonun
da sistemeleştirilmesindeki amaç, din yerine dil üzerine kurulmuş bir
kimliği benimseyen, kökenini, o sıralarda kendisiyle çok yönlü bir he
saplaşmanın yapılmakta olduğu islami-Osmanlı geçmiş yerine Batı me
deniyetiyle ırksal ve tarihsel köken birliğinin bilincine varmış ve bu yüz
den Batılılaşmaya açık, kendi medeniyet kökenlerinden gurur duyabile
cek bir Türk vatandaş tipini yaratmaya yönelikti: ‘‘Bununla, milletimi
zin yaratıcı kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve
karakterinin esrarını ortaya çıkarmak. Türkün özellik ve kuvvetini ken
dine göstermek ve milli gelişmemizin derin ırki köklere bağlı olduğunu
anlatmak istiyoruz. ’ ’37
"Türk Tarih Tezi” bu çabaların bir ürünü olarak oluşturuldu ve dışarı
dan bakıldığında gerçek dışı niteliği rahatça görülebilecek bu anlayış, ba
sit algılamalara müsait bir sunumla ve sürekli tekrar yoluyla, eğitim alanı
başta olmak üzere çok yönlü çabalarla topluma aktarılmaya başlandı38.
Çıkış olarak doğrudan Kürtleri hedeflememesine rağmen39, pratik
35 Bkz. Üstel: 336-7; Mustafa Kemal’in tarihe olan ilgisi ve bu çalışmalarda belirleyici
rolünü Afet İnan anılarında aktarır. Bkz. Berktay (s. 51) ve Alıcı (222).
36 Her iki tezin oluşumu ve uygulanışı hakkında ilk eleştirisel çalışma Beşikçi’ye (1986)
aittir. Daha pozitif yaklaşımlar için bkz. Alıcı (s. 221): "...insanlara ortak ve tarihsel bir kül
tür inancı vermek için bir çaba. ” : ve Berktay (s. 50, 53): "... Türklerin geçmişini Anadolu ile
bağlantılı yapabilmek için bir 'savunma tezi olarak ve Türklerin Anadolu öncesi yaşamları
nın barbar olmadığını kanıtlamak için geliştiriliyor."
37 Türk Tarihinin Ana Hatları: 25.
38 Bu tür teoriler, bilhassa eğitim aracılığıyla genç nüfusa değişik biçimleriyle akatanlmaktadır. Tezlerin bunun yanısıra Türkiye’deki politika ve Türk kimliği üzerinde de derin et
kisi vardır. Bu konular hakkında detaylı bir çalışma için bkz . Copeaux; ayrıca bkz. Beşikçi
(1986): 237-249; Alıcı: 230; ve Berktay: 60.
39 Beşikçi (1986), bu teorilerin Kültlerin adlarının resmen silinmesinden sonra ortaya
çıktığını belirtir ve amaçlarının da, "Kürtleri kendi tarihlerinden utandırıp Kürtlüğü reddet
meleri ve Türkleşmeleri" olduğu yorumunu yapar. Beşikçi’ye göre, Güneş-dil tezleri de aynı
amacı Kürt diline karşı taşımaktaydılar, (s. 82-4)

te bu tezlerin en büyük kurbanı, Türkiye sınırlan içerisinde yaşayan
ama, Türk olmayan yerli nüfusun çoğunluğunu oluşturan Kürtler oldu.
Bunu olanaklı kılan ve kolaylaştıran birbirleriyle ilişkili üç önemli ne
den vardır. Birincisi, Kürtlerin Osmanlı ve Cum huriyet’in onlan deği
şik açıdan biçimlendirme girişimlerine karşı, muhalefetlerinde hep başansızlığa uğramış olmalanydı. Kürtler, 1800’lerden bu yana sürekli
ayaklanm alanna rağmen hiçbir zaman İmparatorluğu veya Cumhuri
yeti cidden tehdid edecek askeri ve siyasi örgütlenmeyi yaratamamış
lardı. İkinci neden, geleneksel Kürt kimliğinin aşiret olgusuyla olan
derin birlikteliğiydi. Kürt kimliği aşiret ortamı dışında etkisini yitir
mekte, kısa zaman içerisinde dış olgulann etkisine girmekte ve onlar
la uyuşumu çoğu kez geçmiş kimliği kendisine yabancılaştırmakla
sağlamaktaydı. Bu olgu, geleneksel Kürt yapısı içerisinde yükselen ve
ya ayncalıklı olan ağa ve seyit-şeyh gibi tabakalann kendi geçmişleri
ni farklı ırksal kökenlere bağlam alannda sık sık görülmekteydi40. Her
iki olgu ile ilişkili son neden ise, Cumhuriyet yönetici ve düşünürleri
nin, daha fazla toprak kaybetmemek için, misak-i milli sınırlan içeri
sinde yaşayan Müslüman olmakla birlikte Türk olmayan topluluklan,
özellikle Kürtleri, Türkleştirilebileceklerine olan güçlü inançlanydı.
'Türkleştirm e’ fikirlerinin filizlendiği İttihat ve Terakki dönemin
den, bunlann resmi devlet politikası haline gelecekleri Cumhuriyet dö
nemine geçişte, bu yönde çalışm alanyla tanınan iki düşünürü anmak
gerekiyor. Bunlardan ilki, Kürt kökenli olmasına rağmen, Türkçülük
düşüncesine önemli katkılar yapacak Ziya Gökalp idi. Gökalp, bizzat
kendi şahsında, bir ulusa bağlı olm a hissinin terbiye ve yetiştirmeyle
geliştirilebileceği örneğini vermekteydi. O, 1923 yılında yazdığı bir
makalesinde bu durumu şöyle ifade etmekteydi: “...atalarımın Kürt
veya Arap bölgelerinden geldiğini keşfetseydim bile, Türk olduğuma
olan inancım sarsılmazdı. Çünkü sosyolojik eğitimim bana, ulus olgu
sunun yalnızca terbiyeden (yetiştirmeden) ibaret olduğunu öğretmiş
tir. ”4' Düşünsel boyutta Gökalp kadar olmasa da, Kürtler üzerine yaz
dığı bir kitapla anılacak insanlardan birisi de, İTC sonrası ilk Türkçü
40 Daha çok kendini Arap soylarına bağlamakla gösteren bu olguya örnekler için bkz. Şerefname; Nikitin (s. 262); Christoff (s. 18); Djewad (s. 326-7).
41 Gökalp (1959): 44.

lerden olan Naci İsmail Pelisten idi. Pelisten, 1918 yılında Dr. Friç
(Fritz) adı altında çıkan 'Kürilerin Tarihi ve içtimai T etkikat’ adlı ki
tabın yazarıydı42. Pelisten, kitabında Kürtçe denilen dilin ne kadar kar
m a bir dil olduğunu, kelimelerin çoğunun başta Türkçe olmak üzere
Arapça ve Farsçadan alındığını iddia etmekteydi. Pelisten, tezlerinin
etkisini arttırmak için bir Batılı adıyla.yazma yöntemine başvurmuştu.
Onun Dr. Friç adı altında yazdıkları, kendisinden sonra konu ile ilgi
lenmiş aynı akımın takipçileri tarafından tartışılmaksızın sürekli alıntı
yapılan bir kaynak olacaktı.”
Gökalp ve Pelisten’in fikirleri, 1920’li yıllarda milliyetçi politika
cılar, düşünürler ve askerler tarafından mutlaklaştırıldı. Said İsyanı
sonrası, 1925 yılında hazırlanan Şark İslahat Planı etrafında yapılan
tartışmalar ve sunulan raporlar da bu fikirlerin politikalar üzerinde ne
kadar etkili olduğu görülmektedir. Dönemin Meclis Başkanı Abdülhaluk Renda raporunda, yürütülecek politikayı şöyle ifade etmekteydi:
‘ ‘Elimizde kalan Türkiye arazisinde iki milletin aynı ırktan ve selahiyetle hakim bulunması imkanını katiyyen görmüyorum. Binaenaleyh
bütün memlekette Türk nüfuz ve nüfusunu hakim kılmağı fa rz ve zaru
ri görüyorum .,,4J Benzeri görüşler Türk O caklan’nın 1926 kurultayın
da İshak Rıfat tarafından da tekrarlanacaktı: “Kürdün tarihi yoktur.
Kürdün tarihi Türk tarihi ile karışmıştır. Kürtçe denilen lisan yok
tur...Kiirdiin lisanı, tarihi, ananesi olmadıktan sonra ve yalnız bol bol
vahşeti olduktan sonra Kürdii temsil etmenin ne ehemmiyeti var. Kürt
ler gayet kolay temsil edilebilirler. ” 45
Dönem boyunca, Türk Ocakları bu misyonu gerçekleştirebilmenin
yöntemi üzerine fikir üreten ana merkezlerden birisi oldu. 1928 yılın
da Yahudi asıllı Mois Kohen’nin (Tekin Alp), Türk Ocaklarına sundu
ğu ‘Türkleştirm e’ adını taşıyan raporu, ‘gayr-i Türk unsurların asimi
lasyonu ’ konusunda geliştirilmiş saptamalar içermektedir. Kohen, va
tandaşların millileştirilmesi başka ülkelerde gerçekleştirildiğine göre,
Türkiye’de de gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. O ’na göre, Türk
42 Yazar hakkımla bilgiler için bkz. Bayrak (1997): 10.
43 Bir örnek için bkz. Süleyman Sabri (s. 61): "Dr. Fritz esasına uygun olan bu hükmüne
göre, mevcut Kürtçe kelimelerin üçte ikisi eski Türkçe ile Osmanlıcaya aittir. ’’
44 Renda: 458.
45 Üstel: 202.

olmayan toplulukların türkleştirilebileceklerinin en iyi örneğini yakın
zaman önce Türkiye’ye gelen Balkan kökenli göçmenler oluşturmak
taydı. Türklerle müslümanlıktan başka paylaştıkları hiç bir ortak yan
lan olmayan bu grupların, kısa zaman içerisinde kendilerini Türk ola
rak nitelemeleri, Türkiye’de yaşayan Kürtler, Araplar, Çerkezler ve
Lazlar gibi topluluklar içinde geçerli olmalıydı. Kohen, kişinin m illi
yet değiştirmesinin ancak eskisinin cehalet ve geri olduğu fikrini be
nimsemesi ile mümkün olduğunu ve bunu geliştirecek zihniyetin de
derin bir terbiye ile gerçekleşebileceğini belirtmekteydi. O ’na göre, di
le burada önemli bir görev düşmekteydi. Türkçe’nin resmi dil olmanın
ötesinde, onu bu gruplarda anadil haline getirmek gerekmekteydi.46
Kürt bölgeleri, Türk O caklan’nin özellikle ilgilendikleri alanlar
arasmdaydılar. Ocaklar, bu vilayetlerde 1927 yılında kurulan Umumi
M üfettişlik bünyesinde çalışm alar yaptılar. T ürk O cakları’nın
1927’den 1931 yılına kadar bölgedeki çalışm alan, Aleviler, Kürtler ve
bilhassa Dersim ile ilgili yazılan ile tanınacak Prof. Haşan Reşit Tankut sorumluluğunda yapıldı. 1891 Elbistan doğumlu Tankut, Türk
O caklan Bölge Müfettişi sıfatıyla bu görevi sürdürdü. O, 1931 yılın
dan itibaren milletvekilliği yanısıra Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi’ni yaratan ekip içerisinde Kürtler konusunda uzman sayılabilecek
az sayıda kişiden birisiydi.
Tankut, Şark M ıntıkası Türk O caklan Müfettişliği adına Umumi
Müfettişliğe ilk raporunu temmuz 1928’de ‘Türkleştirme’ adı altında
sundu. îlk kez resmi bir raporda, Kürtler’i oluşturan Zaza ve Kurmanc
toplulukların karakterleri, bunlar arasında ve içindeki farklılıklar sis
temli bir şekilde işlendi. Kürtler’in yaşadıklan bölgelerin yapılanna
göre kategorize edildikleri bu çalışmada, onlann farklı kesimlerinin
nasıl Türkleştirilebilinecekleri üzerine de fikirler verilmektedir. Daha
ilk raporunda bile, Tankut’un, ‘Z a m la r ’ adı altında işlediği Dersimliler’e olan özel ilgisi dikkati çekmektedir. Konu ile ilgili genel fikirle
rini bir çok kez tekrarlıyacak olan Tankut’un, Dersimliler hakkındaki
düşüncelerini 1932 yılında Jandarma Umum Kumandanlığı tarafından
yayınlanan 'Dersim ’ adlı kitapta ve 1935 yılında ism et İnönü’nün böl

46
Kohen’in ve dönemin diğer bir takım önde gelen düşünürlerin konu hakkında görüşle
için bkz. Bayrak (1993): 524-574.

geyle ilgilenmesi üzerine, o ’na gönderdiği ‘Zazalar Hakkında Sosyo
lojik Tetkikler’ adlı çalışmasında bulm ak mümkündür47.
Tüm yazılarında, Tankut, ısrarla Z azalar’ın Kurmanclar’dan tama
men farklı olduklan ve Kurmanclardan çok daha erken Türkleştirilebilecekleri fikrini savundu. Tankut’a göre, Zazalar’ın kulandıklan ‘kırma
dillerinde ’ Türkçenin belirgin etkisi; dinsel ve sosyal geleneklerinde es
ki Türkler’in değerlerinin halen korunması, onlann, özellikle dinsel
ayinlerinde halen Türkçeyi kullanan A levi Zazalar’ın, Türklük’ten çok
uzak bir zaman önce aynlm adıklannı göstermekteydi48. Görüşlerini de
taylı tarihi ve folklorik bilgilerle destekleyen Tankut, son yüzyılda ar
tan şekilde Kürtlüğe kayan bu topluluğu, yemden ‘ilmen ve harsen feth
etmek gerektiğini’49 savunuyordu: “Cumhuriyetin feyzi ile bunların vic
danlarında azçok bir m illiyet heyecanı başladığına şüphe yoktur. Genç
leri biraz samimi, yaşlıcalar sahtekar, kendilerinin Horasanlı Türk ol
duklarını Cumhuriyet idaresi sayesinde bu hakikata erdiklerini sık sık
söylerler. ” 50 Bu ‘dağlı Türklere’ tarih bilincinin verilmesinin önemine
değinen Tankut, onlara, ilerliyen bir medeniyete bağlı olmak ile kendi
geri durum lan arasındaki farkın da sürekli hatırlatılması gerektiğini
öneriyordu: “M aksada hadim ilmi tarihi eserler için ikramiyeli müsa
bakalar tertüp edilmelidir. Mesela Zazaların veya Oğuz Türkmenleri
nin seyr-i tarihlerini, yaşanmış medeniyetlerini, isticalelerinin sebeple
rini bilmek, Kızılbaş Zazalar’ın ruhunu terennüm etmek elbette ki çok
faydalı şeylerdir...Türk Ordusunun kudretini, Türk memurlarının hış
mını daha doğrusu Türkiye ’nin bu dağlıklardan ibaret olmadığını gös
terir milli kalemleriyle mücehhez seyyar sinama aletleri kullanmak ve
sonra bir de kendi hayatlarını film e çekerek kıyase ettirmek. ” 51
47 ‘Dersim’ adlı çalışma dışındaki yazılar için bkz. Bayrak (1993 ve 1994).
48 Örneğin bkz. Tankut (1961): ‘‘Okul tamamiyle layık olmalıdır. Dersimli çabuk uygarla
şır, tab’an medenidir, çabuk Türkleşir çünkü dili Türk fonetiğine uyar. ” s. 229; Buna yakın gö
rüşleri, aynı dönemlerde Dersim üzerine başkaları tarafından hazırlanmış raporlarda da görmek
mümkündür. Bunun için bkz. Renda (s. 457, 461), Vali Cemal ve İbrahim Tali’nin raporları
(Dersim: 202 ve 213). Genelde Zazalar hakkında bu tür fikirleri öne süren 1lk kişi, bildiğimiz ka
darıyla Ziya Gökalp’di. Gökalp, Cumhuriyet öncesi dönemde Kürtler hakkında yazdığı kitabın
da, Zazalann ‘milli harslarının zayıf olmasından’ dil ve kültür alanında yeni ortamlara kolay
uyum sağladıklarını belirtiyordu. Bkz. Gökalp (1975): 27.
49 Tankut (1928): 521.
50 Tankut (1928): 517.
51 Tankut (1928): 521-2.

Tankut, bu fikirlerini hazırladığı raporların yanısıra, Türk Ocaklan ’nda yapılan konferanslar aracılığıyla da yaydı. Onun düşünceleri,
otuzlu yıllarda Dersim ve Zazalar hakkında askerler tarafından yazılan
kitaplarda tekrarlandı. Bu yıllarda genel Kürt politikasını belirleyen ve
uygulayan Ordu olduğundan, Kürtler’in tarihlerini yazmak da askerle
re düşmekteydi. Nazmi Sevgen de, bu tarihçilerin ikinci kuşak grubun
da yer almaktaydı. 'Ü stadı’ olarak andığı Tankut’un, onu ne kadar etkiliğini 1950 ve 51 yıllarında D ersimliler hakkında yazdığı yazıların
da görmek mümkündür.52
Hem Sevgen, hem de kendisinden önceki askeri yazarlar tarih yaz
mayı, Schieder’ın saptamasıyla, bir ulusal görev olarak algıladıkların
dan ulusal çıkarları korum ak için kullandılar53. Bu yüzden, bizzat için
de yer aldıkları operasyonların toplu kirim boyutları hakkında hiç bir
şey yazmadılar. Onlar için bu harekatların amacı, Cumhuriyetin ola
naklarından yararlanm ak ve medenileşmek isteyen bölge halkını bun
lardan uzak tutan, onu korku ve şiddet aracılığıyla kendi çıkarları için
kullanan ağa ve seyitlerden kurtarmaktı. Çalışmalarında sıkça tekrarla
dıkları bu fikirlerin etki alanı yalnızca ordu elemanları ve yöneticiler
le sınırlı kalmadı.
‘K Ü R T ’ HAYALETİN YANSIMASI:
M EHM ET ŞERİF FIRAT Ve EKOLÜ
Sait Kırmızıtoprak 1938 yılında Dere Remedani’de öldürülen Hormekli Bertal A ğa’nın ailesinden kurtulan sayılı insanlardan birisiydi.
Annesi (Bertal A ğa’nın kızı) bir başka köyde evli olduğundan, öldürü
len grubun içinde yer almamaktaydı. Dedesi Bertal Ağa ve ailesi öldü
rüldüğünde Sait Kırmızıtoprak Uç yaşındaydı. Hormekli Sait, öğrenci
lik döneminde Kürt ulusalcılığı ve sol düşüncelerle tanıştı. 1959 yılın
da 49’lar adı ile anılan grupla birlikte tutuklandığında, değişik sosyal
ve siyasal kökenli insanlardan oluşan grup içerisinde, şol kanatta yeralmaktaydı. Hapisten çıktıktan sonra 49’lar grubuna mensup kişilerin
büyük bölümünün yaptığı gibi, ulusalcı çalışmaları terketmedi, hekim
52 Bkz. Sevgen, Tarih Dünyası, n. 11: 466.
53 Schieder: 7.

liğinin yanısıra politik çalışmalarına devam etti ve M ustafa Barzani
tarafından yürütülen isyana destek için Irak’a geçti. Burada Barzani
hareketinin başarısının etkisiyle, Türkiye’de de silahlı bir Kürt direni
şini örgütleyebilecek bir parti yaratmaya çalıştı. Öldürüldüğü 1971 yı
lından bir yıl önce Dr. Şivan adıyla, ‘Kiirt Millet Meselesi ve Irak Kürdistanı ihtilali ’ adlı bir kitabı çıktı. Kitabında, Cum huriyet’in Kürt po
litikasını sert bir dille eleştiren Kımuzıtoprak, genişçe işlediği Dersim
37’yi ‘Kürt milli direnme hareketi’, 38’i ise bir 'jenosid' olarak nite
lendirmekteydi.54
Yakın Kürt tarihinin önemli kişilerinden birisi olmasına rağmen,
Dr. Şivan’ın bir Hormek aşireti üyesi olduğu ve Hormeklilerin Nazmi
ye’de 1938 yılında yaşadıkları kırım fazla kişi tarafından bilinmez, ilk
baskısı 1948 yılında yapılan, Hormek aşiretinin ve bölgenin Alevi aşi
retlerinin tarihinin işlendiği ‘Doğu tileri ve Varto Tarihi ’ adlı çalışma
da da, Hormekliler’in Nazmiye kolunun 1938’de yaşadıklarından bah
sedilmez. Oysa ‘Varto Tarihi’nin yazan M ehmet Şerif Fırat’ın aşireti
nin bu kesimiyle yakın ilişkileri olduğu bilinmektedir55. Kısa zamanda
üne kavuşan ve şimdiye kadar beş baskı yapan bu kitapda, aynı şekilde
1921 Koçgiri, 1926 Koç Uşağı, 1930’da Pülümür’e yapılan harekatlara
da hiçbir şekilde değinilmemiştir. 1937-38 yılında Dersim ’de yaşanan
olaylar hakkında ise bir kaç cümlenin ötesinde her hangi bir bilgi bul
m ak mümkün değildir. Buna rağmen kitabın ününün kaynağı nedir?
M ehmet Şerif Fırat, 1930’h yıllarda sistemleştirilen Türk Tarih Tezi’ni bölge kökenli bir Alevi olarak ‘Varto Tarihi’ çalışmasıyla tekrar
layan ilk kişidir50. Fırat, kitabının önsözünde bu etkileşimi açıkça yan54 Kırmızıtoprak (1975): 89, 98; Dr. Şivan’m yaşamı hakkında bilgiler için bkz. Bertal Şi
van ve Dr. Şivan’m kitabının 1997 Stockholm baskısı.
55 Fırat, Bertal Ağa’lan 1925 yılı Şeyh Said İsyanı’na karşı örgütlemeye çalışmıştı. Bkz.
Halit Fırat: 21.
56 Mehmet Şerif Fırat’tan önce, bu tezlerin etkisini yansıtacak ilk Kürt Dr. Şükrü Mehmed
Sekban’dır. 1908-1923 arası faal olan Kürt ulusalcı örgütlenmelerde adı sıkça duyulan Sekban,
Cumhuriyet sonrası bu faaliyetlerinden uzaklaştığında, bu yalnızca bir siyasi fikir değiştirme ola
rak kalmayacaktı. Sekban, 1933 yılında yazdığı bir broşüründe, bu değişimin eski bir Kürt ay
dınında ne kadar köklü olabileceğini de gösteriyordu. Artık Kürtler’in ve Türkler’in aynı ırktan
olduğuna inandığını aktaran Sekban, kendi amaçlarının da Kürtler’i cehaletten kurtarmak oldu
ğunu ve bunun ise şimdi kardeş bir dil olan Türkçe ile yapıldığını ve bu yüzden bunun destek
lenmesi gerektiğini savunmaktaydı. İleride, başka Kürt kökenlilerce sıkça tekrarlanacak bu fikir
lerin, geniş bir işlenişi için bkz. Sekban.

sumaktadır: “Tarihin ilk devirlerinden haşlayarak, en çok Selçukiler
çağından 1928 yılm a kadar doğu illerimizde cereyan eden tarihi olay
ları içine alan hu kitabı yazmağa beni zorlayan biricik iilkü, gerçekte
asil Türk kanını taşıyan ve Türk oğlu Tiirk olan Varto halkıyla doğu il
lerimizin çeşitli bölgelerinde oturan Türk ve Türkmen boylarına men
sup halkın, bu çiftçi köylümüzün halen Kormanci ve Zaza dil hamurla
rıyla konuşmaları derdi olmuştur. Ben bu eserimle, bu yurttaş ve kan
daşlarımın fikirlerini daha fazla aydınlatacak ve onlara gerçek soy ve
dilleri hakkında geniş bilgiler sunmaya çalışacağım...arslanlar yatağı
doğu illerimizin, dünyanın kuruluşundan beri Türk’ün özyurdu olduğu
nu tarihi kaynaklara ve gerçekliğe dayanarak ispat etmiş bulunmaktat »57
yım.
Fırat’ın kitabında bölge insanının Türklüğüne dair verilen teoriler,
1930’lı yıllarda konu hakkında yazılmış kitapların özetinden ibarettir.
Bunun için ‘Varto Tarihi’ adlı çalışmada kullanılan kaynaklar ve yapı
lan alıntılara bakmak yeterlidir. Mehmet Şerif Fırat kitabında bölge
halkının tarihini yoğun şekilde Kadri Kemal Kop ve M. Rıza gibi asker
kökenli kişilere; Besim Atalay, Ahmet Refik gibi Türk Tarih Tezi’ni
yaratan grup içinde yeralan araştırmacılara ve ‘Türk Tarihinin Ana
H atları’ adlı çalışmaya başvurararak vermektedir. ‘Varto Tarihi’nde,
Türk Tarih Tezi’nin katıksız bir şekilde tekrarlanmış olması, onun en
önemli özelliğidir. Bu bağlamda, kitapta ilk önce bölge halkının Türk
lüğü kanıtlanm ışta: “Milattan yarım asır önce, Bahteriyan ve Belh ha
valisinden akan Part Türkleri, bugün Zaza-dümbeli dediğimiz dağlı
Türklerin atalarıdır. Zazaların bir kısmı da ‘E ti’ Türklerinden İran hu
dutlarına çıkan boylara m ensuptur”5*. Sonra sırasıyla, bu Türkmen
aşiretlerinin İslam kollan içerisinde Aleviliğe yönelmelerinin sebebi;
Yavuz Sultan Selim döneminde uygulanan dini baskılardan dolayı dağ
lara sığınm alan; ve nihayet Sultan Abdulhamit döneminde Kürt adını
neden benimsedikleri aktanlır: “Sultan Hamid devrine kadar Kürtlük
bu aşiretlerin hatır ve hayalinden geçmemiş, ancak Sultan Hamit, do
ğudaki Kormanco şubesine Hamidiye alayları, kaymakamlık ve paşa
lık rütbelerini dağıtırken, Aleviler de bu payelere imrenerek Erzin
57 Şerif Fırat: XVIII.
58 Şerif Fırat: 6.

can 'a yakın olan birtakım aşiretler, ‘biz de KürdUz.' demişlerdir. ”w
Bu toplulukların milli benliklerinden uzaklaşmalarının suçunun ta
mamen Osmanlı yönetimine verilmesi, ‘Varto Tarihi’nin, yukarıda ve
rilen çalışmalarla paylaştığı ikinci önemli özelliğidir. Burada da Cum
huriyetçilerin sürekli vurguladıkalan bir ikilcilik uygulanmaya çalışıl
mıştır. Osmanlı, gerilik ve Arap kültürünün etkisini taşıyan ümmetçi
liği temsil ederken, Cumhuriyet, ilerlemeyi ve Türk kültürünün ve in
sanının yeniden değer kazanması ve doğuşunu temsil etmektedir. Türk
milliyetçilerinin Aleviler ile buluşması da, bu anlayışın uzantısında
gerçekleşmiştir. Türk kültürünün toplumsal ve tarihsel dayanaklarının
aranmasına yönelik çalışmalarda, Fuad Köprülü, Besim Atalay, Ahmet
Refik ve Haşan Reşit Tankut gibi kişiler, Türk tasavvufu ve bunun
temsilcilerinden birisi olan Bektaşiler ve bunlara yakın Kızılbaş-Alevi
topluluklarıyla karşılaşmışlardır. Bu grupların, Arapça ve Farsça yeri
ne Türkçe’yi din ve edebiyat dili olarak yaygınca kullanmaları, Os
manlI ile olan politik sorunları ve yaşam tarzı olarak Cumhuriyetçile
rin yaratmak istedikleri vatandaş tipine açık olmaları, onları idareciler
ve araştırmacılar nezdinde birçok yönden çekici kılmıştır60.
Şerif Fırat, bölgesindeki Alevileri tamamen bu bilinç uzantısında
işlemiştir. O, Bektaşiler ve Doğu Alevileri arasında bilinen sorunlu
ilişkiler ve önemli farklılıklara rağmen61, her iki grubu bir tutmaktadır.
Fırat, bir yandan kendi bölgesindeki Alevilerin ibadet ve geleneklerini
eski Türk gelenekleri ile ilişkilendirirken; bölge insanı tarafından kul
lanılan Zazaca ve Kurmanci’nin de yerini, en aza indirmeye çalışmak
tadır: ‘ 'Varto ‘daki Aleviler Zazaca konuştukları son çağlarda bile kur
dukları ayin-cem meydanlarında Türkçe sözleşir, bu meydanlarla
Türkçe şiir, nefes, mersiye, koşma, deyiş gülbenkler birbirini kovalar,
ayin-cemin manzarasında; eski Türk atalarının birçok adet ve İnaniŞS'i Şerif Fırat: 25.
60 Aleviler ile ilgili günümüzde yapılan çalışmalar da bu anlayışın etkisinden kurtulama
mışlardır. Örnekler için bkz. Fuat Bozkurt (1990), Aleviliğin Toplumsal Boyutları, İstanbul;
Rıza Zelyut (1992), Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul; irene Melikoff (1994), Uyur İdik
Uyardılar, İstanbul; K. Kehl-Bedrogi (1988), Die Kızılbash-Alevieten: Untursuchungen über
eine esoterische Gelaubensgemeinschaft in Anatolien, Berlin; Bu tarza eleştiriler için bkz Yaşar
Ocak (1996), Türkiye’de tarihin saptırılması sürecinde Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul; Çem
(1995); ve Çiya( 1995)
61 Konu hakkında kimi biligiler için bkz. Çem (1995) ve Gülsün Fırat.

ları göze çarpardı. Ayin-cemde ince sazların ötüşü ve çeşitli m akam 
larla okunan Türkçe deyiş nefes ve gülbenklerin bir Türk edeb-erkanı
içinde gönüllere verdiği ruh sevgisi, insanları vecde sürükler, ilahi ve
insani sevgiler milli ve ruhani birlik burada kendini gösterir... ”6' Fı
rat, daha da ileri giderek, bu dillere karşı tutumunda aşağılayıcı terim
ler kullanmaktan da sakınmaz. ‘Bugün hiç bir kıymet ve mana ifade
etmeyen bu söz yığını d iller’ olarak gördüğü Zazaca ve Kurmanci’yi,
‘dağlı Türk kardeşlerinin ulu soylarına’ yakıştıramadığını ve onlardan
bir an önce bu dilleri 'kendilerinden söküp atmalarını ’ ister.63
‘Varto Tarihi’mn son önemli özelliği ise, bir bütün olarak Ankara
ile politik düzeyde barışık bir Alevi tarihi verme çabasıdır. Kitapda iş
lenen ana konulardan birisi olan Şeyh Sait İsyanı, tamamen bu çizgi
uzantısında yazılmıştır. Şerif Fırat, isyan sırasında Muş bölgesindeki
gelişmeleri aktarınken, Hormek ve diğer Alevi aşiretlerin isyana karşı
tutum lannı, onlarla Cumhuriyeti kuranlar arasında başından itibaren
var olduğunu ileri sürdüğü derin birlikteliğin doğal sonucuna bağla
mıştır64. Bu yüzden, bu tabloyu bozacak bölge Alevileri ile Cumhuri
yet arasında çatışm alann yaşandığı Koçgiri, Koç Uşağı ve Pülümür
olaylan ‘Varto Tarihi’nde işlenmemiştir. 1937 ve ’38 Dersim olaylan hakkmdaki yorumu da bir cümleden ibarettir ve gelişmelerin nedeni
açıktır: "Aşiret ağaları ve babalar müşterek menfaatlerini korumak
için daima birlik olmuşlar, genel durumda aşiret eratını, halkı hükü
metten, Türklükten ürkütürek onları şekavet ve soygunculuğa sevkederek son milli hükümete karşı ayaklanmaya ve felaketlerine sebep ol
muşlardır. ’
‘Varto Tarihi ’nde görülen bu üç özellik, sonradan bölge kökenli
birçok yazann çalışm alannda tekrarlanmıştır. Bunlardan bir bölümü,
bölgenin farklı kültürü ve 1937-38 Dersim olaylan hakkında hiç bir
şey yazmamışlardır. M ehmet Şerif Fırat’ın kardeşi, M ehm et Halit Fı
rat’ın 1968 yılında çıkarttığı ’75 Senelik Derbeder Bir Hayat Hikaye
s i ’ adlı biyografik çalışması; 1972 yılında Süleyman Ö ztürk’ün ‘Tun
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celi'de Alevilik' adlı tezi ve 1995 yılında ‘Tunceli K ültürü’ adlı Ali
Kaya’nin imzasını taşıyan çalışma bu tarzın ömeklerindendirler.
ikinci bir grup, M ehmet Şerif Fırat gibi yalnızca Dersim olayları
hakkında kısa açıklamalar vermekle yetinen kişilerden oluşmaktadır.
Hıdır Öztürk, 1984’te yayınladığı ‘Tarihimizde Tunceli ve Ermeni M e
za lim i’ adlı çalışmasında, Cum huriyet’in, bölge insanının geriliğini aş
ma ve çok yönlü gelişimini sağlama yönünde sarfettiği çabaların öne
mini vurgular, ve Dersim olaylarını bölgesel sorumluların tutumlarına
bağlar: “Tuncelililer’i hu elim akıbete uğratan Tunceli aşiret reisleri
ile bazı mülkiye amirinin insaf dışı raporları olm uştur.”61’ 1940’larda
kalem e alındığı belirtilen, ancak ilk basımı 1994’te gerçekleştirilen
M ehm et Zülfü Yolga’nın ‘Dersim (Tunceli) Tarihi' kitabında, Dersimli ağalar ve seyitler olayların suçlusu olarak verilmektedir67. Bur
han Kocadağ ise, 1987 yılında yayınladığı ‘Lolan Oymağı ve Yakın
Çevre Tarihi ’ adlı çalışmasında, 37 ve 38 yıllarındaki olayları işleme
m esine rağmen, olayların yorumu konusunda dikkat etmek gerektiğini
vurgulam a ihtiyacı duymuştur: ‘ ‘Alevi kesimindeki tek ayaklanma olan
Dersim harekatı ise ideolojik olmayıp sadece jandarm a zulmüne karşı
olan ve aynı zamanda kimi çevrelerce yanlış anlaşılan, mevzii iken
toplumsal hüviyete büründürülen bir başkaldırm adır” . 68
Bu yazarlar dışında bölgede Cumhuriyetle birlikte başgösteren
olaylar hakkında bir kaç cümleden daha fazla yer ayıran araştırmacılar
da vardır. Bunlar, askeri harekatların insani sınırlan aşan boyutunu ka
bul etmekle birlikte, olaylann asıl sorum lulannı Cumhuriyet’in yöne
ticileri dışında aranması gerektiğini belirtmektedirler. Baki Öz, ‘Kur
tuluş S a vaşı’nda A levi-Bektaşiler’ adlı çalışmasında Dersim olaylannın nedeni için, Şeyh Said Isyanı’ndan kaçıp D ersim ’e sığm anlan gös
terir: ‘Sığınmalar sonucu zaman zaman olaylar yaratıldı. Bunları ko
vuşturmak ve yakalamak için bölgeye jandarm a girdi ve baskı yaptı.

66 Ö ztürk (H): 38.
67 Yolga: 74-5; Y olga’nın çalışması ‘Türk Tarih K urum u' tarafından yayına hazır
lanm ıştır ve okuyucuya bölge kökenli bir otantik çalışm a olarak sunulm aktadır. Kitapta
öne sürülen tezler bir çok yerde, kaynak verilm em iş olsa da, otuzlu yıllarda konu ile il
gili resm i çalışm aların kopyasıdır.
68 Kocadağ: 31.

Özgür yaratılıştı, belli kurallara gelemeyen Dersim Alevileri jandar
maya tepki duydu. Bölgedeki feodal yapının korunması, aşiretler ara
sı çekişmeler, çağdaş olanakların ve kalkınmanın bölgeye girmeyişi
Dersim olayını doğurdu. ’ ’ Yazar, yapılan tüm kırımlara rağmen bölge
halkının, asıl suçluları bildiğini de belirtmektedir: ‘ ‘Alevi halk ayak
lanmanın şiddet kullanılarak bastırılmasında ve kıyımlardan dolayı
A tatürk’e dargın ve kırgın değildir. Bu olayla A tatürk'ün ilgisi olma
dığı kanısındalar. Olayı baskı, zulüm ve kıyım biçimine dönemin baş
bakanı Celal B ayar’ın dönüştürdüğünü düşünmektedirler. Bu ara A ta
türk hastaydı ve devlet işleriyle ilgilenmiyordu. Olayın bir kıyıma dö
nüştüğünde Atatürk ’ün haberi olmamıştır, demektedirler ki doğruluk
payı büyüktür. Bu anlayışları A tatürk’e karşı sınırsız bir sevgi, bağlı
lık ve tutkularından kaynaklanıyordu. ”m
Konu hakkında, bir Bektaşi-Alevi dergisi olan ‘Cem ’de, Süleyman
Cem adlı yazarın da Baki Ö z’e yakın görüşler içeren bir yazı dizisi ya
yınlamıştır. ‘Dersim Tarihi' adı altında 1994 ve ’95 yılında yayınlanan
makaleler, 1935 ‘Tunceli Kanunu ’na kadarki gelişmeleri içermektedir.
Yazar, 1937 ve 38 yılındaki olayların askeri sonuçlarını işlememesine
rağmen, bu yıllara ilişkin aşiretler arası iç çatışmaları verme gereği
duymuştur. Cem, Dersim olaylarının geçmişini üniversiteli Kürt genç
lerinin 1908 sonrası ulusalcı örgütlerle girdikleri abartılı ve sorumsuz
davranışlarına kadar götürür70. A ynca ona göre, D ersim ’de Diyap Ağa
gibi başından itibaren doğrudan Atatürkle ilişkili ve Dersim aşiretleri
ile Ankara arasında uzlaştırıcı rol oynayan bir kişinin, 1932’de ölmesi
ve yerinin doldurulamaması, politikaların ‘beceriksiz, sorumsuz, f e 
rasetsiz, oldukça ön yargılı asker, sivil yetkililer tarafından sürdürül
m esine’ neden olmuş ve olayların olumsuz gelişiminde etkili olmuş
tu71. Cem, bu yıllarda Dersim üzerine hazırlanan raporların bu tip ida
recilerin ürünleri olduğunu ve olayların büyümesinde önemli rol oyna
dıklarını belirtmektedir: ‘ ‘Oysa daha yurtsever, daha demokrat ve uy
gar davranış aksi halde, D ersim ’de çok şeyi değiştirir. Ve mutlaka sö
mürü büyük ölçüde sona ererdi. Aşiret ağalarının eline ve insafına tes69 Her iki alıntı için bkz. Öz. (19X9): 22.
70 Cem (42): 43.
71 Cem (43): 48.

Hm edilen ıncızlum halk, biraz, da kendisi için üretmenin, tüketmenin ve
her bakımdan özgürlüğün mutluluğuna varabilirdi. ” 72 Yazar, yazısı
nın son bölümünde bizzat ‘38 olaylarını işlemeyişini şu şekilde açıkla
maktadır: ‘'Bugün bile son derece büyük ızdırap duyduğumuz, sorum
lularını hiçbir zaman asla ve asla affetmeyeceğimiz 38 olayını, başka
amaçlar için kullanmak isteyenlere de daha fazla hoşgörülü davran
manın kimseye bir yararı ve hele hele D ersim ’e en küçük bir yararı ol
madığı düşüncesinden yola çıktım. Ayrıca, 100 yılı aşkın Dersim ola
yını 38 olayı ile sınırlamak ve o noktada yoğunlaşmak isteyenlerin asıl
amaçlarında adres yanılgısı olup olmadığının tartışılmasını amaçla
dım. Olayı bilerek veya bilmeden çarpıtanların önünü kesmekten çok,
karanlık ve tehlikeli yolun yolcularına bir mum ışığı ile naçizane yar
dımcı olmak istedim. ” 73
1938 olayları ile ilgili bir Cumhuriyetçi sol yorumu da Vecihi Timuroğlu, ‘Dersim Tarihi’ adlı çalışmasında vermektedir. Timuroğlu,
gelişmeleri, yaşanan kırımların bilinci ve Cum huriyet’in öncülerinin
laik ve anti-feodal eğilimlerine duyduğu sempati arasında yorumlama
ya çalışmış ve olayların gelişimi için bu yönde bir dizi neden vermeye
çalışmıştır: Seyit ve ağalara dayanan Dersim ’deki azgelişmiş feodal
yapı ve bu grupların çıkarları; varolan hoşnutsuzluktan yararlanmaya
çalışan emperyalist güçler ve onların Dersim’e gönderdiği ajanlar; ko
yu bir şoven olan Fevzi Çakm ak’ın etkisi; 1934’ten sonra CHP’nin
içinde Celal Bayar aracılığıyla burjuvazinin gücünü arttırması ve bu
grubun 1937 sonbaharında yönetime geçmesi; Dersim müfettişliğine
‘demokratik olmaktan u za k’ Abdullah Alpdoğan’ın getirilmesi; ve ni
hayet hükümet kararlarım uygulamayan askerler 1938’in kanlı bir bi
çime dönüşmesine sebep olmuşlardır: ‘ ‘Hükümet Dersim ’deki feodal
yapıyı kırmayı amaçlıyor. Ama, uygulamadaki görüntüler, hiç de umu
lanı vermiyor. ” 74
. Bu çalışmalarda, M ehmet Şerif Fırat’ın 'Varto T arihi’nde sergile
diği yaklaşımların, eleştirilmeksizin, değişik düzey ve dozajda yeniden
tekrarlandıkları görülmektedir. Buna rağmen, ‘Varto Tarihi’ adlı kita
72 Cem (47): 50.
73 Cem (54): 24.
74 Tim uroğlu: 82.

ba ve yazara, yine aynı aileden olan iki kişi tarafından ciddi tepkiler
gösterilmiştir. 1961 yılında ‘Varto Tarihi’ kitabının, dönemin Devlet
Başkanı ve Başbakanı Orgeneral Cemal G ürsel’in önsözü ile ikinci
baskısının yapılması üzerine, Sait Kırmızıtoprak, Yön dergisinde kita
bın hangi ortamda yazıldığı ve yazarının geçmişi hakkında bilgi içeren
bir yazı yazdı. Mehmet Şerif Fırat’ı bir ‘aşiret ağası ve mezhep düş
m anı’ olarak nitelediği yazısında, Kırmızıtoprak, ‘Varto Tarihi’ni de
‘tarihi delil diye sunulan uydurmasyonlarla ’ dolu bir kitap olarak gör
mekteydi.75 Kitaba ikinci eleştiri, Şerif Fırat’ın yeğeni M ehmet Selim
Fırat tarafından 1986 yılında Kürdistan Press adlı dergide, ‘Bir hain:
M. Şerif Fırat ve ihanetin Ortaya Çıkardığı Bir Kitap’ adı altında ya
yınlanan iki bölümlük makalede yapılmıştır. Selim Fırat, amcası Şerif
Fırat’ı ‘Türkiye C um huriyeti’nin sadık bir kölesi’, ‘Varto Tarihi’ ni
ise, ‘Kurdistan ’ın sömürgeleştirme tarihinin bir parçası ’ olarak nitele
mekteydi.76
Her iki eleştiriye cevap, Mehmet Şerif Fırat’ın oğlu Atilla Fırat ta
rafından ‘Açık Mektup (Hormek'den N otlar)’ adlı broşürle verilmekte
dir. Atilla Fırat, babasına ve eserine yapılan saldırılan ‘bölücülük ya 
rarına yapılan çalışm alar’ olarak görmekte ve asıl hainlerin Türk olan
Hormek aşiretinin üyesi olupda, ‘aslını inkar edenler’ olduğunu belirt
mektedir77. ‘A çık Mektup (H orm ek’den Notlar) ’ adlı broşür 1987 yılın
da ‘Tiirk Tarih K urum u’ tarafından yayınlanmıştır.
ÖFKE: YA DA HATIRLANANA DAÎR YORUM LAR78

1
. “Oğul, bu işleri yazıp ne yapacaksın. Hepsi cehalet, cahil...Bi
gili insan yoktu. Yazılı bir şey de yoktu ki millet okusun. Zaten dinin ki
tabı da yok. ‘B uyruk’ var diyorlardı ama, Buyruk piyasada yoktu. Kim
se görmemişti. Pir, Rayber demek, yol gösterm ek demek. Nerede? Öğ
renim, eğitim yok, nereden bilsinler... Adam gözünü açmış, o derede
büyümüş. Gökyüzünü görmüş. Onu da bu dağların arkasında bittiğini
75 K ırm ızıtoprak (1962): 14-5.
76 Fırat (3-4): 12.
77 Fırat (A): 27.
78 Burada verilen yorum lar, 1938’i yaşayan veya arifesinde doğm uş olan Dersimliler’le yapılan özel röportajlardan alınmıştır.

zannediyor. Hayatı bu! Tek yaptığı iş iyi silah kullanmak. O da mav
zer. Gerilla hesabı. Askere karşı cephe yok. Geceden pusu kuruyor, vu
rup kaçıyor. Mermiler de dışardan.... ”
2. ‘ 'Otuzsekizin çıbanı Keçelanlardır. Dersim meselesinin tüm ka
bahati onlardadır. Rahat durmadılar. Devlet yaza kadar hep mektup
gönderdi. Yapmayın, dedi. Rahat durun, dedi. Eğer bir defa ordu ge
lirse kırım yapar, dedi. Gelen mektupları biz kendi gözlerimizle gör
dük. Dünyanın her tarafında öyledir. Ordu gelirse, kırım yapar. Böyle
de oldu. Ağustos ayında ordu geldi, kırdığını kırdı, kaçan da kurtuldu.
Sonradan yakaladıklarını da sürgüne gönderdi. ’ ’
3. “En büyük haksızlık yine fa k ir fukaraya oldu. O eşkiyalık-talanlık yapanlar saklanabildiler. Onlartn cezasını fa k ir halk çekti. Vurgun
culuk yapanlar ise bir sene sonra gelip teslim oldular. Onlara Bursa,
Aydın, Adana gibi en iyi yerleri verdiler. Biz ise muhacir gittik, muha
cir geldik. ’ ’
4. ‘ ‘Demenanlar ve Haydaranlar rahat durmadılar. Devlet işlerin
bu hale gelmem esi için çok çaba sarfetti. Sonunda çare kalmadı, vur
du. A skerler gelmeden yaşamından, malından emin değildin. Gelip ça
lıyorlardı. Demenan ve Haydaranlar qol yapıyorlardı. Yani beş-on ki
şi birleşip talana çıkıyorlardı. Çok yazık oldu ama, ne yapacaksın bi
zimkiler rahat durmuyorlardı. ’ ’
5. ‘ ‘D ersim ’i en çok devlete karşı getirenler Koçgirililer’di. Koçgirili Dılo, Nuri vardı. Qozoların yanında kalıyorlardı. Bizimkiler cahil
di. Tek Erzincan yollarını biliyorlardı, ara sıra orada talan yapıyor
lardı. Bu Koçgirililer onları Sivas, Gümüşhane ’y e kadar götürüyor
lardı. O nlar Türkçe de biliyorlardı. Sonra bir de Koçgirili Alişir var
dı. Alişir Efendi diyorlardı. Bilgili adamdı. Onlar ta yirmilerde isyan
edip Kürt hükümeti kurmak istemişler. Alişir, D ersim ’de; Seyit Rı
za ’nın yanında kalıyordu. Demeler söylüyordu: ‘Seyit Rıza der ki ağa
lar durunuz/ Deyneklerinizi yere vurunuz/ Haşan Hayrı gelende gözü
nüzle görünüz. ’ Yani burada Alişir aşiretleri uyarıyordu; Sizi de H a
şan Hayri gibi asacaklar diye. Bir sözü daha vardı. Baham Türkçe bi
liyordu. Uzun bir şiirdi. Sonraları bize hep okurdu. 34 veya 35 sene
sinde yazmış: ‘Ol Yezidin fik ri Dersimi vura/ Silahlar toplanıp çölle
re süre/ Zalim ler zannetme bu size kala/ inşallah bir eroğlu meydana

gele/ Hak yolunda intikam ala. ’ işte Alişir Efendi zamanında olacak
ları görmüş ama. milleti kışkırtmaktan da geri durmamış. Yani siz pes
etmeyin, intikamınız, alınacak demiş.
6. “Aslında Dersim olaylarını hep Celal Boyar planlamış. O kafir,
Alevileri hiç sevmiyormuş. Atatürk ise kırım olduğunda hastaymış.
Onu da yanlış bilgilendirmişler. Fevzi Çakmak işe el atmayıp, kırımı
durdurmasaymış, Celal Bayar bizim soyumuzu kurutmaya niyetliymiş ”
7. “Haşan Ağalar vardı. Çuxur Ağaları da diyorlardı. Haşan Ağa
ve 35 kişilik ailesini 3 8 ’de sürgüne gideceksiniz diye götürüp, Maz,g irt’te öldürdüler. Kimileri anlatırdı: Komutan daha yoldayken Haşatı
A ğ a ’ya, ‘senin kızın bana helal olsun m u ? ’ diye sormuş. Haşan Ağa
da, ‘eğer senin karın bana helal olursa, benim de kızım sana helal ol
sun ’ diye cevaplamış. Komutan da kızmış, hepsini öldürme emrini ver
miş. Başkalarına göre ise, Haşan A ğ a ’nın ailesinin başına gelenler,
Çe Qırre Meveliye Bodinlerin bedduasından dolayı imiş. Haşan Ağa
bu aileye yıllar önce çok haksızlıklar yapmış. Hatta kimileri kınından
önce rüyalarında Haşan Ağa gülerin başlarına kötü şeyler geleceğini
görmüşler. ”
8. “Bir bayrak altında yaşıyoruz. Sen asker vermiyorsun, vergi
ödemiyorsun, hükümeti tanımıyorsun, kanunu bilmiyorsun; peki bu
halde devlet sana ne yapabilir? ’ ’
9. “Jandarm anın keyfine kalmıştı. Bir gelip asker topluyordu, bir
gelip vergi istiyordu. Zaten insanlar korkuyorlardı, ortam gergindi.
Askere giden, ne zaman geri döner belli değil, insanlar dil bilmezdi,
hayatında köyü dışına çıkmamış, nereyi tanırdı ki. Ne yapsınlar, çekem em ezlik vardı, kıskançlık vardı. B ir defa adın çıkmışsa, kimse se
ni kurtaramazdı. A sker gelir silah isterdi. Verirdin. Aradan bir hafta
geçtikten sonra, ihbar gitm iş diye yine gelir silah isterdi. Sana za
man verirdi. Sen de yoksa, gidip başkasından parayla alacaksın.
M aksat başka kişilerdeki silahları da çekmek. Paran da yoksa, artık
kimse seni kurataramazdı. Derdini kime anlatacaksın. A sker hem ha
kim, hem savcı. Köylere geliyorlardı, hep baskı. Kadınlara, kızlara
sarkıntılık yapıyorlardı. Zaten o la yla rd a bu sarkıntılık m eselesinden
başladı. Namus var. M a n su r’daki öldürme bu sebepten oldu. Sonra
da işler k ızıştı.' ’

10. “ Şimdiki gençler Seyit Rıza diyip duruyorlar. Seyit Rıza dedik
leri kim iniş'/ Cahilin birisiymiş. Babam anlatırdı. 3 7 ’de bizim köye uğ
radığında aç susuzmuş. Babam kendisine yemek vermiş. O da diğerleri
gibi Dersim ’in ağası olmak istemiş. Maksat herkes ona çalışsın. ’ ’
11. ‘ ‘Dersim halkı en çok birbirini kırmış. Dışarda yalnız talancı
lık, hırsızlık yapmış. Hep aşiret kavgası, birbirini kırma. Dersimin 12
aşireti birleşseydi bu başlarına gelmezdi. O dağlarda bir kişi bir m av
zerle, orduları günlerce oyalıyabiliyordu. Ama birleşemediler. Bunun
yerine, hep birbirlerini şikayet ediyorlardı, ihbarlıyorlardı. Şunda si
lah var, şu eşkıyaya yardım ediyor diye yalancı şahitlik yapıyorlardı.
En ufak güven yok. Ama ne dersin. Bu toplumda okul yok, kitap, yazı
yok. Hepsi aşiret, hepsi ağa, hepsi kendi başına kral. Birlik yok, din
yok. Hiç akıllanmadılar; garptan döndüklerinde, yine eski düşmanlık
larını devam ettiler. Ne yaptılarsa kendilerine yaptılar. ’ ’
12. ‘ ‘Bir dede olarak barıştan yana işler yapmak zorundayım. Eğer
bu olaylar düşmanca yazılırsa, gelecek nesil hep kinle kalır, hep düş
manlık besler.
UNUTAB İLM ENİN TOPLUM SAL DAYANAKLARI
Tüm yaşanılan olaylara rağmen, Dersimliler için barışçıl tarih yaz
mak mümkün müdür? Bütün zorlamalar ve istemlere karşın, bunun o
kadar da kolay olmadığmı yine Dersimli yaşlıların -v e dördüncü altbaşlıkta işlenen Dersimli yazarların- olaylarla ilgili anlatımları ve yo
rum lan arasında kolaylıkla saptanabilecek çelişkilerde görülebilir. Her
şeyden önce, biçim ve boyutu ne olursa olsun, 1938 yılında yaşanan
katliamın olaylann bir şekliyle bölge insanını uğraştırdığı görülmekte
dir. Burada bireylerin bizzat olaylann tanığı olm alan gerekmemekte
dir. Yaşanılan katliam ve ardından gelen sürgünler, kurbanlariyla doğ
rudan ilişkili olan ve olmayan tüm D ersim liler’in üzerinde derin bir iz
bırakmıştır. Yapılan toplu kınm lar, bölge insanının sohbetlerinde sü
rekli anarak canlı tuttuğu konulardandır. Katliamın büyüklüğü ve acı
masızlığını vurgulayabilmek için, yöre insanı tarafından kırk binden
yüz bine kadar varan ölü sayısı verilmektedir. Yine Dersimli yaşlılann
kullandıklan tarihi çizelgede de, bu yılın doğal bir şekilde miladi bir

işlev görmesi, bu tespiti desteklemektedir.79
Aynı kişilerin olaylar ile ilgili yorum lan ise kendileri tarafından çi
zilen acılı tablo ile ilk bakışta pek uyuşmamaktadır. Belirttikleri, öldü
rülen on binlerce insanın büyük bölümünün kurban olmanın ötesinde
gelişmeler içerisinde hiç bir rolleri yokken, sosyal, bilgisel gerilikleri
ve yalnış davranışlarıyla suçlu olarak yine onlar gösterilmektedir. An
kara’daki politik merkezin rolü, bölge insanının etnik farklılığını orta
dan kaldırmaya yönelik kapsamlı politikası, hemen hemen hiç anılmamaktadır. Anıldığı yerde de bir ikircimlik sergilenir: Bir bütün olarak
suçlama yerine, yönetim içerisindeki -A tatürk hariç- kimi kişilerin ad
lan verilir. Olaylarda rol oynayan ‘kö tü ’ yöneticilerin adlan verildiğin
de, buna, katliamın daha korkunç boyutlara erişmemesini yine bazı
‘m erham etli’ yöneticilerin engellediği ilave edilir. Sıradan insanlann
bu yaklaşım lan ile beşinci paragrafta verilen bölge kökenli yazarlann
yorum lan arasında büyük ölçüde benzerlik vardır. A ralannda görüle
bilen tek farklılık ise göreceli bir değer taşır. Yaşlılar, yalnızca tanıdıklan insanlarla yaptıklan sözlü sohbetlerde, yapılan katliamlar hakkın
da daha açık bir tutum gösterirler.
Onların geçmişlerine yönelik yaptıklan yorumlarda görülen bu pa
radoksal duruş, içinde yaşadıklan politik sistemle uyuşum m ecburiye
tinin bir yansıması yanısıra, bölge insanının, 1938 yılını yalnızca bir
katliam yılı olarak algılamamasından da kaynaklanmaktadır. Bu yıl
içerisinde bir kınm ın yaşandığı, hiç kimsenin bir bütün olarak inkar
edemiyeceği -h e r ne kadar boyutlan ve nedenleri tartışmaya açık olsa
da- bir tarihsel olgudur. Sorun burada değildir. 1938 yılının, bu insan
lar için, kınm ın ötesine geçen ve istisnasız herkesi kapsayan ikinci bir
yanı daha vardır; o da bir bütün olarak bu yılın, bölgenin toplumsal ve
bununla doğrudan ilişkili etnik farklılığına son verildiği, her iki düzey
de de her yönüyle yeni bir yaşamın başladığı tarihi içermesindedir.
Her. şeyden önce 1938 yılı toplumsal örgütlülük düzeyinde gele
neksel yapının sonu olmuştur. Cum huriyet’in kendi yasalannı bölge
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En fazla yaşlılarla konuştuğunuzda bu yaklaşımla karşılaşırsınız. O nlar çoğu kez
olayların tarihlerini yalnızca '38 öncesi' ve '38 so n ra sı’ diye zam anlam aya çalışırlar.
Anlatılan olayların tam tarihlerini öğrenm ek istediğinizde bu türden genel cevaplar alır
sınız. Konu hakkında ayrıca bkz. ‘D ersim '38 ...' adlı bölüm.

üzerinde hakim kılma çabası vc tek uluslu devlet yaratma hedefi doğ
rultusunda yürüttüğü ‘Türkleştirm e' politikaları, bölgede, bizzat etnik
farklılığın temelini oluşturan iki olguyu, aşiret yapısı ve bununla
uyumlu dinsel örgütlülüğü etkisizleştirmeye yönelmiştir811. Toplumsal
yapının ve aynı zamanda kimliğin iki belirleyici direk taşı, Ankara’nın
bilinçli yönelimleri sonucu bir bütünüyle güçten düşürülmüş ve bir da
ha onarımı mümkün olmayacak parçalanmaya tabi tutulmuştur. Cum
huriyet’in kuruluşundan itibaren yürütülen bu politikanın, diğer bölge
lerde olduğu gibi burada da başarıyla sonuçlanması, ancak, yoğun şid
det ve yaptırımlarla mümkün olmuştur. 1938 sonrası Dersim, yeni
adıyla Tunceli, artık Ankara’da alınan kararların uygulanabileceği bir
bölgeye dönüştürülmüştür81. Bu yüzden, bundan sonra toplumsal yapı
nın değişimine neden olacak politik ve sosyal faktörlerin, bütün kar
maşık ve çarpık özellikleriyle etnik yapının değişiminin zeminini ya
rattıkları ve ona derinlemesine biçim vermeye çalıştıkları gözden kaçı
rılmamalıdır.
En az politik faktörler kadar, etnik değişimin temposunu ve biçimi
ni belirleyen diğer bir olgu da, Dersim toplumunun genel yapısı ve
1938’den önceki 30 yıllık dönem içerisinde bu yapının beliren sorun
lar karşısında, artan şekilde ortaya çıkan yetmezliği olmuştur. Onları
80 Dönem le ilgili resm i yazılarda daha çok öne çıkan yan, D ersim ’deki sosyo-dinsel örgütlenm e yapısı olm uştur. Resm i yetkililer, bu yapıyı etnik farklılığın ana nedeni
ve koruyucusu olarak görm üş ve saldırılarını ilk etapta bunun tem silcileri olan ağalar ve
seyitlere karşı yöneltm işlerdir. Aynı /am anda, kendi ‘ilerlem e’ fikirlerini haklı çıkart
m ak için kullanılan bu olgu, yirm ili ve otu/.lu yıllarda hazırlanan tüm raporlar ve yazılar
da da tekrarlanm ıştır. Ö rneğin, gazeteci ve C H P millletvekili Naşit Hakkı U luğ’un bu
konuda ilginç saptam aları vardır: "Toprağa bir ot gibi bağlı adam ‘k ü r t’ derler. 'K ürt'
toprakla alırup satılır, toprağa sahip olanın m alıdır...B ir Türk köyünün üzerine çökebil
m ek için onu önce 'kürtleştirm ek' şarttır...asırlarca evvel kurdukları köylere Türk al
larını koyan ve Türk töresiyle yaşıyım bu insanlara, şeyh ve derebeyi elele vererek
'K ürt' dam gasını vurm uşlardır.” , Hakkı U luğ(1932): 17; Elazığ’da bir ortaokul öğret
m eni olan A ğar’ın da yazdıkları, bir siyasetçiden farklı değil: "T ürk olun A levi Dersim,
Türk Sünnilerle neden birleşem iyor? Bunu Seyyidin, Reis ve A ğanın m e l’anetinde a ra 
malıdır. Bu zam anda T ürk'ün T ürk'ü eritm esi bir facia, m illi istikbalim iz için, elim bir
kayıptır. ’' Ağar: 4.
81 N ikitin. 1940’larda bunun nereye gidebileceğini görmüştür: “A şiret yapısı yavaş
yavaş çözülm ekte ve bir sonraki aşam a olan yerleşm ede Kürt, eğer dilini ve folklorunu
korumazsa, gerçekten, şim di T ü rkiye’de nitelendirildiği gibi, 'dağlı T ürk' haline yu da
tran ’daki basit rayet haline dönüşebilir. ” , Nikitin: 258.

çevreleyen sünni Osmanlı-Türk gücü karşısında Alevi-Kırmanc kim
liklerini koruyabilen Dersimliler, 1908 sonrası kendilerinin dışında ge
lişen olaylann etkisine girdikçe, bu, Kırmanc kimliğinin bütünselleşti
rici gücünün zayıflamasını ve yerine aşiret kimliğinin öne çıkmasını
sağladı*". Cum huriyet’le birlikte bu toplumsal yapı üzerindeki dış gü
cün etkisi, onu doğrudan yönlendirmeye kadar vardığında, dışarıyla
ilişkilerini asgari düzeyde tutarak yaratılmış yapı, gelişmeler karşısın
da iç harmoniyi koruyabilme ve toplu muhalefet yapabilme yeteneğini
kaybetmişti. Ayrıca, artan ekonomik sıkıntılar ve aşiretlerin resmi yö
neticiler tarafından sistemli bir şekilde birbirlerine karşı kullanılması,
dışa karşı bütünlüğü korum a yerine, kendilerine karşı çalışan bir aşi
retler ve liderler yığını ortaya çıkarmıştı. Geleneksel yapı içerisinde
toplumsal banşı ve sürekliliği sağlayan kutsal aileler de, dünyevi lider
ler karşısında kaybettikleri konumları ve gelişmeler karşısında gele
neksel bilgilerinin işlevsizliği yüzünden, bu bölünmelerin üstesinden
gelme konusunda etkili olamamışlardı.83
Toplumsal bütünlüğün parçalanmasındaki son evre ise, 1938 yılı
ve sonrası gelişmelerin zorlaması ve kısmen doğal sonucu olarak, aşi
ret bütünlüğünden ailenin ve bireyin esas alındığı sosyal yapıya geç
meyle gerçekleşmiştir. H er iki değişimin de 1938 olayları ile ilgili ya
pılan yorumlarda etkisi olmuştur. 1938 öncesinde büyük oranda statik
ve egaliter bir köylü toplumu üyesi olabilecek bölge insanı için, geçiş
yıllarında yaşanan tüm acılara rağmen, yeni dönemde, etnik geçmişin
den uzaklaştığı oranda, hiç bir zaman tanımadığı yükselme, zenginleş
me ve bilinçlenme olanakları doğmuştur. Sosyal mobilite ile Türkiye
toplumuyla tanışma ve uyum iç içe geliştiğinden, kişinin bu toplumla
buluşma ortamı ve bunun derinliği, onun öz kimliğinden uzaklaşması
nın boyutunu da belirlemiştir.
Bu buluşmanın ilk ve en önemli durak noktalanndan birisi eğitim
olmuştur. Ticari ve ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu bu bölgede,
82 Gülsün Fırat, doksanlı yıllarda Dersim liler’de kimlik şekillenm esi üzerine yap
tığı araştırm asında, yaşlılarla sohbetlerine dayanarak, I938’e kadar yalnız aşiret kim 
liğinin hakim olduğunu ileri sürm ektedir. Fırat’a göre, ancak bu tarihten sonra bölge in
sanın dünyasına dinse! ve etnik kim lik kavramları girmişti. Bkz. Fırat (G): 141, 145.
83 Dersim içi gelişm elerin en güvenilir tanığı olan Nuri Dersimi de, bu tür sorun
ları çalışm alarında sıkça işlem işti. Örnek için bkz. Dersimi (1992): 125-6.

doğal olarak köylü çocukları için tek yükselme olanağı okul idi. Kısa
zamanda yaygın kullanılan bir yöntem haline dönüşen bu araç, devle
te bağımlı değişik kategorilerde memurlar (eğitimciler başta olmak
üzere) tabakası yarattı. Böylelikle, küçük ama, her yönüyle örnek alın
ması gereken ve toplum tarafından da kabul gören yeni bir 'üst' grup,
ellili yılların ortalarından itibaren yaratılmaya başlandı84. Bu gruba üye
bir kişinin, ilk bakışta göze çarpan birtakım özellikleri vardı: O, anadi
li yerine Türkçe konuşmayı tercih etmektedir; kendisine öğretilen ay
dınlanmayı hayatın her alanında uygulamaya çalışmaktadır; gelenek
sel her şeye ve kendi tarihine karşı akıl aracılığıyla mesafe yaratması
nı bilecektir; ve, bütün bu özellikleri ve sahip olduğu maddi olanaklar
arasındaki ilişkinin bilincini sürekli vurgulayacaktır.85
Tarihsel kader olarak algılanan köylülükten (ve ezilmişlikten) bu
araçla kurtulan bireyin başarısında, kişisel çaba ve yeteneği dışında,
yalnızca ailesinin yardımı ve devletin sunduğu olanaklar yatmaktadır.
Toplumsal geçmişinin hiç bir özelliği ve devraldığı miras bu gelişim
de rol oynamamıştır. Burada yazılan tarih, artık bireysel bir tarihtir; ve
burada ne aşireti, ne atalarının dili ve ne de bağlı olduğu seyit aileleri
nin bir rol oynamaktadırlar. Tam aksine, onlardan uzaklaşıldıkça başa
rıya yakmlaşılmıştır.Yeni tabakada görülen özellikler, kısa bir dönem
içerisinde zorunlu değişimler yaşayan bir toplumun, bu değişimleri al
84 Süleym an Ceviz, uygulanan eğitim sistem ini O sm anlı’da uygulanan ‘D evşirm e’
sistem iyle eş tutm aktadır. C ev iz’e göre, çocuk yaşta uygulanm aya başlayan bu eğitim
sistem i aracılığıyla Türkleşm e ve Kem alizm kısa zam anda D ersim ’de kök salmıştı. Bkz.
Ceviz: 179; Rothkopf, D ersim ’de öğretm enlerin eskiden Seyitlerin sahip oldukları say
gın konum u devraldıkları tespitini yapıyor. Rothkopf: 134; A yrıca bkz. Ferber-Grasslin:
134; Konu hakkında genel bilgiler için bkz. Rohat: 32-45; Rumpf.
85 Bu süreçle ilgili ilgiye değer bir biyografik çalışma, 1939’dan itibaren Elazığ’da
kız çocukları için yatılı b ir okulda görev yapm ış Sıdıka A var’dan gelm ektedir. Avar, is
yan sonrası Dersim , Elazığ ve Bingöl bölgesinde, okul için hangi şartlarda, bizzat ken
disinin, kız çocuklarını topladığını ve bunların kısa bir eğitim aldıktan sonra geldikleri
bölgede gördükleri işlevi, kitabında birçok örnekleriyle anlatm aktadır. Kendisini bu böl
gede bir ‘Türk m isyoneri' olarak gören Avar, bütün olanaksızlıklara rağm en yürüttüğü
çabalarının kaynağı olarak şunu aktarm aktadır: ' ‘Atatürk, bu da ğ köylerinde bütün yo k
sunlukların Türkçe bilm em ekten ileri geldiğini söylemiş, bunu isyan sebeplerinden biri
olarak görmüştü. Onun için T ü rkçe’nin bu köylere ‘a n a ’ ile sokulm asını arzu etmişti. Bu
en köklü öğretim di. Tarihte örneği vardı. Rum eli vilayetlerinden ilk kız sullanisenin açıl
dığı bir ilden p ek çok siyaset adam ı yetişmişti. ‘Buraya da Türkçeyi ‘ana ’ ile sokm alıyız ’
diyorla rd ı." Avar: 32.

gılayıp, onlarla uyum içerisinde yaşamak mecburiyetinin bilinçte yap
tığı değişiklerle doğrudan ilişkilidir.86
1938’e kadarki kollektif bilinç tamamen geçmişten esinlenen, onu
kutsamayı esas alan bir özelliğe sahiptir. Birey her şeyden önce ancak
doğuştan üyesi olabileceği bir aşiretin ve bununla iç içe olan bir tari
katın üyesidir. Üyelik ve bunun mecbur kıldığı töreler, ne onun kişisel
seçimi ne de onun değiştirebileceği şeylerdir. Kendisine, yalnızca, ata
larından devredilen bu kutsal değerlere bağlı kalmak ve gelecek kuşak
lara aktarmak sorumluluğu düşmektedir. O, bunları gerçekleştirdiği öl
çüde hayatına bir anlam verebilir ve topluluk içerisinde bir değer ka
zanabilirdi. Soyut değerlerin ancak kollektif hareketle oluşturulduğu
bu toplumda, bireyin geçmiş ile olan ilişkisindeki süreklilik de yılın
belirli zam anlan yine grup halinde gerçekleştirilen dinsel ritueller ve
bunlan çevreleyen sözlü mitsel anlatılarla sağlanırdı. Grup halinde ya
pılan cemler, bağlı olduğu tarikatın ve seyit ailesinin geçmişini ona ha
tırlatırdı. Onun için, yaşamın ‘kutsal bir y o l’ olarak algılandığı bu an
layışa ömrünün sonuna kadar bağlı kalmak, aynı zamanda kendi atalanna bağlılığın bir parçası sayılmaktadır, inanca göre, insan ruhu, bir
vucutta 1001 kez şekil almaktadır. O, her ilkbaharda andığı ölülerinin
kendi bedeninde yeniden şekillenen ruhlannm , yaşamında, tannsal kö
kenli olarak gördüğü insana ve doğaya göstereceği sevgiyle olgunlaş
tığına ve böylelikle her neslin hakikata, yani geldiği mutlak doğruya,
daha yakınlaşacağına inanırdı.
Geçmiş ve bugünün iç içe yaşandığı bu toplumda, Şii inancında va
rolan gelecek Mehdi anlayışı arka plana itilmişdi. Toplumsal yapının
durağanlığı ile açıklanabilecek bu durum, geleceği, tarikatın varsayılan
86
Burada, m akalenin çerçevesini aşsa da, bilinç değişim i ile maddi değişim arasın
daki tem po farkını yaratacağı sorunlara işaret etm ek gerekiyor. Genel olarak kollektif bi
linç değişim i, toplum sal (m addi) dönüşüm leri geriden izleyen ve ununla uyumu arayan
bir çizgiye sahip iken, bu toplulukta 1938 sonrası bilinç değişim i hem en hem en hep top
lumsal değişim lerin tem posunu aşan ve çoğu kez bunlarla sorunlu (zıt, çatışm alı) bir iliş
ki çizgisi gösterm iştir. Kuşaklar ve sosyal gruplar arası çarpık ve toplumsal değeri çoğu
kez sıfır olan bu çatışm aların, bilincin ve kişiliklerin deform e olm asında önem li rolü ol
muştur. Bu tür özellikler gösteren kişi ve grupların geçm işlerine ilgisizliğinde, sürekli
bir hal kazanan bu dengesiz gelişim in rolü de, üzerine daha fazla düşünülmesi gereken
konulardandır.

dört kapısı arasında parçalayarak, kutsal geleneklerin bir tekrarı haline
dönüştürmüştür87. Böyle bir anlayışın ancak kendi sınırlarını koruduk
ça yaşayabileceği açıktır. Bu sınırlar, 1908’den sonra zayıfladığında,
toplumsal sorunlarla birlikte geçmişi kutsayan anlayış da zayıflamaya
başlamıştır. 1938’de bunun dayandığı sosyal yapının parçalanmasıyla
başlayan dışa açılım ve eğitimle hızlı bir ‘akılcılılaşm a’ (rasyonalleşme) yaşanmıştır. Rasyonalleşme ile geleneksel toplumsal yapıdan
uzaklaşma ve böylelikle, geçmişin kutsallığı üstünde gelişen gelenek
sel bilince karşı çeşitli açılardan düşünsel bir saldırı başlamıştır. Artık
kollektif hafıza, sürekli ivme kazanan yeni mantığın (akılcılığın) kur
banı olmaktan kendisini kurtaramayacaktır.
Dinin toplum üzerinde etkisini yitirdiği süreçte, hafıza da buna
denk bir tempoyla dünyalılaştınlm ıştır88. 1938 öncesi hakim olan bi
linç, böylelikle, düşünsel ve yaşamsal düzeyde toplumsal yapıyla da
zıt bir konum a düşmüştür. Sosyal mobilite ile geleneksel toplumsal ya
pı arasında varolan ters ilişki, rasyonalleşme ile geçmişin bilinci89ara
sında da ters bir ilişki yaratmıştır. Gelecek düşüncesinden yoksun eski
yapı içerisinde birey, geçmiş bütünlüklerin yalnızca kulu olabilirken,
yeni yaşam, ona, yükselme, değişme ve değiştirme fikrini ve olanağı
nı vermiştir. Bunu büyük oranda bireysel çabalarıyla gerçekleştiren ki

87 T asav v u f anlayışını tem el alan form el tarikatlarda birey ve tanrı arası m esafe,
ancak bireyin bütünsel çab alan ve yoğunlaşm ası ile aşam alı bir halde giderilebilirken,
bu, bir halk tarikatı özelliği taşıyan Kürt A leviliğinde kalıtsal bağlılıklarla sağlanm ak
tadır. B irey b u rad a kendi girişim lerinden çok, dinsel aşam aları tem sil eden R ayber, Pir
ve M urşid’ine bağlılığını süreklileştirerek, bu görevi yerine getirdiğine inanm aktadır.
Bu kişiler aynı zam anda ‘ta rik a t’, 'm arifet' ve 'h a k ik a t’ olarak adlandırılan aşam ala
rı (kap ılan ) d a tem sil etm ektedirler. İlk aşam ayı tem sil eden 'şeriat' kapısının bu top
luluklarda pratik b ir etkisi yoktur.
88 Le G off, böylesi geçişleri hafızanın sekülerleşm esi olarak nitelendirm ektedir.
O, hafızanın tan n n ın güdüm ünden kurtulm asının tarihin çözülm esi açısından önem li
olduğunu, fakat bu tü r geçişler yapan topluluklann m anipulasyona, hafızalannın y ö n 
lendirilm esi tehlikesine açık olduklannı da belirtm ektedir. Le Goff: 65, 98.
89 Bu terim , S ch ied er’in, 'geçm iş' ve ‘ta r ih ’ kavranılan arasında koyduğu farka
(ilkinin m istik b ir anlayışla İkincisinin rasyonalleşm e ile ilişkili olm ası) dayanır. Schie d e r’e göre, bilim sel tarih yazım ının görevi tarih üzerinde varolan m istik perdeyi k al
dırm ak (dem ystification), o lgulan anonim ite ve kom plekslikten kurtarm akta yatıyor.
Schieder: 2-3.

şinin aktardığı tarih de, büyük oranda ailesi ve kendisini merkez alan*
ve onu etkileyen düşüncelerin ve politik yapının derin izlerini taşıyan
ve bunlarla zıt olmamaya özen gösteren bir tarihtir.
Toplumsal yapının ve hafızanın bir bütün olarak kollektifliviteden
subjektivizme kaydığı bu süreç, politik gelişmeler üzerine somut ve
çarpıcı ilk etkisini 1937 yılında direnişin örgütlenmesi sırasında gös
termiştir. Kendilerine ait dinsel ve sosyal sistemin sonu olacak geliş
melere karşı, bütün çabaların aksine, ancak dört aşiret muhalefet yap
ma karan almış ve çatışmalar boyunca hemen hemen hiç bir çevre böl
geden ve aşiretlerden destek almamışlardı. 1937 direnişi ve yenilgisi
bütünüyle bu dört aşiretin tarihi olmuştur. Bu yüzden, yalnız direnişe
katılan aşiretlerin yaşamda kalan üyeleri, 1937 tarihini bir kimliği ko
ruma çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir 'eylem ’ olarak görür ve sahip
lenirler.
Aşiretlerin ezici çoğunluğu ise, aşiret çıkarlannı öne çıkarmış ve
olaylara kanşm am akla en az zararla bu dönemi atlatacaklan hesabıyla
hareket etmişlerdi. Bundan dolayı, direnen aşiretlerin ailelerine, gözle
ri önünde yapılan toplu kınm lar karşısında bir çok yerde seyirci kaldı
lar. Direnişe katılmayan büyük çoğunluk için 1937 özel bir anlam ta
şımaz. Tam aksine, eğer 1938 yılında yapılan askeri operasyonlann
kurbanlan içinde aileleri ve yakınlan varsa, bunun suçlusu olarak
önemli oranda, 1937 olaylanna sebep olan aşiretleri görmektedirler.
Bir kısmı bunu açıkça ifade ederken, bir kısmı da bunu dolaylı yön
temlerle yapmaktadır. Bu kesimler, olaylarla ilgili anılannı aktanrken,
sürekli olarak direnişi örgütleyen aşiretlerden kaynaklanan iç çatışma
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Bu tespit, iki açıdan izlenebilir. B irincisi, kişilerin küçülen hafızalarında: söz
lü geleneğin yakın bir zam ana kadar korunduğu bu toplum da, şaşılacak derecede kişi
ler geçm iş kuşaklardan uzaklaşm ışlardır. K onuştuğum insanların ancak küçük bir bö
lüm ü kendilerinden iki nesil önceki kuşakların (dede ve nenelerinin) hakkında doyu
rucu bilgi ve ilgiye sahiptiler. Büyük çoğunluğunun yaşlılardan geri kalan izlenim leri
sıradan ve m uğlak bir değer taşım aktadır. İkincisi, -ki birinci tespitte görülen yetm ez
liğe karşın- istisnasız herkesin geçm iş hakkında kendi bilgilerini esas alm ası ve mutlaklaştırm asıdır. Kişiler, kendilerine aktarılan basit aile ve aşiret tarihlerini, size, böl
ge genelinin tarihi olarak sunar ve bunda da tahm in edilm eyecek kadar ısrarlı bir tu
tum a girerler. O ysa bir çoğu kişisel bilgileri aşm ak için özel bir çaba sarfetm ezler. Bu
sorunlar kısm en 'D ersim ’3 8 ...' adlı bölüm de de işlenm iştir.

lara ve talanlara vurgu yaparlar.91
Bu topluluk içerisinde kendi tarihlerine karşı oluşan ve temeli çok
kritik bir dönemde atılmış olan derin düşünsel farklılaşmanın en önem
li kanıtlarından birisi de, 1937 ve 38 olayları üzerine yazılmış bölgeye
ait ağıtlarda da görülmektedir. Direnişi örgütleyen ‘kahram anlar’ üze
rine söylenenlerde, şimdiye kadarki yorumlarda göremediğimiz bir ta
rih anlayışı, toprak bilinci ve bu bilince ters düşen ‘ihanet’ olgusuna
değinilmektedir92. Kırmancki yapılan bu ağıtsal yorumların, Dersimi
yalnız katliam ve sürgün boyutuyla yaşayan aşiret üyelerinin ve 1938
sonrası Dersimli kuşakların üzerinde minimum etkisinin oluşu, hafıza
nın kırılmasında anadilin üstlendiği rol üzerine kimi saptamaların ya
pılmasını zorunlu kılmaktadır.

91 Bunun bir başka kanıtı da anılan insanların niteliğinde görm ek m üm kündür. Bu
gruba m ensup olanlar, 1938 ve yakın sonrası dönem e ait şahsiyetleri andıklarında genel
de devlet düzeyinde itibarlı olan kişileri öne çıkarır, onlardan saygı ile bahsederler. Bu
kişiler, çocuklar için her zam an başarının örneği olarak gösterilir. Collard, ‘sosyal hafız a ’nın işlevini Y unan tarihi örneğinde araştırdığı yazısında, Y unanlılar’da tersi bir dav
ranışı tespit eder. O, günüm üz Yunanlıların kendi statü ve prestijleri için aile kökenleri
ni Osm anlıya karşı 1821 tarihinde başlatılan bağım sızlık savaşının öncülerine kadar gö
türdüklerini belirtir. Collard’a göre, bu tarz tarih anlayışı, aktüel hafızanın, her şeyden
önce günün ihtiyaçlannı karşılam ak dürtüsünden kaynaklanır. Collard: 96.
92 Ö rneğin, D ersim D irenişi’nin lideri Seyit R ıza’nm asılm asından sonra yazıldı
ğı tahm in edilen b ir ağıtta, son yirm i yıllık tarihin ve yenilgilerin hesabı yapılm aktadır:
‘E y vah, e y vah, e y vah bakın şu başa g elen e/ Aşiretler, evi yanasıcalar!/ Gelin birlik
te direnin d evlete/Z a lim G azi P a şa ’y a / B u zalim suçlusudur ölenlerinizin/ Otuz iki p a 
dişahı yıktıktan so n ra / döndü Koçan ve K oçgirililere/ E y vah K oçan ve Seyit Rıza ’nın
başına g elenler/.../D ersim D a ğ ı'n m büyükleri ve Seyid lerin i/Z a lim H üseyin A bdullah
P aşa yo ketti/ Bunlardan bazılarının başını d a /A rm a ğ a n diye gönderdi M ustafa Kem al
P a şa ’y a /A şire tle r, evi y a n a sıca la r!/.../A lla h kim senin kapısına k o m a sın /B u kez Erm en iler’in kısası g ibi bizim ki d e / H ayır kazanı, b ir top kefen, b ir kalıp sabun/K im seye
nasip o lm a d ı/ Ah, Ah, hiç kim senin ölüleri getirilm ez oldu evinin ö n ü n e / Teneşire uza
tılıp yıkanm az oldu bundan b ö y le / Cenabı H ak dileğim izi kabul ed erse/ On yedi düvel
birleşip b ir günde basarlar A nkara ’y ı/ E zerler bu zalim in b a şın ı!' Yine aşiretler arası
ilişkilerin ne kadar bozuk olduğu ve direnişi desteklem eyenlerle ilgili bir yorum un en
çarpıcı öm eği H aydaran ve D em enan hattında yaşananlarla verilm ektedir: ‘H alim iz y a 
m andır y a m a n / A sker sökün elm iş etrafım ız çevrili/ K im se kem söyleyem ez Demenan
ve H aydaran yiğ itliğ in e/ Lâkin fa zladır, geçit verm iyor Türk a sk eri/ D övüşüyoruz alın
alm a / . . . / Yansın Laç D eresi/ Yıvış'im g eçittir/ D övüşün kardeşler d ö vü şü n / B u aşiret
kavgası d e ğ il/ Kırm anclarla Türklerin sa v a şı/ Çekingenlik gösterm eyin sa k ın / E l bize
kötü s ö y le m e sin /.../B u zalim in a skeri ç o k / Dünyayı kızgın b ir saca çevirm iş tepem izde

BİR DÎLlN TARİH KARŞISINDA Y EN lLG lSl
Sosyal ve dinsel yapılanmalar, kişi ile geçmiş arasındaki ilişkinin
sürekliliğini sağlayan olguların bir bölümünü kapsar. Geçmişin gündemleşmesini sağlayabilecek ikinci önemli bir olgu da, kişinin geçmi
şiyle kurduğu ilişkide, anadilin üstlenebileceği roldür. Bireyin doğal
şartlar altında kendisine en yakın ve en sadık hissedebileceği ortamda
öğrendiği anadili, ona yalnızca kendi geçmişini hatırlatmakla kalmaz,
aynı zamanda içinde taşıdığı özel terimler ve değerlerle bireysel oldu
ğu kadar, kollektif geçmiş ile bugün arasında duygusal boyutlu bir iliş
ki de kurar. Hafızanın büyük oranda sözlü aktarımla inşa edildiği ge
leneksel toplumlarda, dilin bu özellikleri daha fazla öne çıkmaktadır.
Bu yüzden geçmişe karşı tutumla, anadile karşı tutum arasında doğru
dan bir ilişki olduğu görülmektedir.
Hem Dersimliler hem de tüm Alevi Kürtler’in anadilleri, bölge ve
aşiretlere göre Kırmancki (Zazaca) ve Kırdaşki’den (Kurmanci) olu
şur. Sadece Dersim esas alındığında, toplumun yüzde yetmişlik gibi
büyük bölümünün anadili Kırmancki’dir. Bundan dolayı Kırmancki,
Dersim adıyla özdeşleşmiş bir dildir. Dersim de yaşayanlar dahil bü
tün Alevi Kürtlerin toplamı temel alındığında, Kırdaşki konuşanların
oranı yüzde elliye yaklaşır. Malatya, Maraş, Sivas ve kısmen Elazığ
ve Erzincan gibi yörelerde yaşayan ve dinsel açıdan kendilerini Der
/ Ocağı sönesi a şiretler/ Ölümüm üzü tevil eylem işler paraya p u la / Unutm ayın/ Düşman
bizim işim izi bitirin ce/ Yarın sıra gelecek size/ Sizin de haliniz dönecek tıpkı Ermenilerinkine/ G özüm üz açık gitm ez b izim / nasıl olsa aldık intikamını atalarım ızın/ Bu dağda
ölmenin m utluluğu ise ca b a sı.' Son olarak 1937 direnişini örgütleyenlerin kendilerini,
topraklarını,savunan kişiler olarak gördüklerine dair bilgiyi, direnişin bir başka lideri
olan Şahan üzerine yazılan bir ağıtta edinm ek m üm kündür. ‘H ozat’ı sorarsan otom obil
caddesi/ Ocağı sönsün A bdullah Paşa ’n ın / Kökünü kazıyor yiğit adam ların/ Şahan d i
yo r ‘Canınınzın kıym etini bilin, başımızda dolaşan kafirin kanunu/.. ./Şahan b ir grup al
m ış ya n ın a /G eçm iş M u n zu r’un yakasına/ 'Arkadaşlar döneklik etm eyin’ d iyor/ 'Birlik
te yedik H ızır kurbanını/.../H ozat'ı sorarsan Q erexltm ’dan beridedir/ M iste K o r’un
(M ustafa Kem al) kanunlarını so ra rsan/A m an ne berbat şeylerdir/.../Şahan’ım sana ef
kar olm asın/ H aşan intikamını a ld ı/ Ah oldu, olan Şafum 'ima o ld u / Şahan 'ım öldü öle
li/S ö n d ü yıldızı Kırm anc ü lkesinin/ Vur Şahan 'ım vur/ M iste K or'un askeri gelm iş bizi
kırm aya/ Vur yiğidim vu r!’. Kırmancki dilinde söylenen hu ağıtlar (ve çevirileri) için
bkz. Düzgün (1992): 69, 80. 86; Konu hakkında bir başka çalışm a için de bkz. Çem
(1995): 223-247. Çem , halk türkülerini kişilerin yorum larından daha objektif-gerçekçi
bir değer taşıdıklarını iddia ediyor.

sim ’e bağlı gören yoğun Kürt Alevi kitlesinin dili Kırdaşki’dir. Dinsel
ve kültürel bütünlük, Alevi Kürtlerin kullandığı Kırdaşki’yi Kırmancki’ye yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma, ikisi arasında ortak kullanılan
kelimelerin çokluğu ve Kırdaşki’nin, Kurmanci’nin aksine, Kırmancki’ye daha yakın olan foneteği ile kendisini gösterir.
İki dillilik, bildiğimiz kadarıyla, kendisini Kırmanc(Kurmanc) ola
rak adlandıran Alevi topluluk içerisinde herhangi bir soruna neden ol
mamıştır93. Farklılık, tarihsel süreç içerisinde doğal çözümünü yarat
mıştır. Birbirlerine sınır oldukları yerde, bu, birbirlerinin dillerini öğ
renmelerini getirmiştir. Bundan dolayı, bu bölgelerde, onlar içerisinde
her iki dili kullanan aşiretler bulmak mümkündür. Dil etkileşimini en
iyi şekilde aşiretlerin dinsel sorumluları olan seyit ailelelerinde göre
biliriz. Burada da seyitler kendilerini taraftarlarının dillerine göre şe
killendirmişlerdir. Taraftarları arasında iki dil konuşuluyorsa, bu seyit
ailelerine de yansımıştır. Bunun, kimi zaman bir seyitin her iki dili ko
nuşmasını getirdiği gibi, kimi zaman da aynı seyit ailesinin kolları ara
sında yalnızca K ırm anda ve Kırdaşki konuşulmasını da yaratmıştır.94
Kırdaşki ve Kırmancki konuşan Aleviler’in dilleri açısından sergi
ledikleri en büyük benzerlik, dillerini, yalnızca sözlü olarak kullanma
ları ve yazıya dökmemiş olmalarıdır. Bildiğimiz kadarıyla, bu toplu
luk, soy ağaçlarını veren Arapça yazılmış şecereler dışında, Kırmancki ve Kırdaşki dilinde sahip oldukları dinsel ayinler, ağıtlar ve söylen
celerini yakın bir zamana kadar yazıya geçilmemişlerdir. 1938 sonra
sı kim lik zayıflığının önemli nedenlerinden birisi sayılabilecek bu du
rum, yalnızca, Cum huriyet’le başlayan ‘Türkleştirme ’ politikası çerçe
vesinde, Türkçe dışındaki bölgesel dillere karşı sürdürülen bilinçli eliminasyon çabalarının sonucu olarak açıklanamaz95. Bu dillerin bağlı
93 Bkz. Fırat (G): 143-5.
94 Bkz. 'Dersim '38.. ’ adlı bölüm e.
95 Kürt diline resm i düzeyde uygulanan yasaklar dışında (bkz. Rum pf), yirmili ve
otuzlu yıllarda dilin Ujrihsel m irasını yoketm eye yönelik bir takım çalışm alar yapıldığını
T anküt ve Sevgen gibi kişilerden öğreniyoruz... Tankut, Türk O cak lan ’nın 1930 yılında
yapılan kurultayında sorum luluğu altında olan Doğu bölgesinde ‘ecnebi lisanlarla yazılı
birçok kitabı to p ladıklarını’ bildiriyor (Bkz. Üstel: 333). Sevgen ise, Alişir’in öldürül
düğü yerde kendisine ait birçok belge ve yazının(destanlann) ele geçirildiğini yazıyor.
Sevgen (n. 9): 395; (Bundan, her şeye rağm en bu dilde varolabilecek yazılı kaynakların
hepsinin bu yönelim lerin kurbanı oldukları sonucu da çıkm ıyor.)

olduklan topluluğun sahip olduğu özellikler, onların yirminci yüzyıl
daki gelişmeler karşısında zayıf düşmelerinde, en az Ankara’nın çaba
lan kadar belirleyici rolü olmuştur.
Dilin gelişiminde, ait olduğu toplumun özellikleri ile politik kararlann etkisinin birleşik sonuçlarını, Türkiye Kürtleri arasında kullanılan
Kırmancki’nin durumuna bakılarak daha rahat izah edilinebilir*
Ağırlıklı olarak Y ukan Fırat havzasında konuşulan ve Türkçe’de
Zazaca olarak tanınan Kırmancki’nin yakın dönem tarihi, dilin yaşam
bölgesi ve kullanımı açısından sürekli bir sınırlama (izolasyon) ve
marjinalleşme ile ifade edilebilir. K ollektif bilincin(hafızanın) dil dü
zeyinde aktanm ınm salt sözle gerçekleştirildiği bir toplumda, dilin
marjinalleşme süreci, bilincin sürekliliğini kıran toplumsal ve politik
değişimlerin etkisini de derinleştirmiştir. Kırmancki’nin bir yazı dili
olarak 1938’den önce kendisini güncelleştirememesi bu sürecin önem
li bir nedeni olmuştur97. Dilin gösterdiği bu yetmezlik, onun dayandığı
topluluğun sosyal ve dinsel coğrafyasının sınırlan ve iç parçalanmışlı
ğı ile doğrudan ilişkilidir98. Dağlık bir bölgede yaşayan, yan göçebe
köylü topluluğu tarafından kullanılan Kırmancki’nin, kendisini yazıya
aktaramaması, ortak bilincin oluşumunu sözün ve eylemin etki alanı
ile sınırlamıştır. Hem dinsel, hem de tarihsel düzeyde yazılmamışlık,
topluluğu oluşturan kişilerin düşünsel dayanaklannı kendilerine aktanlan dışında bir bilinç merkezinin olmadığı inancını pekiştirmiştir.
Yine dilin egaliter ve homojen bir köylü topluluğuna dayanması,
kendi içerisinde sosyal sınıflann ve bununla birlikte gelişebilecek bir
96 Burada Kırmancki için verilen özelliklerin büyük bir bölüm ünün Kırdaşki
konuşan A leviler için de geçerli olduğunu sanıyorum . İkisi arasındaki gelişim farklılığı
dayandıkları toplum sal yapıdan çok yaşam buldukları devletlerin farklılığndan kaynak
lanm aktadır. K ırdaşki’nin T ürkiye dışındaki K ürtler tarafından kullanılm ası ve böylelik
le gelişim ini sürekli kılm ası, onu K ırm ancki’nin Türkiye içinde yaşadığı olanaksızlıklar
dan ayıran en önem li yanıdır.
97 İki ayrıcalıklı çalışm ayı bu tespitin dışında tutmak gerekiyor. 1938 yılından ön
ce iki Z azaca eser, Xasi ve O sm an Efendi tarafından yazılm ıştır. X asi’nin ’M ew lid’ ad
lı eseri 1900 yılında D iyarbakır’da; Osm an E fendi’nin ‘Biyişa P exem ber (Meıvluda
Nebi-Bi Kurdiya Dimili, Zaravaye Sew reke)’ adlı eseri 1933 yılında Ş am ’da basılmıştır.
(Bkz. M alm isanij (hevi): Ş) Her iki çalışm a da günüm üzde hem Sünni hem de Alevi Zazalann büyük bölüm ü tarafından halen tanınm am aktadır.
98 Değişim sürecinde olan etnik grupların dil düzeyinde yaşadıkları sorunlar hak
kında genel bir analiz için bkz. Ross.

‘üst ’ dilin oluşumunu da olanaklı kılmamıştır. Kırmancki, birbirleriyle yanşam ıyacak kadar mesafeli ve birbirlerine soğuk lokal varyantla
rıyla'”, ikinci ve üçüncü bir dil öğrenen sahipleri tarafından, yazısı ol
mayan ve girilen ‘y e n i’ toplumsal ilişkilerin ifade edilemiyeceği bir
‘a lt’ köylü dili olarak algılanmıştır100.
Durum, bu yüzyılın başlannda gelişen ulusalcılık ile de değişme
miştir. Kürt ulusalcılığı, Kurmanclar’da dilin gelişimine zemin sunar
ken, aynı ulusalcılığa katılım göstermiş Zazalar’da, Zazaca’yı geliştir
me yönünde çabalara rastlanmamaktadır. Bunu ne 1908 sonrası Kürt
örgütlerinde yer alan Zaza aydınlarında, ne de Koçgiri, Şeyh Said ve
Dersim’de somutlaşan, büyük oranda Zazalann katıldığı isyanlann
öncülüğünü yapanlarda görmekteyiz. Bu isyanlarda varolan aşiretsel
ve dinsel parçalanmışlık, adeta kendisini dilsel düzeyde de göstermiş
tir. îletişim eksikliği ve dinsel aynlıklar, Zaza topluluklann birbirleri
ne olan ilgisizliğini geliştirmiş, bu yüzden bir bölgede dilde sağlanan
olası gelişme diğer bölgeleri etkileyememiştir101. Dil bir çok yerde ori
jin bölgesini aşamamış, ki bu bazen aşiretlerle de sınırlı olabiliyordu,
kendisini sürekli bir sınırlam aya tabi tutmuştur.
Kırmancki’nin bir dil olarak kimlik oluşumunda öne çıkmamasında
önemli etkenlerden birisi de, toplulukta soyut bilinç şekillenmesinin bü
99 Belki varyanttan çok bunlara Zazaca veya Kırm ancki’nin şiveleri dem ek daha
doğru olacaktır. B ölgeler arasında varolan önemli fonolojik ve m orfolojik (bilhassa fiil
çekim leri ve eklem lerde) farklılıklar için bkz. Todd (1985), A gram m er o f Dimili
(Siverek şivesi), M ıchıgan; T u rg u t(1 9 9 8 ), Türkçe Açıklam alı Z azaca Dilbilgisi (PaluBingöl şivesi), Brem en; Ç eko, Razeare Dımılkiç Türkçe açıklam alı Z azaca Gram er
(V arto şivesi), Berlin; ve Selcan (1998), Gram m atik der Z aza-Sprache (Doğu-Dersim
şivesi), Berlin.
100 D ilin değişik sosyal tabakalar tarafından kullanılm ası onun gelişim ine katkı
sağladığı kadar, yabancı dillere karşı direncini arttırıcı rol oynar. Bkz.. Edwards: 54-5.
101 Bölgeler arasında derin dilsel farklılaşm a ve birbirlerine kârşı ilgisizliğin bir
yansım asını da, Z azaca konuşan değişik grupların kendilerini adlandırm alarında da gör
m ek m üm kündür. Kırm anc, Zaza, Dimili ve Kırdki terimleri, birbirlerine sınır olan
bölegelerde konuşulan aynı dilin değişik ağızları olm anın ötesinde özellik taşırlar. Ör
neğin, D ersim liler kendileri için ‘Z a za ’ terimini kullanm ayı kabul etm ezler. Bu tanım 
lamayı son yüzyılda ilişkileri artan düzeyde sorunlulaşan kom şuları Palu Z azalan için
kullanırlar. (G ülsün Fırat (s. 145) ise, karşılaştığı D ersim li yaşlıların bir çoğunun halen
Z azaca konuşan Sunnilerin varlığından bile haberdar olm adıklarını belirtiyor.) Ken
dilerini genelde ‘D im ili’ olarak adlandıran Siverek Z azalan ise, ‘K ırm anc’ kelim esini,
kendilerinden düşük gördükleri köylü Kurmanc tabakası için kullanırlar.

yük oranda mistik halk tarikatları tarafından belirlenmesiydi. İnancın
yalnız ritueller ile algılandığı ve bunun sürekliliğinin, kalıtsal bilgiye
dayanarak çalışan seyitlerle ilişkinin canlı tutulmasıyla teminat altına
alınabilen ve bununla yetinilen bir toplumda, dinsel yazımın oluşturul
masına ihtiyaç duyulmamıştır. Politik gelişmelerin, seyitlerin çalışma
alanını sınırlaması, seyitlerle ilişkileri kesilen taraftarların da din düze
yinde dış etkilenmelere açık olmalarını kolaylaştırmıştır. Dinsel ayinle
rin sözlü aktarımın ötesine geçememeleri ve seyit ailelerinin kendi içle
rindeki bölünmüşlük inancın genel prensiplerinin yaratılmasında da en
gelleyici olmuştur. Kişi için, özel tecrübeleriyle kazandığı dinsel bilgi
sinin ötesinde başvurabileceği tanınmış ve topluluğun her kesimi tara
fından kabul edilen bir ‘otorite ’ -kutsal kitap- yaratılamamıştır102. Din
sel inançların yazıya aktanlmamasıyla dilin gelişimi açısından önemli
bir etken olabilecek bu araç, böylelikle kullanılamamıştır.
Tüm faktörler, Kırmancki’nin, bu yüzyılda, bağlı olduğu toplumsal
yapı ile önceki paragrafta verilen evrimi içinde, yaşam bulduğu orta
mın dışında olan dillere karşı, sürekli zemin kaybına uğraması yönün
de etkide bulunmuşlardır. Toplumsal yapının köylülükten şehirliliğe
kayması, Kırm ancki’nin hep önceki ‘g e ri’ yaşamla algılanılması fikri
ni yaratmıştır: Dağ köyleri ova köyleri karşısında, köyler kasabaların,
kasabalar bölgesel merkezlerin, bunlar da batı şehirleri karşısında kul
landıkları dilde hep yenik düşmüşlerdir. Değişimin ve gelişimin yönü
tarafından belirlenen bu süreç kuşaklar için de geçerlidir. Her yeni ku
şakla birlikte, bir önceki arasındaki iletişim kopukluğu artmıştır: dede
ve torunun veya anne ile çocuğun birbirlerine dil düzeyinde anlayama
ması kuşakların birbirlerine yabancılaşmasını tamamlamıştır.
Sosyal yükselişini Türkçe’yle sağlayan birey için, anadilin, kendi
gelişimi önünde engel olarak görülmesi ve onun rahatlıkla sahipsizli
ğe itilmesi, Kırmancki’nin yetmezlikleriyle kolaylaşmıştır. Dayandığı
toplumsal yapının dağıtılmasıyla güncel etkisini yitiren sözlü hafıza,

102
Tankut, bir yazısında Alişir’in bu yönde bilinçli bir çaba içerisinde olduğun
yazıyor. Bkz. T ankut (1946): 298; Bu eksiklik günüm üzde de kendisini sürekli hissettir
mektedir. Seksenli yılların ikinci yansından itibaren, özellikle Batı-A vrupa’da, gelenek
lerini yeniden canlandırm aya çalışan Alevilerin, dinsel inançlar ve bunların uygulanış
larında neyi (veya hangi yöreyi) esas alm aları gerektiğine yönelik sonu gelm eyen tartış
maların kaynağında, bu giderilm em iş eksiklik yatmaktadır.

rasyonalleşme ile birlikte düşünsel ilham kaynağı olabilme durumunu
da kaybetm iştir103. Kişinin gelişiminde, eğitim, politik ve dini örgütlen
melerin ne kadar yeri varsa, bu, onun dünyasında Türkçe’nin de o dü
zeyde yeralmasını sağlamıştır104. Hafızanın bireyselleşmesi ve Türkçe
leşmesi birbirini destekleyen ve ayrı düşünülemiyecek bir sürecin iki
önemli dayanağıdır. Aynı zamanda, her iki olgunun gelişim derecesi,
bireyin kollektif geçmişinden ve kimliğinden uzaklaşması için belir
leyici iki temel faktör olmuşlardır.
SONUÇ
Buraya kadar aktarılan tüm bilgiler, belirli saptamalar yapmamız
için yeterli bir zemin sunmaktadır. H er şeyden önce şunu bilmek gere
kiyor ki, kim lik ile tarih arasında varolan ve sıkça vurgulanan güçlü
ilişki, Alevi Kürtler bazında canlı ve yalnızca kimi özellikleriyle oriji
nal olan bir örneğini bulmaktadır. Bu toplulukta tespit edilen kimlik
farklılaşması, yaygınca yapılan sosyal-antropolojik yöntem yerine105,
tarih veya geçmiş ile kurduğu ilişki düzeyinde gösterdiği dinamizm ile
ele alınmış ve zaman içerisinde uğradığı kırılmalarla tespit edilmeye
103 Bu yaklaşım ın sahipleri, tutumlarını, dilin ekonom ik işlevsizliği ile açıklam aya
çalışırlar. Köy ortam ında büyüyen çocuk genelde okula başladıktan sonra Türkçeyle
tanışırken, bazı köylü ailelerin çocuklarına başından itibaren Türkçe öğrettiklerine ve
onunla yalnız T ürkçe konuştuklarına tanık olunur. Bu aileler davranışlarını geleceğe
yönelik akıllı bir yatırım olarak görmektedirler. Onlara göre, çocuk zaten ilerde Kırm ancki’yi kullanm ayacağından, ne kadar erken Türkçe öğrenirse, onun okul ve iş hay
atında başarısı o kadar yüksek olacaktı. Yetmişli yıllarda D ersim ’de bulunan Rothkopf
da bir yaşlı D ersim li’nin dil hakkındaki şu görüşlerini aktarır: “Kürtçe kirli b ir dildir.
B unu öğrenm en işine yaramaz. Pazarda, okulda, resm i yerlerde, fabrikada iyi Türkçe
konuşm ak gerekiyor. Çocuklarımızın okulda Türkçe öğrenm eleri iyidir." Rothkopf:
129.
104 Altm ışlı yıllardan itibaren bu bölgeden bir çok insan yüksek eğitim görm üş ol
masına rağm en, bu kalabalık grup içerisinde bilgilerini dillerinin gelişimi için kullanan
insan sayısı 4 veya 5 kişiyi geçm em ektedir (Bkz. Malmisanij ( h e v i)). Yine yetm işli yıl
lardaki bir çok sol örgütün ve seksenli yıllarda kurulan Alevi oluşum lannda da bu gru
ba m ensup kişiler sorum luluk (ve taban) düzeyinde önem li yerler edinm elerine rağmen,
hiç birisi sahip oldukları örgütsel gücü dilleri için kullanm adılar. Örneğin kimi sol ör
gütlerin ağırlıklı bölüm ü Kırm ancki konuşan insanlardan oluşurken, hiç birisinin örgüt
sel yayınları veya program ları bu dilde yazılmam ıştır.
105 Bu açıdan yapılm ış iki çalışm a için bkz. Mandel ve Bumke.

çalışılmıştır. Makalede, kimlik değişikliği ile birey tarafından bunu
destekleyecek ‘yen i’ bir geçmişin ‘y a r a tılm a s ıtarih yazımının ve do
ğal hafızanın hem bizzat kişiler tarafından hem de dışandan (devlet
merkezli kurumsal ve düşünsel) müdahalelerle birden fazla açıdan şe
kil değişimine uğrayabileceği bir çok örnekle gösterilmiştir. Konunun
işlenişi, yalnız tarihsel yazım ve hafızanın sözlü aktarımının dışa yan
sıyan yanıyla sınırlandınlmaya çalışılsa da, kimlik şekillenişinin yal
nız bir köken arayışı olmadığı, onun, bireyin içinde bulunduğu politik,
sosyal ve piskolojik faktörler ve bunlarla ilişkili sorunlardan izole edi
lerek ele alınamayacağı açıktır. A ynca işlenilen grup açısından ele
alındığında, bütün bunların devlet tarafından uygulanan şiddetin kar
maşık ve ağır etkisi altında gerçekleştiği de vurgulanmıştır. Makalede
bu yan daha çok resmi kaynaklara dayanarak ilk paragrafta verilen
olayların gelişimi ve Dersimlilerin 38 kırımları ile ilgili anılarıyla iş
lenmiştir. Her iki paragrafta oldukça az yorumun yapılması, bu faktö
rün tartışmasız genel kabul gördüğü ve bu gruptaki kimlik şekillenme
sini belirleyen nedenlerin, belki ana kaynaklarından birisi olarak da sa
yılabileceğinden ötürüdür. Am a yine de kimlik üzerinde uygulanan
şiddet veya zor, karşımıza çıkan bütün tiplemeleri açıklamak için si
hirli bir değnek işlevi görmeye yetmemektedir. Bu gruba mensup kişi
lerin, politik, etnik veya dinsel tercihleri ne olursa olsun, hem seçimle
rinde herrt de tarih ve kollektif hafızaya başvurmada gösterdikleri fark
lılık, dışardan müdahelelerin yanısıra grubun kendi sosyo-kültürel di
namikleriyle değişimleri nasıl karşıladığına da bakmamızı zorunlu kıl
maktadır.
George De Vos, ‘Etnik Çoğulculuk: Çatışma ve Uyum. Sosyal Ta
rih ’te Etnizmin Yeri’ adlı çalışmasında, kimlik değişikliği fenomeninin
pisko-kültürel açıdan genel bir analizini vermektedir. Değişken kim 
likleri üç boyutlu bir modelle açıklayan De Vos, bu fenomenle karşı
laşılan durumlarda, kişinin, geçmişe yönelik etnik kimlik, bugünü esas
alan ‘yurttaş kim liği’ ve geleceğe yönelik ideolojik veya dini kim lik
lerden birisini seçebileceğini belirtir. H er üç kimliğin birbirleriyle ça
tışma potansiyeline sahip olduğunu aktaran De Vos, bu yüzden, kim 
lik ‘seçm e’ olasılığının ancak gelişmiş ve rahat toplumlarda mümkün
olduğunu, aksi durumlarda yeni kim liğin kişilere dayatıldığını ve bu

nun da karmaşık sorunlar yaratabileceğini vurgular. Böylesi durumlar
da geçmiş ile bugün arasında varolabilecek derin boşluk, 'tarih ’e baş
vurularak doldurulmaya çalışılır. Tarih, kişinin ihtiyaç duyduğu 'haya
li bir geçm işi’ yaratabildiğinden, onun seçtiği kimlik ve bununla
uyumsuz durumdaki geçmişi arasında, varolabilecek sorunları aşabil
mesi ve rahatlaması için başvrulan bir araçtan ibarettir, istenilen yeni
tarihin birey tarafından yaratılması mümkün değilse, onun başkaları
tarafından üretilmesi çok da zor olm ayacaktır.106
Türkiye’de yaşayan Alevi-Kürt topluluğunun Cum huriyet’le birlik
te farklı düzeylerde yaşadığı kimlik sorunu ve bu bağlamda tarihin kul
lanılma biçimleri, De V os’un tarihin işlevi konusunda yaptığı tespit
için uç bir örnek oluşturur. Bu grupta rahatlıkla saptanabilen kimlik
karmaşıklığı ve bunun değişik şekillerde kendisini tekrarlıyarak hissetirmesi, büyük oranda Türkiye’nin farklı kimliklere karşı yürüttüğü
kökten red politikasının yanısıra, bu topluluğun, kısmen bu politikala
rın ürünü ve kısmen de sosyo-dinsel bütünlük olarak geçirdiği değişiklilerin sonucu olarak görülmelidir. Her iki faktörün tarih yorumu ve et
nik kimliği de kapsayan öz geçmişin sahiplenilmesi üzerinde bütünsel
etkileri, hem hafıza düzeyinde, hem de yazım dünyasında işlenmiştir.
M akalede Türk Tarih Tezi ve bunun Kürtlerle ilgili teorilerde yansı
ması ve bunların kırklı yıllardan itibaren bölge kökenli yazarlar tara
fından tekrarlanışı, bölgesel kollektif hafıza ve dayandığı geleneksel
toplumsal yapı ile yabancı ve ideolojik bir tarihyazımının ve dayandı
ğı gelişime yönelik toplumsal yapı arasında çok boyutlu çatışmanın
yaratabileceği düşünsel sonuçlan kavrayabilmek için işlenilmiştir.
Hafıza düzeyinde etkileşimin iyi bir sınamasını yapabilmek için ele
alınan 1938 yılı olaylan ve bunlann bölge insanı tarafından yorumlanışı, sözlü tarih ile dış müdahalelerin gölgesinde gelişen tarihyazımının
benzerlikleri ve sorunsal noktalannı çarpıcı bir şekilde yansıttığından
seçilmiş ve ele alınımaya çalışılmıştır. Hafızayı ve sosyal yaşamı derin
den etkileyen 1938 olaylannın konuya dahil edilmesi, makalenin ana
sorununun irdelenmesi için verilebilecek aşın örneklerden birisini teş
kil etse dahi, onun irdelenmesini bir o kadar da çekici kıldığı açıktır.
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Bu özet De V os’un iki makelesinden alınmıştır. Bkz. De Vos ve De Vos / Lo
la Rom anucci-Ross.

Konunun daha rahat takip edilebilmesi için, dünden bugüne kimlik
değişimini yönlendiren sosyal ve politik olgular; sosyal dönüşümler ve
geçmiş bilincinin birey düzeyinde algılanılışınm dinamikleri ve bunla
rın kimliğin oluşumuna etkisi; geçmişin şekillendirilmesinde öne çı
kan araçlar; ve bütün bu faktörlerin birbirleriyle olumlu ve olumsuz et
kileşimleri şem alaştınlm aya çalışılmıştır. Şema -1 , makalede değişik
paragraflarda işlenilen kimlik farklılaşması ve tarihin işlevini belirle
yen kavramları esas almaktadır. Burada amaç, C. kardeşlerde bizzat
bir aile içinde karşılaşılan zıt kimliklerin; Hormek aşireti üyeleri için
de yazılı düzeyde sürdürülen köken tartışmasının ve Dersimli yaşlıla
rın 1938 yılı ile olan paradoksal ilişkilerinin hepsinin aynı eksen etra
fında rol oynayan faktörler tarafından belirlendiği ve karşılaşılan kişi
lerin etnik açıdan kendilerini tanımlamaları ne kadar farklı olsa da,
hepsini birleştiren kollektif geçmişleriyle yaşadıkları sorunları aşma
da, birbirlerinden o kadar da farklı araçlara sahip olmadıklarını göster
mektir.
Ş em a-l’in ağırlık noktasını, kimlik seçimi bağlam ında geçmişin
şekillenişini belirleleyen A-B-C-D bütünlüğü (komponentleri) oluştur
maktadır. Burada her komponent, ileride açıklanacağı gibi, Alevi
Kürtler’de kimlik yapısını belirleyen dört ana yapı ve müdahale gücü
nü temsil etmektedir. Şema, bugünden çıkılarak algılanmalıdır. Bire
yin 1938 öncesi yapıyı, belirli komponentleri hariç (dil gibi), bir bütün
olarak yeniden canlandırması veya yaşaması mümkün değildir. Ama
bu onların etkilerinin tamamen yok olduğu anlamına da gelmemelidir.
Bu komponontler, hafızada yer alan öğeleri veya halen canlı tanık ve
cisimler aracılığıyla birey ile geçmiş arasında hatırlatma işlevi gör
mekte ve bu da bugün ile geçmiş arasındaki sürtüşmenin bir şekliyle
süreklileşmesine neden olmaktadır. 1938 yılında yaşanan olaylar da
geçmişin travmatik hatıraları arasında halen yer edindiğinden, böylesi
bir hatırlatma işlevi görmektedirler.

Şema-1: Alevi Kürtler'de Kimlik Farkhlaşması
ve Hafıza (Tarih) Arası İlişkiler.

Zıt Etkileşim

----- ► Karşılıklı Etk.

f Müdahale

Doğal oluşum

A - B: Tarih Yazımı
Belirleyen Etk.

C - D: Sözlü Haffıza

Bu yüzden, bireyin geçmişi ile ilişkisinde belirleyici faktörleri sim
geleyen A-B-C-D dairesi, 1938 öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıl
mıştır. Geleneksel toplumun bütünsel ve alt kimliğinin oluşturduğu bi
linç, C ve D komponentleri ile temsil edilmektedir. C ve D ’yi belirle
yen ve birbirlerini etkileyen C.y ve D .y’e bağlı (Tarih-Dil ve Toplum
paragraflarında işlenen) parametreler, soyut bilince dönüşümü sözlü
aktarımla sağladıklarından, (geleneksel) ‘H afıza’ olarak adlandırıl
mışlardır. 1938 sonrası toplumu belirleyen politik ve sosyal yapının
yarattığı bilinç de A ve B olarak ikiye ayrılmıştır. A ve B ’nin oluşu
muna neden olan yeni kimliği dayatan politik güç, sosyal yapıda görü
len küçülme ve bilinç niteliğinin farklılaşması, A ve B ’nin bu olgula
rın kaçınılmaz m üdahelesinde107 olma durumunu getirmiştir. Müdahelenin önemli ölçüde yazılı düzeyde gelişmesinden dolayı, A ve B ‘Ta
rih ’ (yazımı) adıyla verilmiştir. Makalede, A ve B ’yi kapsayan örnek
ler, Türk Tarih Tezi’nin Kürtler’e uygulanışı ve bunun bölge kökenli
değişik politik, etnik ve dinsel iddialarda bulunan yazarlarda yansıma
sıyla öm eklendirilm iştir108.
Farklı bölüm ve komponentlerin yönünü belirleyen, ve şemada
‘Asim ilasyon’ (özümseme) ve ‘Internalizasyoıı’ (içselleştirme) başlık107 Burada nitelikleri farklı olan iki m üdahelenin sözkonusu olduğunu vurgulamalıyım. A .x’den kaynaklanan m üdahale içerisinde devlet şiddeti barındırırken, B.x’den
kaynaklanan m üdahale biryesel ve akılcı araçların ötesinde bir güce sahip değildir. Bu
rada her ikisinin de ‘m ü d a h a le’ altında işlenilmiş olm ası, birey açısından bakıldığında
geçm işin eşit yoğunluklu b ir yeniden şekillendirm eye tabi tutulm asında nitel bir farklı
lık görm ediğim dendir.
108 Y azıda bu m üdaheleci tezlerin yalnızca köken arayışı düzeyindeki etkileri irde
lendiğinden, konu ile ilişkili bir takım önemli hususlara değinilm em iştir. Türk Tarih T e
zi ile ortaya çıkan ve Türk kim liğinin oluşum u ve kendini algılayışı düzeyinde karşılaş
tığım ız bakış açısı, bu teorilerin etkisinde kalan bölge kökenli yazarlarda da görülm ek
tedir. Örneğin, 'Tunceli K ültürü' adlı çalışmasında Ali Kaya, Alevi tanımlaması şöyle
yapmaktadır: ‘...A levilik çağdaş bir yaşam biçimidir, ilericidir. Kadın ve erkek eşitliğin
den yanadır, eşitlikçidir. Tek eşli evliliği benimser. H er türlü güzel sanatlara değer ve
rir. Sömürücüye, h er türden baskıya karşı çıkan toplum içinde üretken , eşitlikçi, bölüşümcü, paylaşım cı b ir ekonom ik düzene inanır. Hakka, adalete, birliğe, kardeşliğe ve in
san sevgisine inanır. A daleti halk m ahkem elrinde dağıtır. D üşünce-fikir-görüş ve inanç
özgürlüğüne inanır, yaşlıların korunmasını, çocukların, yoksulların toplum sal bir so
rumluluk içinde bakılm asını savunur. Doğadaki tüm canlıların beslenm esini ve korun
masını savunur. ’ (s. 34) Bu abartılı Alevi tanım lam ası ile Türk tarihçilerinince yaratılan
Türk tanımlaması arasındaki benzerlikler için bkz. C opeaux:70-1 ve 144-6. A yrıca ko
nu hakkında bir eleştirisel yazı için bkz. Ocak (1996): 191-223.

lanyla verilen, birey tarafından değişik düzeyde algılanabilen, fakat bir
birlerinin dolaylı ve doğrudan etkisi altında olan iki önemli dinamik sü
reç yaşanmıştır. Asimilasyon süreci yeni kimliğin kabullenişini zorun
lu bir olgu olarak dayatırken; bu, toplumsal-sosyal yapının değişimi ile
grubun üyeleri için oluşan yeni olanaklarla paralel gerçekleştirildiğin
den, değişimlerin genelde pozitif algılanılmasına yol açmıştır. Intemalizasyon süreci, böylelikle, asimilasyon sürecinin kabullenişini kolay
laştırmıştır. A ve B ’yi belirleyen parametlerin karşılıklı ilişkileri bu
yüzden çift yönlü halkalarla verilmiştir. Fakat, bütün değişimlerin ana
nedeni 'Türk-Türkçe-Yurttaş’ birleşimi olduğundan, 1938 sonrası gün
cel değişimlerin nedensel yönü bu grupla başlayan okla verilmiştir [ya
da (A.y>A.x)>(B.x>B.y); sembolü B.x ve B.y’nin belirli bir olgunluğa
eriştikten sonra A.y ve A .x’i biçimsel düzeyde etkileyebilecekleri anla
mını taşımaktadır]. Tıpkı 1938 öncesi toplumsal yapının çıkış noktası
‘Aşiret-Tarikat ’109 birleşiminde olduğu gibi [(D.y>D.x)>(C.x>C.y)].
Her iki sürecin dönüşü mümkün görünmeyen yönü, C.x ile A.x ve
D.x ile B.x arasında derin bir zıtlığı yaratmıştır. Zıtlık da birinci etap
ta yapılabilecek kimlik değişimlerinin yönünü ve karışık geçişli kim 
liklerin birleşimlerini sınırlamaktadır. Her şeyden önce kişi hem Türk
ve hem de Kürt olamamaktadır; veya kişinin hem ‘bireysel/akılcı ’ ve
hem de ‘K ollektifA utsal’ davranış ve düşünce yöntemiyle hareket et
mesi mümkün görünmemektedir. Bu durum aynı zamanda bireylerin
geçmiş yapı ve hafıza ile olan ilişkilerini de belirlemektedir. Örneğin,
eğer kimliğin etkilendiği, belirlendiği bölüm A ise, -b u m utlak mana
da algılanmamalı, çünkü şemanın da gösterdiği gibi A her zaman B ile
karşılıklı etkileşim halindedir-, kişi, kimlik dünyasındaki C ile bağlan
tılı değerleri ya yok etmeye çalışacak (çoğu kez bu değerlere saldırgan
bir tutumla) ya da onları yansıtmamaya özen gösterecektir. A ve C
arasındaki ilişki, B ve D için de geçerlidir. Yalnızca B ’nin belirlediği
birey, geçmiş değerlere karşı A gibi belirgin zıt tutumdan önce, akılcı
yöntemlerle onları anlamsızlaştırmayı tercih edecektir.
Yatay birleşimin yanısıra, çapraz birleşim olarak adlandırılabilecek

109
Burada 'Tarikat' adı altında verilen şey, geleneksel tekke tarikatçılığı değil, 193
öncesi Dersim ’de dinsel ilişkiler bütünlüğü içinde toplumsal bir nitelik kazanmış halk
tarikatçılığdır.

ikinci bir birleşim tipiyle de karşılaşmak mümkündür. Bu oluşumlar,
A-D ve B-C türüne bağlı komponentlerle (A.y ve D.y) karakterize ol
maktadırlar. Bu birleşimi yansıtan birey, kendisini Türk olarak gördü
ğü kadar, etnik kimlikten arındırılmış aşiret ve tarikat değerlerini de ta
şıyabilir. Böylesi durumlardaki kişi, asimilasyonu kabul etmiş ama, intemalizasyon sürecini tamamlamamış haldedir. Bu grubun en büyük
temsilcilerini, 1938 arifesinde doğan Dersimli kuşakta, bunlardan da
özellikle 1937 direnişine katılmayan aşiretlere mensup olanlarda, bul
maktadır. Bunun tersini yansıtan durum ise, B-C birleşiminin taşıyan
tiptir. Asimilasyonun etkisi henüz tamamen kendisini göstermediğin
den, bireysel kimliklerden, ‘K ürt’, ‘D ersim ’ veya ‘Z a m ’ gibi grupsal
kimlikler kişi için çekiciliklerini halen yitirm em işlerdir.110
Uç kimlikler ve birleşik kimliklerin tarih yorumlarının öz-geçmişle
ilgili öne çıkabilecek motifleri de Şem a-1’de gösterilmektedir. Örneğin
kişi A.y grubundan ise, onun -kısmen C. kardeşlerde ve bölge kökenli
yazarlarda da gördüğümüz gibi- 1938 ile uğraşmasının söz konusu ol
mama ihtimali oldukça yüksektir. Kişi, böylesi durumlarda geçmiş ha
fızayı kendi dünyasında mutlak etkisizleştirmeye yönelecektir; onun
esas alacağı Tarihyazımı olacak ve bu da genelde Türk Tarih Tezi’nin
izlerini taşıyacaktır. Bunun en iyi örneğini M ehmet Şerif Fırat ve onun
takipçilerinde görmek mümkündür. Eğer birey A-D tiplemesine giri
yorsa, onun size dönemle ilgili aktaracağı tarih içerisinde D.y kompo
nentleri de yeralacak fakat, bunlar A.x’e uygun olarak verilecektir. M a
kalede bölge kökenli kimi yazarlar ve Dersimli yaşlıların 1938 olayla
rım yorumlamalarında değişik örnekleri işlenen bu varyantın, 1938’i ta
mamen yadsıma yerine onu aşiretlerin yanlış tutumlarının bir sonucu
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Bu birleşim için ayrı bir hatırlatm a yapm ak gerekiyor: asim ilasyonun ki
üzerindeki etkisinin derecesini yalnızca devletin yaptırım larıyla gerçekleştiği fikri ger
çeği yansıtm am am aktadır. Kişiler kimi zaman yönelebilecekleri bireysel kim liklerin et
kisiyle de asim ilasyona m anız kalabilirler. Ö rneğin, T ürkiye’de, İdeolojik-sol ve Dinialevi oluşum ların önem li bir bölüm ü tarihsel olarak Cum huriyet Halk Partisi gibi C um 
huriyet rejim i ile doğrudan bağlı bir siyasi oluşum uzantısında çıkm ış ve bunların derin
izlerinden kendilerini anndıram am ışlardır. Bu yüzden bu türden hareketlerin üyelerin
de, B-C tipi kim lik oluşum unun gerçekleşm esi biraz daha zorlaşm aktadır. Böylesi bir
durum söz konusu olm asa bile, B-C tipi kim liğin Etnik-kürt form unun kendisini m utlak
kılacağı da düşünülm em elidir; Çünkü o, geçm işin D.x haliyle zıtlaştığı kadar, A .y’nin
arzu etm ediği izlerini de taşım aktadır.

olarak aktarması buna örnektir. Eğer A-D tipi kısmen B etkisini de ta
şıyorsa, açıklmaya, aşiretlerin tutumları yanma bir de onların ‘cahillik
leri ’ veya ‘geri kalmışlıkları’ neden olarak eklenelecektir.
Sıkça karşılaşılan bir başka grup ise, B.y’nin değişik tiplemeleridir.
Bu grubun en önemli özelliği, kimliğin, büyük oranda sübjektif gelişi
min bir parçası olarak şekillenmesi olmaktadır. Bu yüzden, farklı nite
likte olan politik, dini, ve etnik kimlikler, bu grupta nitel ayrıcalık ta
şımamaktadırlar. Kişilerin burada kimlikleri için aldıkları en önemli
kıstas akılcılık, kişisel geçmiş ve yazılı tarihtir. Her iki ortak özellik
onları anlayışta birbirlerine yakın kıldığı için en çok kimlik değişimi
bu grup içerisinde yaşanmaktadır; her ne kadar bu grup içerisinde bağ
lı olunan sub-gruba denk tarihsel anlayışlar bir birinden oldukça fark
lılık gösterseler de. Burada 1938 ve öncesine yönelik özel bir inkar ve
ya yadsıma söz konusu olmamaktadır. Hafıza, kısmen Etnik-kürt'" ha
riç, diğerleri için ilham kaynağı olma özelliğini yitirmiştir.
Birleşimler arası saptanan bütün ayrışımlara rağmen, onların hep
sinin paylaştıkları ortak geçmişlerinin olduğunu da unutmamak gere
kiyor. Alevi Kürt topluluğu, yansıttığı tüm özellikler ve yaşadığı so
runlarla 20. yüzyılın ulus-devlet ve modernizasyon anlayışları çerçe
vesindeki politikaların, farklı etnik birleşimler üzerinde yaratabilece
ği sonuçlan göstermesi açısından iyi bir örnek oluşturmaktadır. Toplu
luğun, etnik kimliğini terketmesi için uygulanan katliamın etkisi ile,
ona dayatılan yeni kimlik ve geçirdiği sosyal değişimler arasında, ken
disine kim lik düzeyinde stabil bir yaşam alanı bulmakta ne kadar zor
landığına tanıklık etmekteyiz. Kollektif hafızanın düşünsel ve sosyal
dayanağının dağıtılması ile kimlikte başlayan parçalanma, bu grupta
kollektif kimlik denilen olgunun ne derecede varolduğu sorusunu da
gündeme getirmektedir.
Bunu cevaplayabilm ek için C. kardeşlerle başlattığımız örneğimi
ze geri dönelim: C. kardeşlerde görülen hafıza ve kimlik ile ilgili kul
lanılan zıt referanslar, bize kollektif kimliğin temel birimi olan ailenin
de, yani anne ve babanın, işlevini yerine getiremediğini gösteriyor.
Demek ki, bu topluluk içerisinde büyüyen çocuk, büyüklerinden alma-
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Burada ‘E tnik-kürt’ olarak işlenilenler, son yıllarda kendisini ‘Z a z a ’ veya De
sim li' olarak tanım lam ayı tercih eden gruplar için de geçerlidir.

sı gereken geçmiş değerlerden yoksundur veya onları aldığı yerde de
bilincin bir parçası haline getirmesini öğrenememektedir. Böyle bir or
tamda (öz) etnik kimlik, belirleyici ve kapsayıcı özelliklerini yitirmek
te ve kişinin gelişim sürecini etkileyen çok sayıdaki karmaşık faktör
den yalnızca biri statüsüne düşürülmektedir; yeniden sahiplenilmesi de
bireyin akılcı seçimleri yanısıra, biraz da vijdanına terkedilmiştir. Ki
şi, ancak özel girişimleri sayesinde geçmişiyle ilgili değerleri keşfede
bilir, onları gelişiminin bir parçası haline getirebilir ve böylelikle öz
kimliğini bir dereceye kadar kendisinde yansıtabilir. Bunun da yalnız
ca, bireyin, güçlü ulus-devlet karşısında sürekli kendi kültürel bütün
lüğü alehine gelişen farklı ortamlarda sosyal ve piskolojik düzeyde
yalnızlaşmayı aşması, dışarıya karşı her şeye rağmen kendi sınırlarını
koruyabilmesiyle mümkün olacağını unutmamak gerekiyor. Böylesine
dinamik ve çatışmalı bir ortamda şekillenmek zorunda olan kimliğin,
bu dinamizmi, değişken bir özellik kazanarak cevaplaması, onu, birey
açısından kullanabilir en çekici araçlardan biri haline getirmektedir.
Kimlik arayışlarını riskli ortamda sürdürmek zorunda olan birey, öz
geçmişine yöneldiği takdirde ise, tarihsel dayanaklarının ne kadar zayıf
olduğunu kısa zaman içerisinde keşfetmekte gecikmeyecektir. Kendisi
için geçmiş ile ilgili ne tarihsel olayların, ne de kültürel(dilsel) ve din
sel değerlerin başvurulacak ve toplumun büyük bölümü tarafından ka
bul edilen mutlak bir doğrusu kalmamıştır. Bundan dolayı bu topluluk
ta bireyler, kişisel, aile veya aşiret tarihleri ile hepsini kapsayacak kol
lektif tarihleri arasında aynm yapmakta zorlanmaktadırlar. Onlar, aile
ve aşiret geçmişleri ile Dersim tarihi; veya kendi lokal değerleri ile top
lumsal değerler arasında önemli farklılıklar görmediklerinden, aktar
dıkları bilgi ve değerlerin mutlak ve genel doğrular olduğu inancını ta
şırlar. Bu yüzden, bu topluluğa mensup bireylerin kimlik savunmaların
da, savundukları şeyin 'etnik kimlikleri m i’ yoksa ‘bireysel gelişimleri
m i’ olduğu arasında aynm yapmak her zaman kolay değildir.
Bu kompleks ortamda büyük çoğunluğun, yakın tarihlerinin en
önemli dönemini işaret eden 1937 ve 1938 yıllannı, parçalanmış hafıza
ve ‘yurttaş kim liğin’ gerekleriyle zıtlaşmama ihtiyacı arasında değer
lendirmeler yapmalan anlaşılır olmaktadır. Bu bağlamda, 1937 yerine
1938 tarihinin öne çıkması, ulus-devlet ile çatışmanın nelere yol açabi

leceği yönünde bir uyan niteliği işlevini görmektedir. 1937 yılının ter
kedilmişliği de yine aynı anlayışın bir ürünü olabileceği gibi, tanıklık
ettikleri kınm lar karşısında sergiledikleri çaresiz tutumun yarattığı suç
luluk duygusunu örtmenin bir sonucu olarak da değerlendirilmelidir.
Mutsuz bir tarih devralmış bireylerin, her şeye rağmen bugünkü se
çimleriyle zıtlaşmayan bir geçmiş yaratma ve yazma çabalannın ne ka
dar zor ve sorunlarla dolu olduğu görülmektedir; tıpkı, bu sorunlan aş
mak için başvurulan ‘hayali tarihçiliğin ’ de, grup açısından bakıldığın
da, sorunlan karmaşıklaştırmanın ötesinde fazla bir işe yaramadığı gibi.

IV. B Ö LÜ M
H A C I B EK TA Ş-I V E L Î Ve K Ü R T M E SL E K T A ŞL A R I
GÎRlŞ
Politik kargaşa ve toplumsal istikrarsızlığın her geçen gün daha da
derinleştiği Türkiye’de, son on yılın en gözde isimleri arasında bir se
çim yapılsaydı, şüphesiz ilk sıralarda yer alacak isimlerden birisi Hacı
Bektaş-ı Veli olurdu. Geçen dönemde onun adına, Türkiye içerisinde
ve dışında, kurulan dinsel merkez ve derneklerle, çıkarılan dergilerin
ve yapılan araştırmaların ardı arkası gelmemektedir. Ve yakın bir za
man sonrası için de, yıldızı her geçen gün daha fazla parlayan bu şah
sın, yükselişini durduracak önemli bir engel görünmüyor. Bu ülkede
hakim olan tüm güvensiz ortama rağmen, onun adının ve beraberinde
dinsel ve politik gücünün bu kadar yayılmasındaki başarının sim nere
de yatmaktadır?
Bunu, ne sıradan ve tesadüfi lokal gelişmelerde, ne de ideolojik
akımların etkisini yitirmesiyle, küresel düzeyde dinsel eğilimlerin art
ması bağlamında aramak, tatmin edici cevabı vermeye yetmeyecektir.
Bunun için tıpkı Hacı Bektaş-ı Veli gibi geç O rtaçağ’da ve kendisin
den yalnızca birkaç yüz kilometre doğuda yaşamış Dersimli Seyitler’e
bakmak yeterlidir. Bu yüzyılın ilk çeyreğine kadar etkin güçleri olmuş
Dersimli ruhanilerin şimdilerde yokolm aya terkedilmiş adlan, sorunun
o kadar da rahat anlaşılacak cinsten olmadığını gösteriyor. Tam aksine
var olan sorulara basit, ama can alıcı yeni bir soruyu daha eklememizi
zorunlu kılıyor: Yirminci yüzyılın sonlannda adıyla bu kadar yaygın
karşılaşmak zorunda olduğumuz kişi neden herhangi bir Dersimli ev
liya değil de, Hacı Bektaş-ı V eli’dir?
Çalışmanın ana temasını oluşturacak bu soru, her iki olgunun tarih
sel gelişimi çevresinde işlenmeye çalışılacaktır. Fakat böylesi bir giri
şimden önce, bu makalenin dayandığı kaynaklara yönelik üç sorun

hakkında şimdiden ciddi hatırlatmalar yapmam gerekiyor. Birincisi,
günümüzde Hacı Bektaş adını salt bir araştırma objesi olarak ele alın
ması mümkün değildir. Hacı Bektaş-ı Veli adı, bu yüzyılın başlarından
itibaren oluşmaya başlayan Türk ulusal tarihyazımı güdümünde olduk
ça yüklü politik, etnik ve kültürel bir anlam almıştır. Bu yüzden, bu ça
lışmalarda karşımıza çıkan Hacı Bektaş fenomeni, özellikle konumuz
açısından bakıldığında, pek de kolay aşılamayan sorunlar yaratmakta
dır. Onun adı, gereğinden fazla 'Orta-Asya ’, 'Türk ’ ve 'Türklük ’ gibi
sıfat ve coğrafi terimlerle alakalı kılındığından, bu çalışmalarda onun
başka kültürlerle ilişkisinin izini takip etmek zorlaşmaktadır'.
İkinci sorun ise, Hacı Bektaş’ın ‘K ürtm eslektaşları’ olarak nitelen
direceğim Dersimli Seyitlerin yaşanılan ve onlar adına oluşan örgüt
lenmeler hakkında son derece az yazılı belgenin olmasından kaynak
lanmaktadır. O nlann faaliyetleri ve Anadolu’daki diğer Alevi gruplan
ile olan muhtemel ilişkileri hakkındaki en eski bilgiler geçen yüzyılın
ortalanndan itibaren bölgede bulunmuş Batılı araştırmacı, gezgin ve
misyonerlerin yazılannda, çoğu kez bir kaç cümleyle aktardıklan veri
lerle sınırlıdır’. Keza bu Seyitlerin taraftarlanm n da oldukça geç bir sü
reçte kendilerine dönük araştırmalara başlamış olm alan, onlann gele
neksel yapılarını koruduklan 1930’lu yıllara dair bilgilerimizin hep
ikinci ve üçüncü elden gelmesine neden olmuştur3. A ynca bu grubun
toplumsal dayanaklanm n 1938 yılında yok edilmiş olması ve Türki
1 Örneğin, tanınmış bir Bektaşi olan Bedri Noyan'ın şu tespiti birçok kişi tarafından,
itirazsız paylaşılmaktadır: "Bektaşilik ve Alevilik zaten Türklük demektir. Dinde, ahlakta, dü
şünüş ve inanışta Türklük demektir.'' Bkz. Türkdoğan: 94; Şu tespitler için de aynı şey geçerlidir: " Aleviliğin edebiyatı Türkün öz edebiyatıdır. Alevilik, Türk halkının ruhuna, duygu
suna, yaşayışına uygun bir yoldur, felsefeleri, ayinleri, yönelişleri ve tatbikatları, edebiyatı,
vezni, dili herşeyi ile beraber Türkiindür ve Türklükten doğmuştur. Türk, bu edebiyat karşı
sında derin bir vecd duymuş ve duym aktadır." Bkz. Çem (1): 23; Bu tür yaklaşımlara karşı
değişik açıdan eleştiriler için bkz. Ocak (1996); Çiya (1995), Bayrak (1997).
2 Dersimliler veya Kızılbaş Kürtler hakkında görece fazla ve ciddiye alınabilecek bilgi
ler veren yazarlar şunlardır: Riggs, Trovvbridge, Grenard, Molyneux-Seel, Taylor.
3 Nuri Dersimi, bu dönemle ilgili bilgiler aktaran bölge kökenli tek kişidir. Onun her iki
çalışmasında Dersim’deki inanç hakkında kategorik bilgilerin yanısıra, özellikle Seyit ailele
ri hakkında politik tutumlarıyla ilgili de ilginç bilgiler bulmak mümkündür. Dersimi'nin ki
mi zaman Seyitler'e karşı sarfettiği sert yorumlar, onlann politik pasif tutumlarına duyduğu
kişisel kızgınlığın ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Konu hakkında bu gnıba mensup kişi
ler tarafından yapılan çalışmalar, 1980’li yılların sonlarından itibaren çıkmaya başlanmıştır.
Örnekler için bkz. Düzgün, Çem (1995), Comerd, Bayrak (1997), Fırat (G.), Ceviz.

ye’de Kürt kimliğine yönelik alan çalışmalarının olanaksızlığı, konu
muzla ilgili kimi bilgi eksikliklerini ancak dolaylı yöntemlerle aşmayı
zorunlu kılmaktadır. Burada aktarılan tablonun sınırlı kaynakların biraraya getirilmesiyle çizilmiş olduğundan, yüksek tartışma özelliği ta
şıdığını belirtmek yerinde olacaktır.
Son olarak dikkat edilmesi gereken sorun, her iki konuyla ilgili ve
rilerin efsane ve tarih özelliklerini iç içe taşımalarından kaynaklan
maktadır. Konumuz dahilinde adı geçen tüm evliyalar hakkında var
olan bilgiler her iki özelliği kapsayarak günümüze aktarıldıklarından,
onların gerçek yaşamları ile mitleşmiş yaşamları arasında aynm yap
mak zorlaşmaktadır. Başlıbaşına bir çalışmayı gerektiren bu olgu ile,
özellikle makalenin dar sınırlannı dikkate alacak olursak, gereğinden
fazla uğraşılmayacaktır4. Sanınm, konunun sahip olduğu spekülatif
güncel boyutu açısından bakıldığında da, haklı görülebilecek bir tu
tumdur bu. Çünkü, bütün dinsel figürlerde olduğu gibi, gerçekten yaşadıklanna inandığımız bu şahsiyetlerin yaşam lannın anlamı ve tarih
sel değerleri de ancak onlan çevreleyen efsanelerle bütünsel bir anlam
kazanmaktadır. Günlük olarak karşımıza çıkan Hacı Bektaş figürü de
bu sorunu yansıtan ideal örneklerden biri sayılabilir.
HACI BEKTAŞ Ve ONUN GÖRM EDİĞİ ÇOCUĞU:
BEKTAŞİLİK
Eğer, 15. Yüzyılm sonlannda yazılmış ve bizzat Hacı Bektaş’ın ya
şamını konu alan en eski eser olan ‘Vilayetname ’ esas alınacak olursa,
bu ünlü evliya hakkında kısaca şunlar söylenebilir: O, soyu yedinci
imam M usa Kazım’a dayanan Horasan Sultanı İbrahim ’in çocuğu ola
rak dünyaya geldi. Eğitimi için küçük yaşta dönemin ünlü bilgini Şeyh
Lokman-ı Perende’nin yanına verildi. Henüz çocukluk yıllannda gös
terdiği kerametlerden dolayı Şeyh Perende ona ‘H ünkar’ adım taktı.
Kerametlerinin etkisi Horasan’ı aşıp Türkistan’a ulaştığında, “ doksandokuz bin Türkistan pirinin ulu ’ 'su olarak tanınan Şeyh Ahmedi Yesevi, onu tekkesine kabul etti. Çok geçmeden burada da ilahi güç ve bil

4
Hacı Bektaş açısından bu sorun iki çalışm ada ele alınm ıştır: M elikoff (1998):93100; O cak (1996): 157-166.

gelikle donanımlı olduğunu kanıtlayan Bektaş, Ahmet Yesevi tarafın
dan Rum Ülkesine halife olarak atandı. O, Anadolu’ya geldiği andan
itibaren bu topraklarda yaşayan ‘elliyedi bin Rum ereninin ’ rekabetiyle
karşılaştı. Kısa zamanda hem bu erenleri ve hem de bunlar arasındaki
en büyüklerden olan Tapduk Emre, San Saltuk, Seyid Mahmud-ı Hayrani ve Karadonlu Can Baba gibi dervişleri, gösterdiği üstün keramet
leri ile kendisine bağladı ve onlar tarafından tartışmasız baş pir olarak
kabul edildi. Hünkar, yanısıra Anadolu’daki Türkmen ve Hıristiyan
halklan arasında Müslümanlığı yaymak için de başanlı çalışmalarda
bulundu. Bu arada yerleştiği Sulucakaraöyük’te tekkesini kurdu. 1270
yılında burada hayata gözlerini yummadan önce, geride bir tekke ve bu
na bağlı Anadolu ve Rum ülkesinin çeşitli yerlerinde faaliyet yürüten
üçyüz altmışı baş olmak üzere, toplam otuz altı bin halife bıraktı5.
Vilayetnam e’de aktanlan bu bilgiler, Hacı Bektaş taraftarlannm
genel olarak kabul ettikleri, tannsal mucizelerle dolu bir yaşamın kısa
bir özetidir. Tarihteki gerçek Hacı B ektaş’ın yaşamını çizebilmek için
ise, bu tabloda bir hayli düzeltmeler yapm ak gerekiyor.
Hacı Bektaş yaşadığı 13. yüzyılda A nadolu’da varolan yüzlerce
Türkmen Babasından yalnızca birisiydi ve belki de yukanda adı geçen
ünlülerle kıyaslandığında, onlann altında bir şöhrete sahipti. O, büyük
olasılıkla 1239’da yaşanan Baba îlyas îsyam ’yla alakadar olmamak ve
takibe uğram am ak için, Selçuklu merkezinden uzak olan Sulucakaraöyük’e yerleşmiş ve burada dinsel çalışm alannı sessiz bir şekilde sür
dürmüştü6.
Kendisinin doğrudan Ahmet Yesevi’nin halifesi olarak Anadolu’ya
gelmiş olmasının doğruluk payı oldukça küçüktür; çünkü Ahmet Y e
sevi ile arasında bir asır gibi bir zaman dilimi bulunmaktadır. Ahmet
Yesevi ile varsayılan ilişkisi, muhtemelen bu kişinin Türkler arasında
saygın bir yere sahip olmasından kaynaklanıyordu7. Hacı Bektaş, bü
yük olasılıkla o dönemlerde Anadolu’da hakim olan ve kökenlerini
5 Burada aktarım lar yapılan V ilayetnam e (1990), Gölpınarlı tarafından basım a ha
zırlanm ıştır.
6 Bkz. M elikoff (1994): 219; ve Ocak (1996): 161.
7 ileride de göreceğim iz gibi, halk arasında tanınan evliyaların Hacı Bektaş ile ala
kalandırm a, Bektaşi tarikatının etkisini yayabilm ek için sürekli başvuracağı yönetm lerden birisi olacaktır. Bkz. Köprülü:58.

Horasan mistisizmi ile Ebu'l Vefa’dan alan Kalenderi dervişlerindendi“. Yaşattığı M üslümanlık, bu tür akımlarda yaygın olan ve şeriat ku
rallarına pek sıkı bağlı olmayan, daha çok dinin batini yorumuna önem
veren bir eğilime sahipti. Bu özelliğinden dolayı, formel İslama uzak
olan ve henüz geleneksel inançlarını terketmemiş Türkmen aşiretleri
ile, tıpkı diğer Babalar gibi, sıcak ilişkiler kurmakta zorlanmadı.
Hacı Bektaş’ın, yaşamında bağlı olduğu varsayılan akımın düşün
celerini ne derece sistematik bir şekilde işlediği ve bunları hangi ölçü
de örgütlenme temeli olarak tasarladığı tartışmalıdır. Adına atfedilen
iki kitabın büyük olasılıkla onunla bir ilgisi yoktur9. Aynı şey, Bektaşi
edebiyatı içinde anılan ve bu tarikat tarafından sahiplenen 14 ve 15.
Yüzyılın ürünleri için de geçerlidir10. Buna rağmen Hacı Bektaş’ın di
ğer Türkmen Babalarını geride bırakarak öne çıkması, hatta birçoğunu
kendi halifesi statüsüne düşürmesi, ölümünden sonra, kendisiyle doğ
rudan alakası olmayan, 14. yüzyıldan itibaren birbirleriyle doğrudan
veya dolaylı biçimde ilişkili iki önemli gelişmenin sonucu olarak gö
rülmelidir.
Her iki gelişmede de, Hacı Bektaş ve onun adı altında gelişecek olan
tarikat, ilginç bir rol üstlenmiştir. İlk gelişme, yayılma aşamasında olan
Türk beylikleri için vazgeçilmez bir güç oluşturan savaşçı Türkmen aşi
retleri ve onlara bir çok yerde öncülük yapan ‘gazi ruhlu ’ Babaların var
lığıdır. 14. Yüzyılda yaşayan Abdal M usa bu buluşmanın en ileri temsil
cisi sayılmaktadır. O ’nun, ilk Osmanlı Beyleri ile birlikte Hiristiyan böl
gelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği başarılı fetihler, yalnızca kendi
adının değil, aym zamanda bağlı olduğu Hacı Bektaş ad ve efsanesinin
de büyük bir alana yayılmasını sağlamıştır. Abdal Musa, böylelikle ile
ride büyük bir imparatorluğa dönüşecek Osmanlı ile -tarikat için yaşam
8 Konu hakkında geniş bilgi için bkz. Ocak (1992); Şunu da eklem ek gerekir ki: Ha
cı B ektaş’m dinsel kim liği de ciddi bir tartışm a konusudur. O nun hakkındaki kaynaklar,
şeriat kurallarına bağlı bir mistikçiden heterodoks yakıştırm ası yapılabilecek bir derviş
tipine kadar bilgiler aktarırlar. Bu tartışam lar için bkz. Köprülü, M elikoff (1998), O cak
(1992), ve Ö z (1997)
9 O cak (1996): 161-2.
10 Ö rneğin, V ilayetnam e’de onun muridleri olarak verilen Sarı Saltuk, Tapduk Em
re ve Y unus Em re gibi kişilerin adları, ilk dönem şiirlerinde geçm esine rağmen, bu eser
lerde Hacı Bektaş adına rastlanılm am aktadır. Bkz. M elikoff (1994): 208-9; Köprülü:
257, 340.

sal değeri olan- ilişkilerin temelini atmada ön ayak olmuştur".
İkinci gelişme ise, yönetimin, farklılaşan dinsel eğilimlerden kay
naklanan iç çatışmaları engelleme ve devleti tabandan tehdit edebilecek
eğilimleri kontrol altında tutma çabasında, Bektaşi tekkesinin aracı bir
rol oynayabileceğini görülmesiyle ilişkilidir. İmparatorluk niteliği al
dıkça belirgin bir şekilde Sünni İslam ’ı sisteminin temeli haline getiren
Osmanlı karşısında, 15..yüzyılın sonlarında büyüyen bir Kızılbaş nüfus
durmaktadır. Tabandaki bu aykırılığın, sosyo-ekonomik nedenlerden
başka dinsel nedenleri de vardı. Bunlardan ilki, İran’dan kaçıp Anado
lu’ya sığınan aşın Şii-Hurufı halifeleri ve 15. yüzyılda tüm Anadolu’da
kendisini hissetiren Kızılbaş Safevi çalışmaları olm uştur12. 16. yüzyılın
başında bu genel kayış Safevi İran ile doğrudan bir savaş ortamında teh
likeli bir durum yarattığından; Saray, kendi içindeki Kızılbaş eğilimle
ri kontrol altında tutabilmek amacıyla Bektaşi oluşumuna doğrudan
müdahale ederek tekkenin merkezine Balım Sultan adlı kişiyi atamış
tır.13. Balım Sultan (ölm. 1516), Hacı Bektaş sonrası tekkeye mensup
ikinci ve son önemli ruhani şahsiyet olarak tarihe geçecek ve onun ara
cılığıyla Bektaşilik, dinsel heterodoks özellikleri barındırdığı kadar po
litik konformizmle karakterize edilecek nihai biçimini alacaktır.
imparatorluk içinde 1550’lere kadar sürecek Kızılbaş topluluklar
üzerindeki katı baskılar, Bektaşi tarikatının bu toplulukları kendisine
bağlamasını kolaylaştıracaktır. Kimi yerlerde, bizzat merkezi tekkenin
girişimiyle bu toplulukları yönlendirecek alt-tekkeler kurulurken, kimi
yerlerde de varolan ve şüphe altında bulunan dini merkezler baskılar
dan kurtulabilmek için Bektaşi tekkesine bağlanmakta tereddüt etmeye
ceklerdi14. Bu süreç 17. Yüzyılın ortalarında önemli oranda bitmiş ola
cak ve Anadolu Alevileri, tıpkı Bektaşi tekkesi gibi, Sünni imparatorlu
ğu tehdit eden faaliyetlere girişmedikçe, kendi inançlarını yaşadıkları
11 Abdal M usa'nın dışında, Hacı B ektaş'a bağlı olmayan, Şeyh Ebedali ve Geyikli
Baba gibi başka ünlü dervişler de aynı özellikleri taşımaktadırlar. Bkz. Ocak (1992): 90-2.
12 Bkz. M elikoff (1994): 38-40; Safaviler’in bölgedeki etkisinin gelişim i için ayrı
ca bkz. Mazzaoui.
13 Bkz. M elikoff (1998): 207-211.
14 16. Y üzyılın akışı içerisinde A nadolu’daki Kızılbaşlar’ın Iran ile ilişkilerinin
kopm ası, onların B ektaşiler’e yakınlaşmasını etkileyen bir başka faktördü. İran’ın, 6.
yüzyıldan başlayarak 12. tmamcı Şiiliğe kaym ası, S afaviler’le bağların gevşem esinde
önem li bir dinsel nedendi. Bkz. Kehl-Bedrogi:42.

kırsal bölgelerde sürdüreceklerdi15. 1826’da tekkenin yasaklanması ile
başlayacak yeni bir döneme kadar Bektaşiler bu örgütsel yapılarını ko
ruyacaklardı. 1826’dan sonra geçirilen kısa bir gizlilik dönemi sonrası,
tarikat 1850’lerde yeniden eski gücünü onarmasını bilecekti16.
M asum bir 13. Yüzyıl dervişi olan Hacı Bektaş’ın ölümünden kısa
bir süre sonra adına kurulan tekkenin değişimler karşısında gösterdiği
esneklik ve bunun sonucu 16. Yüzyılda aldığı ikili karakter, onun gü
nümüze kadar sürekliliğinin sağlamasının da temelini oluşturmuştur,
ileride göreceğimiz gibi, bu özellikler, yaşamlarıyla Hacı Bektaş’la
birçok benzerlikleri olan Dersimli Seyitlerin çocuklarının yarattığı din
sel organizasyon ile yakınlaşmaya katkı sunacakları kadar, onların yok
olmalarını da belirleyecek nedenler arasında yer alacaklardır. Ama ko
nunun bu boyutuna geçmeden önce D ersim ’de varolan dinsel sistemin
gelişim sürecinin kendisine bakalım.
DERSİM Lİ SEYİTLER Ve A ŞİRETÇi TALİPLERİ
Dersimli Seyitler de, tıpta Orta ve Batı-Anadolu’daki Türkmen Ba
balan gibi, 13 ve 16. yüzyıl arası Kürdistan’da faaliyet yürüten gezgin
dervişlerden idiler'7. Yaygın bir kanıya göre büyük bölümü Dersim’e,
İran’ın kuzey-doğusunda yeralan H orasan18bölgesinden gelmiştir. On15 Bkz. Lewis (1953): 62; Imber: 258.
16 Birge, 80.
17 Mazzaoui’yc göre (s. 5), 13-15. yüzyıllar arası Kürdistan, birçok özelliğinden dolayı,
sufı tarikatçılık ve popüler dervişçiliğin en yaygın olduğu yerlerden birisidir.
18 Günümüz Türkiye’sindeki Alevi terminolojisinde ‘Horasan’ adı, genellikle 11.-13.
Yüzyıllar arasından bu bölgeden Anadolu’ya gelen Türk Babaları ve göçleri ile özdeşleştirilmektedir. Bu anlayışa göre, Dersimliler arasında kullanılan Horasan adı bölgenin Türk kökenliliğini kanıtlayan bir veri olmuştur. Buna karşın bazı Kürt yazarlar da, Nuri Dersimi başta ol
mak üzere, Dcrsim’dcki aşiret ve Seyitlerin bu bölgeden geldiğini kabul eder fakat onların da
ha Horasan’dayken Kürt olduklarını öne sürerler. Oysa tasavvuf tarihinde önemli bir yeri ve
anlamı olan Horasan’ı, doğrudan herhangi bir etnik kökenle alakalı anmanın hiçbir zemini
yoktur. Horasan adının yaygınca kullanılmasının üç nedeni vardır: 1- Belirtildiği gibi bu böl
genin, Eba Müslüm’dcn başlayarak tüm Şii-tasavvuf tarihinde önemli bir işlev görmüş olması
ve Horasan ‘okulunun ’ popüler mistizm açısından önemi (Bkz. Köprülü: 17,21; Ocak (1998):
123-5); 2- Özellikle Bcktaşilcrin değişik gruplan kendileriyle kaynaştırmada bu yer adını kö
ken ortaklığını sağlamak için yaygınlaştırmış olmaları; 3- Cumhuriyel’lc birlikte Hotasan’ın
Dersim bölgesinde yetkililerce bölgenin Türklüğe geçişini sağlamak için kullanılması. Bkz.
Tankut (1928: s. 517): 'Cumhuriyetin feyzi ile bunların vicdanlarında azçok bir millet heyeca
nı başladığına şüphe yoktur. Gençleri biraz samimi, yaşlıcalar sahtekar, kendilerinin Hora
sanlı Türk olduklarını Cumhuriyet idaresi sayesinde bu hakikate erdiklerini sık sık söylerler'.

larm ilk dönemleriyle ilgili hiçbir açık ve sınanmış yazılı belge olma
m ası19, genel kabul görebilecek bir takım tespitler yapmamızın önünde
engel değildir.
Dersim ve çevresindeki Alevi Kürt aşiretlerinin Seyitleri olan Der
viş Cemal, San Saltık, Kureyş, Baba Mansur ve Ağuçanlılar, kendile
rini değişik İmam soylanna bağlar - ki bu ruhani statü için şarttır- ve
ellerinde bunu destekleyen şecerelerin20 olduğunu iddia ederler. Onlann bu iddialannm kontrol edilemez oluşu bir yana, bu kişilerin ilk dö
nemleriyle ilgili şu belirleme rahatlıkla yapılabilir: San Saltık hariç,
diğerlerinin hangi tarihler ve şartlar altında Dersim ve çevresinde çalışm alanna başladıklannı bilmememize rağmen, dinsel uğraşlannı ba
şından itibaren bu bölgede gerçekleştirdiklerini, kendileri hakkında an
latılan efsanelerin geçtiği m ekanlann hepsinin D ersim ’de olması ve bu
efsanelere dolaylı ve doğrudan tanıklık yapmış topluluğun yine yöre
aşiretleri olmasından çıkartıyoruz. Yine onların Alevi Kürtler dışında
taliplerinin olmayışı da bu tespit için bir başka dayanak oluşturuyor.
Bunlardan Nazimiye merkezli Kureyş, Muhundu merkezli Baba
M ansur ve Hozat merkezli Derviş Cemal Seyitleri, kalabalık nüfuslanyla, özellikle Dersim ve yakın çevresinde yaşayan aşiretlere Seyitlik
yapmaktadırlar. San Saltık ve Ağuçanlar’m ise bizzat Dersim içinde
yalnızca H ozat’ta bir merkez köyleri bulunmaktadır. Her ikisinin de
talipleri -San Saltıklar’m Ağuçanlar’la karşılaştırmayacak kadar az ol
mak kaydıyla- Dersim çevresinde yaşayan Alevi Kürt aşiretleridir.
Belirtildiği gibi, San Saltık hariç, bu Seyitler hakkında anlatılanlar
19 Bu Seyitler hakkında kendi soylarından gelen üyelerinin aktardıkları da bir o ka
dar sorunlarla doludur. Bu kişilerden ataları hakkında duyacağanız efsaneler sık sık birbirleriyle çelişm ekte veya derin farklılıklar taşımaktadır. Bu konunun da daha fazla araş
tırılması ve derlenm esi gerekm ektedir. Bu tür sorunlara Seyit-O cak aileleri hakkında ça
lışm asında Birdoğan da değinm iştir. Bkz. Birdoğan (1995): 161.
20 Bu şecerelerden hiçbirisi şim diye kadar tam olarak herkese açık ve kontrol edi
lebilir bir şekilde yayınlanm am ıştır. M ehm et Şerif Fırat (s. 76-81) ve Nazmi Sevgen gi
bi kimi tartışmalı kişilerin kısm en aktardıkları şecerelerin, tarih çalışm aları açısından
kullanılacak fâzla bir değeri yoktur. Bu tür şecerelerin kendi içlerinde taşıdığı bir yığın
sorun ve kim tarafından, hangi am açla verildikleri dikkatli araştırm a konusudur. Hayaloğlu ve Ç elker'in Derviş B eyaz Ş eceresi' hakkındaki yazılan bu sorunların alabileceği
boyutu gösterm esi açısından ilginç bir örnektir. A yrıca Birdoğan’ın (1995) Kureyş ve
A ğuçanlara ait olduğu iddia edilen şecereler hakkında genel analizi, bu tür belegelere da
yanarak yapılan aşırı iddiaların dayanaklarının ne kadar zayıf olabileceğini gösterir.

onların Dersim’e yerleştikleri andan itibaren yöre aşiretlerinin kendi
leriyle beraber olduğunu gösteriyor. Çünkü, Seyitlerin bu aşiretleri
kendi inançlarına çekmek için herhangi bir özel çaba yürüttüklerine
dair bir veri yoktur. İlk dönemlerinde gösterdikleri söylenen keram et
ler de zaten daha çok birbirleriyle ilişkilerindeki dinsel bağlan belirle
mek veya statülerinin yöneticiler tarafından tanınmasına yöneliktir.
Öne sürülen şecereler onlann bölge aşiretleri ile bağlantılarını 13.
Yüzyıla kadar götürmektedir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’dan aldıklannı söyledikleri şecereler, bölgedeki aşiretler üzerinde
ki dini yetkilerinin genel kabul gördüğünü ve Sultan tarafından da
onaylandığını göstermektedir. Her iki iddia, aynı zamanda bu pirlerin
çevresinde anlatılan keram et efsaneleri ile de destek bulmaktadır21.
Dersim’de çalışma yapan dervişleri, diğer Anadolu dervişlerinden
ayıran ve onlara ayn bir bütünlük veren en önemli özellikleri, onlann
tarih sahnesine çıkma biçimleri değil - ki bu en azından biçim olarak
diğerlerinden pek farklılık taşımamaktaydı-, sonraki yüzyıllarda bölge
aşiretleri ile kurduklan kendilerine has örgütsel yapılandır. Yakın bir
zaman öncesine kadar koruduklan bu örgütlülüğü tam olarak ne zaman
yarattıklannı kesin olarak bilmememize rağmen, bunun zaman içeri
sinde herhangi bir merkezin kontrolü olmaksızın tabanla uyum içeri
sinde geliştiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Büyük ihtimalle de bu
oluşum, bölgenin Alevi tarihinin ikinci dönemini başlatan 16. yüzyıl
da yaşanan gelişmelerin sunduğu beklenmedik olanaklarla ilişkiliydi.
Bu yüzyılın başlanndan itibaren başlayan Sünni Ösmanlı ile Şii
Iran arasındaki sürtüşmeler, 1514 yılında İkincisinin alehine biten bir
savaşla kapanması, Osmanlı’nın doğrudan yönetimi altında olan Alevi
toplulukları üzerinde bilinen olumsuz sonuçlan yaratırken, Dersimli
Alevileri yeni bir dönem bekliyordu. Bitlis beyi Kürt Idris’in Osmanlı
yönetimiyle girdiği ilişkilerin de yardımıyla kazanılan Iran savaşı son
rasında Kürtler, beyliklerinin kabul edildiği geniş bir otonom yapı ka
zanmışlardı. Her ne kadar Dersimi kapsayan Çemişgezek Beyliği’nin
İran’la ilişkileri olmuşsa da, Kürtlerin kazandığı bu statü onun için de
geçerliydi. Bu ayrıcalıklı statü ve bölgede hakim olan silahlı aşiret ta21 Örnekler için bkz. : Çeııı (1995): 97-120; Özkan: 41; Kaya: 81-87; Öztürk (H): 47.

raftarlan sayesinde, Dersimli Seyitler de kendi bölgelerinde çalışma
larını 1908 yılına kadar rahatlıkla sürdürdüler” .
Bu dönemden sonra başlayan ve 1938’de son bulan, çözülme süre
ci olarak nitelendirilebilecek üçüncü dönem öncesi, dört yüzyılı aşkın
bir süreyi kapsayan ikinci dönemde yaratılan dinsel örgütlülükte, Der
simli Seyitler, tasavvuf anlayışını her yönüyle bağlı oldukları aşiret ya
pısı ve geleneksel inançlarla uyumlu bir toplumsal yapıya dönüştürdü
ler. Zaman içerisinde artan genel nüfusa paralel olarak kendi içlerinde
bölünmeler ve işbölümü ile oldukça karmaşık bir yapı haline dönüşen
bir sistemin yaratıcıları olan Seyitlerin, çalışm a alanlarını, aşiretlerin
çevre bölgelere göçmesiyle coğrafi olarak da alabildiğine genişlettik
leri görülmektedir (bkz. Harita 1).
Kroki 1: Seyit Aileleri, Ana Merkezleri ve Etki Alanları

Bu yayılma birçok yerde onları Türk Alevileri ve bunlar içerisinde
16. yüzyıldan itibaren etkin bir merkezi güç olan Bektaşi örgütlenme
siyle komşu haline getirdi. Yine de ne bu coğrafi yakınlaşma, ne de on
lar arasında varolan inanç yakınlığı iki grup arasında tam anlamıyla or
ganik bir bütünlüğün oluşumuna yetmedi.
YOL KARDEŞLİĞİ’NDEN REKABETE:
DERSİMLİ SEYİTLER VE BEKTAŞİLER
Önceki sayfalarda da belirtildiği gibi, Dersimli Seyitler ve Hacı
Bektaş-ı Veli, 13. yüzyılda Anadolu ve Kürdistan’da yaygın faaliyet
ler yapan değişik derviş gruplarına mensuptular. Ayrıca onları, çıkış
dönemi itibarı ile birbirlerine yakın kılan bir başka özellik de, faaliyet
lerini (yan) göçebe aşiretler arasında yoğunlaştırdıklanndan, karmaşık
ve yazısal mistizm yerine, sadeleştirilmiş ve özellikle dervişin tannsal
kerametlerine dayanan bir tasavvuf yöntemini seçmiş olm alanydı23.
Genel sayılabilecek bu benzerliklerin ötesinde bizzat bu iki grubun birbirleriyle ilişkide olduğu izlenimi bırakan muğlak verilere dayanan ki
mi iddialar da vardır.
İki grup arası muhtemel bir ilişkinin varlığına işaret edebilecek ilk
yazılı kaynak ‘Vilayetnam e’dir. 15. yüzyılın sonlannda kaleme alın
mış Vilayetname, Hacı Bektaş’ın ilk taraftarlanm Kürdistan’da yarat
tığını aktanr. O, Türkistan’da, Ahmed-i Yesevi tarafından görevlen
dirdiği Rum ülkesine gelmeden önce, Kürdistan’a uğramıştır:
‘ ‘Hünkar, Kürdistan ’da, bir kavmin içinde bir müddet eğleşti. Ora
da bir bacının, doğan oğlanını oğul edindi. O ilde birçok kerametler
gösterdi. Anlatılsa söz uzar. Birgün, o ilde, bir toplulukla giderken bir
ırmağa yaklaştılar. Innaktaki balıklar, baş çıkarıp Hünkara selam ver
diler. Hünkar, selamlarını alıp sağ olun dedi, varın tespihinizde olun.
Bu çeşit kerametlerle o ili kendisine muhip etti. Şimdi o kavme Hiinkariler derler.' ’24
V ilayetnem e’nin ne kadar güvenilir bir kaynak olduğu bir yana bı23 T asavvuf tarihinin gelişim i ve evreleri hakkında genel bilgi için bk/.. Trimingham.
24 Vilayetnam e: 17. '

Takılırsa, en azından bu aktarımdan çıkılarak, Hacı Bektaş’m, Kiirdistan’la ilişkide olduğu ve ‘Hiinkariler' adıyla anılan bir grubun var ol
duğu düşünülebilir. Bu grubun adına başka hiç bir kaynakta rastlanılmaması ve tarihte de bu ad altında hiç bir oluşumun bulunmaması,
iyimser bir yaklaşımla, Hünkariler adı altında bir ilişkinin yalnızca ya
zıldığı dönemde var olmuş bir gerçekliği yansıtan bir veri olarak kalı
yor. Yine Vilayetnam e’nin yazıldığı tarihte ‘K ürdistan’ ile tam olarak
nerenin kastedildiğinin de açık olmadığını belirtmek gerekiyor. Eğer
13. yüzyıldan çıkarsak, ‘Kürdistan ’ adının Selçuklular tarafından Hak
kari ve onu çevreleyen bölgeye verildiği; ama Vilayetname’nin yazıl
dığı tarihi temel alırsak, ‘Kürdistan ’ denildiğinde akla gelen bölgenin
Çemişgezek Beyliği olduğunu biliyoruz25. H er iki ihtimal de, konumuz
açısından belirtilmiş olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor.
Vilayetnam e’deki verilere dayandırılan ve sanırım ilkinden daha
yaygınca öne sürülen ikinci bir ilişki iddiası daha vardır. Hacı Bektaşı V eli’nin A nadolu’ya geldikten sonra, kendisinden önce buralarda fa
aliyet gösteren Babalarla sürtüşmeler yaşadığı belirtilmişti. Sözkonusu
ilişki, bu kişilerden Sarı Saltık, Seyid Mahmud-i Hayrani ve Karadonlu Can Baba üzerine kuruludur. Sarı Saltık dışında diğer iki kişinin is
miyle Dersim ’de anılan herhangi bir Seyit topluluğu olmamasına kar
şın, Alevi Kürtler içerisinde etkin yerleri olan Ağuçan ve Kureyşliler
hakkmdaki kimi anlatılar, onların atalarını bu kişilere bağlamaktadır.
Bu iddialara göre, Hacı Bektaş çevresinde olan Karadonlu Can Baba
ile Ağuçan; Seyid M ahmud-i Hayrani ile de Hacı Kureyş aynı kişiler
dir2". Dersimli Seyitler hakkında sınanmış tarih çalışmaları olmaması
na rağmen, bu iddiaların dayanağı var mıdır?
25 Ş eref Han: 209.
26 Ö rneğin bkz. Giilensoy: 29; Kaya: 82, 87; Ö ztürk (H): 47; Şunu da belirtm em
gerekiyorki, bu tür benzeştirm elerin bile birbirleriyle pek uyuşm ayan değişik versi
yonları vardır. M esela Ö zk an ’ın aktardıklarına bakılırsa, (s. 41) B aba M ansur, Kureyş
ve M ahm ud-i H ayrani birbirlerinin çağdaşıdırlar ve birlikte Keykubad tarafından da
vet edilm işlerdir. Y azar bir başka yerde ise (s. 186), H ayrani’nin kendisinin değil de,
torunu Seyit A li’nin gelip D ersim ’e yerleştiğini ileri sürer. Ö ztürk (H: s. 47), Kureyş’in D ersim ’e yerleşen bu Seyit A li’nin (kendisi Derviş Ali olarak veriyor) soyun
dan olduğunu yazıyor; Birdoğan ise ( i 990: 213) Baba M ansur ve K ureyş’in M ahm udi H ayran i’nin çocukları olduğunu yazıyor.

Bilindiği gibi San Saltuk, Hacı Bektaş ile aynı dönemde yaşamış
ve ondan çok daha faal ve adı yaygın olan g jzi nitelikli bir Türkmen
dervişiydi. Özellikle Batı-Anadolu ve Balkanlar’da katıldığı fetihler ve
tekke faaliyetleriyle tanınmaktadır. Halen bu bölgelerde saygın bir adi
olduğu bilinmektedir27. San Saltık da, dönemin tüm diğer Babalan gi
bi -Hacı Bektaş da dahil-, özellikle adı verilen bölgelerin yanı sıra Or
ta-Anadolu’da faaliyet içerisinde olmuşlardır. O nlann bu ilk dönemde
Doğu Anadolu ile ilişkilerini belgeleyen hiçbir kaynak yoktur. Bu yüz
den Hacı Bektaş dönemiyle ilişkili bir ad olan San Saltık’ın bu dönem 
de gelip Dersim ’e yerleşmiş ve burada faaliyet yürütmüş olması ihti
mali oldukça düşüktür. Bu Seyit ailesinin Dersim içindeki nüfuslannın
H ozat’a bağlı Karaca köyü ile sınırlı olması bunu desteklemektedir.
A ynca onlann 1938 öncesinde Kürtçe’nin yanısıra bütün köy olarak
halen Türkçe’yi de kullanıyor olm alan da, Dersim’e gelişlerinin büyük
olasılıkla 19. yüzyıldan öncesi bir zam ana gidemiyeceği görüşünü
güçlendirm ektedir".
Karadonlu Can Baba ve Seyid Mahmud-i Hayrani konusuna gelin
ce; her iki kişinin Dersimli iki Seyite ait adlar olduğu yakıştırmasının
dayanaklan da sorunlarla doludur. Vilayetnam e’de ne M. Hayrani, ne
de Karadonlu Can B aba’nın yaşadıklan bölge olarak Dersim adı zikre
dilir. Hayrani, Akşehir erenlerindendir, şehrin kadısı olduğu ve burada
da öldüğü bilinir. Karadonlu Can Baba’nin yaşadığı bölgeler hakkında
bilgi verilmez. Vilayetname, onun Hacı Bektaş’ın istemiyle Erzin
can’da Moğol ordusunu durdurduğu ve onlan Müslümanlığı kabul et
medikçe Rum ülkesine girmelerini engellediğini bildirir. Karadonlu
Can Baba, Moğol Hanı K avus’a burada üç keram et gösterir: üç gün bir
kazanda kaynatılır, üç gün ateş içinde kalır ve sonunda kendisine bir
kadeh zehir içirtilir. Her üçünde de Can B aba’ya bir şey olmaz. Kavuş
Han da onun büyüklüğüne inanır ve Müslümanlığı kabul ederek, Rum
ülkesine girip yerleşmeyi hak eder29. Karadonlu Can Baba’nın zehir
(ağu) içmesinden dolayı onun ‘Ağuiçen ’ lakabı aldığı söylenir (-bu lakab Vilayetnam e’de geçmemektedir). D ersim ’de Ağuçan hakkında an
27 Bkz. Birge: 51; detaylı bir çalışm a için ayrıca bkz. Hasluck.
28 Kınağu ve G ündüz (s. 32) de aynı tahmini yapmaktadırlar.
29 V ilayetnam e: 39-42.

latılanlar ile Hacı Bektaş eri Can Baha’nın bu hikayesi arasında göste
rilen kerametlerin benzerliği dışında hiç bir ortaklık yoktur. Gerçek
adının Şeyh Mahmut™ olduğu da söylenen Ağuçan’ın, bu kerametle
ri, tüm Dersimli Seyitlerin huzurunda, kimi anlatılara göre Keykubad,
kimilerine göre ise IV. Murat karşısında Bağin’de gösterdiği ve Sultan’m onu bölgenin baş-piri olarak tanıdığı rivayet edilir. Ağuçan ile
Can Baba’nın özdeşleştirilmesi, sanırım, Bektaşi tekkesi ile Alevi
Kürtler arası organik bağların kurulmaya çalışıldığı 19. yüzyılla başla
yan geç bir döneme ait bir iddia olsa gerek. Bektaşi tarihinde yaygın
olarak kullanılan entegrasyon yöntemi, yeni gruplarla kurulan, ilişkile
re tarihsel zemin sunma yöntemiyle burada da uygulanmışa benziyor.
Aynı şeyler, Mahmud-i Hayrani ile Kureyş’in eş kişileri temsil et
tiği iddiası ile ilgili olarak da söylenebilir. Vilayetname’de Mahmud-i
Hayrani’nin, Hacı Bektaşi elinde kamçı olarak kullandığı bir yılanla
aslana binmiş bir halde karşılaması, buna karşılık Hacı Bektaş’ın da
duvar yürütmesi31 ile ilgili rivayet, Dersim ’deki Kureyş ile Baba M an
sur rivayetinin aynısıdır. Dersim versiyonunda duvar yürüten Baba
M ansur ve elinde yılanla aslan üzerinde gelen kişi Kureyş’dir32. Bura
da da bundan başka ortak hiç bir özellik yoktur.
Hacı Bektaş ile ilişkili kılınan bir başka Dersimli Seyit de Derviş Cemal’dir. Bu iddialara göre, Derviş Cemal, Hacı Bektaş halifelerinden
olan Cemal Seyyid’in kendisidir33. Bu benzetme de hiç bir zemini olma
yan bir ad benzerliğinden öteye gitmemektedir. Cemal Seyyid’in, Hacı
Bektaş’m ölümüne doğru atadığı ilk halifelerden biri olduğu ve kendisi
ne Akdeniz yöresinde görev verildiğini, Vilayetname aktarmaktadır. Ba
tı Dersim’de Şeyh Haşan aşiretlerine Pirlik yapan Derviş Cemaller’in,
diğer örneklere benzer bir şekilde, 1938’e kadar Hacı Bektaş tekkesiyle
30 Bkz. Kemali: 155; Dersimi ise (1992: 124) onun asıl adının Seyit Haşan olduğunu
belirtiyor; Ayrıca, Vilayetname’deki Karadonlu Can Baba’nın aksine, Ağuçanlılann kendi
lerinden, atalarının Horasan değil de Bağdat kökenli olduğunu duyabilirsiniz. Örnek için
bkz. Türkdoğan: 272.
31 Bkz. Vilayetname: 49; Ağuçan gibi, Kureyş adı da Vilayetname’de geçmemektedir.
32 Kureyş hakkında Dersim’de anlatılan hikaye ve efsaneler için Munzur Comerd’in
çalışmalarına bakılabilir. Yazar, dar bir bölgede yaptığı alan araştırmalarını aktardığı maka
lelerinde, Kureyş hakkında bölgede varolan renkli anlatımları vermektedir. Comerd de
(1996: 37-8) Hayrani’nin Kureyş ile bir alakası olmadığı sonucuna varıyor.
33 Bkz. Birdoğan (1995): 148-52.

her hangi bir bağının olduğunu kanıtlayan bir belge bulunmamaktadır.
İlk dönemle ilgili olarak iki grup arası bağların varlığına yönelik baş
ka bir iddia yoktur. Balım Sultan ile başlayan ikinci dönemde ise, varsa
dahi birinci dönemdeki dinsel bağların bile tamamen ortadan kalktığını
görmekteyiz34. Her iki grubun ayrışımı ve kendi örgütlenmelerini bu dö
nemde şekillendirmiş olmaları ve Balım Sultan adının Dersim’de tanın
maması veya hiç amlmaması aradaki uzaklığın boyutunu gösteriyor.
Bektaşi tarikatı ile Alevi Kürtler arası ilişkilerle ilgili bilgilere ye
niden 19. yüzyılda tanık oluyoruz. Tarikatın 1826’da merkezi tekkesi
dahil, tümden kapatılması sonrasına denk gelen bir döneme ait ilişki
lerden ilk kez, bölgede bulunmuş olan Britanya’nın D iyarbakır konso
losu Taylor bahsetmektedir. Taylor, 'Kızılbaşlar’a uygun (lehte) bir
m ezhep’ olarak tanımladığı Bektaşilerin 1866’da Kızılbaş K ürtler’e
yakın Arapgir’de bir tekke açtıklarını ve tekkeye bakan Şeyh Osman
ile Kızılbaşlar’ın saygılı ilişkiler içerinde olduğundan bahsetmekte
dir” . Taylor’dan elli yıl sonra D ersim ’i gezen İngiliz subayı Molyneux-Seel de, Dersimliler’in kendi bölgeleri dışında ziyaret ettikleri kut
sal yerler arasında Kerbela, Küfe ve Bağdad’ın yanısıra Kırşehir’deki
Hacı Bektaş tekkesinin de bulunduğunu yazmaktadır36.
Bektaşiler’in bu dönemden itibaren bölgedeki aşiretlerle, onlar üze
rinde etkin olan Ağuçanlar aracılığıyla ilk düzenli ilişkileri kurdukları
anlaşılıyor37. Ağuçanlann Murşid konumlarından dolayı Alevi Kürtler
34 Faroqhi (1981: 27), 15. yüzyılın sonundan 1826 yılına kadar A nadolu’da varolan
Bektaşi tekkeleri hakkında çalışmasında, Bektaşiler’in Doğu bölgelerinde tam anlamıyla
hiç bir zaman taban bulamadıklarını yazıyor. Erzincan, Sivas ve Malatya gibi Kürtler’e ya
kın yerlerde varolan bazı tekkelerin de Bektaşiler’le ilişkisi muğlak görünüyor.
35 Taylor: 312.
36 Molyneux-Seel: 67.
37 Bu ilişkinin Ağuçanlar için bile genelleştirilmesi mümkün görünmüyor. En azın
dan iki yakın dönem araştırmacısı bunu destekler veriler aktarmaktadır. Birdoğan (1995:
145, 177), Ağuçanlar içinde yalnız M alatya Ağuçanları’nin Hacı Bektaş’a bağlandıklarını
ve bunun bir ‘dö n m e' olarak nitelenebileceğini belirtiyor. Ayrıca o, Ağuçanlann kendile
rini bağladıkları İmam Zeynel A bidin'le çok daha eski bir yolu sürdürdüklerine inandıkla
rını da aktarıyor. Türkdoğan da (s. 270), önemli bir Ağuçan köyü olan Sün (Elazığ) sakin
lerinin, kendilerini Bektaşiler’den ayrı ve üstün gördüklerine tanıklık edenlerdendir. Yal
man da (s. 57) 1960’lann sonlarında Maraş yöresinde bir Alevi Kürt köyünde buna yakın
tespitler yapmıştı. O, Ağuçanlılar’a bağlı bu köylülerin kendi Pirlerini Hacı Bektaş'tan hiç
de aşağı görmediklerini ve bölgelerinde varolan bir Bektaşi köyü ile mesafeli ilişkileri - ö r 
neğin iki köy arasında hiç evlilik yaşanmamıştı- olduğunu aktarıyor.

arasında saygın bir yere sahip olmaları, onlann tüm Alevi Kürtler içeri
sinde yayılmalannı kolaylaştıncı bir olanak olarak ortaya çıkıyor. Ağuçanlar aracılığıyla Bektaşiler, Dersim’in iç bölgelerinde sınırlı olmak
üzere, onu çevreleyen, özellikle Batı bölgelerinde oturan aşiretler arasın
da Hacı Bektaş adının tanınması ve Bektaşiler’e ait Türkçe ayinlerin kul
lanılmasını sağlayabildiler. Yine de bu yerlerde bile, geniş ve işlevi olan
bir örgütsel bağın oluşturulduğundan söz etmek mümkün değildir.
Söz konusu mesafe İngiliz ruhbanı Trow bridge’nin, 1908 yılında
Antep yöresinde bir Alevi dedesi ile yaptığı röportajda da ortaya çıkı
yor. Trowbridge, Alevi D edesi’ne kendi merkezlerinin neresi olduğu
nu sorduğunda, ondan ‘D ersim ’ yanıtını alıyor. Dede, Trowbridge’e,
kendi dinlerine birisi geçmek istediğinde o kişinin ilkönce kendileri ta
rafından eğitildiğini, sonra Dersim ’den gelen Pirlerin huzuruna çıkanldığını, eğer bu kişi Pirlerinin onayını alırsa tüm Aleviler tarafından ka
bul gördüğünü aktanyor38. Kürt Dede’nin bütün konuşma boyunca Ha
cı Bektaş adını vermemesi, Bektaşi tekkelerine yakın bu bölgelerde bi
le örgütsel düzeyde onun henüz yerinin olmadığını göstermektedir.
A ynca ileriki sayfalarda göreceğimiz gibi, bu ilişkinin bütün Ağuçanlar üzerinde eşit etkisinin olmadığını, daha çok M alatya Ağuçanlan
aracılığıyla sürdürüldüğünü göreceğiz. Dersim içerisinde ise başlan
gıçta yalnız Seyitler ve ileri gelenler arasında tanınan Hacı Bektaş, ge
nel nüfus tarafından tanınmak için bölgenin 1938’den sonra Türkiye
toplumu ile girdiği yeni entegrasyon sürecini bekleyecekti39.
Fakat bu dönemin de, yalnızca dinsel açıdan bakılsa bile sorunsuz
olmadığını belirtmek gerekiyor. Örneğin Nuri Dersimi, Birinci Dünya
Savaşı sırasında Bektaşiler ile Dersimliler arasında gelenekler konu
sunda varolan farklılıklann ne tür sorunlara yol açtığını ve iki grup
arasında ne gibi gerginliklere neden olduğuna bizzat tanıklık etmiştir.
O, inançlanna müdahale ettiği için Dersim liler’in Bektaşi temsilcisi
Çelebi Cem alettin’e oldukça kızdıklannı ve bu yüzden onun bölgeyi
38 Trowbridge: 345.
39 Karşılaştığım birçok D ersim li, Hacı Bektaş adı ile ya 1938 sonrası sürgünlerin
de ya da I9 6 0 ’lı yıllarından itibaren göçtükleri Batı şehirlerinde tanışdıklarını aktar
maktaydılar. Onun adını ilk kez 1980'li yılların sonundan itibaren A vrupa’da yapılan
Alevi çalışmaları aracılığı ile duyanlar bile vardı.

terketmek zorunda olduğunu aktarmaktadır40.
Bektaşiler ile Doğulu dindaşları arasındaki yakınlaşmanın tempo
sunu ağırlaştıran ve hatta zaman zaman ciddi zıtlaşmalar doğuran bu
son dönemi daha iyi anlayabilmek için, iki grup arasında başından iti
baren var olan veya zaman içerisinde gelişen kimi yapısal farklılıklar
üzerinde biraz daha ayrıntılı durulacaktır.
İNANÇSAL FARKLILIKLAR
Daha önce de belirtildiği gibi heı iki grubun öncülüğünü yapan der
vişler, aynı dönemin kişileri ve büyük olasılıkla da birbirine oldukça
yakın popüler tasavvuf kollarının üyeleriydi. Hepsinde etkili temel ta
savvuf anlayışı Tann-insan ayrımının mutlak olmadığı (Vahdet-i Vücud), kişinin aradaki mesafeyi aşabileceği ve bunun imkanlarının var
lığı düşüncesi üzerine şekillenmişti41.Yanısıra, bu eğilimlerin içine,
1500’lere gelindiğinde daha belirgin Şii motifleri girmişti. Bunlardan,
A li’ye aym lm ış özel bir sevgi ve inanç ve onun soyundan gelen im am 
ların kutsallığı, Kerbela kültü, dinsel ayinlerin merkezi konumundaki
Cem merasimleri ve anti-Sünni tutum tümünde ortak sayılabilecek
özelliklerden birkaçıdır42.
Onlar arasındaki inançsal farklılıkları, bu yüzden, üst teolojik anla
yış ve motiflerde değil, çalışm a alanı olarak seçtikleri bölgelerin sakin
lerinin lokal veya eski inançlarından devraldıkları motiflerin etki dü
zeylerinde aramak daha doğru olacaktır. Bu bağlam da inanç düzeyin
40 Dersimi (1988): 95-98.
41 A nadolu’da 13. yüzyıldan itibaren etkin olacak tarikatların hiçbirisinin, o zam a
na kadar oluşm uş tasavvuf fikirlerine düşünsel (felsefık) düzeyde her hangi bir katkı
yapm adıkları bilinm elidir. Bu oluşum ların kullanacağı fikirler, 8 ve 13. yüzyıllar arasın
da çoğunluğu İran ve Arap kökenli olan m istikler tarafından oluşturulm uştu. Zaten 13.
yüzyıldan itibaren A nadolu’da öne çıkacak adlar, Hacı Bektaş örneğinde olduğu gibi,
etkilerinin yayılm asını gösterdikleri keram etlerle sağlıyacaklardı.B u akım ların pratik
katkıları, popüler mistizm i geniş alana yaymaları ve kimi biçim sel özellikleri (kadınlıerkekli ortak m erasim ler gibi), tüm baskılara rağm en uygulam aya devam etm elerinden
ibaret kalmıştır.
42 Y alnızca konum uz açısından değil; O rta-D oğu’da varolan tüm önemli heterodoks (ghulat) grupların (Ehl-I Haq, Nusayriler, D ürzüier ve Y ezidiler gibi) karşılaştırıl
dığı bir çalışm a için bkz. Moosa; karşılaştırm anın Kürt çerçevesindeki bir sunum u için
bkz. Kreyenbroek.

de ortaya çıkan farklılıklar iki gruba ayrılabilir45: Birincisi, başından
itibaren etnik ve bölgesel özelliklerden kaynaklanan geleneksel inanç
lardır. Hacı Bektaş’ın taraftan olan Türkmen aşiretleri ile Dersimli aşi
retlerin geleneksel inançlan arasında başından itibaren farklar vardı,
tik grup, daha çok Ortaasya-lran ağırlıklı m otifler taşırken, ikinci grup
Anadolu-Iran-M ezopotamya kökenli motifler banndırm aktaydı. Bu
motiflerin kendilerini başından itibaren geçerli kıldıklan ve zaten tassavvuf akımları da buna karşın hoşgörülü bir tutuma sahip olduklan
için, bu akımlara bağlı dervişler ile dogmatik İslam ’a uzak gruplann
yakınlaşması kolay olmaktaydı.
Dersim de, arkaik inançlar ile Şii-tasavvufun hem toplumsal hem
inançsal düzeyde buluştuğu ilginç bölgelerden birisiydi. Yakın zaman
öncesine kadar Dersim ’in köylerinde rahatlıkla tespit edilebilecek bu
âynlıklar birçok gözlemcinin de dikkatini çekmişti. Mesela, güneş, ay
ve ateşe ilişkin eski inançlann Dersim liler’in günlük yaşam lannda ha
len canlı yerleri vardı. Aynı şekilde diğer Alevi gruplanyla paylaşılan
kimi motif ve rituellere de, farklı anlam ve değer yüklenmektedir. Ol
dukça merkezi ve yüksek anlam taşıyan Ali ve Hızır kültü, doğal ziya
retlerinin vazgeçilmez önemleri veya cem-semah törenindeki biçimsel
ve folklorik farklılıklar da bunlardan sayılabilir.
İnançsal farklılıklan oluşturan ikinci bir kategori zaman içerisinde,
Şii-tasavvufuna dayanan aşamalı bir tarikatçılığın aldığı biçimle ken
disini gösterdi. Bunlarda yaygın olarak kullanılan yöntem, 'dört kapıkırk makam ’ anlayışına dayanmaktaydı. Bu anlayışın pratikte somutlanışı Bektaşiler de geleneksel tekke tarikatçılığına yakın bir örgütsel bi
çim alırken, Alevi Kürtler de, varolan toplumsal yapıya entegre oldu.
Bektaşi tarikatında 'Şeriat-Tarikat-M arifet ve H akikat’ kapılan sı
rasıyla ve eğitimle geçilmesi gereken aşamalar olurken, Alevi Kürt-
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Benim burada vereceğim karşılaştırm a yalnızca kısa bir özeti kapsıyor ve sal
Alevi Kürtler ve Bektaşileri içerm em ektedir. Alevi K ürtler için verdiğim kimi özellikler
A nadolu’daki diğer Kızılbaş grupları için de geçerlidir. İki grup arası inanç düzeyinde
varolan farklılıklar daha genişçe şu kişiler tarafından işlenilmiştir: G enel Kızılbaş-Bektaşi farklılıkları için bkz. Hasluck; Birge; M elikoff (1994); Kehl-Bedrogi; Türkdoğan;
Özellikle Bektaşi-D ersim (Kürt Kı/.ılbaşlar) için bkz. Özkan; Fırat (G.); Ceviz; Yalman;
B u m k e(l9 9 1 ).

le f de bunlar statik ve dinsel kişilere bağlılıkla sınırlandırılan aşamalar
olarak şekillendi. Bunun da ötesinde ilk kapı olan ve Sünni İslam’ın te
mel yapısını oluşturan Şeriat Kapısı, Bektaşiler’de tekkeye kabul edi
len kişi için bilinmesi gereken bir aşama olarak kalırken, Kürtler, di
nin tamamen batini yanını esas alarak Şeriat Kapısı’m ince bir yöntem
le es geçiyorlardı. Her şeyden önce onlar, Bektaşiler’in aksine, kendi
lerini doğuştan itibaren tarikatlarının üyesi olduklanna inandıkların
dan, şeriat kurallarının kendileri için geçerli olmadıklarına inanıyorlar
dı. Yine kişinin doğuştan devraldığı ve Şeriat Kapısı’m temsil ettiğini
savundukları 'Rehber' bağlantısının da, ilk kapının doğal bir aşımını
sağladığına inanıyorlardı. Aynı yöntemi, diğer dinsel mecburiyetler
için de uygulamaktaydılar. Onlara göre, ‘Tarikat’ Kapısı’nı 'P irler’-,
‘M arifet’ Kapısı’m bir sosyo-dinsel ilişki olan ‘M usahiplik’,-ki bu
Bektaşilik’te varolmayan bir unsurdur; ‘H akikat’ Kapısı’m ‘Murş'ıdle r’ temsil etmekte ve kendileri bu temsilcilere ömür boyu bağlanarak
dinsel sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktaydılar.
Bu yüzden, iki grup arası mesafenin, özellikle uzun süren ikinci dö
nemde, hem büyümesi hem de biçimlenmesini belirleyecek olan asıl
etken, bu bölgelerde hakim olan politik, sosyal ve inanç yapılarında
aranmalıdır. Seyitlerin, kökenleri ne olursa olsun, çalışma bölgelerin
de hakim etnik-folklorik yapıya zaman içerisinde entegre olmaları; on
lar arasında başlangıçta varolan temel teolojik anlayışların ötesindeki
kimi ayrılıkların oluşumunun asıl sebebi olarak görülmelidir.
ÖRGÜTSEL FARKLILIKLAR
Önceki paragraflarda, iki grubun kendisini şekillendirdiği en
önemli dönemin 1500’de başlayıp, Bektaşiler için 19. yüzyılın ilk çey
reğinde, Dersimliler için 1908 yılında biten ikinci dönemde oluştuğu
nu; bu dönemde Bektaşi tarikatının Anadolu Türkmenleri arasında (ve
Balkanlar’da) yayılımını tamamlamış sayılabileceğini ve Alevi Kürtleri’n de, Dersim merkezli kapalı yapılarını oluşturduklarını belirtmiş
tim. Aslında bu ikinci dönemde oluşan ve birisinde ‘yayılm acı’, diğe
rinde ‘kapiılı-içe döniik ’ sıfatlarıyla nitelendirebilecek özelliklerin da
ha ilk dönemki dervişlerde de gürülebileceğini de belirtmek gerekiyor.

Vilayetnam e’de, Hacı Bektaş ve çevresindeki Babalar için anlatı
lan efsanelerin hedeflerinden birisinin de, Türkm enler’i, M oğollar’ı ve
Hıristiyanlar’ı ‘M üslüm anlaştırm ak’ olduğu sık sık vurgulanır. Bektaşiler, başından itibaren yayılmacı veya taraftarlarını çoğaltma çabası
içinde olduklarından, yaygınca ‘kolonizatör’ deyimi ile tanımlanmak
tadırlar". Kürtler arasında çalışma yapan dervişlerde ise, bu türden hi
kayelere rastlanmamaktadır. Onlar hakkında anlatılan keramet gösteri
lerinin iki amacı vardır: birincisi, ilk dervişlerin birbirleri arasındaki
statülerini belirlemek; İkincisi ise, bölgeyi ele geçiren Selçuklu ve Osmanlı Sultanlarına karşı kendi statülerinin resmi düzeyde tanınmasını
sağlamak. Önceden de belirtildiği gibi, bu Seyitlerin ne aşiretler aıasında taraftar bulma, ne de kendi bölgelerinde yaşamış Hıristiyan Er
meni nüfusunu kendi dinlerine çevirme konusunda herhangi bir çaba
lan yoktur.
Bu pasif dervişçiliğe, herhalde 1514 yılından sonra kazanılan oto
nom statü, kapalı bir topluluğun nihai şekilini alması için yaratılmış
ideal bir ortam sunmaktaydı. D ışanyla minumum ilişkileri olan bir
bölgede, Dersimli Seyitler tıpkı kendilerinin kalıtsal devrettikleri sta
tüleri gibi taraftarlanm da ebediyen kendilerine bağlayacaklardı. On
lar, soylan aracılığıyla korumaya aldıklan ruhani yetkilerini, yüzyıllan aşan süreye karşın aileleri içinde tutmasını bildiler. H er birisi çevre
sinde kabank bir aşiretler nüfusu olan bu Seyit aileleri, böylelikle Ana
dolu’da şimdiye kadar örgütsel yapısı tam olarak deşifre edilmemiş
karmaşık bir organizasyon kurdular45.
Aşağıdan yukan ‘Talip-Rehber(Delil)-Pir-M ürşid-Piri Piran' iliş-

44 Bkz. B arkan (s. 17): 'B u n lar g ü cü p e k ve azim kar kolonlar, bu m em lekete yal>}iz b ir fa tih ve işg a l ordusu ola ra k gelm eyen Türklerin m em leket ve toprak a çıcıla rı
dır... kurdukları m erkezlerle Türk dili ve dinini yaym aya başlayacak m isyonerlerle
ve gön ü llü g öçm enlere sa h ip olm a k ise; yen i kurulm akta olan Türk devletinin en b ü 
yü k gü cü n ü tem sil etm ekte olduğu m eydandadır. ’ ’
45 M aalesef şim diye kadar bu yapıyı şem aya dönüştürecek çalışm alar yapılm a
m ıştır. B um ke (1991), M azgirt y öresinde Baba M ansur örgütlenm esi hakkında esas
alınab ilecek v eriler verm ektedir. O rganizasyonun kısm i bir tablosu ilk kez G ülsün
F ırat tarafından yapılm aya çalışılm ıştır. F ıra t’ın dayanabileceği verilerin azlığı, onun
iddialarını sınırlam aktadır. Konu hakkında bazı bilgiler D ersim i,' K em ali, B irdoğan
(1995) ve T ü rk d o ğ an ’da da bulunabilir.

kişiyle somutlaşan sistemleri, iki temel örgütsel halkadan oluşmaktay
dı. Birincisi, her Seyit ailesinin aşiretler ile kurduğu, Pir merkezli Ta
lip ilişkisine dayanmaktaydı. Burada var olan bağlılık geçmiş dönem
de belirlendiğinden bu aşiretlere mensup kişiler, doğuştan itibaren ta
rikatlarının üyesi (talip) sayılıyor ve onlara bu üyeliğin en önemli zo
runluluğu olan Pir ilişkisini sürdürme ve gelecek nesile devretmekten
başka bir yükümlülük düşmüyordu. İkinci halka ise, Seyit ailelerinin
aynı Pir-Talip ilişkisini kendi aralarında, da uygulamaları ile ortaya
çıkmıştı; kendi aralarındaki ilişkiler, bir alt tabaka olarak gördükleri
aşiretlerle olan ilişkilerinden ayrı olarak, eşit düzeyde algılanan bir an
layışa dayanmaktaydı. Hiç birisinin diğerinden üstün sayılmaması ge
reken bu halka, Derviş Cemal ile başlayıp sırasıyla Sarı Saltık, Kureyş,
Baba M ansür’a gidip, son olarak Ağuçan’da bitmekteydi. Seyitler,
kendi aralarındaki ilişkileri 'Ser-Cem aat’ adı verdikleri bir ‘Başların
Toplantısı ’ ile düzenlemekteydiler. Burada belirlenen bir üst Pir, ‘Piı i P ira n ’ (Pirlerin Piri) olarak adlandırılmaktaydı. Tam olarak yaptırım
gücünün ne olduğunu bilmediğimiz bu makam, son dönemlerde Ağuçanlı Doğan Dede tarafından temsil edilmekteydi.
Bektaşiler tarafından kullanılan tekke sistemi, bilindiği kadarıyla
Dersim Seyitleri tarafından kullanılmamıştır. Onlar, dayandıkları yan
göçebe topluluğun bu niteliğini korum asına denk olarak, gezginci ve
sözlü aktanm a dayanan karakterlerini korumuşlardır. Pir ve Talip iliş
kilerinin temel yapısı, Pirlerin taraftarlarına yaptıklan yıllık ziyaretler
de, düzenledikleri Cem merasimlerinde odaklaşmaktaydı. Seyitler, ih
mal etmedikleri bu ziyaretler aracılığıyla, taraftarlannın kendilerine
olan bağlılıklannı süreklileştirmenin yanısıra, onlar arasında .varolan
sosyal sorunlara getirdikleri çözüm lerle toplumsal huzurun onanlm asını da sağlamaktaydılar. Görevleri karşılığında taraftarlar ‘çıralvc’ de
nilen maddi desteklerini sunmaktaydılar.
Seyit ailelerinin, yaşam lannın tamamen bu desteklerle sürdürdük
lerini söylem ek mümkün değildir. Büyük bölümü, geçimlerini bölge
de hakim olan yan-göçebe köylü üretimiyle sürdürmekteydiler. Pir-talip ilişkilerindeki ekonomik boyut, özellikle farklı bölgelere göçen aşi
retler ile bağlann diri tutulmasında küçümsenemez bir rol oynamışa
benziyor. Pirlerin, kimi zaman aşm alan gereken tüm zorluklara rağ

men ana bölgeden uzaklaşan taraftarlarına yönelik ziyaretlerine devam
etmeleri, kendileri açısından getirdiği maddi gelir ile çekiciliğini ko
rurken, bu, aynı zamanda uzaklaşan taraftarlar ile Dersim arasındaki
bağların kopmamasında da belirleyici etken olmaktaydı.
Dersimli Seyitlerin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısıyla uyumlu
bir şekilde yarattıkları bu sistemden farklı olarak, Bektaşi örgütlenme
si nihai biçimini alacağı ikinci döneminde, ikili bir örgütlenme yönte
miyle eski ve yeni taraftarlarını kendisine bağlayacaktı. Tarikatın, Kır
şehir’deki merkezi dışındaki ilk örgütlenmeleri, değişik Babalar aracı
lığıyla kurulan tekkeler oldu. Bu tekkelerin hepsi resmen tanınmış za
viye veya vakıf statüleriyle çevredeki heterodoks Türkmen ve halen
Hıristiyan olan yerli nüfusu kendilerine bağlamaya çalışıyorlardı46. Bu
tekkeleri ilk dönemde sahiplenen kişilerin mevkilerini, soya dayanarak
mı yoksa seçilmiş olarak mı devraldıkları bilinmiyor. Fakat Balım Sul
tan sonrası tarikat içerisinde bu hususta çıkan ayrışma, Bektaşiler’in
bundan sonra iki kolla temsil edilmelerine yol açtı. Birinci kol 'yol ev
latları ’ olarak da, nitelenen Babaganlar oldu. Babaganlar, tarikatın
temsilcilerinin ancak seçilmiş ve sınanmış Babalarca yönetileceğini id
dia ediyor ve özellikle Trakya-Balkan bölgesi ve İstanbul ve Kahire gi
bi büyük merkezlerdeki tekkeleri denetliyorlardı. Bunlarda, yukarıdan
aşağıya dinsel merciler sırasıyla ‘Dedebaba-Babahalife- Baba-DervişM uhib-Talip’ olarak adlandırılmaktaydı. Bektaşiler’in Babagan kolu,
geleneksel tekke tarikatçılığının prensiplerine, ikinci grubu oluşturan
Çelebiler’den çok daha yakın idi47.
Bektaşiliği temsil edecek ikinci kol olan Çelebiler ya da ‘Belevlatla rı’, kendilerinin doğrudan Hacı Bektaş soyundan geldiklerini iddia
etmekteydiler. Çelebiler, taraftarları olan Kızılbaş toplulukları ile din
sel bağlarını ‘Halife-Dede-Rehber-Talip’ ilişkisi üzerine kurdular.
Bunlar içerisinde en yüksek makam olan Halifelik makamı (Murşidlik), yalnız Çelebi ailesinden bir kişi tarafından işgal edilmekteydi. Ha
life, Kırşehir’deki merkezde ikam et etmekte ve buradan kendisine
bağlı Alevi toplulukların içine gönderdiği ‘D edeler’ aracılığıyla taraf
46 Aynı /am an d a genel düzeyde sosyal ve ekonom ik işlev gören bu örgütlenm eler
için bkz. Faroqhi (19X1: 81, 92) ve Barkan.
47 Her iki Bektaşi kolu hakkında özet bilgi için bkz. Ö z (1997): 232-240.

tarlarıyla bağlarım sürekli kılmaktaydı. Dedelik, genel olarak Çelebi
ailesinin yanısıra, Tekke’de eğitilmiş kişiler veya talipler içerisinde
var olan ocaklardan seçilen kişilerce yapılırdı. Bunlarda üçüncü ma
kam olan ‘Rehberler’ (Dikmelik de denir), ulaşılması zor olan bölge
lerde alt temsilci olarak seçilmiş kimselerden oluşmaktaydı.
Çelebiler, 16. yüzyıldan itibaren başlayan ve A nadolu’da Safevi ta
raftarlığından kuşkulanılan Kızılbaş TürkmenKeri, Hacı Bektaş tekke
sine bağlamakta başarılı oldular. Bunda, onlarla taşıdıkları inanç ya
kınlığının yanısıra, Hacı Bektaş tekkesinin bu anti-Şii dönemlerde bi
le yönetim tarafından tolere edilmesinden kaynaklanıyordu48.
Tekkenin içinde taşımayı başardığı tüm aykırı inanç yapısına rağ
men, devlet şiddetinin hedefi olmaktan kendisini koruyabilmeyi nasıl
sağlamıştı?
İKTİDARLA İLİŞKİLERDE FARKLILIKLAR
Bektaşiler ile Osmanlı yöneticiler arasındaki ilişkiler, 14. yüzyılın
başlanna kadar gitmektedir. Bu ilişkilerin iki boyutu vardır: Birincisi,
genişlemekte olan ve henüz katı Sünni karakteri almamış bir beyliğin
taban bulma arayışlarının, onu savaşçı Türkmen aşiretlerine ve bunlar
içerisinde saygın yerleri olan Babalar’la iyi geçinmeye mecbur kılma
sı; İkincisi ise, bu Türkmen aşiretleri ile Babalar’da hakim olan fetihçi
karakterin onları sürekli yeni alanlara ve iktidar arayışlarına yöneltme
siyle biçimlenmekteydi4’.
Bizzat Hacı Bektaş’ın, ondan yakın zaman önce ve sonra yaşamış
Babalar’da yaygınca görülebilen bu nitelikleri kendi şahsında da yansıt-,
tığını söylemek mümkün görünmüyor. Politik kargaşa ve iç isyanların
gölgesinde yaşayan bu Veli’nin kendisini, ancak Sulucakaröyük’e geri
çekerek yaşatabildiği görülmektedir. Fakat ondan yarım yüzyıl sonra
tekkede yetişecek olan Abdal Musa, bu ilişkilerin ilk örneğini vererek
hem kendi etkisini hem de bağlı olduğu Hacı Bektaş adını genişleyen
48 Bkz. Faroqhi (1995a: 16; 1995b: 170-3); Birge: 58.
49 Faroqhi (1981: 8), bilhassa kırsal alanlarda geniş tabanları olan aşırı dervişlerin
bile, yönetim açısından oynayabilecekleri rollerinden dolayı tolere edildiğini belirtm ek
tedir. T ürkm en aşiretlerin oynadıkları roller için ayrıca bkz. Vryonis: 129,193,273; Cohen: 146; Hasluck: 281; O cak (1992): 122.

Osmanlı Devleti içerisinde yaymasını bilecektir. Abdal Musa, Sultan
Orhan’ın fetihlerine katılarak önemli askeri başarılara adını yazdırmış ve
karşılığında tekkesini kurabileceği topraklarla ödüllendirilmişti. Yine bu
çalışmalar sayesinde, Yavuz’a kadar olan Osmanlı Sultanlarının, politik
ve sosyal çıkarlar ötesinde Hacı Bektaş tekkesine karşı sıcak duygular
beslemelerinin ve değişik yardımlar yapmalarının zeminini yaratılmış
tır50.
Bunun da ötesinde, 14. yüzyılda kurulan ve ileriki yüzyıllarda Osmanlı askeri teşkilatı içerisinde önemli bir yeri olacak Yeniçeriler, Ab
dal Musa gibi gazi mentaliteli dervişlerin mistik ruhlarıyla birleştirilme
ye çalışılmıştır51. Hacı Bektaş’m, bu devşirme ordusunun ruhani lideri
olarak seçilmesi, tarikatın, iktidarın henüz yeni biçimlendiği bu dönem
de yöneticiler nezdinde pek de aykırı bir topluluk olarak görülmediğini
göstermektedir.
Bütün bunlar, Hacı Bektaş adına kurulan zaviyelerde çalışan Baba
ların sınırsız bir özgürlüğe sahip oldukları anlamına gelmemeli. Yöne
tim, başından itibaren kendisi tarafından tarikatın kabul edilebilir sınır
lan aşmamasına dikkat etmiştir. A şınlıklan bilinen dervişler sürülmüş
veya cezalandm lm ış; ya da Hurufiler örneğinde olduğu gibi; tarikata
dışardan gelen tehlikeli aşm Şii sızmalara karşı sert tedbirler alınmış
tır52. Yine, Balım Sultan’ın, II. Beyazıt tarafından merkez dergaha gön
derilmesi, 15. yüzyılın ikinci yansında artan Şii etkisinin kontrol dışı
na çıkması tehlikesi karşısında yapılan bir müdahele olsa gerekir.
I. Selim’in tahta geçtiği dönemde, İmparatorluk için tehdit haline
dönüşen Kızılbaş eğilimli heterodoks merkezler ağır bir baskı altına
alınmıştır. Kızılbaş gruplanyla ilişkili bir çok derviş grubunun da aynı
akıbete uğradığı biliniyor. Bizzat Kırşehir’deki Hacı Bektaş tekkesi
nin bu dönemdeki durumu hakkında net bilgiler yoktur. Ama 1550’lerden itibaren tekkenin çalışm alannı yeniden sürdürdüğü bilinmektedir53
Yönetimin, bu tarihten sonra tarikata bağlı tekkeler üzerinde de dene
50 Bkz. M elikoff (1994: 220); Ocak <1996:167).
51 Bkz. Goodwin: 28, 148-152; Bektaşîliğin yayılm asında Y eniçerilerle olan ilişki
nin de etkisi unutulm am alıdır. Bkz. O cak (1992): 212.
52 M elikoff (1994): 223.
53 Faroqhi (1995b): 171; G oodwin: 148; İmber: 261.

time resmi bir biçim verdiği görülmektedir. Artık tekkeye bakan kişi
nin ölümü sonrasında yerine geçecek takipçisi, merkezi Hacı Bektaş
tekkesi aracılığıyla yetkililere bildiriliyor ve ancak bunlardan alman
onayla görevine başlayabiliyordu54. Bu kuralın, tarikatın kapatıldığı
1826 yılına kadar geçerli kaldığı ve sağlanan kompromi aracılığıyla
birçok bölgede varolan Hacı Bektaş tekkeleri, yalnızca dinsel çalışma
larını değil, aynı zamanda zaviyelerde yaptıklan üretim ve ticari faali
yetleri nedeniyle ekonom ik alanda da fonksiyonel olabiliyordu.
Tarikatın 1826 yılında kapatılması, doğrudan kendisinden kaynak
lanmıyordu. II. M ahm ud’un reform politikalan uzantısında Yeniçeri
Ocaklarını ortadan kaldırm a girişimi, onlann bağlı oldukran Bektaşi
tekkesini de olumsuz bir şekilde etkiledi. Kısa bir gizlilik dönemi ge
çirecek olan tarikat, büyük olasılıkla bu dönemden itibaren Kürt böl
gelerindeki Aleviler’le ilişki arayışına çıktı55. Bunun pek de kolay ge
lişmediği önceki sayfalarda belirtilmişti; nedenleri için iki konuya ye
niden değinmek gerekiyor.
Bunlardan ilki ve sanınm en önemlisi, Dersim bölgesinde çalışma
yapan Seyitlerin yalnızca bölgede etkin olan aşiret yaşamıyla değil,
aynı zamanda onlann mentalitesiyle de uyuşmalanydı. Kürt aşiretleri
nin kendi lokal bağım sızlıklanna düşkün olduklan ve bu yüzden sık
sık otorite ile karşı karşıya geldikleri biliniyor. Özellikle 1514 sonrası
sahip olduklan bölgesel otonom statüleri, onlann bu özgürlükçü ko
numlarını güçlendirdi56. Dersim aşiretleri, 19. yüzyılın ortalannda son
54 Bu dağınık zaviyeler üzerinde kontrolün daha iyi yapılabilm esi için, bizzat yö
netim in onları bir m erkezde toplanm asını teşvik ettiği biliniyor. Aynı zam anda Bektaşiler’in kendileri de, tekkelerin aşırı Kızılbaşlar’ın eline geçm em esine dikkat etm ekteydi
ler: Bkz. Faroqhi (1981: 92; ve 1995a: 20)
55 Büyük olasılıkla bu arayışlar Ç elebiler’le sınırlı kaldı. Çünkü, 1826’dan sonra
Babalar kolunun eğilim lerinin şehirlere yönelik olduğu ve bu yüzden kırsal bölgelerde
ki Kızılbaş gruplarıyla m esafelerinin açıldığı biliniyor. Bkz. M elikoff (1994: 26).
56 Seyitler hakkında anlatılan başlangıç hikayeleri, onlarda özgürlükçü anlayışın
zam an içerisinde geliştiği yorum una dolaylı bir veridir. Seyitlerin, bu dönem de şecere
lerini Sultanlara onaylatm a istem leri ve bunlardan kalan keram et hikayeleri, onların da
başlangıçta yönetim le ilişkiler aradığını gösteriyor. Köprülü (s. 18-9), kimi dervişlerin
tüm aykırılıklarına rağm en, İm am soyundan olduklarını kanıtlam a çabalarını siyasi oto
rite tarafından tanınm a ve destek görm elerini kolaylaştırdığını belirtiyor. (Acaba, Kürt
dervişlerinin hepsinin im am soyundan oluşları böyle bir çabanın ürünü olarak mı ortaya
çıkıyor?)

Mirleri Şah H üseyin’in yönetim tarafından tasfiye edilmesi sonrasında
bu statülerini 1908 yılına kadar, kimi Osmanlı askeri girişimlerinin üs
tesinden de gelerek rahatlıkla sürdüreceklerdi. Bunun da ötesinde, çev
relerindeki Sünni oluşumlara karşı aktif bir aşiret muhalefeti yapması
nı da bileceklerdi. Onların silahlı güçleriyle korudukları bu topraklar,
aynı zamanda bölgedeki Seyitlere sınırsız bir çalışma ortamı sunmak
taydı. Anadolu Alevileri üzerinde varolan Osmanlı denetiminin onlar
için fazlaca geçerli olmaması, zaman içerisinde Seyitlerde özgürlükçü
anlayışın gelişimine olanak sundu. Bağımsız hareket eden Seyitler,
Bektaşiler aracılığıyla ne devlet denetimine girmeyi ne de aşiretler
üzerinde sahip oldukları mutlak etkilerini Bektaşiler’le paylaşmayı ka
bullenmemeleri anlaşılır olmaktadır” .
Bu ilişkinin ilk aracısının, M alatya A ğuçanlan olması tesadüf de
ğildir. M alatya Alevileri, çok daha önceden Sünni toplumsal yapı ile
ilişkiyi yaşadıkları için5Skendilerine, Dersimli aşiret gücü dışında yeni
bir ittifak daha aramaları ve burada diğer Anadolu Alevileri’nin birkaç
asır önce izledikleri yola girerek Bektaşiler’e yanaşmaları sözkonüsu
olabilir. Ayrıca, genel yakınlaşmayı biraz daha kolaylaştıran ikinci bir
unsurda, 19. yüzyılda Bektaşiler’in de muhalefete düşmelerinde aran
malıdır. Bektaşiler’in Osmanlı yönetimi ile özdeş bir tarikat olarak bu
bölgelerde estirdiği soğukluk, bu vesileyle ortadan kalkmıştır.
Bektaşiler’le ilişkileri Alevi Kürtler açısından zorlaştıran ikinci bir
neden de, bu tarikata bağlı Babaların Osmanlı yayılmacılığı ve özellik
le Yeniçeriler’le olan ilişkilerinde aranmalıdır. Yeniçeriler’in, 1826
öncesi Dersim bölgesi üzerindeki Osmanlı operasyonlarına ne derece
katıldığını bilmememize rağmen, bu birliklerle anılan Babaların bölge
de bıraktıkları intibalar o kadar da olumlu değildir. Ünlü Bektaşi der
vişi Abdal M usa’nın bölge mitolojisine karanlığın ve kötülüklerin so
rumlusu olarak girmiş olması, bu tespite ilginç bir dayanak oluşturu
57 Süleym an C e v i/’e göre (s. 66) de iki grubun oluşum sürecinde gösterdikleri en
önem li farklılık. Dersim A leviliği’nin spontane ve m uhalif; B ektaşiler’in ise Sünni hü
küm darlarla iyi ilişkileri tercih etm esinden kaynaklanıyordu.
58 Örneğin Şahhüseyinoğlu (s. 28-9), M alatya’daki Alevi Balyan aşiretinin 1850 yı
lında böylesi bir baskı ile karşılaştığını aktarır. Bölgenin Osmanlı Beyinin, o yıl Şahinoğlu köyüne yapm ak istediği bir cam i, ancak D ersim li bir D edenin araya girmesi ile
engellenebilir.

yor. D ersim ’de, adı kötü ruhların ve cinlerin başkomutanı olarak geçen
Abdal M usa’nın tek amacının, denetimi altındaki askerleriyle Dersimliler’i yok etm ek olduğuna inanılır. Abdal M usa’nın kötülüklerine kar
şı, D ersindiler’i koruyan iyilik melekleri ve güçleri vardır. Bunlann
başında ise ya ebedi kurtarıcı Hızır ya da bölgelerdeki kutsal kişiler
bulunmaktadır. Doğu-Dersim aşiretleri arasında etkin olan Kureyşler
arasında bu tür inançlar yaygındır. Onlara göre, Dersim ’i Abdal M u
sa’nın kötülüklerinden koruyan kişi kutsal atalarından birisi olan Düz
gün B aba’dır. Düzgün Baba, güdümündeki askerleriyle Abdal M usa
ile sürekli bir savaş halindedir ve Dersimliler’in halen yaşaması onun
büyüklüğüne bağlıdır59.
Halk içerisinde yaygın olan bu inanç, iki grup arasındaki dinsel sür
tüşmenin yanısıra Dersimliler’de bir etnik kimlik koruma anlayışının
varlığına da dehalet etmektedir. Bu durum, bölge Alevileri’nin Hacı
Bektaş’a bağlı halifeleri neden zor kabul ettikleri sorusuna verilebile
cek bir cevap olduğu gibi, 19. yüzyılın sonlarından itibaren daha fazla
öne çıkacak son bir farklılaşmaya eğilmeyi de zorunlu kılmaktadır.
ETNİK FARKLILIK
19. yüzyılda, Bektaşiler’in gelişimini belirleyecek en önemli iliş
kileri D oğu’daki dindaşlarıyla başlattıkları ilişkileri değil, üyelerinin
bu yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan Sultan karşıtı eğilim
lerle kurdukları birliktelikler oldu. Osm anlı’nm son dönemindeki mu
halif hareketlerin birçoğunu içinde barındıran ittihat ve Terraki oluşu
mu içerisinde, Bektaşi tarikatına mensup birçok kişinin bulunduğu bi
liniyor. Örneğin, 1908 yılında bu teşkilatın iktidarı devralmasından kı
sa bir zaman sonra öne çıkacak ve 1918’e kadar mutlak gücü elinde tu
tacak olan Enver-Talat İkilisinden Talat Paşa, Bektaşi kökenliydi60.
Bektaşiler’in, bu kişiler aracılığıyla politik iktidar üzerindeki etkisini
59 Dersim ’de karşılaşılan Abdal Musa hikayelerinin değişik örnekleri için bkz. Comerd (1997):95-101.
60 Bkz. Ö z (1989): 12-3; Ö z’e göre, ÎTC teşkilatının kendisi de dahil bu dönemde ku
rulan tüm örgütlenm eler içerisinde (Teşkilatı M ahsusa, Karakol, Mim-M im Grubu) Bek
taşi kökenli kişiler çoğunluktaydı; Bkz. Ayrıca M elikoff (1994): 231-2; ve Ramsour.

yeniden onarması kadar önemli bir gelişme de, ittihatçılar içerisinde
1912-13 Balkan Savaşları sonrası belirginleşen Türkçülük eğilimi ve
keza bu eğilimin tarikatta kendisine toplumsal bir dayanak bulma an
layışının ortaya çıkmasıydı'’1, ittihatçıların içinden çıkan Kemalist akı
mın bu etnik-kültürel boyutu daha da öne çıkarması, Bektaşiler’de ye
ni bir eğilimin oluşması olarak mı, yoksa her zaman varolmuş ve bel
ki de Alevi Kürtlerle ayrışımının bir nedeni olabilecek bir neden ola
rak mı görülmelidir?
Bektaşiler ve öteki fetihçi Babaların çalışmalarının başından
itibaren faliyetlerde bulundukları bölgelerde M üslümanlaştırma ve
Türkleştirme gibi bir etkilerinin olduğu genellikle kabul görür62. On
ların Anadolu ve Balkanlar’daki faaliyetlerinin Hıristiyan nüfus üze
rinde böyle bir etki yaptığı açıktır. Burada Türkleştirmeyi bilinçli bir
eğilimden çok Müslümanlaşmanm uzantısında gelişen doğal bir asimi
lasyon olarak görmek gerekiyor. Bektaşilerin edebiyat ve ibadet dili
olarak Türkçeyi kullanmaları ve bunu bu kesimlerde buldukları taraf
tarlarına da aktarmış olmaları büyük olasılıktır.
Bunun karşısında Alevi Kürtler, yaşadıkları izole coğrafyanın da
etkisiyle, Osmanlı-Türk kültürüne uzak kaldılar. Onlar için Osmanlı
ve Türk deyimi Sünni olmakla eş anlam taşımaktaydı. Yakın döneme
kadar bu anlayış, Alevi Kürtler arasında yaygınlığını korudu. Karşı ta
raftan bakıldığında da çıkan sonuç aynıydı: Erzincan, Malatya, Maraş
ve Sivas gibi yerlerde yaşayan Türkler veya Sünniler için de, Alevi ve
Kürt terimi aynı topluluğu ifade etmekteydi63. Bu, Alevi Kürtler ile
Alevi Türkler veya Bektaşiler’in birbirlerinin varlığından pek de ha
berdar olmadıklarını göstermektedir. Sanınm , onlar arasında bu mesa
feyi besleyen temel nedenlerden birisi, Alevi Kürtler’in kendi dillerini
korumaları ve dinsel ibadetlerini kullandıkları Zazaca ve Kurmanci’de
61 İTC dönem inde A leviler ile ilgili ilk resm i araştırm a 1914-5 yıllarında Baha Sa
it’e yaptırılıyor. O dönem de böylesi araştırm aların fikir babası Ziya Gökalp oluyor.
(Bkz. Nejat Birdoğan’ın Baha Sait kitabına yazdığı Ö nsöz’e).
62 Ö rnekler için bkz. M elikoff (1994): 108; Birdoğan (1990): 205.
63 Buna ilk işaret eden kişi Amerikalı m isyoner Dunmore idi. O, 1857 yılında yaz
dığı bir m akalesinde (s. 294), A rapgir’de karşılaştığı Türkçe konuşan Alevilerin, asimi-'
le olm uş Kürtler olduğunu ve bu görüşün bölgede de hakim olduğunu belirtiyordu; Aya
n c a bkz. Grothe: 148; Kemali: 275.

yapmalarından kaynaklanıyordu. Yakın bir zamana kadar özellikle
Dersim içerisinde Türkçe’ye bir bütün olarak yabancı olan bu toplu
luk, Türkçe dinsel ayinlere ve böylelikle Bektaşiler’e karşı doğal bir
uzaklıkta duruyordu'"1. Bunu Dersim çevresindeki Alevi Kürtler’in tü
mü için söylemek mümkün değildir. Onların Türkçe ile olan ilişkileri
19. yüzyıldan itibaren başlayacak ve genel asimilasyonun bir parçası
olarak dinsel merasimlerinde de Türkçe ayinleri daha erken kullanma
ya başlayacaklardır. Alevi Kürtler’in dillerini yazıya aktarmamış ol
maları, onların 20. yüzyılda artarak yaygınlaşan Türkçe kullanımı kar
şısında, kendi dillerindeki ayinlerini de hızla terketmelerinin nedenle
rinden olmuştur. Genel olarak Kürt toplumunda varolmayan dil bilin
ci, bu eksikliğin ana sebeblerinden birisi olarak görülmelidir.
İki grup arasında var olan bu doğal farklılık, belirtildiği gibi, Türk
çülüğün politik bir akım olarak öne çıkması ve Bektaşiler’in bu akım 
lar içerinde faal olmalarıyla, kendilerinde 1908 sonrası tarihlerinde gözardı edilemeyecek bir karakter haline dönüşmüştür. Bunun somut ör
neklerini, Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak görmekteyiz. Nuri
Dersimi anılarında, Hacı Bektaş tekkesine bakan Çelebi Cem alettin’in
1916 yılında Dersim bölgesine gelip, İttihatçılar adına destek arayışla
rında bulunduğunu aktarmaktadır. Bizzat Talat Paşa tarafından görev
lendirilen Çelebi Efendi, Dersim aşiretlerini Ruslar’a karşı savaşa ka
tılmaları için teşvik etmektedir. Onun Erzincan’dan yaptığı bu çabalar
istenilen sonucu vermemiştir65. Dersimli aşiretler tam aksine 1916 yı
lında, Erm eniler’e yapılan katliamın D ersim liler’e de yapılacağı kor
kusuyla İttihatçı yönetime karşı büyük bir isyan düzenlemişlerdir. İs
yanın Doğu-D ersim ’deki liderliğini Kureyşli Seyit A li’nin yapması66,
64 Bk/.. D üzgün: 9; Alevi K ürtler’in ibadet dillerinin Türkçe olduğu görüşü birçok
T ürkiyeli ve Batılı yazar tarafından sık sık tekrarlanır. Hiç bir güvenilir araştırm aya da
yanm ayan bu görüş, tam am en 1920’li yıllardan itibaren biSlgede görev yapm ış Tankut,
R aportörler ve M ehm et Ş erif Fırat gibi kişilerin bilinçli saptırm a teşebbüslerinin sonucu
olarak görülm elidir. Ayrıca Alevi topluluğunun ne Z azaca ne de Kurmanci konuşan
m ensuplarının yazıyı kullanm am ış olmaları, bu görüşün oluşum unu dolaylı da olsa des
teklem iştir. Son dönem lerde yapılan sınırlı çalışm alar bile bu görüşün aksini kanıtlam ak
için yeterli veri sunm aktadır. Ö rneğin, Z azaca için bkz. Düzgün ve C om erd’in çalışm a
ları: K urm anci için bkz. Bayrak (1997)
65 Bkz. D ersim i (1988): 100-3.
66 Bkz. D ersim i (1992): 103; Halli: 373.

Çelebi Efendi ile somutlaşan Bektaşi tutumuyla tamamen bir zıtlık
içermektedir. Yine 1908 yılı sonrası gelişen Kürt hareketleri içerisinde
San Saltuk gibi Seyit ailelerinden kişilerin olması da farklılaşan etnik
eğilimlerin bir başka örneğidir67.
îki grup arası politik-etnik kutuplaşma 1918 sonrası daha da kızışacaktır. Buna, henüz Cum huriyet’in temelinin atıldığı ilk yıllardan
başlayarak birçok örnek vermek mümkündür. Bektaşiler, ittihatçılar’m
dağılmasından sonra bu akımın devamı olarak görülen M ustafa Kemal
liderliğindeki savaşı yeni bir umut olarak başından itibaren destekle
mişlerdi. Dönemin Bektaşi temsilcisi Çelebi ile M ustafa Kemal arasın
da samimi kişisel ilişkilerin olduğuna dair belgeler vardır68. Mustafa
Kemal’in 1919 yılında Çelebi ile görüştüğü bir sırada Sivas’ın doğu
sunda yaşayan Koçgirililer, henüz şekil almamış yeni devletin m illi
yetçi yapısına karşı olarak isyan hazırlıklan yapmaktadırlar. 1920 yılı
nın sonlannda başlayacak isyanlannda Koçgirililer, Kürtler’in ulusal
haklann tanınmasını isteyeceklerdir, isyanın örgütlenmesinde kendi
yörelerinde A ğuçanhlar’a bağlı Hüseyin Abdal tekkesinin önemli işlev
görmesi çok daha çarpıcıdır69.
Cumhuriyet’in kurulması sonrasında belirginleşen laik ve Türkçü
politikalar her iki gruptaki farklı etnik eğilimleri değiştirmemiştir. Her
ne kadar 1925 yılında çıkartılan bir kanunla tekke ve tarikat çalışmalannın yasaklanmasından Bektaşiler’in faaliyetleri de payını almışsa
da, Bektaşi temsilcileri bunlan Cumhuriyet’in genel politikalan çerçe
vesinde değerlendirmiş ve yapılanlann Bektaşi inancına ters düşmedi
ğini, yeni rejim tarafından gerçekleştirilen şeylerin aynı zamanda ken
dilerinin de arzuladıklan sistemi gerçekleştirmeye yönelik adımlar ol
67 Bkz. Dersim i (1988: 60; 1992: 32-4).
68 Örneğin K ehl-Bedrogi (s. 60-1) ve Ö z (1989: 25-6) gibi yazarlar Bektaşiler ve
M ustafa Kemal arasındaki"ilişkilerden çıkarak, tüm A leviler’in başından itibaren Ke
m al’e kurtarıcı, hatta ‘M eh d i’ olarak baktığını ileri sürm üşlerdir. Bu genelleştirm enin en
azından Kürt Aleviler için geçerli olm adığını Koçgiri olayları gösterm iştir. O ysa M eh
met Halit Fırat anılarında (s. 18) Hacı B ektaş’tan gelen kişilerin Varto bölgesinde, 1919
yılından itibaren M ustafa Kemal lehine propaganda yaptıklannı yazm aktadır. Bu tür gi
rişim lerin başka bölgelerde de olduğu hatırlanırsa K oçgiri’nin anlam ı daha da büyüm ek
tedir. Kürt M eviler’in tutum u hakkında geniş bilgileri için ayrıca bkz. Kieser (1994) ve
Çem (1995;.
69 Dersim i (1988): 126.

duğundan ve bu nedenle artık rollerinin bittiğini ileri sürmüşlerdir™.
Kemalist kadroların tutumu da bundan uzak olmamıştır. Tarikatın ya
saklanması sonrası Bektaşiler’e ilgi azalmamıştır. Tam aksine onlarla
ilgilenme özellikle etnik ve bilimsel araştırmalar çerçevesinde devam
etmiştir. Bektaşilik, ilk dönem Türkçüler tarafından dikkatle incelen
miş ve tarikat bütün Osmanlı dönemi boyunca Türk kültürü ve ırkını
koruyan en önemli merkezlerden birisi olarak görüldüğünden, onun ta
rihsel önemi sürekli vurgulanmıştır71.
Cumhuriyet kadrolannda Bektaşiler’e karşı beslenen bu olumlu
yaklaşımın, onlann Doğulu dindaşlan için de geçerli olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Tam aksi bir durumdan söz etm ek daha da geçerlidir. 1916 yılı isyanı ve Koçgiri’de yaşanan olumsuz tecrübelerden
sonra Alevi Kürtler’e ve özellikle otorite tanımayan D ersim liler’e yö
nelik ikili bir politika izlenmiştir. Birincisi, genel Türkleştirme politi
kaları çerçevesinde bölgenin Türk kültürüne entegrasyonu; ikinci ola
rak da, bizzat isyanlara sebep olan ve Türklük karşıtı olarak görülen
odaklannın yok edilmesi. Bu odaklar içerisine aşiret sisteminin yanısıra ikinci hedef grup olarak Seyitler alınmış ve yapılan değerlendirme
ve raporlarda da bu konu sık sık işlenmiştir72. 1937 yılında D ersim ’de
askeri birliklerin kuşatmasına Dersimli az sayıda aşiret bir ruhani olan
Seyit Rıza öncülüğünde silahlanyla karşı koyduklannda, bu, Cumhu
70 Birge: 85.
71 M esela Türk Tarih T ezi’nin gelişim inde önemli rol oynam ış kişilerden birisi olan
A hm et Refik 1932 yılında yazdığı kitabında (s. 7) şu yorum u yapıyordu: ' 'Binaenaleyh,
T ü rkiye’d e Halife A li’y e perestiş eden iki züm re vardı: Biri, Türklüğünü benimseyerek,
ve dergah ve ocak zihniyetiyle yaşıyan ve Türk harsını seven Bektaşiler, diğeri de Şark
eyaletlerinde ve Iranın dini ve siyasi telkıynlerine tabi olan, ve icabında A cem leri Türk
toprağına, ‘a n ceh lin ’ sokm ayı ecrü m esubat bilen rafiziler (K ı/.ılbaşlar y .n .)”
72 D ersim li Seyitler iki şeyden sorum lu tutulm aktaydılar: 1- H alkın üzerinde dev
letten daha fazla etkin olm aları ve bunu isyanlar organize ederek gösterm eleri; 2- Böl
gede Alevilik aracılığıyla K ürtlüğü yaym aları. Örneğin^ M ülküye M üfettişi Ham di bey
1926 yılında D eısim ’le ilgili bir raporunda, Seyitler ve A ğalan, Kürtçülük ve Şakilik
fikrinin sorum luları ve halkın bunların 'esir ve oyuncağı ’ olduğunu belirmekteydi. (Bkz.
K alm an:I-6) Veya G enel Kurm ay başkanı Fevzi Çakm ak 1930 yılında şunları yazm ak
taydı: "Erzincan m erkez ilçesinde on bin Kürt vardır. B unlar A levilik’ten faydalanarak
m evcut Türk köylerini K ürtleştirm eye ve Kürt dilini yaym aya çalışm aktadırlar. Birkaç
sene sonra K ürtlüğün bütün E rzincan ’ı kapsayacağından endişe edilebilir." (Bkz. Kal
m an: 141-2)

riyetçiler’e karşı taşıdıkları şüphelerde ne kadar haklı oldukları inancı
nı vermiştir. 1937 ve bir sonraki yıl bu Seyitlerin üzerine oldukça acı
masız gidilerek -b ir çoğunun olaylarla yakından veya uzaktan ilişkisi
olmamasına rağmen- hem bizzat kendilerinin hem de onların toplum
sal tabanını oluşturan aşiret örgütlenmesine bir daha onanlamayacak
darbeler vurulmuştur73.
Ne 1937-38 Dersim olaylarında, ne de ondan önce Qozu (Koç Uşağı-1926) ve Pülüm ür’de (1930) yapılan askeri operasyonlar sırasında
bölgede yapılan katliamlara karşı Bektaşiler’den herhangi bir tepki
gelmemesi, tarikat için Ankara’nın politikaları ile zıtlaşmamanın her
şeyden daha öncelikli bir yere sahip olduğunu gösteriyor74.
SONUÇ
G 'nüm üzün Bektaşi yükselişini anlamak için bu sınırlı çalışma içe
risinde sürekli 13. yüzyıl ile bugün arasında yolculuklar yapmak zo
runda kalındı. Başlangıçta birbirlerinden farklı olmayacaklarını saydı
ğımız dervişlerin zaman içerisinde kendi adlan altında kurulan sistem
leriyle gösterdikleri farklı profillere tanıklık edildi. Şimdiye kadar ge
nellikle bir ve aynı görülen ‘Anadolu A levileri’ içinde, yalnızca incele
diğimiz Bektaşiler ile Dersimli Seyitlerin temsil ettikleri yapılann birbirleriyle yakın olduklan kadar, gözardı edilemeyecek farklılıklara da
sahip olduklan kısa da olsa işlenmeye çalışıldı. A ynca, adı geçen Se
73 Bu baskıların en çarpıcı olanını dönem in resm i kaynaklarında bile 'ita a tkâ r’ ve
‘aşıtları T ü rk’ olarak geçen H ozat’a bağlı Sarı Saltuk köyü yaşadı. 1938 yılında ordu
birlikleri köye geldiklerinde, kendilerine birşey yapılm ayacağına inanan ve köyü terketm eyen 33 kişi süngülenerek öldürülm üştü. Kaçıp kurtulanlar içerisinde ise sonradan ile
ri gelenler sürgüne gönderildi. Aynı akıbete değişik biçim iyle H ozat’taki Ağuçan ve
Kureyşan pirleri de uğradı. Yine olaylarla fazla bir ilgisi olm ayan M azgirt bölgesinde
de Seyit ailelerine yönelik bu türden yoketm elere, Şükrü Laçin de (s. 22) anılarında de
ğinir.
74 B ektaşiler’in bu bağlılılğı ne kadar ileri düzeyde sürdürdüklerine dair ilk kanı
tı dolaylı da olsa 1925 yılında Sünni K ürtler’in yaptıkları isyanda oynadıkları rolde gör
mek m üm kündür. Şeyh Sait Isyanı’nda Varto ve M azgirt yöresindeki Alevi aşiretlerin
isyancılara karşı silahlarıyla karşı koym alarında, B ektaşiler ve bunlarla sıkı ilişkileri
olan M alatya- Ağuçanlı Seyit H üseyin’in önemli işlevleri olm uştur. Varto bölgesinde
isyancılarla birlikte hareket eden Alevi A bdalanlılar’a karşı propagandayı bizzat Bekta:
şi dedesi buraya gelerek yapm ıştır. Bkz. M.H. Fırat: 30

yitlerin etnik kökenleri ne olursa olsun, onlann çalışm a alanlannda ha
kim olan (ve olacak) sosyal, kültürel ve politik yapılann onlara asıl ka
rakter veren etkenler olarak görülmesi gerektiği tekrar tekrar vurgulan
dı.
Burada hatırlatılm ası gereken en önemli hususlardan birisinin kay
nak sorunu olduğunu yeniden belirtmeliyim. îki grup arasında geç
mişten kalabilecek izleri ararken, sık sık öne sürülen iddialann ne ka
dar zayıf dayanaklan oldukları ve bu verilerden çıkarak şimdilik bu
yönde ciddi bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğu görüldü. Buna
karşın, yine bu sınanmamış dinsel verilere dayandınlarak yaygınca
yapılan etnik köken iddialannın da ciddiye alınamayacağı ve etnik kö
kenin de değişkenliğine işaret edildi. Dersim bölgesinde 19. yüzyılda
çalışm alarına başlayan San Saltık ailesi örneğinin gösterdiği gibi,
böylesi geç bir dönem de gelmiş bir halifenin bile, 20. yüzyılın başlann d a tamamen Dersim lileştiği ve bunun da ötesinde kimi üyelerinin
bu dönemki Kürt hareketlerinin hararetli sem patizanlan olarak çalıştıklanna tanıklık edilebiliyordu.
Her şeye rağm en, sanınm iki grup arası yakınlaşm a veya aynlıklar yine de ancak bir tarihi evrim sürecinde bakıldığında anlaşılabilir.
Bu çalışm ada ‘günüm üzde Hacı Bektaş adının popüler olmasına kar
şın ondan aşağıda sayılm ayacak Dersimli Seyitlerin neden unutulma
ya terkedildiği ’ sorusuna cevap arandığından, işlenen gruplar arasın
da bunun sebebini oluşturabilecek farklı gelişm eler ve yapılanmalar
araştırmanın ağırlık noktasını oluşturdu. Burada değinilen çeşitli kate
goriler içinde günüm üz gelişmelerini belirleyen asıl farklılığın iki
önemli olgudan kaynaklandığına işaret edildi. Bunlardan ilki, dinsel
örgütlenmelerin iktidar ile girdikleri ilişkiler ve bunun sağladığı avan
tajlar; İkincisi, 19. yüzyılın sonunda başlayacak ve bölgede 20. yüz
yılda kaçınılm az bir iktidar ideolojisi haline gelecek ulus milliyetçili
ği karşısında bu örgütlenm elerin ‘d o ğ a l' etnik yakınlığıdır.
Bektaşi tarikatının uzun ömrünün sim her iki anlam da avantajlı
konum da olm asında saklıdır, ilk karakter, tarikatın, Osmanlı im para
to rlu ğ u n u n kurulm asından itibaren yönetimle girdiği ilişkilerce belir
lenmiştir. Tarikatı bu süreç içerisinde karakterize eden politik konfor-

mist tutumunu, iki ekstrem olan Sünni im paratorluk ile aşın Şii ve heterodoks inançlarla dolu bir köylü-göçebe topluluğu arasında yaptığı
arabulucu rolünden almıştır. Dayandıkları zengin ve uzun politik de
neyim Bektaşiler’e şunu öğretmiştir: heterodoks gruplar ile yönetim
ler arası uyuşm azlık varoldukça, kendilerine bir şekliyle ihtiyaç duyu
lacaktır - ki 16. yüzyılda yaşananlar tarikat için bu açıdan zengin
derslerle doludur. Bektaşiliğin sahip olduğu ikinci karakter ise, her za
man kendisinde varolan ‘Türk’ özelliği, yeni gelişm eler doğrultusun
da politik açıdan kendi konumunu ekstra güçlendiren bir özellik ola
rak değerlendirilmelidir.
Bektaşiler’in aksine Kürt Seyitler, m erkezi iktidardan çok
lokal güçlere, aşiretlere dayanarak yaşam bulm aya çalışmışlardır.
O nlann politik refleksleri aşiret oyunları içinde gelişmiş ve önemli
ölçüde bu sosyal yapının izlerini taşım aktadır. Aşiret düzeninin Dersim ’de hakim olduğu dönem boyunca özel statülerini korumuşlardır.
D ayandıklan toplum sal sistem, bu yüzyılın başından itibaren sallan
m aya başladığında, m erkezi devlet karşısında ne yarattıklan sosyodinsel örgütleri ne de politik deneyim leri onlan korum aya yetmiştir.
Aşiret bazlı toplum sal yapılan 1938 yılında etkisiz hale getirildiğin
de, Seyitler ancak toplum üzerindeki özel konum lannı terketmeyi ka
bul ederek yıkım altında kalm aktan kendilerini kurtulabilmişlerdir.
Yani, Cum huriyet dönem i Bektaşiler için taşıdıklan 'T ürk' kimliği
sayesinde beklenm edik bir avantaj oluşturm uşsa, Dersim li Seyitler
için ‘K ü rt’ kim liği bir başağnsı olm aktan öteye gidememiştir.
Bütün bunlar 1980’li yıllara gelindiğinde, D ersimli Seyitlerin ne
den unutulduğunu anlatm ak için yetse de, Bektaşilerin sıraladığım ız
özelliklerinin yeniden yükselişlerinde nasıl bir işlev gördüğünü anla
yabilm ek için yakın dönem le ilgili altı kısa belirlem e daha yapmak
gerekiyor. 1) 1970’li yıllarda Alevi topluluklann radikal solla olum 
suz sonuçlanan politik deneyim leri onları iki arayışa sürükledi: dev
let ile karşı karşıya gelm eden yaşama; m ateryalist sol ile kaybolm a
ya yüz tutan değerlerini yeniden keşfetm eye yönelik tedirgin arayış
ları; 2) A nkara’nın, 1984 yılında patlak veren Kürt başkaldınsından
politize olmuş yoğun Türk ve Kürt A levileri’ni uzak tutm ak için, on

larla sakıncalı olm ayacak bir ortam da kom prom i yapm a ihtiyacı; 3)
Dersimli Seyitlerin ve taraftarlarının 1938 katliam ının korkunç anıla
rını halen etkisizleştirem ediklerinden, "Kürt' dam gası yem emek için
yeni kim lik arayışları; 4) 1980’li yıllarda gelişen siyasal İslam karşı
sında Alevilerin hem kendilerini hem de Türkiye devleti içinde sınır
lan oldukça geniş olabilen laik cepheyi güçlendirm ek için örgütlen
m e ihtiyaçlan; 5) Batı-A vrupa ile yaşanan sorunlu ilişkiler Türkler’i
kim lik form asyonlannın içeriği hakkında yeniden düşünm eye yö
neltmesi; 6) 1991 sonrası başlayan O rta-A sya ilişkilerinde Ahmed-i
Yesevi kültünün önem inin keşfi.
B irbirlerinden bağım lı veya bağım sız nitelenebilecek bu altı ara
yış ve ihtiyaca cevap verebilecek en iddialı adaylardan birisinin ne
den B ektaşilerin olduğu şimdi pek şaşırtıcı olm asa gerek75. Tarikatın
birçok karakteri iç içe taşım ası, onu aşın kutuplar arasında kabul edilebilir bir aracı yapmaktadır. Onun hem iktidar hem de heterodoks
gruplarla sahip olduğu zengin tecrübeleri burada işini oldukça kolaylaştınyor; çünkü yedi yüzyıllık tarihinde ne ilk kez bir ‘d ö nüş’ yapı
yor ne de böylesi birbiriyle zıt gruplar tarafından ilk kez ona başvu
ruluyor. Tıpkı Y eniçeriler’in savaşlannı H acı B ektaş’ın ruhani lider
liğinde yapm alan gibi, tüm bu m odern ‘çık a r’ arayışlannın da Hacı
Bektaş gibi kutsal bir evliyanın adı altına sığdınlm ası, bu gruplann
am açlannı kolaylıkla ‘m istik’ bir perdeyle örtm esini sağlıyor. İşte,
H acı B ektaş’ın 20. yüzyılın sonunda yeniden vazgeçilm ez sihirli bir

75
İki örnek bu farklı gruplann ve düşüncelerin nasıl ve hangi ortam da buluştuk
larına dair istenilen veriyi yeterinden fazla içerm ektedir. Bunlardan ilki, Hacı Bek
taş’ta yapılan anm a törenleridir. H er yılın Ağustos ayında tekrarlanan törenlerde bütün
bu grupları birarada görm ek m üm kündür. İkincisi ise, bir A levi-Bektaşi dergisi olan
‘Cem in böylesi b ir buluşm ayı üstlenm iş bir yayın organı olarak her sayısında tekrar
ladığı profildir. T ü rk iy e’de varolan önem li Alevi isim lerin toplandığı bu dergide, dini
konular yanısıra sürekli işlenen tem alar arasında şunlar vardır: C um huriyet-A tatürk il
kelerine A leviler’in derin bağlılığı; Laik sistem in korunm asının önem i; A leviler’in
devletin tüm olanaklarından faydalanabilm eleri; A levilerin Türk kültürünün korunm ası
ve gelişim indeki rolleri. D erginin l ’den 50’ye kadar (1991 -1996 yıllan arası) izlediğim
sayılannda, sık sık A nadolu’nun değişik yerlerinde tarih içerisinde yaşam ış A levi-Bektaşi ev liy alan tanıtılırken, bir kez dahi D ersim li Seyitleri ve bu bölgedeki kutsal yerlere
değinilm em iş olm ası d a bir o kadar çarpıcıdır.

ad olarak öne çıkması ve kısa sürede kabullenişinin arkasında bütün
bu sosyal ve politik desteğin bulunduğu unutulmamalıdır.
Buna karşın Dersimli Seyitlerin, sayıları pek kabarık olmayan ve
çoğu Türkiye içerisinde ‘b ö lü cü ’ olarak görüldüklerinden A vrupa’da
faaliyet yapm ak zorunda kalan, A nderson’un tabiriyle, uzaktan m il
liyetçi ada toplulukların güçlü hayal dünyalarının ötesinde dayana
cak herhangi bir zeminleri yoktur. Eğer bu Dersimli gruplar, kendi
lerini A nadolu’da son Bektaşi kolonisi haline gelmekten son anda
kurtarabilirlerse, uzak bir zam anda da olsa kendi Seyitlerinin adlan
ile bir ‘geri d ö n ü ş’ yapabilm e ihtim ali m uhakkak olacaktır.

EK
D E R S lM ’38 Ve Ö N C E SİN D E T O PL U M SA L YAŞAM
A R A Ş T IR M A L A R ÎÇ ÎN “SÖ Z L Ü T A R İH ” M E T O D U
Ve G E Ç İC İ B ÎR Y A R D IM C I R Ö P O R T A J K LA VU ZU
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I. BÖ LÜ M
SÖ Z L Ü T A R İH M ETO D U
GİRİŞ
Sözlü Tarih metodu şimdiye kadar Kürt toplumunun yakın tarihi
nin araştırılmasında yeterli ölçüde kullanılan bir yöntem olmadı. Araş
tırmacıların yalnızca küçük bir bölümünün 'kısmi ’ başvuru yaptığı bu
araç, hızlı bir şekilde daha fazla sistematik kullanımı gerektirmektedir.
Bu çalışma böylesi bir girişimin aciliyetini vurgulamak ve bu yönte
min belirli kıstaslara uyularak yapıldığı takdirde yalnızca yapan kişi
için değil, tüm araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynak yığını oluş
turabileceği inancıyla kalem e alındı.
Yöntemin pratikte kullanımı bu çalışmada 1938 öncesi Dersim ve
bir ölçüde Alevi Kürt toplumunun araştırılmasına dayandırılarak veril
miştir. Bir klavuz niteliği taşıyan bu çalışma, röportajı yapacak kişr
için bir 'el rehberi’ olarak görülmelidir. Yalnızca röportaj öncesi ha
zırlıklarında değil, aynı zam anda röportaj esnasında da heseba katıl
ması gereken hususlar için bir hatırlatma işlevi görecektir.
Klavuz üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm kendi içinde iki
ayrı konuyu kapsıyor. İlkinde, kısaca Dersim ‘38 öncesinin araştırıl
masının önemi ve bunun genel çalışm alar içindeki yeri ve önemine
değinilmiştir. İkinci bölüm de ise, bizzat 'Sözlü Tarih ’ metodu üzerine
teorik ve pratik düzeyde tem el bilgiler verilmiştir. Buradaki teorik ak
tarımlar, yapılan röportajlardan edinilen kişisel tecrübelerle birlikte ör
neklendirilerek sunulmuştur.
İkinci bölüm değişik konular üzerine hazırlanan sorulan ve bir rö
portaj örneğini içermektedir. Her ana konunun tespiti için bir dizi soru
verilmiştir. Buradaki sorular daha çok 1938 öncesi toplumsal düzeni
ve süreç içerisinde değişimini takip edebilmeye yönelik hazırlanmıştır.
Bu temaların ve onlara bağlı soruların genişletilmesi ve çoğaltılması,
kullanacak kişinin kendisine bırakılmıştır. (Burada sunulanlar öm ek
olarak algılanmalıdır.) Yanısıra eklenen bir röportaj bu soruların so

mut ürününü göstermesi için verilmiştir.
Üçüncü bölümde,- değişik kaynaklardan derlenerek biraraya getiri
len aşiret listesi verilmiştir. Burada Dersim ve çevresindeki aşiretler,
yaşadıkları bölgeler, konuştukları Kürtçe (Kırmancki-Kurmanci), din
sel fonksiyonları veya bağlı oldukları seyit ailelerine dair bilgiler mev
cuttur. Bu bilgilerin birçok eksiklikler ve yanlışlıklan içerebileceğini
belirtmek zorundayım. Bunun giderilmesi ise, ancak, bizzat yapılacak
röportajlar aracılığıyla mümkün olabilir.
Son olarak iki noktada daha hatırlatma yapmam gerekiyor:
1) Bu klavuz her ne kadar ‘Dersim ‘3 8 ' olgusu ile sınırlı olsa da,
bu türden araştırmalar, yakın tarihin daha iyi saptanabilmesi için, ya
zılı tarihten yoksun tüm gruplar içerisinde yapılabilinir;
2) Başlığın da belirttiği gibi, bu klavuzun geçici bir işlev göreceği
ni umut ediyorum. Eğer pratikte kullamlabilinirse, yeni soru ekleri ve
bulgularla (aşiretler ve kaynaklara dair) kendisini yenileyip aşacaktır.
I. GEÇMİŞİN YENİDEN Ç lZlLEBlLM ESl Ve
‘SÖZLÜ TA R İH 'İN İŞLEVİ
I . A . 1. Araştırmanın Önemi ve Yeri
Son on yıldır Türkiye coğrafyası içerisinde, özellikle iki ana konu
yoğun ilgi odağı haline geldi, ilki, genel anlamda bilinen nedenlerden
ötürü Kürtler; İkincisi ise, nedenleri herzaman açık olmayan Aleviler
oldu. Her iki tema da Batılı bilimcilerin ilgi alanını aşıp, kaynağı ne
olursa olsun, yoğun bir şekilde ilk defa bu gruplara mensup olan kişi
ler tarafından yapılan araştırmalara konu oldu.
Umut verici bir başlangıç yapılmış olsa da, ilk heyecan dönemi
araştırmaları (kaba anlamda 1987-1994 arası), kendilerini uzun süre
geçerli kılamayan, popülist ve aceleci yazılmış türden oldular. Bu
ürünler, istisnalar dışında, yazıldıkları Türkiye ortamında etkili olan
'resm i' tarihyazımının farklı "kopyalan olmaktan öteye gidemediler.
Tek düzelilik her iki grup adına yapılan araştırmalarda kendisini en
açıkça gösteren karakter oldu.
Bu yaklaşım Kürtler’de, antik M ezopotamya’da yaşamış tüm yerli
ve Hint-Avrupa olarak ‘kabul ’ edilen halklan, ciddi araştırmalar yap

madan kendi ataları olarak ilan etmelerini getirdi. Yine bu çalışmalar
bugünkü Kürtler’i oluşturan grupların geçmişlerine ilişkin ya da Kürt
toplumunun oluşum sürecini açıklama yönünde de beklenilen ürünleri
yaratamadılar. Alevi çalışmalarında ise en çok göze çarpanlar köken
aramaya yönelik 'm illiyetçi’ söylemler oldu. Türkiye kökenli araştır
macıların, ‘Aleviliği \ Orta-Asya orijinli bir din ilan etmeleri ve tüm
Anadolu Alevilerini Türkmen boylarının uzantıları olarak öne sürme
leri, bu tür ürünlerde en fazla dikkat çeken iddialar oldular.
Her iki karakterin buluştuğu Dersim, Alevi-Kürt özelliklerini taşı
yan bölgeler içerisinde yeralmaktadır. Bu bölge, geçmiş yıllarda her
iki konu üzerine yapılan, tek düze tartışmaların kendilerini en çok his
settirdikleri alanlardan da birisi olmuştur. Dersim, her şeyiyle en fazla
tehdit edilen; taşıdığı özelliklerden ötürü üzerinde en çok konuşulan ve
en fazla etiket yapıştırılan bir bölge olmasına rağmen, en az araştırılan
yerlerden birisi olma özelliğini de taşımaktadır.
I. A. 2. 20. Y Y ’da îk i Ayrı Dünya
Hem sahip olduğu dinsel yapı, hem de jeo-stratejik ve ekonomik
konumu açısından fazla önem sahip olmaması, D ersim ’in, son yüzyıla
kadar sınırları geniş Osmanlı im paratorluğun’un dikkatle üzerinde
durduğu bölgeler arasına girmemesine neden oldu. 19. yüzyılda im pa
ratorluğun sınırlan küçülmeyi yaşadığında, ilk defa yapısal düzenle
meler yürürlüğe konulmaya çalışıldı. 1850’lerden sonra Dersim de, bu
düzenlemeler çerçevesinde Osmanlı tarafından izlenmeye başlandı. Bu
ilgilenme, imparatorluğun dar mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhu
riyeti’ne geçtiğinde, yürürlüğe; konulan ikinci büyük düzenleme döne
minde, Dersim artık yeni iktidar için biran önce sökülüp atılması gere
ken bir “çıban ” dan başka bir şey ifade etmiyordu.
Uzun dönem merkezi otoritenin etkisi dışında kalan Dersim, aşiret
hükümdarlıkları altında 1920’lere kadar, bildiğimiz kadarıyla, Osmanlı
içerisinde kendi egemenliğini oluşturmuş tek Alevi bölgesi oldu. Ken
di içerisinde sağladığı bu idare biçimi, kimi zaman kendisinden olma
yan çevre gruplar üzerinde denetim ve düzensiz baskıya varan bir oto
rite sağlama teşebbüsleriyle de farklılık gösterdi. Ayrıca bu uzun dö
nemde şimdilerde ayrıntıları yeterli derecede bilinmeyen, ama titizlikle

tespit edilmesi gereken karmaşık dinsel organizasyonunu da yarattı.
1937
ve 1938’de, bölgenin ünik yapısına artık tahammül edilme
yip, statüsüne kanlı bir şekilde son verildiğinde, bölgeyi on yıllık ses
sizlik ve sürgün yaşamından sonra eskisiyle karşılaştırılamayacak ye
ni bir düzen bekliyordu. Kendisi için ‘görkem li’ ve 'özgürlükçü’ olan
yok edilmiş, yerine kapitalist gelişimin hedef seçildiği devlet yapısı
içerisinde periferide, popüler deyimle ‘Doğu ’da, mahrumiyet, geri kal
mışlık ve utanılması gerekenin ötesine gidemeyen ‘Tunceli’ yaratıl
mıştı.
Bu dönüm noktası bugünkü yaşlı ve hatta genç kuşak Ders im lile r’de de ilginç bir şekilde halen yaşamaktadır. Bölge halkı tarihsel
dökümünü yaparken ‘38 öncesi ve sonrası’ diye ayırdığı bir çizelge
kullanır. Geçmişten kalan ya ‘38 öncesi ’ olmuştur, ya da ‘38 sonrası ’.
Miladi işlev gören bu sayı röportajlar esnasında da sorun yaratmak
tadır. Yaşlıların aktardıkları olayların tarihleri kendilerine soruldu
ğunda, çoğu zaman titiz olmayan bir şekilde, ‘3 8 ’den çok önceleri’ gi
bi cevaplar alırsınız.
I. A. 3. Kahram anlık m ı, Eşkıyalık mı?
Uzun yüzyılların kendi temposuyla yarattığı ve 1938’de son bulan
bu toplumsal oluşumu bütünüyle yeniden çizebilmek mümkün mü?
Eğer bu başanlabilinirse Dersim ’in bağlı olduğu Alevi ve Kürt toplu
lukları içerisindeki yerinin ve genelde bu kimliklerin anlaşılmasının
sağlanmasında da önemli bir eksiklik giderilmiş olunacaktır.
Dersim, uzun süre yaşadığı kapalılık sayesinde birçok arkaik kül
türel ve dinsel olguyu yakın bir döneme kadar barmdırdğmdan, araş
tırmacı için vazgeçilmeyecek bir hazine oluşturmaktadır. Bunların ye
niden tespiti, onlarla tarihteki ve şimdiki yakın gruplar arasında karşı
laştırma yapabilmemizi ve olası ilişkileri kurabilmemizi olanaklı kıla
caktır. Bu bağlamda Iran-M ezopotamya-Anadolu hattında yaşayan
‘ayrılıklı ’ dinsel grupların (Ehl-i Haq, Yezidi, Kızılbaş, Bektaşi, Nu
sayri) ve Kürtler içerisindeki farklı dilsel/kültürel oluşumların (Kırmancki-Zaza, Kurmanci-BabaKurdi, Sorani ve Hewraman-Gorani) en
azından Dersim halkasını ve dolayısıyla kısmen bu grupları da daha iyi

anlamamıza yardımcı olacaktır.
Bu boyut ve kapsamda, ve bizler açısından özel değer taşıyan bir
araştırma şimdiye kadar yapılmamıştır. Bunun yerine genelde iki ayrı
yaklaşım öne çıkmıştır. Birincisi, Dersim 1938 olayının ‘ilerlem e’ açı
sından gerekliliği ve zorunluluğunu vurgulayan ve ‘38 öncesi toplumu
‘eşkıyalık’ ve ‘ağalık’ gibi negatif anlam yüklenen terimler altında iş
leyenlerin yaklaşımıdır. Bu gruba daha çok Türkiye’deki devlet tarih
çileri ve ‘ilerleme ’ fikrini savunanlar girmektedir, ikinci büyük grup
ise, Kürt ulusalcılığı ve son yıllarda Avrupa’da oluşan Dersım-Zaza
olgusu etrafında birleşen kesimleri içermektedir. Bu grup ise, Dersim’i
genelde aşın kahramansı ve romantizme varan övücü terimlerle işler.
1938 olaylan da, onlar tarafından daha çok ‘Türk devletinin saldırgan
lığıyla ’ izah edilmeye çalışılır.
Bu çalışm alar içerisinde Nuri D ersim i’nin, yanlızca dönemle ilgili
tek otantik kaynak olma özelliğiyle sınırlı kalmayan, ayrıcalıklı bir ye
ri olduğunu vurgulamak gerekiyor. Onun kaleme aldığı iki eseri başlı
başına konumuza ait politik gelişmelerin yanısıra, tüm toplumu kapsıyan bilgilerde içermektedir. D ersim i’nin olayların tanığı olarak bizlere aktarabildiği eserleri, üzerinde titizlikle çalışılması gereken kay
naklardır. Kenidisinin 1908 sonrası oluşan K ürt ulusalcı örgütlenme
lerin içerisinde y e r alması ve uzantısında ciddi bir Kürt ulusalcısı olu
şu kitaplarında derin bir iz bırakmıştır. Bizzat içinde yeraldığı Koçgiri ve 1937 ’ye kadarki Dersim olayları, onun tarafından genelde Anka
ra'ya başvurularak açıklanmıştır. Kahramanlıklarını aktardığı Dersimlilerin 1938’ de aldıkları yenilginin, o bölgenin, uzun bir çazülme
süresi sonrası aldığı toplumsal yenilgisinin göstergesi olduğunu göre
memiştir.
Buna rağmen D ersim i’nin çalışmaları, aradan elli yıl geçmiş olma
sına rağmen halen aşılamamıştır. Dersim 1938 ve öncesinin toplumsal
analizi, onun ‘38’e doğru geçirdiği değişimler ve nihayet 1937 ve 1938
yıllan içerişinde çözülüşü, derinlemesine araştırılmamıştır. Aşiretler,
iktisadi yapı, sosyal dinsel kurumlar, aşiret içi-arası ilişkiler, aşiretler
ve seyit aileler arası karmaşık bütünlük aynntılanyla irdelenmemiş

konulardır. Kimi çalışmalarda bu olgular hakkında kısa bilgiler ve yo
rumlar bulmak mümkün olsa da, bunlar da daha çok ya seçildikleri
alanla ya da örnekleriyle sınırlı kalmışlardır. Yine bu çalışmaların bü
yük bir bölümü aynı kaynaklan temel aldıklarından, birbirlerinin tek
rarları olma durumunu geçememişlerdir. Bu kısır döngüyü aşabilmek
için olayların ve geçmiş toplumun bizzat canlı tanıklan olan yaşlı kuşaklann hafızalanna yeterli derecede başvurulmamıştır. Bunun ger
çekleştiği yerlerde ise örnekler ‘gazetecilik’ türünü aşamayıp, çoğu
kez yalnızca 1938 olaylan ile sınırlı kalmışlardır.
Genelde bu darlığı ve özelde 1938 öncesine dair sınırlı yazılı kay
nak sorununu aşabilmek için elimizdeki en önemli olanak, halen yaşa
yan ve geçmişi her yönüyle belleklerinde taşıyan yaşlı kuşaktan insan
larla yapılacak röportajlar olacaktır.
I.B. 1. Sözlü Tarih (Oral H istory)1
‘Oral History ’, ya da ‘Sözlü Tarih ’ metodu, bizzat canlı tanıklann
hafızalanna başvurma olgusu, sosyal bilimlerin değişik dallannda sık
ça kullanılan yöntemdir. Bizler gibi tarihi yeterince belgelenmemiş ve
yazım geleneğinden yoksun olan topluluklarda daha özel bir yere sa
hip olması gerekirken, şimdiye kadar istenilen boyutta kullanılmamış
tır. Bu gruplarda geçmişle ilgili birçok konuda tanıklardan başka en
formasyon kaynağı olmamasına rağmen, onlardan yararlanmak gözardı edilmiştir. Son yıllarda bu yönde harcanan çabalar ise henüz isteni
lenin çok gerisindedir.
Röportaj aracılığıyla toplanılan bilgiye, taşıdığı, sübjektif karakteri
ve sürekli ikili manipülasyona açık olması nedeniyle, yazılı kaynaklan n esas almması gerektiğini savunan tarihçiler tarafından, haklı olarak,
şüpheyle bakılmaktadır. Yöntemin taşıdığı bu ‘tehlikeyi’ en aza indire
bilmek için, röportajların planmasmdan son aşaması olan yayınına ka
dar belirli kıstaslara uymak gerekmektedir.

1
Burada aktarılan teorik bilgiler için şu kaynaklardan yararlanılm ıştır: G arett, A.
Intervieuvving: It’s princeples and M ethods, New York, 1957; Hoopes, J., Oral History:
An Introduction for Students, N. Caroline, 1979; T hom pson, P., The V oice o f the Past:
Oral History, O xford, 1983; H um phries, S., The H andbook o f O ral History, London,
1984.

Bu kıstaslar, Planlama/Ön hazırlık - Röportaj - Belgeleme - Sunuş baş
lıkları altında, aşağıda sırasıyla ele alınıp, örneklendirilerek verilecektir.
I. B. 2. Ön Hazırlık/Planlama
Kapsamlı ön-hazırlık, yapacağınız röportajların verimliliğini ve se
viyesini büyük ölçüde belirleyecektir. Her zaman düzenli olarak önce
den alınan randevularla röportaj yapmak mümkün olmayabilir. Bek
lenm edik ortamlarda karşılaştığınız yaşlılara soracağınız şeyler olabi
lir. Bu türden fırsatları muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Fakat asıl
amacınız bu yöntemi sistematik olarak kullanmak ve bu yönde yoğun
laşmak olmalıdır.
Röportaja başlamadan önce almak istediğiniz bilgiler için sınırsız
zamana sahip olmadığınızı unutmamanız gerekiyor. Konuşacağınız ki
şiyle en fazla bir akşam birlikte geçirebilceğinizi ve onu bir daha gö
rem em e ihtimalini de hesaba katarak işe başlamalısınız. Bunun için de
konunuzu önceden tespit etmeli, bu alanda yazılmış olanları bilmeli ve
sorularınızı elinizin altında hazır bulundurmalısınız.
Bu doğrultuda yapılacak iyi bir ön-hazırlığm en azından aşağıdaki
dört noktayı kapsaması gerekiyor:
1) Yazılı kaynaklara hakim olmalısınız. Araştırdığınız konudaki
çalışmaları, ön yargılı olmaksızın, tanımanız gerekiyor. Bu sizin, konu
hakkında nelerin hangi düzeye kadar araştırıldığı, eksik kalan yanları
nın neler olduğu ve öne sürülen tezlerin geçerliliğini sınayabilmeniz
hakkında donanımlı olmanızı sağlayacaktır.
2) Sorularınızı mantıklı bir çizelge doğrultusunda hazırlamalısınız.
Bu, röportajın amacınız doğrultusunda gitmesini sağlayabilmeniz için
gereklidir. Konuşma anında, durum a göre bu sorulara uymayabilirsi
niz, ya da özel bir durumdan dolayı tamamen farklı sorular oluşturabi
lirsiniz2, fakat sürekli yenileyip, genişlettiğiniz bir soru dizisiyle unut
kanlığa karşı da en iyi tedbirinizi almış olursunuz.

2
U nutm am ak gerekiyor ki, her birey 'kendisine a it' bir geçm iş ve kişilikle kartınız
dadır. K onum uzla ilgili araştırm aların azlığından dolayı bilgi birikim im iz henüz is
tenilen seviyede değildir. Bu yüzden tüm olguları ve her türden sosyal farklılıkları kap
sayacak soru çizelgesini yaratm ak m üm kün değildir. Bu ancak zaman süreci içerisinde,
bu yöndeki girişim lerin çoğalm asıyla müm kün olabilir.

3) Hafızasına başvuracağınız kişi (bundan sonra A. olarak geçecek)
hakkında ön bilgi almalısınız. Bu bilgiler sizin önceden A. ile hangi
konular hakkında röportaj yapabileceğiniz hakkında tespitinizi kolay
laştıracaktır. Farklı sosyal kökenli insanların (ağa- köylü, topraklı-topraksız köylü, merkezden uzak-yakın, pir- aşiret üyesi, büyük-küçük
aşiret üyesi, kadın-erkek vs.) aynı konularda farklı bilgiler aktaracak
larını hesaba katmalısınız.
4) Teknik açıdan gerekli olan m alzemeleri (teyip, kaset, pil vs.) ha
zır bulundurm alısınız. Kendi hafızanıza fazla güvenmemelisiniz.
Mümkün olduğu kadar kayıt araçlarından birisini kullanmalısınız.
I.B. 3. Röportaj
Ürün alıcı röportajlar yapabilmek için her şeyden önce hafızasına
baş vurduğunuz kişinin (A.) kendisini rahat hissedeceği ortamı yarat
malısınız. Bunu da seçtiğiniz lokalden, tavrınıza ve sorulardaki hassas
lığınıza kadar önemli ölçüde siz belirliyebilirsiniz.
Burada, bu konu hakkında yapılacak açıklamalarla ilgili bir ayrımı
şimdiden yapmak gerekiyor. Röportaj yapacağınız kişi yakın veya ai
le çevrenizden ise, önceden hazırlıklı olmanız gereken bir çok sorun
kolayca çözülmüş olur. Bu durumlarda çoğu kez kısa açıklamalardan
sonra, kendiliğinden oluşabilecek sohbetlere başlayabilirsiniz. Fakat
söz konusu kişi (A.) yabancı birisi ise, araya birçok engelleyici faktör
girebilir.
Güvensizlik, kuşkuculuk, korku ve bu tür çalışmalara alışık olma
mak gibi karmaşık ve kısa zamanda aşılması zor şeyler önünüze çıkar.
Böyle durumlarda kesinlikle itici davranışlardan kaçınmalısınız.
Kişiye sizi tanıması için zaman ayırmalısınız. Aracı olarak kullanabi
leceğiniz A .’ya yakın olan üçüncü kişi, veya kendiniz hakkında vere
ceğiniz ailevi bilgiler tıkanıklığı aşmak için yardımcı olabilirler. Güve
ni sağlayabilmeniz için bunun yanısıra, başlangıçtan itibaren açık ve
net konuşmak (sorulan sormak), A .’ya saygılı davranmak, onun akta
racağı tüm şeylerle ilgili olduğunuzu hissettirmek de sizin ‘gergin ’ du
rumu yumuşatmanızı sağlayabilir.
Konuştuğum yaşlılardan birçoğu, sohbetlerimizin sonunda, kendi

yaşadıklarına karşı genç kuşakların ilgisizliklerinden duydukları
üzüntüyü dile getirdiler. Yeniden gösterilen ilgiye ise, her seferinde
memnuniyetlerini ifade ettiler. Bana anlattıkları şeylerin bazılarını 3040 yıldır ilk defa yeniden birisiyle konuştuklarını belirtiyorlardı.
Yine röportaj esnasında dayatıcı olmamak gerekiyor. Burada amaç
kendi fikirlerinizi sunmanız ya da onları tasdik ettirmeniz değil, elden
geldiğince A .’yı konuşturmaktır. Size ancak soru sormak, iyi dinlemek
ve izlemek düşüyor. Kimi zaman A. tıkandığında, sorunuzu anlamak
ta güçlük çektiğinde vereceğiniz örnekler, veya yapacağınız alıntılarla
(kitaplardan olabileceği gibi başka yaşlılardan duyduklarınızda olabi
lir) sohbetin devamını sağlıyabilirsiniz.
Soyut sorular yaşlılar tarafından zor ve bazen de yanlış anlaşılabiliniyor. Buna bir de A. 'ya pek tanıdık olmadığınız eklenirse, hafızası
nı size tamamen kapatma durmuyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden soh
betleri genel ve rahat konuşulabilen temalarla açmakta yarar var. Gi
riş yapıldıktan sonra A. ’nın aktardıkları ve bizzat onun tarafından kul
lanılan kelimeleri seçerek form üle edeceğiniz sorularla röportajı iste
diğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz.
Ancak bu tedbirci yaklaşımlarla olgun bir röportaj hedefine varabi
lirsiniz. Böylelikle hem rahatlıkla kendi sorularınıza göz gezdirebilir,
hemde A .’nın davranışlarını izleyebilir ve önemli halkaların tespitini
gözden kaçırm a ihtimalini azaltabilirsiniz. A .’yı bu sayede ne kadar er
ken kategorileştirebilirseniz, röportajın sonraki bölümünü yönlendir
meniz de o kadar kolaylaşır.
Bizde aktarım lar kadar kontrolde tutulamayan gizlenilmek istenen
duygusal tepkiler de o denli önemli olabiliyor. Bir katliam yaşamış ve
herşeyi rahatça ifade etmeye alışm am ış bir toplumda, kimi zaman ki
şinin belirli bir konuda konuşmak isteyip istemediğini, sergilediği (kıv
ranışlardan görebilirsiniz. Yine kimi grupların belirli konular üzerine
daha rahat konuştuklarını bilmeniz gerekiyor. Örneğin, somut anlam
da köy yaşantısı, kültürel-folklorik ve dinsel gelenekler kadınlar tara-

fındun daha rahat ve detaylı aktardır. Erkekler, genelde, yabancı kül
türlerle daha fazla ilişkide olduklarından, bu tiirdeıı olguları 'cahillik'
olarak nitelendirip, ilgisizliklerini dile getirirler.
Burada aktarılanların tümünü ölçülü bir şekilde uygulamak gereki
yor. Kalıpçı, resmi ve m esafeli bir duruma düşmemeye dikkat etmeli
siniz. Dinlemek, izlemek, düşünmek ve not almak, ilk röportajlarınız
da A .’dan çok kendinizle uğraşmanıza neden olabilir. Bu tür sorunlar
röportaj tecrübeleriniz arttıkça ve konunuza hakimiyetiniz geliştikçe
kendiliğinden aşılacaktır.
A .’nın kendisini rahat hissedeceği bir ortam yaratmak için uygun
bir lokal seçmenin önemine değinilmişti. Kalabalık ortamlar yerine,
sessiz ve dinlendirici bir odada, en fazla
bir veya iki kişinin eşliğinde sohbetler yapmak tercih edilmelidir.
Kişinin çevresinde fazla insan olduğunda, onların görüşlerini de hesa
ba katarak konuşacağını hesaba katmak gerekiyor.
Burada güncel sorunlar ve ilişkiler, geçmişe dair verilen cevaplar
üzerinde doğrudan veya dolaylı etki yaparlar. Bu da hem A. için, hem
de genel anlamda “Sözlü Tarih ” yönteminin içinde taşıdığı bir sorun
dur. Bilginizin kaynağı olan ‘ş e y ’ yazılı eserler gibi artık değiştirile
meyen, herkes için aynı kalacak türden değildir. Burada sözün tam an
lamıyla ‘canlı’ tarih örneğiyle karşı karşıya bulunmaktasınız. A .’dan
bugün alınacak cevabın, başka bir ortamda ve zam anda değişebileceği
ihtimalini unutmamak gerekiyor.
Politik gelişmelerin/sınırların düşünce ve bilhassa geçmişi değer
lendirme üzerinde konumuzla ilgili olan gruplarda küçümsenmiyecek
derecede etkisi vardır. Kişiler sorularınıza cevap verirken bağlı olduk
ları düşünceler veya yaşadıkları devlet sınırları içerisinde geçerli olan
yasalarla zıtlaşmamaya özen gösterirler. Röportajlar süresince bir
çok kez bu türden sorunlarla karşılaştım. Örneğin, şimdilerde popüler
ve az ‘tehlikeli’ olan Alevilik üzerine çok rahat konuşan yaşlıların,
‘3H ’deki devlet-aşiret ilişkileri sohbet konusu olduğunda aşırı bir temkinlilik gösterdiklerine tanık oldum. Bazıları bu türden sorularımı ge
çiştirirken, bir bölümü ise ancak teyibi kapatmam koşuluyla koııuşa-

Bu sorunların tespiti kimi zaman kolay olmayacağı gibi, genel ola
rak aşılmaları da size ayrılan röportaj zamanı boyunca mümkün olm a
yabilir. A .’nın aktardığı bilgileri aynı yöreden başka insanlara, değişik
aşiret mensuplarına sunmak, veya elden geldiğince çok insanla önem
li olduğuna inandığınız konularda konuşmak, A.mn cevaplarındaki
sübjektif yorumların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Aynca
A .’nın kişiliği ve geçmişi hakkında alabileceğiniz ön bilgiler, size bu
türden sürtüşme yaratabilecek konularda dikkatli davranmanın ve ön
ceden farklı yollara başvurm a gereğinin sinyallerini de verebilirler.
I. B. 4. Kayıtlamak/Belgelemek
Sözlü Tarih’in savunulabilinecek pozitif yanlarından birisi de,
onun herkese açık oluşudur. A .’mn halen yaşıyor olması, size aktardı
ğı bilgilerin başkası tarafından denetlenebileceğinin dayanağını oluş
turur. Böyle bir olanak mümkün olmasa bile, siz bunu yaptığınız rö
portajları belgelemekle (kayıt etmekle) büyük oranda sağlayabilirsiniz.
Kayıtlarınızı başkalarına açık tuttuğunuz sürece, iddialarınızın daya
naklarını da kontrole açık kılma olanağını sağlamış olursunuz.
Kayıt sistemlerinde en fazla kullanılan alet cep teyipleridir. Günü
müzde video-kamera olgusu yavaş yavaş kullanılmaya başlansa da,
buna alışkın olunmaması ve uyandırdığı kuşkuculuk nedeniyle herkes
tarafından kabul görmeyebilir. Teyip kullanımı da bir ölçüye kadar bu
türden sorunlar taşısa da, daha az dikkat çekmesi ve insanların bu ale
te tanıdık olmaları, bu tekniği genelde rahatlıkla kullanmamızı sağlar.
Onun pratik yanı, küçük ve sizde olmasa da, birçok evde kullanılır ol
ması ekstra kolaylıklar sağlar.
Teyip kullanımının çok önemli bir yanı da dil alanında kendisini
gösterir. Mümkün olduğu kadar Kürtçe yapmayı denemeniz gereken
bu röportajlar, kayıtlandığı takdirde yapılan dil çalışmalarına da büyük
katkıda bulunacaktır. Bilhassa Dersim ’de halkın yüzde 70’ine yakını
nın konuştuğu ve gelişimi için özel desteğe ihtiyaç olan Kırmancki için
bu gereklidir.

Röportajlarda elden geldiğince kaliteli, uzun süre korunabilecek
bantlar kullanmak gerekiyor. Her seferinde onları endekslemeyi de
unutmamalısınız. Eskimeye ve yıpranmaya karşı yedekler yaparak ön
lem alabilirsiniz. A ynca tüm kayıtlan yazıya geçerekde emniyetinizi
genişletmiş olursunuz’.
Teyip kullanmak her zaman mümkün olmayabilir. Akatarılanları
hu durumda yazarak not etmek zorunda olabilirsiniz. Bu yöntemle ça
lıştığınızda sürekli yazmak, dinlemek ve soru sormak işinizi bir hayli
zorlaştırabilir. Bu yüzden elden geldiğince
kısa cümlelerle, A. ’nın kullandığı kelimelere bağlı kalarak, çalış
malısınız■, Röportaj sonrası bunları düzenli bir şekilde dokümanlaştırabilirsiniz4■
I. B. 5. S u n u ş
Son aşama, tüm bulgulannızı sunmakla kapanıyor. Bu işe başlama
dan önce en azından üç noktaya dikkat etmeniz gerekir:
- Aktanlan her bilginin değişen sübjektif içeriği vardır. Şimdiye
kadar belirtilenlerin yanısıra, bu, kişilerin kendi aileleri/aşiretleri hak
kında genelde övücü bilgi ve karşıtlan hakkında ise küçültücü bilgi
akatanm lanylada kendisini sıkça gösterir. Bu yüzden her bilgiye karşı
eleştirel tutuma sahip olmak faydalı olabilir.
- Sizin bulgulanm zın başka kaynaklarda var olup olmadığını, veya
ilk defa tarafınızdan mı öne sürüldüğünü bilmek önemlidir. İkinci so
nuca erken varmamak gerekir. Titizce yürütülen araştırmalardan sonra
bunu iddia etm ek mümkünse, elinizdeki destekleyici tüm bilgileri ak
tarmalısınız. Eğer bu bilgiler yaptığınız röportajlarla sağlanmışsa, bun3 Şu ana kadaç bu türden kayıtları korum aya alabilecek ve düzenli olarak başkalaranın kullanım ına da açacak m erkezler olm adığı için, yapacağınız yedekleri her ih
timale karşın farklı, daha sabit ve em niyetli bulduğunuz yerlerde korum aya alabilirsiniz.
4 D oküm anlaştırm ada başka bir husus da, ailelerin sahip oldukları fotoğrafları,
m ektupları ve dönem i yansıtabilecek diğer değerleri tespit etm eye, korum aya alm aya
dikkat etm ektir. İnsanlar size bu türden aile m iraslarını teslim etm eseler de, m üm kün ol
duğu kadar onların fotokopilerini veya fotoğraflarımı çekerek belgelem eye çalış
malısınız. Ailelere ellerindeki bu değerleri korum aları gerektiğinin önemini de aktar
mayı unutm am alısınız.

lan başka araştırmacılara açık tutma olanağını yaratmak zorundasınız.
Biraraya getirdiğiniz bilgilerin birbirleriyle çelişmemelerine dik
kat etmeniz gerekiyor. Yine, öne süreceğiniz şeyleri genelleştirmede
temkinli olmak gerekiyor. A .’dan aldığınız, ya da X. bölgesi üzerine
topladığınız bilgiler, her kesimde ve yerde geçerli olmayabilir. Bu ko
nuda da ölçülü olmak gerekiyor. İddia ettiğiniz şeylerin sınırlarını be
lirtmeniz ve bilginizin ötesinde iddialarda bulunmam ak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu oto-kontrolü aştıktan sonra tartışma ve eleştiriye sunmanız ge
reken bulgularınızı bir makale aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırabilirsi
niz. Aşağıda bu yönde kullanabileceğiniz üç yöntem verilmiştir.
1) M ono-biyografik yöntem: Kimi aile (aşiret) veya bireyin geç
mişiyle ilgili topladığınız bilgiler toplumun bütün bir gelişimini ve çe
lişkilerini yansıtabilir. Bu tür istisnai durumları en iyi şekilde kendi
başlarına, biyografik şekilde aktarabilirsiniz. H er aşiret üyesi geçmişi
hakkında birçok hikayeler/efsaneler bilir. Yalnızca bunları toplayıp
sunmak bile başlı başına bu çalışmalara büyük katkıdır.
2) Genel yöntem: Biriktirdiğiniz tüm örnekleri bir bütün olarak,
sentezci yaklaşım la verme tarzıdır. Burada ortak ve farklı aktarımları
ayrı biçim de sunabilirsiniz. Bunun için değişik sosyal katmanlarla ve
değişik yörelerden yeterli sayıda insanla röportaj yapmış olmanız ge
rekiyor.
3) Analitik yöntem: Bu varabileceğimiz ve hedefim iz olması gere
ken en üst aşamadır. Tüm bilgileri soyut kavram lara dönüştürmek, ve
bunların geçmiş dönem ler ve şimdiki farklı gruplarla ilişkilerini bulma
seviyesine ulaşm ak gerekiyor. Bu aşamayı sorumluluklarıyla gerçekleştirebilebilm em iz için henüz yeterli bilgilere sahip değiliz. Daha
fazla araştırma ve tartışma gerektirdiğinden, tespit ettiğimiz şeyleri
kavramlaştırmada aceleci davranmaktan kaçınmalıyız.
Araştırmalarınızı tartışm aya sunmak için en iyi yol bu tür çalışma
ları yansıtacak bir branş dergisinde yayınlayabilmekti. Fakat henüz
yalnızca Sözlü Tarih ile ilgilenen yayınlar olmadığından, son dönem
lerde sayılan çoğalan ve bu türden konularla da ilgili olan dergi ve ga
zetelerden yararlanabilirsiniz. Bu da m ümkün olmadığında, ürünlerini
zi kişisel olanaklarla korum aya almak için özen göstermelisiniz (ya da

uygun bulduğunuz bir kurum a devretmelisiniz). Unutmamak gereki
yor ki, yaşlı kuşaklardan aldığınız hiç bir bilgi 'g eri’ veya 'anlamsız ’
değildir. Sizin için doğrudan bir kullanım değeri olmasa da, başka
araştırmacılar için hiç bir şeye değiştirilmeyecek değer taşıyabilirler.
SONUÇ
B u kısa girişte Dersim 1938 ve öncesi toplumsal araştırmaların
önemi vurgulanmaya çalışıldı. Bu konuda yazılı kaynakların yetersiz
liğinden ötürü, olaylar ve olguların canlı tanıklarına başvurmanın zo
runluluğu savunuldu. Sistematik röportajların,
ölçüleri dikkate alarak yapıldıkları takdirde, güvenilir bir köprü iş
levi görecekleri savunulmaya çalışıldı. Bu ölçüler kısa olarak yeniden
şöyle formüle edilebilinir:
1) Röportaja başlamadan önce konuya hakim olmak;
2) Röportajlar için mümkün olduğu kadar farklı sosyal gruplardan
ve bölgelerden insanlar seçmek;
3) Röportaj esnasında karşıdaki kişiyi tüm yönleriyle hesaba kata
rak soru sormada titizlik göstermek;
4) Röportajları düzenli olarak belgelemek, mümkün olduğu kadar
kayıt etmek;
5) Bulgularınız doğrultusunda yapacağınız tespitler konusunda
aceleci olmamak;
6) Bu tespitlerinizin kaynağını (kayıtlarınızı) başka araştırmacılara
da açık tutmak.

II.
BÖLÜM:
RÖPORTAJ SORULARI
A. Tanım
-

Röportajın yapıldığı tarih:
Önadı:
Yaş;
Cinsiyet:
Ana dili (Kırmancki/Kurmanci):
Geldiği bölge (Köy, mezra, kasaba..):
Eğitimi:
Kaç yaşına kadar o bölgede yaşadığı;

B. Aşiret
- Aşireti (Kendisini adlandırdırdığı şekli);
- Aşiretin yayıldığı alan(lar) (Dağlık-Ova; Merkez-Çevre) - Kürtçe
isimleriyle;
- Aşiretin ayrıldığı kollar (Pere);
- Gelenekleri doğrultusunda aşiretin geçmişi hakkında bilgi (geldi
ği ana bölge ve kollara ayrılma tarihleri ve nedeniyle ilgili aktarılanlar);
- Aşiretin reisliğini üstlenen aileler, kişiler;
- Reisin seçilme yollan (ya da bu kişinin öne çıkmasında etkin olan
faktörler);
- Aşiretin başka öne çıkan kimseleri var mı?
- Dış dünya ile ilişkiler kim aracılığıyla yürüyor?
- Kollar arası sürtüşmeler var mı?
- Komşu aşiretler kimler?
- Bunlar ile olan dostluk/düşmanlık ilişkileri?
- Yaşanılan sürtüşmelerin sebebleri ve tarihleri?
- Hangi aşiretlerle ittifaklar kuruluyor (hangi aşiretlere karşı)?

- Bu ittifakların temel nedenleri (ekonomik, aynı düşman, aynı
Pir..);
- Sürtüşmelerin sona ermesi nasıl sağlanıyor (Kirvelik, musahiplik,
evlilikler..); Kimler aracılık yapıyor; Sağlanan barış ortamı aynı aşiret
ler arası ne kadar sürüyor?5
C.

İktisadi Yaşam

- Temel geçim kaynaklan(Çiftçilik, Hayvancılık vs.);
- Yanısıra iktisadi uğraşlar:
- Aşiret içi iş bölümü var mı?
- Reisin ayrıcalıklı ekonomik pozisyonu (haraç alma, toprak ağası,
devlet memuru..)?
- Kullanılan malların (türleriyle) ne kadarı dışardan?
- Ya da üretimin ne kadarım (türleriyle) dışarı ile değiştiriliyor?
- Kimler aracılığıyla ve hangi bölgelerle bu değişimler yapılıyor?
- Bu ilişkiler para aracılığıyla mı; yoksa doğal değişim yolu ilemi
oluyor?
- Topraksız köylüler var mı (Ortakçılık veya marabacılık yapan;
varsa ürün sonrası bölüşümün oranı)?
- Açlık çekilen dönemler:
- Böylesi durumlarda neler yapılıyor (sosyal dayanışma, talan..)
- Talan olayı ile karşılaşılmış mı (aktif ya da kurban)?;
- Evet ise, talan olayı nasıl ve nerelerde gerçekleştiriliyor ve kim 
ler tarafından (kişiler [ağalar, kaçaklar], aşiretler) yapılıyor; talan son
rası bölüşüm?
- Toprağın kullanımı (hangi ürünler ekiliyor, ekin için kullanılan
teknik araçlar)?
- Ortak kullanılan mezralar, yaylalar nasıl tespit ediliyor?
- Yaylaların sahipliği aşiret mi, yoksa köy temeliyle mi yapılıyor?
- Uzun süre saklama (konserve m etodlan) yollarından hangisi ta
nınıyor?
- Kış ayları besin kaynaklan?

5
A şiret kavgaları hakkındaki sorular ayrı ayrı sorulmayı gerektirm eyebilir. Yaşlılar
bu türden yaşanm ış sürtüşm eler üzerine detaylı bütünsel hikayeler anlatırlar. Buradaki
soruların birçoğunun cevabı bu anlatım larda kendiliğinden verilir.

- Çevrenin en varlıklı kesimleri; onların kendilerini ayıran yanlan:
- Sahip olunan m ülk (ev, hayvan, altın, vs.):
D.

Din

1.Kutsal Aileler ve Talip Aşiretler
- Bağlı olduklan Rayber:

Pir:

Mursid:

- Aşiretin tüm kollan aynı pir/rayber/murşid ailesine mi bağlı?
- Pir, rayber ve mürşidin oturduklan yerler:
- O nlann ruhsal değeri ve önemi (saygınlıklan ve dinsel etkileri
hakkında anlatımlar):
- Hangisi ile daha sık ilişki var:
- Varolan sorunlarda onlardan birisinin aracılığına veya çözüm gü
cüne başvurulmuş m u (hangi tarihlerde): (Bir dizi örnekler: sorunun
kim ler arasında (aşiret-aşiret; birey-birey; birey-aşiret vs..);
- Hangi türden sorunlarda hangi ruhani gruba başvuruluyor;
- Pir ailelerine genel bakış (aşiretlerle aynı düzeyde mi görülüyor
lar):
- Ruhani guruplara verilen haraçlann (Çıralıx) hacmi, içeriği ve
gösterdikleri farklılıklar:
- Alevi, Kızılbaş gibi terimlerden hangisini tanınıyor (ilk bu keli
melerle ne zaman karşılaşılıyor)?
- Dinsel bilgiler kim den alınıyor (aile içinden mi, yoksa dinsel me
rasim ler sırası ruhani guruptan mı)?
- Cem ler’de cezalar ve uygulamalar; bizzat yaşanan örnekler:
- Oturulan yerde birden fazla Pir’e bağlı aileler varsa, cem gibi te
mel dinsel merasimler hangi pir tarafından yapılıyor?
- Taliplerin Pir değiştirmesi ile karşılaşılmış mı?
- Taliplerin herhangi bir rayber veya pir’i bir üst kişiye şikayetleri
ile karşılaşılmış mı?
- Kadm lann dünyevi ve ruhani düzeyde yeri, onlara nasıl bakıldı
ğı?

2.

İnanç ve Günlük Yaşam

- Cem yılda kaç kez ve hangi aylar yapılıyor?
- Kim(ler) tarafından yönetiliyor (Rayber, Pir, M urşid); Bunlar ara
sı farklılıklar var mı?:
- Cem ’in tarifi?
- Cem’de kullanılan dil(Kırmancki/Kurmanci): Türkçe ne ölçüde:
- Bilinen Kürtçe (Kırmancki/Kurmanci) dualar, ve hangi merasim
lerde kullanıldıkları:
- İlk Türkçe beyit’e ne zaman tanık olunuyor; kim tarafından oku
nuyor:
- Cem ’e kimler katılabiliyor; ne zaman ve nerelerde yapılıyor (cem
evleri var mı)?
- Semah biliniyor mu (hangi adlar altında): en son ne zaman bölge
de yapılmış?
- Kuran hangi merasimlerde okunuyor; kim tarafından?
- “P ir", “Seyit” ve “D ede" kelimelerinden hangisi kullanılıyor,
aralarında fark var mı?
- T an n ’nın, A li’nin ve ruhun yeniden şekillenmesi üzerine ne dü
şünüyor:
- Şeytan olgusunun yeri (sembolize ediliş şekli);
- “Şeriat”, “Tarikat", “H akikat" ve “M arifet” kapılan ne ifade
ediyor?
- “Düzgün Baba ", “Hacı Kureyş ", “Muıızur Baba ” (vd.) neler ifa
de ediyor (onlara dair anlatımlar); hangisi daha yakın:
- “Şah tsm ayil”, “Hacı Bektaş", ve “Buyruk K itabı” neler çağnştınyor; Hangisi daha tanıdık?
- Türk Alevileri hakkında bilgileri ilk ne zaman ediniyorlar?
- Melek Taus, Mar (yılan), Beyaz-Horoz ve Kirpi gibi hayvanlann
günlük ve dinsel dünya içinde yerleri?
- Güneşe ve Aya karşı olan inanç?
- “Dilsiz olm ak", “D a r’a durm ak”, “G örülm ek”, “el ele el Hak
ka ” kelimelerinin Kürtçesi:
- “A li” kimdir, kimi temsil ediyor?
- Cem dışında ki merasimlerin izahı; katılımcılar; ne zaman ger
çekleştirildikleri ve hangi döneme kadar?

-

“Tente D ew reş” olgüsu biliniyor mu (izahı):
“Cem m i”, yoksa “Teute Dewreş m i” daha tanıdık?
“Hızır m ı”, yoksa “Hak m ı” daha yakın:
Yakın çevredeki ziyaretler ve hikayeleri:

E. Pirler (Seyit Aileleri Üyelerine Yönelik)
- Pirlerin ilk takdimi her hangi bir seremoniye, m erasime bağlı mı?
- Genç pir -babayı takip edecek olan-, eğer ailede birden fazla oğul
varsa, nasıl belirleniyor (eğitim sürecinden geçiyor mu?)
- Birden fazla oğul aynı görevi üstleniyorlarsa, talip ailelerin (aşi
retlerin) bölüşümü nasıl oluyor?
- Pir-i piran(murşid) ile pir ailesi arasındaki ilişki talip-pir ilişkisi
nin aynısı mı; yoksa pasif ve formel bir ilişki mi söz konusu?
- Seyit ailelerinin kendi içlerindeki işbölümü: pir olmayanların du
rumu ve onların kendi pirlerine karşı tutumları aşiret üyeleri gibi mi?
- Farklı Ocaklar/Seyitler arası işbölümü var mı (Kanlı Ocaklar gi
bi), Hangi aileler ne görevle yükümlüler?
- Değişik Pir aileleri arası bir üst organ/ görüşme olgusu var mı?
- Pirlerin dış dünya ile ilişkileri ne derecede (hem göç etmiş talip
lerini ziyaret açısından, hem de dinsel geziler/ziyaretler):
- Seyit ve aşiretlere bağlı kişiler arası evlilikler var mı?
- Rayber veya pir her hangi bir olayda suç ortağı ise, bağlı olduk
ları pirler tarafından yetkileri ellerinden alınmış mı (örnekler)?
- Varlık: pir ailesi içinde de iş bölümü var mı (Tüccar, memur vs.)?
- Pir de çalışm ak zorunda ise, dinsel eğitim ve ziyaretlerini nasıl
ve ne zaman gerçekleştiriyor?
- Temel ahlak ve temel hukuk: cezalandırma hangi anlayışla uygu
lanıyor:
- Aşiretlere genel bakış?
F. Tarih
1. Cumhuriyet Öncesi
- 1908-1914 arası isyanlara dair bilgileri var mı?

- Birinci Dünya Savaşı ile ilgili D ersindiler’in konum lan hakkında
bilgileri var mı?
- Çevrelerinden Osmanlı ordusuyla savaşa katılanlar var mı?
- Ermeniler ile ilişkiler: onlann bölgedeki durum lan, uğraşlan vs.
- Ermeni katliam ’ında aşiretlerin tutumu: katliam’a katılanlar var
mı (ya da Erm eniler’i devlet’e ihbar edenler);
- Katliam’a yardımcı olanlann sonraki durum lan;
- 1918-1923 arası bölge liderlerinin Kemalistlerle ilişkileri gelişti
rilmiş mi?
- Ankara’da kurulan ilk meclis’te, 1920, D ersim ’i temsil eden me
buslar tanınıyor mu?
- Koçgiri isyanı hakkında bildikleri/duyduklan;
- isyan önderlerinin Dersim ’le ilişkileri, öncesi ve sonrası, biliniyor
mu?
- İsyan sonrası D ersim ’e kaçan Koçgirililer’le ilişkiler var mı (On
lann Dersim ’deki konum lanna dair);
2 .1 9 2 3 -1 9 3 7
- 1923 sonrası Dersim ’e gelen her düzeyde Hükümet yetkilileri
hakkında bilgileri var mı: onlann kimlerle hangi konular hakkında gö
rüştükleri;
- 1924 sonrası tekke ve tarikatlann kapatılması bölged etkili olmuş
mu?
- 1925 Şeyh Sait isyanı hakkında bölgede anlatılanlar: isyancılarla
ilişkiler var mı, bastırm a hareketinde yeralan aşiretler/ Dersim’li milis
ler var mı?
- Qozulara (1926-7 Koç Uşağı) karşı girişilen harekete dair bilgi
ler; bastırmaya katılan D ersim ’li milisler, Qozulara yardım eden aşi
retler?
- Aynı soru 1930 Pülümür hareketi içinde;
- 1935 ‘Tunceli K anunu' bölgede yankı yapıyor mu? Aşiretler ara
sı tartışmalar, tedbirler vs?

- 1937 ve 1938 olaylarına bizzat kendisi tanık olmuş mu, yoksa
çevresinde ki konuşmalardan mı alınmış?
- A ktanm ise, olaylar en çok kimler tarafıldan analatılmış (dede,
nene, vs.)
- Ailenin (aşiret, ezbet) olaylar öncesi ve sırasında tutumu: aktif,
pasif, karşı vc nedenleri?
- Direnenler kimler (sosyal konumlan) ve neden direndikleri?
- Bu kesimlerin aldığı tedbirler;
- Seyit Riza, Alişer, Nuri Dersimi kimleri hatırlatıyor; bu isimler
biliniyor mu? Ya da çevrede direniş döneminde önde gelenler kimler?
- Bu kişilerle bizzat karşılaşılmış mı; evet ise motifleri hakkında
bilgiler var mı?
- Silah gücü, savaş yöntemleri hakkında bilgi?
- Devletin halkla ilişkileri ve tutumu (silah toplama)?
- 37 mi, yoksa 38 yılımı kişi tarafından katliam için anılan yıl?
- Yakın çevresinden ölenler var mı?
- Yakın çevresinde toplu katliam yapılmış mı? (Yeri ve zamanı)
- Tüm bu olaylan nasıl değerlendiriliyor:
4.1938-1947
- Sürgüne gönderilenler var mı?
- Nereye Sürgün, ye hangi yollarla?
- Sürgün yerinde yerli halkla ilişkiler: A ynm cılıkla karşılaşılmış
mı?
- Türkçe nerede ve nasıl öğreniliyor? (Okul mu, ev çevresi mi?)
- Geçim kaynaklan; devletin yardımı oluyor mu?
- Sürgüne gitmeyenlerin (hangi aileler, aşiretler) yaşam lan; ekono
mik sosyal durum:
- Neden sürgüne gönderilmemişler?
- Bu kesim için devletin yaklaşım yöntemleri, kazanma çabalan?

- Neden 1947’de geri dönülüyor?
- Geri dönmiyenler kimler ( Eski durmları.Dersim’deki, ve sürgün
bölgesinde ulaştıkları konum arasında farklılıklar var mı?
- Geri dönüldüğünde Dersim ’deki durum?
- Yeniden yaşamın inşası (ev ve ekonomi)?
- Geri dönüldüğünde bölgedeki sosyal ve politik denge ne ölçüde
değişmiş? (Hangi aileler varlıklı veya etkin);
- Karşılaşılan zorluklarda kimlerden yardım almıyor?
- ‘İşlerinin ’ olması için aracı olarak kimlere başvuruluyor?
- îlk politik partilerin yerel temsilciliklerini kimler yapıyor?
- Belediye başkanlığı ve milletvekilleri adayları hangi aileler
den/aşiretlerden ve hangi partilerden?

III.
B Ö LÜ M
RÖPO RTA J ÖRNEĞİ
Aşağıda Alan aşiretine (Alu) mensup, altmış yaşlannda olan H.
Teyze ile Kırmancki dilinde yapılan röportajın bir bölümünün Türkçe
çevirisi verilmektedir. Çeviride mümkün olduğu kadar, H .’nın cüm le
lerine sadık kalınm aya çalışılmıştır. H. ile çocukluk döneminde tanık
olduğu dinsel yaşam üzerine konuşuldu. Verdiği bilgiler inançlarının.
sosyal ve rituel yanlan hakkında ilginç motifler içermektedir. H., Kırmancki dışında bir dil bilmiyor. Yaşamındaki değerler ve kavramlar
bu yüzden dış dünyanın etkisini fazla yansıtmamakta. Röportajda da
okuyacağınız gibi, H., uzun süredir Batı Avrupa’da yaşamasına karşın,
halen geleneklerinin m ecbur kıldığı güneş duasını eksiksiz sürdüren
ender kişilerden birisidir. H. geçmiş değerlerine karşı derin bir saygı
ve sevgi besliyordu. Kendisinin aksine, röportaj esnasında yanımızda
bulunan eşi daha farklı bir profil sergiliyordu. O, sık sık sohbetimize
müdahele edip, H .’dan daha doğru bilgilere sahip olduğunu gösterme
ye çalışıyordu. Yine H .’nın aksine eşi aktanm lannı Türkçe ile yap
maktaydı. Bu özette bazı yerlerde bunlar, dış etkileşime açık bir kişi
nin yaklaşım lannı örneklediği için verilmiştir.
Pir ve rayberirı sonbaharda geldiklerini söylediniz; yalnızca y ı
da bir defa mı geliyorlardı ?
Senede bir kere, bir pir bir de rayber geliyordu, ikisi de sonbahar
geliyordu. M esala pir ve rayber niçin, hangi amaçla bize geliyorlardı?
Diyelim ki, 12 tane Dersim aşireti var. Diyelim ki, iki kişi kendi aralannda döğüştüler, onları çağınyorlar. G elin buraya diyorlardı. Bu olayı
12 Dersim aşireti duydu. Bunlara soralım. On iki Dersim aşireti tam
değildi, ama köylüler bunu kendi aralarında diyorlardı. O aşiretleri pir
ler kendi aralannda parça parça bölüşüyorlardı. Her birkaç ezbet ev bi

rine düşüyordu. Her birine onbeş ev, on ev; on tane Alucu, on ev Lolu, on ev Arezu. Yani her aşiretin içinde Kureyşlerin eli vardı. Önce
pir geliyordu, sonra rayber geliyordu. Bir senede, bir buçuk senede.
Diyelim ki iki senede. Fakat kimse belli etmemiş, ne zaman geldiylerse merhaba, merhaba. Bizim murşidler (MUSİR) geliyordu. Rayberler
yukarıda, Erzincan da oturuyorlardı. Oradan geliyorlardı.
- M urşidler Erzincan ’dan kaç yılda bir geliyorlardı?
Belki bir senede, belki de birbuçuk senede. Yani ben sana şimdi di
yorum, kimse o zaman ne zaman geleceğini belli etmiyordu. Erken ge
liyorlardı, geç geliyorlardı. Ama sonunda geliyorlardı, iki tane geliyor
lardı, dört tane geliyorlardı...
- Peki rayber ve pirler geldikleri zaman siz onlara neler veriyordu
nuz? Çok şey alıp götürebiliyorlar mıydı?
Evet, bizim pirler gelip oturuyorlardı. Bizim durumumuz, genelde
hepimizin (pirlerin de) durumu iyi değildi. Eğer bir şey yoksa, gidip
borç almak gerekiyordu. Birinden borç alınacaktı; bir komşudan alıp
getirip, pirine verecektin ki, pir de gitsin. Günahtır, bizim pirimizdir,
kendisini dara sokar! [XU KENU TENG]. Mesela bazen oluyordu ki,
pir taş indiriyordu [KEMERE RONAENE]. Kapıma taş indiriyordu.
Bunun anlamı neydi? Yani talibine kızdığında, pir diyordu ki, bu ki
şinin adını kaldırmayın, onun yüzünü traş etmeyin, saçım kesmeyin,
onun çocuklarım kendi çocuklarınız yanma bırakmayın, yani bunun sı
nın yoktu. Gerek ki kimse pirini kızdırmamalı. Rayberini kızdırmamalı. Belki bir suç vardı. Komşular kendi aralannda suç işlemişlerdi. Pir
ler gelip, cemaat yapıyorlardı. Birini haklı, birini de haksız yapıyorlar
dı. Tedbir alıyorlardı. Yani karm akanşık bir inançtı.
- Siz gençlik dönemizden böyle bir şey hatırlıyor musunuz?. Pirle
rin cem veya başka merasim yapmalarını...
Yalnız pirler yoktu, bir de dervişler [DEUWRES] olayı vardı. Bu

farklıydı. Bizde TEUT [Transa girmek] vardı. Derviş geliyordu. Bu pi
rimiz değildi. Yine Kureyşlerden, ama başka bir aileden geliyordu.
Hepsi de Kureyşliydi. Yüz binde bir aşiretlerden de oluyordu, onun da
pirliği olduğu söyleniyordu; o Kureyşli değil, ama Alevidir ya da peri
dir. O Kureşli ip bağlıyordu. îpe bakıyordu. O artık dervişti. Nasıl bi
risine doktor diyorlarsa, o da dervişti. O derviş geliyordu, evde oturu
yordu. Tamburu da yanındaydı. Heybesi ve tüfeği beraberindeydi. Ya
nında Köçek geliyordu, ki o bunu arkadaş olarak nitelendiriyordu. Kö
çek de onunla beraber evde oturuyordu. Ev sahibi gidip komşularını
getiriyordu. Ona ya bir hayvan kesiyorlardı, ya zerfet pişiriyorlardı, ya
da başka şeyler pişiriyorlardı. Komşular da geliyordu. Yemeğini ye
dikten sonra, komşular pişirdikleri Niyazlar ile beraber fitil [ÇİLE] ge
tiriyorlardı. Kuru meyve de getiyorlardı, veya başka bir şey. Herkes çi
le ile beraber geliyordu. Herkes niyazını alıp geliyordu. O komşular
kaç kişi ise, hepsi getirdiklerini bir tasa koyup, yanmada fitilleri koyuyarlardı. Sonra sohbete başlıyorlardı; ne zaman ki derviş kendisine
geldi, o zaman derviş transa başlıyordu. Bu teut pirin değildir. Bu kişi
bir budala, bir derviş, yani her şeyleriyle Allaha daha yakın insandı.
- Bu Teuta siz de katılabilyor muydunuz?
Ben size dedim. Derviş bizim eve geldiğinde, biz dervişe yemek
lerimizi sunup, gidip dört beş evi çağırıyorduk. Komşuların hepsini ge
tiriyorduk. Kadınlar, erkeklerden sonra, niyazlar ve fitillerle geliyor
lardı. Dervişin yanına geliyorlardı. Dervişin teutu böyledir; dur sana
anlatayım. Derviş şöminenin [LOCIN] önüne gidiyordu. Ateş yanıyor
du; zaten soba yoktu, locin vardı. Gidip locinin önünde tamburunu ça
lıyordu. Kapının önünde oturan kimselere, orada durmamalarını söylü
yordu. Kapının önü açık tutulmalıydı ki, sahibi [WAYÎR- tanrısal ruh
anlamında] gelecek. Diyordu ki, kapıyı açık bırakın. Bazıları locinin
sol diğerleri de sağ tarafında otursun, kimse kapının önünü işgal etm e
sin. Burada ibadet ediyorlardı: H ak’ı çağırıyorlardı, ziyaretleri [JAERÎ] çağırıyorlardı, Kureyşi, D üzgün’ü, H ızır’ı çağırıyorlardı; yani
ağır ağır sureler [DEMEY] söylüyorlardı. Tamamen bizim dilimizde.
Türkçe değil. Bir örnek vereyim. Biri vardı ki, biz ona Baba Sosi di

yorduk. Baba Sosi çok ünlu bir dervişti. Derviş ipi eline alıp, ki bu ip
Sosi’nin ipi idi, konuşmaya başlıyordu. Tamburunu eline alıp, söyle
meye başlıyordu:
Hey gi, Hey gi, Hey gi [yakınma]
Kürese devve; Hey gi, hey gi [Köyün Kureşi)
Bütün millet ağlıyordu. Bir iki demey ziyaretler üzerine söylüyor
du, fazla değil. Bu teut da semah yoktu. Saz çalıyordu; ibadetlerinde
ziyaretleri çağırıyordu.
- Peki dinleyenler ne yapıyordu, kendilerinden geçiyorlar mıydı?
Mesela, Huda, Huda diyerek..
Yok, bizde öyle bir şey yoktu. O Çorum, Maras, Hacı Bektaş tara
fında var. Herhalde o Türklerden gelen bir gelenek. Hiç duymadım
bizde. Ciğerime söyliyeyim ki, insanlar dervişin etrafında duruyorlar
dı. Oturuduklan yerde kendilerini yere uzatıyorlardı, başlan yere da
yanıyordu. Hak’a, ziyaretlere sesleniyorlardı. Öyle, öyle derviş tambu
runu alıp, locine doğru gidiyordu. Bir kaç sefer ateşin içinde oturuyor
du. Onun kerameti de zaten ateşte belli oluyordu. Tamburu elinde ye
niden söylenmeye başlıyordu: Hey be , hey be, Duzgun, Kureyş... Öy
lece locinin içine giriyordu. Bir parça ateş alıp ağzına koyuyordu. On
dan sonra ağzından ateşi çıkanyordu. Bu odunu insanlara veriyordu.
Komşular alıyordu. Közünü süte attıklarında, süt mayalanıyordu. Çocuklann yarasına sürdüklerinde, o yara iyileşiyordu. Birisinin ağzı
ağnyorsa, suyla karıştınp içtiğinde iyileşiyordu. Ben kendi gözümle
görmüşüm. Bizim eve geliyordu...
- Pirler size hiç Aleviliği anlatıyorlar mıydı; yoksa yalnız çıralık
larını alıp gidiyorlar mıydı ?
Hayır, onlar bize bir şey anlatmıyorlardı, çünkü onlar bilyorlardi
ki, Aleviliğin merkezi Dersim idi. Biz çok iyi A leviler’dik. Yukandan
Keko gilin rayberi geliyordu; bize diyordu ki. eğer talip [TOLIP] var
sa Erzincan’dadır, Tercan’dadır, yani yukarıda. Ama sonradan bizim
bir yaşlı vardı, adını söylemiyorum, araştırdı ki yukardan ne kadar

Rayber gelmiş ise bizi kandırmış. Aslında yukarıda hiç inanç yokmuş,
inancın merkezi Dersim’miş. Dersim milleti fakire, dervişe, pirine,
rayberine çok daha başka, iyi davranıyordu. Nasıl olursa olsun, kötü
sü, fıkarası, delisi, herşeyiyle gerçek insanlardı. Ben bunu iyi biliyo
rum, her tarafta söylüyorum. Herkes bunu soylüyor. Alevilerin merke
zi Dersim’di. Hem de çok iyi idi, çok da tatlıydı.
- Ben şimdi bazı cıdlar ve kelimeler sıralayacağım, onlar sizin için
ne ifade ediyorlar? Hacı Bektaş.
Ben biliyorum, fakat bizden uzaktı. Onların adetleri neydi, bilmi
yorum. Sadece duymuşum. Onların adetlerini bana sorma. Çünkü, Ha
cı Bektaş benden uzak. Ben kimden duymuşum, benim babam hocay
dı. Kuran okumuştu. Bize anlatıyordu: diyordu ki, bizimki gidiyor Kureyşlerin eline, Kureyşliler Seyitlerin eline gidiyor, Seyitler de Doğan
Dede gile gidiyor. Dedi ki, Doğan Dede de topluyor sonunda Hacı
Bektaşa götürüyor. Babam anlattı. Biz kendisine soruyorduk. Bu son
radan ben köydeydim. Babam gilin yanındaydım. D aha da yaşlı ve ka
mil idim. Babama ‘apo’ diyordum. Zaten o bizim memleket hep öyle
diyordu. Dedim ki, ‘apo, şimdi Doğan dede gile gidiyor, ondan sonra
ne oluyor?’ O da dedi ki, ‘kızım, kızım, sonra Hacı Bektaşi V eli’ye
gidiyor’. Niye oraya gidiyor? Diyordu ki, birinci post orda. On iki ta
ne post üst üste asılı. En birinci post Kureyş’in. Ne bileyim. Hacı Bek
taşi V eli’yi duymuşum. Adetleri ne bilmem. Kültürü, doğası nedir bil
mem. Bizimki böyle idi.
- Ali; O kimdir?
Ben ne bileyim. Bana göre, ne diyeyim, ben babamdan duyduğum
zaman ne gazeteden, ne radyodan duymuştum. Babamızdan bu ismi
duyduğumuzda, biz hep beraber kalkıyorduk, lam ba gibi A li’nin ismi
ne ağlıyorduk. Yanıyorduk, ibadet ediyorduk. Oruç tutuyorduk. Yazın
sıcağında biz 12 gün oruç [ROCE] tutuyorduk. Ama şimdi ben değiş
tim. Ben gerçekten değiştim. Ben bu dünyanın savaşını görünce değiş
tim. O savaştakiler de insan. Bana öyle geliyor ki, o Ali de öyle bir sa

vaş yapmış; o da insanmış. Aleviler duysa, benim mahkememi yapar
lar. Derler ki, sen nasıl A li’yi şikayet edersin. Ben ne bileyim. Sır mı
olmuş, aslan mı olmuş. Öyle diyorlar, ama ben görmemişim. Ben de
yalnızca duymuşum. Ne bileyim; Pirim kapıdan gelmiş, ben de görmü
şüm; Rayberim gelmiş, ben görmüşüm; M ürşidim gelmiş, ben görmü
şüm. Ali’yi görmemişim. Ne diyeyim ona. Bu millet ne diyorsa, ben
de öyle biliyorum.
- Kızılbaş kelimesini duymuş muymuydunuz. Kendinize Kızılbaş, ya
da Alevi diyor muydunuz?
Kızılbaşı biz küçükken duymadık. Ne kadardım o zaman bilmiyo
rum, bir seyit ile babam konuştu. Babam sordu, bize niye Kızılbaş di
yorlar diye(?). Ben bilmiyorum, Kızılbaş nedir. Kırmızı bir şey başına
koymuşlar. Tam o meseleyi bilmiyorum.
- Alevi (?)
Biz gözlerimizi açtık Aleviyiz, Aleviyiz. Biz Aleviliğimizi biliyo
ruz.
- Ehl-i Bey t (?)
Bize diyorlar ama, aslında seyitlere diyorlar. Kureyşlere diyorlar.
Biz onlann talipleri oluyoruz.
- Şimdi ise belirli hayvanların isimlerini söyeiyeceğim; onlar size
ne çağrıştırıyorlar? Mesela horoz; onun için bir şeyler söyleniyor
m uydu?
Horozun kurban edilişi var. Nasıl var, onu anlatacağım. Zülfıkar
adında bir ziyaret vardı, bize çok uzaktı. Kadının çoçuğu erken yaşta
öldüğünde gidiliyordu. Kadının yine çocuğu olduğunda, bir horozunu,
ki olay da burdadır, niyazım ve küçük çoçuğu alıp gidiyorlardı, ister
kız olsun, ister erkek olsun alıp gidiyorlardı. Horozu orada Cebrail için

kurban ediliyordu. Onu götürüp Zülfikar’da kesiyorlardı. Kanını de
vamlı işaretli yere koyuyorlardı. Ve belli olsun diye taş koyuyorlardı
ve diyorlardı ki, “Ya Hızır” bu kurban senin içindir. Çoçuğun ismim
de “Zülfü” koyuyorlardı. İster kız, ister erkek olsun. Horozun doğallı
ğı budur işte. Diyelim ki, benim çocuğum sürekli hastaydı, hiç kendi
ne gelemedi; onun için de siyah tavuk kesiliyordu. Gidip bir Kudu’lardan [Kureyşlere bağlı bir alt kol] derviş getiriyorlardı.
(Amca araya giriyor: Ali’den sonra iki gurup var: Azeri ve Farsi.
Azeriler Türkler. Onlar Sünniler. Biz Farsız. Fars demek, Kerbela so
yundan demektir. Ondan sonra asıl keram et Kureyşandadır. Hacı Bektaş Türktür, aima Alevidir. Asıl dünyanın, cihanın, hayatın ve hayalatin piri Kureyştir. Onun asıl adı Haydari Hevvrani’dir. Kureyş’in baba
sı D üzgün’dür. O ismi ona o taktı. Haydari Hevvrani dünyanın diğer
ismidir. Kureyş onun süt ismidir. Hacı Bektaş’ta 12 post koyuyorlardı.
Kureyş’inkini en alta koyuyorlarmış. Am a iki defa da her sabah gel
diklerinde onun postu en üste çıkıyordu. O dünyadır. Biz Farsız. Kerbalada mahrum kalanlardanız. Haydari Hevvrani oradan gelmektedir.)
- Melek Taus?
Bilmiyorum.
- Yılan?
M esela iki yılan birleşirse, ona Musayip diyorlardı. Diyorlardı ki,
yılan cimridir, çünkü tartı ile toprak yiyormuş ki toprak bitmesin. Y ı
lanın dervişlerin toprağı bitmesin diye de böyle davrandığını söyleyen
ler de vardı. M esela köyde bir cimri adam vardı, onu hep yılanla öz
deşleştiriyorlardı. Yılan gibi cimri, bir şeyini kimseye vermiyor. Bu
bir. Birde, iki yılan yanyana gidince, birbirlerine sarıldıklarında birbir
lerini çok yoruyorlardı. Birbirlerini bırakınca yine beraber gidiyorlardi. Diyorlardı ki, bunlar Musayiptir. Kim ki o yılanları gördüğünde,
başörtüsünü, puşisini, peştamalini üstüne atıp dilekte bulunursa, o za
man dileği yerine geliyordu. Yani korkmayıp atabilirse, dileği yerine

gelir. Bize öyle diyorlardı.
- Peki yılana neden evliya diyorlar?
O bir sırdır. Allah da gelse onu bilemez. Biz hiçbir zaman evliya
meselelerini anlayamayız. Ama vardı. Bizim bir kivra vardı, Nazmi
ye’de. Yaylaya gitmişti. Dedi ki, ben gittigimde, Hatun’un oğlunun ça
dırında millet doluydu. Düğün gibi kalabalıktı. Hızır orucumuymuş,
[ROCE XIZIRl], Ben gittigimde dedim ki, nedir bu? Dediler ki, Ziya
reti çıkaracaklar. Senede bir sefer oluyor. Nasıl tam olarak bunu yapı
yorlar, ben bilmiyorum. Tarama olduğu zaman, Haydaranlan kırdıkla
rında, bir ziyaret kalmış amcam gilde. Daha halen göç ordayken, bir
kadın geldi ve anneme dedi ki, bizim ziyaretimiz burada kalabilir mi?.
Annem getirip bana verdi. Ben de bilmiyorum, nedir bu?. B ir ağaçmış.
Annem buna gölün ziyereti diyordu. Annem dedi ki, ‘O kadın bana bir
parça ağaç verdi. Bu onların ziyareti ve evliyasıdır, sana veriyorum,
götür sakla.’ Amcam gilde kalmış,, ama görmüşler mi bilmiyoruz. Bir
gün komşunun kızı orada sabaha karşı susamış ve kalkmış ki su içsin.
Tencerenin yanında, bembeyaz örgü ipleri gibi br şey içeriyi aydınlatıyormuş. Bu karanlıkta burada ışık veren nedir diye sormuş. Bir bak
mış ki, bir şey uzanıp gitmiş. Aynen yılan gibiymiş, kaybolup gitmiş.
Ondan sonra kızın annesi bana demişti ki, o burada kalan ziyarettir.
Ondan başka biz bir kerametini görmedik. Dedikleri o ziyaretti, o da
sahibinin evinde yılan oluyormuş.
- Ama çocukken yılandan korkuyorduk, böyle bir hayvan neden ev
liya oluyor?
Ben sana dedim, ben hiçbir zaman bunu bilmiyorum. Ziyaret yıla
nın biçimini alıyor. Bildiğimiz bu. Haydaranlarda Tewraçı adında bir
ziyaret varmış. Oradaki ağaçlardan kopartılan dal, zatı yerinde olana
evliya görunüyormuş. Bu da yılan oluyormuş.
- Güneş...
Sabah güneş çıktığında selam verdiğinde. Abbasi Kursi gilin evin

den -onlar seyit idiler ve bizim kivralardı- geliyorlardı bizim eve ve di
yorlardı ki:
Sodirki/ Kam evladu xora haskeno/ Düskine inance Heqiyo/ Roc
ke selam da/ Mılcık vanene/1 milcik qey vanene/ Yi Heqi ra minneti
kene/ W erte a dua milcuku de/ M inneta xu biveni/ Hurdi hurdi qey va
nene/ I roci ra, tij ra minneti kene/ W urcera / Des riyo xo bışeri/ Şeri
wera roj/ î mircuke de minneti bikere/ M inneta werte sodır/ Mercike
maxbule Heq.
(Sabah olduğunda/ Kim evladını seviyorsa/ Allahın inancına düş
künse/ Güneş selam verdiğinde/ Kuşlar ötüyor/ Onlar ötüşmelerinde/
Allaha minnet ediyorlar/ O kuşların duasının içinde/ Kendi minnetini
zi bulun/ Yavaş yavaş niye ötüyorlar?/ Güneşe, aydınlığa dua ediyor
lar/ Kalkın/ Elinizi yüzünüzü yıkayın/ Gidin güneşin önüne/ O kuşlar
la beraber/ Dua edin/ Sabah duasının ortasında/ Kuşlar Allahın mak
bulleridirler.)
Ben halen bu duayı sabahlan yapıyorum. Kuşlar öttüğünde ruhum
canlanıyor. Yeniden oralan hatırlıyorum ...
Başka bir dua da, zor durumda olanlar için söylenir. Kapının önü
ne gidiyorum orada alana bakarak dua başlatıyorum:
Çeberi Rebini Alemi/Ya Heq Ya Heq/To ra dua kon/ To ra minneto kon/ M inneta mina ki tora qabul bena/ Dile xo ki/ Ez to ra wazon/
Kam ki tenge döwru/ Na tenge da na xortu/ na hometi weci yemiki pa
bixelesne.
,
(Rabbin alemin kapisi/ ya Hak, ya Hak/ Sana dua ediyorum/ sana
minnet ediyorum / benim m innetim ki sende/ kabul olsun/ Dileğim ki/
senden bir istektir/ kim sıkıntıdaysa/ bu sıkıntıdan/ bu gençleri/ bu ke
derden kurtar/ benimkini de bitir.)
Bu dualar bize büyüklerimizden kalanlardır.

Kam ki mıradu verdero/ Kam ki evladu xora düşküno/ Heq ri min
neti keno/ Ye diy qabul ke/ Ye mi ki xatiri disane/
(Kim murad bekliyorsa/ kim evladına düşkünse/ Allaha minnet
ediyorsa/ Onunkini kabul et/ Benimkini de onun hatırına say)
Bizim insanımız budur. Sen Haq’tan birşey istiyorsan 3 gün üstüste dua yapman lazım. Bizim dualarımız çok makbuldur; çünkü bizde
ilkönce başkası için istenir, sonra kendin için. Babam yaşlı iken, elini
yüzünü yıkarken 3 saat güneşe karşı duruyordu. Duasına başlıyordu:
Cirane mı, feqire mı/ Gome mı, qebule mı/ Insone mı/ Heqo/ Nave
inörü/ Cebere xer raki/ dı miki miri raki/
(Komşularım, fakirlerim/ benim çevremdekiler, kabilem/ insanla
rım / Tanrım/ ilkönce onlara/ hayırlı kapı aç/ arkasından da bana)
- İblis, şeytan nedir?
Ben hiç o meseleyi bilmiyorum. Bizi yaramazlık yaptığımız za
man, Şeytan çarpar diye korkutmuyorlardı. Şeytan yalnızca kandırır.
Şeytan senin bedenine giriyor. Dünya ile o kelime birlikte kurulmuş.
İnsan geçimsiz olduğunda, hırsızlık yaptığında vs. ona şeytan girmiş
diyorlardı.
(Amca: Cennette baş oymuş. T ann Ademi yarattığında o tanıma
mış. Şeytan zatın kendisidir. Varsa insanda vardır.)
- insan öldüğünde ne oluyor?
Bir insan hayatında kötülük yapmış ise, her türden, onun ruhu kö
tüdür. O kişi kötü hayvan olarak geliyor (köpek gibi). İyi insan ise, tek
rar o evde geziyor, bölgesini terketmiyor. Bir çocuk da geri geliyor.
M esela bizç yakın bir köyde iki köpek vardı. Bunlar çok saldırgan kö
peklerdi. Seyit Abbas bunu anlatmıştı. O köpekler kimseyi köye bırak-

mıyorlarmış. Diyorlar ki, Seyit A bbas’ın iki talibi varmış. Onlar pirle
rinden gülbang(dua) almamışlar. O talipler öldükten sonra, o köyde bi
risi iki tane köpeğin sahibi oluyor. Bu köpekler hiçbir canlıyı köye bı
rakmıyorlar. Birgün Pir ata binip, o köye gidiyor. Köy düz bir alanda
kurulmuş. Köy yoldan görünüyormuş. Köpekler piri gördüklerinde
ona doğru koşuyorlar. Bunun üzerine köyden birkaç adam köpeklerin
peşine gidiyor. Diyorlar ki, biz gidene kadar köpekler Piri yerler.
Adamlar umudu kesiyorlar. Ulaştıklarında bakıyorlar ki, köpekler atın
önünde yatıyorlar. Donup kalıyorlar. Diyorlar ki, acaba bu işte ne var?
Bir hikmet vardı. Herkese yasak ettikleri köyü... Piri alıp köye getiri
yorlar. Bütün köy eve toplanıyor. Adamlar köpeklere bakıyorlar. Bu
meseleyi bir kamil Seyit amcam gilde konuşmuştu. Ben ondan duy
dum. Köy soruyor: Pir nedir bu, neyin nesidir? Sen Allahı tanıyorsan,
bize anlat. Bunlar kaç senedir köyümüzü herkese yasak etmişler. Pir
diyor ki, siz karışmayın hiç. Onlar benim iki talibimdi. Onlar zalimdi.
Onlar zalim olduğundan, ruhları iki köpeğe girdi. Çubuğunu köpekle
re vurarak diyor ki, ‘Sizin cezanız bitti artık.’ Köpekler kaybolup gidi
yor. Onlar, gidip, pirin ayağının önüne düştüklerinde, pir onları af ettmiş ve ruhlan köpekleri terk etmişler. Yani ruhları özgürleşmiş.
Bizim inancımıza göre ruh asla ölmez. Onlar sürekli bizi görüyor
lar. Biz öldüğümüzde ruhumuz dünya üzerinde geziyor. Öyle ki coçuklannın darlığında yetişiyorlar. Temiz ruh herzaman temiz kalıyor.

IV. BÖ LÜ M
A ŞİR E T L E R

Bu bölümde, haklannda bilgi verilecek olan aşiretler, Dersim ve
çevresinde yaşayan Alevi aşiretlerdir. Dersim kökenli olup da, artık
bizzat Dersim ’de yaşamayan aşiretlere küçük bir ekle yer verilmiştir.
Bahsedilen son grup hakkında daha detaylı bilgilere ihtiyaç olduğun
dan, bu bölgelerde yaşayan büyük aşiretlere yerverilmiştir.
Alevi Kürt aşiretler hakkında değişik kaynaklarda bilgiler bulmak
mümkündür. Bu kaynaklardan en detaylısı Nuri Dersim i’nin ‘Kiirdistan Tarihinde D ersim ’ çalışmasıdır. Dersim i’nin verdiği bligiler bura
da esas alınmış ve kimi düzeltmeler ve katkılar için şu kitaplara baş
vurulmuştur: Kemali’nin ‘Erzincan’, Sykes’ın ‘The Caliphs Last Heritage’, Birinci Umumi M üfettişliği tarafından hazırlatılan ‘Dersim
Yöresi Aşiret Yerleşim L istesi’ (Bak.: Bayrak, Kürdoloji Belgeleri),
Jandarma Komutanlğınca çıkartılan 'D ersim ’, M ehm et Şerif Fırat’ın
‘Varto Tarihi’, Gülsün Fırat’ın ‘Sozioökonomischer W andel...’, sek
senli yıllarda Ankara tarafından tüm Kürt aşiretleri hakkında hazırlatı
lan rapor ve M ustafa D üzgün’ün “‘Kürdistan Tarihinde D ersim ’ A d
lı Eserde Geçen Bazı Sözcüklerin Yerel K arşüıkları-I” adlı makalesi.
Dersimli aşiretler içerisinde, Şıx Hesenler ayrı olarak ele alınmış
lardır. Geleneksel olarak Dersimliler arasında yapılan ‘Dersimli-Şıx
Hesenlı ’ ayırımı ve Şıx Hesenlılar’m bu bölgede tek olan aşiret konfedarasyonunu yaratmış olmaları, ayrı olarak ele alınmalarının nedeni
olmuştur. Şıx Hesenler hakkında verilen bilgiler, genelde Kemali’nin
'Erzincan', D ersim i’nin ‘Kiirdistan Tarihinde D ersim ’ ve ‘H atıratım ’
kitaplarına dayanmaktadır.
Aşiretler hakkında verilen tüm bilgiler, röportajlar aracılığıyla alı
nan bilgilerle ayrıca denetlenmiş ve bu yönde birçok düzenlemeler ya
pılmıştır.

Listede, ilk olarak alfabe sıralamasına göre aşiret adları verilmiştir.
Aşiret isimleri, bizzat adı geçen aşiret üyeleri tarafından söylenildiği
biçimiyle yazıya geçirilmiştir. Bunun her zaman mümkün olmadığı
durumlarda, aşiretin konuştuğu Kürtçe’den yola çıkılarak ismi veril
meye çalışılmıştır. Aşiretlerin çift dilli (Kırmancki-Kurmanci) olduğu
durumlarda, asıl ana dilleri tespit edilebilmişse, öncelikle o dil ve
rilmiştir. Eğer aşiretin küçük bir bölümü ikinci bir dil konuşuyorsa, bu
küçük harflerle belirtilmiştir.
Parantez içerisindeki kısaltmalar, aşiretin oturduğu yerlere dair
bölge adlarını vermektedir. Bu konuda yararlanılan kaynakların önem
li bölümü, eski idari dönemi esas aldıklarından, şimdiki idari sınırlara
göre aşiretlerin yayıldıkları alanları tespit etmek, her zaman kolay ol
mamaktadır. 1935 ‘Tunceli K anunu’ sonrası oluşturulan Mameki-Kalan’daki merkez, ondan önce Mazgirt ve N azm iye’ye bağlı olan aşiret
leri Merkez sınırlarına dahil etmiştir. Tespit edebildiklerimden Alucu,
Arezu, Butkan, Demenu, Heyderu, Kuresu, Usufu gibi aşiretler bugün
kü Tunceli-M ameki’ye bağlanmışlardır. Yer sıralamasında aşiretlerin
Dersim’deki merkezleri temel alınmıştır. Bunun yanısıra, bölge sırala
masında mümkün olduğu kadar aşiretin yoğunlukla oturduğu yerler,
ilk sıralarda verilmeye çalışılmıştır. Aşiretlerin yerleşim alanları Der
sim ’den uzaklaşdıkça, bölgenin genel adı verilmiştir. Bu genel adların
tam olarak nereyi kapsadıklarını eklenen Haritalarda bulmak mümkün
dür. Ayrıca Dersim kökenli aşiretlerin sonradan yerleştikleri Sanz ve
Çorum gibi toplu sürgün yerleri de vardır. Bu tür bölgeler aşiretlerin
yayılma alanı kapsam ında verilmemiştir.
Son olarak, belirli adların arkasına dinsel fonksiyonları (Pir, Rayber) belirtilmiştir. Asıl amaç, her aşiretin bağlı olduğu rayber, pir ve
murşid ailelerinin adlarının verilmesi olmasına rağmen, bu konudaki
bilgilerin yetersizliğinden dolayı, şimdilik bundan kaçınılmıştır. Bu
konuda genel bir ayırım yapılacak olunursa, kısaca şunlar aktarılabilinir:
Batı-Dersim ’deki Şıx H esen’lı aşiretlerin Pirleri, birkaç istisna dı
şında, D ew ns Cemallardır. Şıx Hesenler’de Rayberlik görevi, kendi
içlerinden belirli aileler tarafından yapılır. Gelenekler, bu statünün on
lara, yine Devvrıs Cem aller tarafından verildiğini aktarır. Şıx Hesen

konfedarasyonunun bir bütün olarak sergilediği bu özelliğinden dolayı
da, Derşim’de ayrıcalıklı yeri vardır. D ew ns Cem aller’in Dersim dı
şında Sivas ve Maraş yöresinde de talipleri bulunmaktadır.
Doğu D ersim ’in Nazmiye’den başlıyarak tüm Kuzey-doğusu, Er
zincan’da dahil, bütünüyle Kuresulann çalışm a alanına girmektedir.
Kuresulann aynca Elazığ-Karakoçan ve M uş-Varto’da da talipleri var
dır. M azgirt’teki aşiretler ise Bamasoranlar’a bağlıdırlar. Bamasoranlar Sivas, Malatya, Maraş ve Bingöl bölgesindeki Alevi-Kürt aşiretle
ri arasında da kalabalık sayıda taliplere sahiptirler. Bamasoranların yanısıra bu bölgelerde Ağuçan pirleri de o derece etkindirler. Ağuçanlar
Dersim içerisinde doğrudan yanlızca Kurmeşanlar’a pirlik yaparlar.
Bu üç seyid ailesi, rayberleri D ewns Cem aller’in aksine, kendi içle
rinden seçerler.
Tüm pir aileleri genelde Kırmancki ve Kurmaci’yi konuşurlar.Taliplerinin arasında ve oturdukları bölgedeki etkin dilin yansıması ola
bilecek bu durum, kendisini farklı şekillerde gösterir. Örneğin, Kuresular ağırlıklı olarak Kırmancki konuşurlar. Fakat onların Hozat, Karakoçan, Muş ve Bingöl kollan her iki K ürtçe’yi de rahatlıkla kullana
bilirler. Bamasoranlar’m anadilleri genelde Kurm anci’dir. Ama Çemişgezek, Ovacık ve Erzincan’daki Bamasoranlar genelde yalnızca
Kırmancki bilirler. Bu türden dilsel dağılımlar diğer Seyit aileleri ve
birçok aşiret içinde geçerlidir.
Kısaca belirtm ek gerekirse, ‘Aşiretler Listesi ’ adı altında aşiretler
hakkında verilen bilgiler, şimdiye kadar bu konuda yazılmış olanlann
yanısıra kişisel olanaklarla toplanmış bilgileri içermektedir. Önsözde
belirtildiği gibi, eksiklikler ve yanlışlıklar içermesi muhtemeldir. Bun
ların giderilmesi için, daha fazla bölgesel ve aile içi röportajlara ihti
yaç vardır.

KISALTMALAR:
KI> Kırmancki, KU> Kurmanci
A>Adıyaman; Bi> Bingöl; Çe>Çemişgezek; E>Erzincan; El>Elazığ; Er>Erzurum; G>Gümüşhane; H> Hozat; K> Kıği; Ke> Kemah;
M> Mazgirt; Ma> M alatya; Mam> M ameki; Mar> M araş; Mu>Muş;
N> Nazmiye; 0 > Ovacık; P> Pertek; Pü> Pülümür; Re> Refahiye; Si>
Sivas
Cer> Aşağı; Cor> Yukan
(SEYlD) ŞIX HESEN KONFEDARASYONU
A - Seydoni
B- Şıx Heseni
A-SEYDONÎ (Seyit Kaİemamsor)
QALU
(Kalan)

- K eçelu :
KI [O, Pü, E]
- Balyoni: KI [O, Pü, E]>Rayber:Seyit K em alu[0]
- Brizu : KI [O]
- Abbasu Kor: KI [O, H, Pü]
- Kulikanu: KI [O, M(ku)]

QOZU
(Koçan)

- Qozu :
- Şemku :
- Resku :
- Nenku : KI [O, Çe] > Rayber

GEW U

KI [O, Çe, H]
KI [O, Çe, H]
KI [O. Çe]

- Arslanu
: KI [O, Ke]
- Maksudu : KI [O, Ke, K(?)] > Rayber?

- Beytu
- Pezgeuvru
DEM-ASUR - Demu
- Asuru

: KI [O]
: KI [O, Ke]
: KI [O, E]
: KI [O, E] > Rayber

II-ŞIX HESENl
-

Abbasu Cer : Kl/ku [H, O, Pü, E, P, G]
Abbasu Cor : Kl/ku [H, O, Pü, E, P] >Rayber
Ferhadu C e r : KU/kı [H, O, Çe, P]
Ferhadu Cor: KU/kı [H, O, P]
Karabalu Cer: Kl/ku [H, O, Si]
Karabalu Cor: Kl/ku [H, O, Si]
Kırganu
: Kl/ku [H, O]
Zenganu
: Kl/ku [H]
Laçinu
: Kl/ku [H, O]
Findanu
: KI [H]?

DERSlM LÎ AŞİRETLER
KI/KU [Pü, K, Mu, Er, E, G, Mar]
- Abdalan
KU/kı [H, Ma, Si, Mar, E, El] > PİR
- Ağuçan
K l/ku [N, Mam, E, M]
- Alu
KI {N, K, P ü, Mam, E, G]
- Arezu
KI/KU [H, O]
- Bahtiyaru
KI [E, Pü, Er]
- Balabanu
KU [M, M a, Mar]
- Balanu
- Bamasoran KU/ kı [M, K, Pü, N, E, Si, M ar, Mu] > PlR
- B amir an
KU [M]
KU [Er]
- Beyhan
KU/kı [M, K, Bi]
- Bilikan
KU [M]
- Botan
KU/KI [Mam, N, Pü, K, Mu, Bi, E, G, Er]
- Butkan
KU [K, Si]
- Canbegan
KU [Pü, E, Er, Si, K]
- Çareku
- Çekanu
KI [K]
KI [Mam, N, Pü]
- Demenu
Kl/ku [H]
- Derikanu
- Dewres Cemalu: Kl/ku [H, O, P, E, Si, Mar] >PİR
Kl/ku [M]
- Gevranu
Kl/ku [M]
- Girtanu
KU [M, K]
- Gulan
KU [Ke, E]
- Gulap
- Gutan
KU [M]
KU [P]
- Halifan
- Hemanu
KI [M]
KU/KI [K, O, E]
- Hemikan
KI [Mam, N, Pü]
- Heyderu
KU [M, N]
- Hıran

- Holikanu
- Hormeku
- Izolan
- Kankan
- Karsanan
- Kemanu
- Keriman
- Keşkohoran
- Ketan
- Kimsuran •
- Kubelan
- Kudu
- Kulikan
- Kuresu
- Kurmeşan
- Lertigu
- Lolu
- Masku
- Menku
- Mıstanu
- Mirzan
- Milan
- Muranu
- Pilvankan
- Piran
- Porciku
- Pulu
- Rutan
- Sadikan
- Sandalan
- San Saltıkan
- Seyhanu
- Sisanu
- Surkican
- Suru

K i [P]
Kl/ku [N, M, K, Re, E, Mu, Bi, G]
KU [M, K, Çe, Ma]
KU [E]
KU/kı [M, N, Pü, E]
KI [Pü, K]
KU [M]
KU [P]
KU [M]
KU/KI [K]
KU [K]
KI [Pü, Mam] > Rayber (Kuresu’ya bağlı)
KU [M]
K l/ku [Mam, N, H, Pü, K, E, El, Bi, Mu, G] > PlR
KU/kı [H, P, 0 , Si, Çe, E]
Kl/ku [K]
Kl/ku [Pü, N, E, Mu, K, Bi, G]
KI [K, N, E]
KI [E]
Kl/ku [H, M]
KU [P]
KU [M]
K l/ku [M]
KU [P, H, M, E]
KU [P, Ma]
KI [N, K, E]
KI [Er]
KU/kı [H, Pü, E]
KU [K]
KU [M]
KU/kı [H] > PtR
KI [M]
KI [Pü, E]
KU [P]
KI/KU [M, K, Si] ‘

KU [M, Pü, Si, Re, Er, N
- Şadan
- Şakakan
KU [M, P, Çe]
KU [K, Çe]
- Şavakan
- Şemdinuzu KI/KU [N]
- Şerekan
KU [K]
- Şeteran
KU [K]
- Şırtıkan
K l/ku [H]
KU [K]
- Şıx Bazan
- Şıx Mehmedu: KI [Pü, Mam, H, M, E]
- Tahsuran
KU [Ke]
- Titku
KI/KU [H, 0 ]
KI [Mam, N]
- Usufu
Kl/ku [H]
- Xoşanu
- Xurşidu
KI [N]
- Zerku
KI [Çe]
- Zilan
KU [E]
- Zülfan
KU [M]
DERSİM DIŞINDAKİ ALEVÎ AŞİRETLER
KU [Ma, Mar]
Atma
Balyan
KU [Ma, Mar]
KI [Kars]
Ciniyu
KU [Mar]
Çığrasan
KU [Ma, Mar]
Elxas
KU [Si]
Ginian
Hıdısor
KU [A]
Kavan
KU [A]
KU [Mar]
•Kılan
KU/kı [Si, Re, Ku, O, Pü, E, Mar]
• Koçgiran
KU [Mar]
■Mahkan
KU [Mar]
■Semsikan
• Sinemelliyan KU [Ma, Mar, Sa]
■Zerikan
: KU [Mar, Si]
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Harita 1: Alevi K ürtler’in Yaşadıkları Bölgeler
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Harita 2: Yoğunluk Bölgelerinde Kullanılan Dil: Kırmancki (1). Kurmanci (-)
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Yaşanan güncel soranların tarihsel nedenlerini bulmak
için ne kadar geçmişe gitmeliyiz? Ya da: bizden önce ya
şanmış olayların günlük yaşantımızdaki etkileri nelerdir?
Neden bazı tarihi rakamları hafızamızdan uzaklaştıramıyo
ruz? Neyin ne zaman ve neden hatırlamldığı sorusuna ce
vabı nerede aramamız gerekiyor: bireysel geçmişimizde
mi, bağlı olduğumuz grubun kollektif hafızasında mı, yok
sa daha uzaklarda mı?
Elinizdeki kitapta bu sorularla soyut ve genel değil, so
mut ve lokal düzeyde uğraşılmıştır.
Farzedin ki, 20. yüzyılın ikinci yarısında Dersim, Erzin
can, Sivas, Maraş veya Malatya gibi bir şehirde, kendisini
Alevi ve Kürt olarak adlandıran, Kırm anda veya Kurmanci konuşan ve tarihi belgelerden yoksun bir topluluğun üye
si olarak dünyaya geldiniz. O zaman, bu sorulara cevap
vermeniz mümkün olabilir mi?
Eğer “Evet" diyorsanız, bu çalışmada, geçmişin (ve do
layısıyla bugünün) düşünsel sınırlarının sınandığı, gerekti
ği yerde zorlandığı ve yeniden çizildiğini okuduğunuzda
şaşırmamalısınız.
Eğer yanıtınız “Hayır”-yönünde ise, bu kitapta, düşün
celerinizi yeniden sorgulamak için birçok neden bulabile
ceksiniz.

