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Cumhuriyet öncesi Dersim’deki sosyo-ekonomik yapıya dair çalıúmalar yok denecek kadar 
az olup mevcut çalıúmalar da daha ziyade siyasi ve idari yapıya dairdir. Bu çalıúmada Dersim’in 
sosyo-ekonomik yapısına farklı bir daha tarihsel ve içeriden bakılarak bazı sorular sorulmuú ve 
ileride yapılacak çalıúmalara kapı aralanmıútır. Di÷er bir ifadeyle çalıúmada kesin sonuçlar 
ortaya koymaktan ziyade yapılacak yeni çalıúmalara zemin hazırlamak amaçlanmıútır. Dersim 
deyince nereyi anlamak lazımdır, Dersim’deki aúiret hukuku ve mülkiyet yapısı nasıl teúekkül 
etmiútir, a÷alık ve derebeylik Dersim’de ne kadar zuhur etmiútir, nüfus de÷iúimi ne zaman ve 
nasıl olmuútur? Bu soruların her birine verilecek yanıt, bir tez konusudur. Baúta Osmanlı 
arúivleri olmak üzere Ermeni arúivleri, misyoner ve yabancı konsolosluk raporları incelendikçe 
ve henüz yaúayan sözlü kaynaklara daha ayrıntılı baúvuruldukça, yazılacak çok úey çıkacaktır. 
Cumhuriyet idaresinin nüfuzunun 1936 yılına kadar Dersim’in iç kısmında hissedilmedi÷i ve 
Osmanlıdan süregelen sosyo-ekonomik yapının büyük ölçüde devam etti÷i göz önünde 
bulundurularak, “Osmanlı Dönemi” ifadesi yerine “Cumhuriyet Öncesi” ifadesi tercih 
edilmiútir. Dolayısıyla “Cumhuriyet öncesi” olarak 1936 öncesi kabul edilmelidir.  

Çalıúmada, 1938’de yetiúkin ve evli olan çok sayıdaki Dersimliyle çeúitli tarihlerde yapılan 
görüúmelere sık baúvurulmuú, bunlar arúiv belgeleriyle de desteklenerek makro bir çerçeve 
çizilmeye çalıúılmıútır.     

 
Dersim Co÷rafyası Neresidir?  

Dersim, 1847’de teúkil edilen ve merkezi Hozat olan sanca÷ın adı olup idari bir 
tanımlamadır ve sınırları da zamanla de÷iúmiútir. Dersim, adını bölgedeki Désimli Aúireti’nden 
aldı÷ı için 1847 öncesinde “Dersim” diye bilinen muayyen bir co÷rafyaya tesadüf etmiú de÷iliz. 
Öncesinde aúirete istinaden “Désimli”, “Désim da÷ı”, “Désim ve Ducik ekradı”, “ùıh Hasanlı 
ve Désimi ekradı” gibi ifadeler kullanılmıútır. Désimli aúireti ise 15.yüzyılda Ki÷ı Sanca÷ı’na 
ba÷lı ve bu günkü Nazımiye ilçesi civarında meskûnken, sonradan çeúitli úubelere ayrılmıú ve 
yaúam alanını batıya do÷ru; Buger Gölü, Azizabdal Da÷ı, Türüúmek bölgesine kadar 
geniúletmiútir. Civar beldelerde bu aúirete “Désimu/Désiman”, yaúadı÷ı bölgeye de Désim 
denilmiútir. Désim adının 1848 yılındaki okuma hatasından kaynaklı olarak Dersim’e 
dönüútü÷ü ihtimali yüksektir (Yıldırım, 2012; 23). 1848 yılında, Anadolu Ordu Müúiri Mehmed 
Reúid Paúa gibi bölgede görevli kiúilerce “Désim Sanca÷ı” yazılırken2, özellikle merkezdeki 
bürokratların “Dersim” yazdı÷ı görülmektedir. 1847 yılında ihdas edilen Désim 
Kaymakamlı÷ı’na 1848 yılında Koçgiri, Gercanis, Kemah, Kuruçay, Kuziçan, Çemiúgezek, 
Çarsancak gibi çevre kazalar da ba÷lanarak sancak haline getirilmiútir. Dolayısıyla Désim, 
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aúiret(ler) isminden hareketle daha dar bir bölgeyi tanımlarken, Dersim 1848 sonrası kullanılan 
idari bir isim olmuútur.  

Dersim Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Homojen midiydi? 

1848 öncesi, Osmanlı’nın Dücik(Tüjik) Ekradı dedi÷i dar bölgede, temelde iki aúiret 
yaúamaktaydı. Bunlar ùıh Hasanlı ve Désimli aúiretleriydi. Bunların dıúında Kürt, Ermeni, 
Türkmen ve hatta Rum kökenli topluluklar da yaúamaktaydı. 1848 sonrası idari Dersim’i ele 
alırsak Çarsancak ve Çemiúgezek yöresini de incelememiz gerekecektir. Bu durumda tüm 
Dersim’in aynı özelliklere sahip oldu÷unu söyleyemeyiz. Hem alan çalıúmalarımız hem de 
resmi raporlar Dersim’i üç kısım halinde incelememiz gerekti÷ini söylemektedir. Dıú kuúaktan 
hareket edecek olursak, üçüncü kuúak; devlet raporlarında “muti” diye tanımlanan ve her ne 
kadar Dersim Sanca÷ı’na ba÷lı olsa da her zaman øç Dersim’den sosyo-kültürel bakımdan 
farklılık arz eden Mazgirt’in güneyi, Çarsancak, Pertek, Hozat’ın güneyi, Çemiúgezek ve 
Pülümür’ün Erzincan ve Erzurum’a taraf olan beldelerinden müteúekkil alandır. Bu kuúa÷ın øç 
Dersim’den temel farklılı÷ı;  

-Tarıma elveriúli arazilere sahip fakat toprak tasarrufunun genelde Sünni ve Türk kökenli 
ailelerin elinde olması,  

-Bazı yerlerde aúiret yapısının olmaması, olan yerlerde ise esnek ve iç içe geçmiú olması,  

-Köylü ve üretici kesimin Ermeni, Kızılbaú Kürt ve Sünni Türk reayadan karıúık oluúması, 
gibi özelliklerdir. Resmi raporlarda da bu ayırım yapılmıútır. Diyarbakır Vali vekili Mahmud, 
Çarsancak ve Çemiúgezek ahalisinin umumiyetle muti ve büyük kısmının Sünni, arazisinin ise 
geniú ve ziraata elveriúli; Mazgirt ve Kızılkilise ahalisinin ise Alevi ve kısmen muti arazisinin 
büyük ölçüde ziraata elveriúli, Ovacık kazasının yarısının orman ve ziraata elveriúli oldu÷u 
halde ahalisinin ziraattan ziyade úekavet ile meúgul oldu÷unu belirtilmiútir.3  

økinci kuúak diyebilece÷imiz ara bölge ise Kızılbaú aúiretlerin yaúadı÷ı ve tüketimlerinden 
fazlasını sa÷layacak tarım arazilerin oldu÷u kuúaktır. Meclis-i Mâliye azası Musa Celal bin 
Hakkı bunu “Kuziçan ve Mazgirt kazalarının yaklaúık yüzde yetmiúi, Hozat’ın yüzde ellisi ve 
Kızılkilise’nin yüzde kırkı ve Ovacık’ın yüzde otuzu ziraat ve çiftçilik ile geçinecek dereceye 
varmıútır” úeklinde ifade etmekteydi.4 Bu kesimdeki aúiretler devlete vergi ve asker verdi÷i 
müddetçe “muti”, dik baúlılık gösterdiklerinde ise “úaki” diye nitelendirilmiú ve raporlara “nim-
muti” olarak geçmiúlerdir. Bu kuúak; Kızılkilise, Pah, Mazgirt’in kuzey bölgesi ve Hozat’a 
ba÷lı Pilvenk, Karabalı ve Ferhatuúa÷ı aúiretlerinin yaúadı÷ı kuúaktır. Örne÷in Pah dolayındaki 
Alan aúireti, Tanzimat’tan beri devlete hem asker hem de vergi vermiú, ileri gelen aileleri II. 
Abdülhamid döneminde çocuklarını Nazımiye ve Pah’ta okula göndermiúlerdir. Di÷er yandan 
1916 isyanı gibi eylemlere kısmen ve Karakoçan beldelerine yapılan baskınlara genelde 
katıldı÷ı için, “nim-muti” diye tabir edilmesi devlet açısından yerinde bir tespitti.5  
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Esas olarak øç Dersim’i oluúturan ve Munzur nehrinin do÷u yakası ile Pülümür suyunun 
güney-batı yakasında bulunan ve devletin elinin pek ulaúmadı÷ı da÷lık alan problemliydi ki 
burayı birinci kuúak diye tanımlayabiliriz. Bu kuúakta yaúayan Demenan, Haydaran, Abasan, 
Yusufan gibi aúiretler, 1936 yılına de÷in devlete asker vermemiú6, vergiyi de kısmen vermiútir. 
Bu bölgenin nüfus sayımı da tam ve sa÷lıklı olarak yapılamamıútır. Bu konuda Harput Valisi 
Hasan Hilmi’nin raporu ayrıntılı bilgiler içermektedir. Vali raporunda; birinci kısımdaki 
aúiretlerin, çetin ve askeri mevkiden uzak olan arazilerde sakin olduklarını ve hükümet 
merkezine gelmeyip vergi namına bir úey vermediklerini söylemektedir.7 Gene 2 Eylül 1909 
yılında, Haydaran da÷larına askeri sefer düzenleyen Dördüncü Ordu Müúiri, altmıú senedir 
hükümetin elinin buralara de÷medi÷ini yazmaktadır. 

 

øç Dersim’de Aúiretlerin Tahakkümü 

  19.yüzyıl ortalarına gelindi÷inde Ovacık ve Hozat bölgesinin büyük kısmı ùıh Hasanlı 
aúiretinin, Pah ve Türüúmek civarı Suruúa÷ının, Kâhmud (Gaxmud) ve Varanic civarı Yusufan 
aúiretinin, Kutuderesi vadisi ve Haydaran-Demenan da÷ları ise Désimli aúiretinin elindeydi. 
Oysa iki-üç asır önce bu bölgelerde Ermeniler baúta olmak üzere birçok eski topluluk 
yaúamaktaydı. Bunu sözlü anlatımlardan, arúiv belgelerinden ve eski eser kalıntılarından 
anlamaktayız. Bazı yerleúim yerleri halen Ermenilerin adıyla zikredilmektedir. Fakat 1915 
yılına gelmeden iç Dersim’de çok az Ermeni nüfusunun kaldı÷ı görülmektedir. Bu durumda 
yanıt aranılması gereken iki kritik soru vardır: Bir; Désimli ve ùıh Hasanlı aúiretleri bu 
bölgedeki nüfuzlarını arttırırken, buralarda hangi topluluklar yaúamaktaydı ve bunlara ne oldu? 
øki; mülkiyetin el de÷iúimi nasıl ve hangi süreçte gerçekleúti? Bu sorulara verilen, iki aúiretin 
eskiden beri burada yerleúik oldu÷u gibi cevaplar hiçbir veriye dayanmadı÷ı gibi, mevcut 
veriler aksini göstermektedir.   

Düzgün Baba Da÷ı ete÷indeki Khal-Mem Köyü’nde bulunan “ùıh Hasan tarlası” ve 
köydeki ùıh Hasan’a dair birçok rivayet, ùıh Hasanlı aúiretinin atalarının bu köyden Ovacık 
bölgesine geçti÷ini göstermektedir. Çok sayıdaki ùıh Hasanlı ve Désimli yaúlı, aúiret ecdadının 
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Malatya’dan nasıl Khal-Mem köyüne geldi÷ine dair ayrıntılar vermektedir.8 ùıh Hasan ve 
kardeúi Seyit Ali, Khal-Mem köyünden ayrılınca önce Thujik Da÷ı yakınlarındaki “Bodige 
Khalu” denilen yere, öızrak mezrasına yerleúirler. ùıh Hasanlılar halen bu mezraya “Paga 
Khalik” yani “dedenin öreni” demektedirler.�Baúka sözlü ve yazılı anlatımlar da bu yöndedir.9 
Dersim Mebusu Hasan Hayri 1921 yılında Mecliste yaptı÷ı konuúmada, ùıh Ahmet Dede’nin 
çocuklarının, Yavuz Sultan Selim döneminde Malatya’dan çıkıp Désim bölgesine geldiklerini 
söylemektedir.10� 

1726 yılına ait bir belgede; aslen Ki÷ı reayasından olan ùıh Hasanlı ve Désimli 
eúkıyasının, eski yerlerinden kalkıp Çarsancak kazası reayasını yelerinden ettikleri ve zorla 
arazilerine el koydukları belirtilmektedir.11 Bu ifadeden ùıh Hasanlıların aslen Ki÷ı reayasından 
(Kızılkilise bölgesinden) oldukları anlaúılmaktadır. Gene Musa Celal bin Hakkı’nın 1908 tarihli 
ve çok detaylı aúiretler raporunda, ùıh Hasanlı aúiretinin, kendi rivayetlerine göre, iki asır evvel 
Malatya’da meydana gelen “zelzele-i azime” üzerine göç ettiklerini yazmaktadır.12 Netice 
itibariyle tam tarihini tespit edemezsek de bu aúiretin Yavuz dönemi veya sonrasında bölgeye 
geldi÷ini görmekteyiz. Désimli aúireti ise Yavuz döneminde, Kızılkilise civarındaki dokuz 
köyde yaúamaktaydı (Halaço÷lu, 2009). Suruúa÷ı ve Yusufan aúiretleri ise kardeú aúiretler olup 
tahminen 18.yüzyıl baúında bölgeye yerleúmiúlerdir. 

Yukarıda sordu÷umuz soruya geri dönecek olur ve Yusufan ile Suruúa÷ı’nı gayri 
tutarsak, Désimli ve ùıh Hasanlı aúiretleri birkaç yüzyıl içinde tüm bölgeyi nasıl denetim altına 
aldı? Buralarda yaúayan reayaya ne oldu? 

 

Mülkiyetin El De÷iúmesi ve Üretimin Sekteye U÷raması  

 Bölgenin mülkiyet ve sosyal yapısındaki de÷iúime dair aúa÷ıda dile getirilecek görüúler 
akademik düzlemde ilk defa söyleniyor olup tartıúmaya açıktır. Baúta Ermeni kaynakları olmak 
üzere arúivlerde daha detaylı araútırmalar yapıldıkça daha sa÷lıklı neticelere varılaca÷ı 
muhakkaktır.   

 Bölgede Akkoyunlulardan devralınan bir sosyal yapı mevcuttu fakat Osmanlı 
hâkimiyetinden sonra devletin nüfuzu bölge üzerinde azaldıkça ve bölge aúiretlerin denetimine 
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geçtikçe üretim faaliyetleri de sekteye u÷radı. Oysa bölgedeki çok sayıda han, geçit, derbent, 
kale ve hala yerleri belli olan maden ocakları, eskiden yo÷un bir üretim ve ticaretin yapıldı÷ına 
iúaret etmektedir.   

1905-1925 arası do÷muú olan çok sayıdaki Dersim yaúlısıyla yaptı÷ım sohbetler, 
aúiretler tarihi ile ilgili temel bilgi kayna÷ımdır. øki-üç asır önce Désimli ve ùıh Hasanlıların 
yerleúi÷i köylerin bir kısmının Ermenilerden kaldı÷ı söylenmektedir. Hatta bazı Ermenilerin 
isimleri zikredilerek, karakterleri hakkında bilgiler verilmektedir; Noran’da yaúamıú olan Mirak 
gibi. Tespitlerim, bu yerlerin Tanzimat’tan önce terk edildi÷i yönündedir. Fakat bu yerlerin 
neden terk edildi÷ine dair sa÷lıklı bir cevap alınmamaktadır. Bu konu ciddi soru iúaretleri 
barındırmaktadır.13 1900’lerin baúında birinci kuúakta yok denecek kadar, ikinci kuúakta ise 
görece daha fazla Ermeni kalmıútı. Haydaran ve Demenan da÷larında 1915’te sadece 
Ermenilerin yaúadı÷ı müstakil bir mezra bulunmamaktadır. økinci kuúaktaki Ermeniler ise 
mülksüzdü ve bir kısmı maraba durumuna düúüp, bir kısmı da zanaatkârdı. Oysa Çarsancak-
Peri, Çemiúgezek, Ki÷ı gibi úehir merkezlerinde yo÷un bir Ermeni nüfusu mevcuttu. Yukarıda 
bahsetti÷imiz bu mülksüzleúme süreci nasıl ve hangi etmenlerle gerçekleúmiúti?  

Antranik 1890’larda gezdi÷i Dersim’de, Mazgirt dolayında bir Ermeni aileye misafir 
olur. Evin delikanlısı kendilerinin Mirakyanlardan oldu÷unu ve Dereova’dan geldiklerini, 
oradaki arazilerinin Kürtler tarafından zorla ellerinden alındı÷ını, silahlanıp arazilerini geri 
alacaklarını söylemektedir (Antranik, 2012: 53). Osmanlı arúivindeki 1910 tarihli bir belgede 
Mirakyanların; Kızılkilise-Dereova’daki arazilerin kendilerine ait oldu÷u, geçmiúte bölgedeki 
aúiretlerin bu arazilere zorla el koydu÷u ve göç etmek zorunda kaldıklarını, dolayısıyla 
arazilerin kendilerine iade edilmesi gerekti÷i yönünde bir dilekçe verdikleri görülmektedir. 
Buna mukabil yapılan tahkikatta arazinin 1880’lerde sahipsiz ve atıl durumdayken 1890’da 
hazinece satıúa çıkarıldı÷ı fakat satılamadı÷ı, hala boú ve hazine üzerinde kayıtlı oldu÷u tespit 
edilmiútir.14 Arazinin 19.yy baúlarında Ermenilerce terk edildi÷i ve bunların Mazgirt ve 
Çarsancak bölgesine göç ettikleri anlaúılmıútır. Ermenilerden boúalan bu arazi üzerine Arili ve 
Karsan aúiretleri çatıúmıú, çok kan dökülmüútü.15 Köy ve arazi sahibiyken, Çarsancak bölgesine 
göçüp mülksüz duruma düúen Ermenilerin bu akıbetine sebep olan neydi? Mülksüzleúenler 
sadece Ermeniler miydi?�  

Yusufan aúiretinin, Pülümür suyunun güneydo÷usundan (Pah) kuzeybatısına (Gahmud) 
nasıl geçip yerleúti÷ini, Gahmud, A÷dat, Varaniz gibi köylere nasıl sahip oldu÷unu, yüz yedi 
yaúındaki Baki Menteú úöyle anlatmaktadır; 

 “Dedemiz Boli A÷a Pah’taymıú. Suran a÷alarıyla akrabaymıú. Önce suyun 
kuzeybatısına geçip her köyden bir iki tarla hibe alıyor. O zaman arazi bollu÷u var. Hangi köye 
gitse kendisine bir tarla vermiúler. Tarlalar gene köylülerce iúletilmiú fakat dedelerimiz bu 
tarlalara karúılık, her yıl kesim adı altında bu köylülerden vergi almıú. Önce A÷dat’a gelip 
yerleúiyor Boli A÷a ve Varaniz Köyü a÷asını öldürerek onları kovuyor. Daha sonra A÷dat’ta 
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13�1829’da�Rusların�Erzurum’u�iƔgal�etmesi�ve�on�binlerce�Ermeni’yi�DoŒu�Anadolu’dan�götürmesi,�Tanzimat�
sonrası�Amerika’ya�yapılan�göçler�gibi�olgular�üzerinde�de�ayrıca�durulması�gerekir.���
14�BOA,�DH.MU7.,�77Ͳ15�
15�Anlatan:�Ali�Binat��



meskun olan Kanechıku (Kano÷lu) sülalesini zorla bu köyden sürüyor ve zamanla civar köyleri 
ele geçiriyor. Boli A÷a daha sonra katlediliyor. Suro÷lu Hasan Bey de buna karúılık 
ùıhmamedanlı Mankulio÷lu’nu katlediyorlar. Mankulio÷lu, bölgedeki kömür sevkiyatını idare 
eden çok varlıklı bir úahısmıú.”   

 Gene ùıh Hasanlıların Kır÷an aúiretine mensup ve doksan yaúında olan Süleyman 
Karataú da úu anekdotu aktarmaktadır.  

 “Burada(Sin civarında) yaúayanlar da gene Pir-rehber sahibi Müslümanlarmıú. Fakat 
bizimkiler onlara ‘reaya’ diyormuú. Reaya demek, yani kendisini müdafaa edemeyene 
deniliyormuú. Örne÷in bizim Bornek Köyü’nde, øder(ødare veya Heyder olmalı, M.Y.) Bey diye 
bir a÷a varmıú. Bu adam dedemden çok önce yaúamıú. Çok varlıklı bir adammıú ve mezarını 
bile hep kesme taútan yapmıú. Mezarı Bornek’teki patika yolun altındaydı. Bir sürü atı varmıú 
ve atlarını götürüp Si÷enk’te otlatıyormuú. Ama bizimkiler, tüfek icat edildi mertlik bozuldu 
hesabı, silahlanıp bunlara baskı yapmıú ve bunlar kendini müdafaa edemedi÷i için bırakıp 
kaçmıúlar. Suro÷lu yanına gidip maraba olmuúlar. Reaya dediklerine her türlü baskıyı 
yapmıúlar.” 

 Bu örnekler ço÷altılabilir. Neticede bir ailenin (ùıh Hasanlı) veya bir aúiretin (Désimli), 
üç yüz yıl içinde tüm bölgeyi nasıl ele geçirdi÷i sorgulanması gereken bir husustur.16 Çarsancak 
ve Karakoçan tarafına göç etmiú çok sayıda Dersim kökenli aile bulunmaktadır. Mıstanlar en 
çok bilinenidir. Demenanların bir úubesi sayılan bu kabile Gaxmud ve Marçik köylerinin 
sahibiyken, kardeú kabilesi olan Kerdızu kabilesiyle uzun yıllar süren kan davasına tutuúmuú 
ve bölgeyi terk edip Karakoçan bölgesine yerleúmiútir. Gitti÷i köye de Gaxmud adını verip 
Sünni inancını benimsemiútir. Ermeni nüfusunun zamanla iç Dersim’de azalıp Çarsancak 
bölgesinde yo÷unlaúması da ancak aúiret baskısıyla açıklanabilir. Arazi yüzünden sürekli 
çatıúan, bir birlerinin hayvanını gasp eden, yolcuları ve ticaret erbabını soyan aúiretlere karúı, 
ziraat ve ticaret ile meúgul olan ve aúiret düzeniyle yaúamayan, varidat sahibi Ermenilerin 
yaúama úansı olamazdı. Yargının ve caydırıcı bir kuvvetin olmadı÷ı yerde, silah bakımından 
zayıf olanın yaúama úansı yoktu. Bu nedenle baúta ùıh Hasanlı aúireti olmak üzere Désimliler 
hakkında 18. ve 19.yüzyılda yüzlerce úikâyette bulunulmuú ve bu aúiretler üzerine onlarca sefer 
düzenlenmiú, onlarca aúiret mensubunun baúı kesilerek Dersaadet’e gönderilmiúti. Arúiv 
kayıtlarında baúı kesilenlerin isimleri bile tek tek kayıtlıdır.17  

Devletin ùıh Hasanlı ve Désimli aúiretlerini sert tedbirlerle bastırmaya çalıúması sadece 
reayaya yapılan haksızlı÷ı bertaraf etmek için de÷il aynı zamanda Kızılbaú taifesini de bertaraf 
etmek içindi. Bu dönemin belgelerinde Kızılbaúlık vurgusu ön plandadır. Kılıç korkusuyla 
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16�2013�Temmuzunda�Seyit�Rıza’nın�AŒdat�köyüne�düzenlenen�geziye�katıldım.�Elli�yaƔlarındaki�AŒdatlı�Mahmut�
beyle�aƔiret�tarihi�hakkında�bir�müddet�sohbet�ettim.�GeçmiƔi�yaƔlılarından�iyi�dinlediŒi�görülen�Mahmut�beye�
dedelerinin�bu�köyleri�nasıl�ele�geçirdiklerini�sorduŒumda,�“hep�zorla�almıƔlar”�yanıtını�verecekti.�Gene�Pah�
yakınlarındaki�Çukur�köyünde�yaƔayan�Ulas(veya�Ulus)�adındaki�bir�aŒanın�varlıŒından�bahsedilir.��Civar�köylere�
hakim�olan�bu�aŒanın�adı,�Kutuderesi’nin�kuzeyindeki�bir�ziyarette�bile�halen�yaƔamaktadır.�“Jara�Ulasu”�denilen�
bu�küçük�ziyaret,�söz�konusu�aŒanın�birçok�köy�ve�mezraya�hükmettiŒini�göstermektedir.�Bu�Ɣahıs�Tanzimat’tan�
önce,�Çukur�aŒası�Hasan�AŒa’nın�dedesi�tarafından�kan�dökülerek�bölgeden�çıkarılmıƔtır.��Bingöl�tarafındaki�
“Gaza�Ulasu”�denilen�beldeye�göç�eden�bu�ailenin�fertleri�zaman�zaman�Dersim’e�gelip�gitmiƔtir.�
17�BOA,�C.ZB.,�576,�1787�tarihli�bu�belgede�altmıƔ�kiƔinin�baƔının�kesildiŒi�kayıtlıdır.��



da÷lara kaçan Kızılbaú taifesi de Sünni ahaliye karúı düúmanca bir refleks içindeydi ve her 
fırsatta onlardan ganimet almayı kendisine bir hak olarak görmekteydi. Devletin kendilerine 
karúı baúarısız hareketleri asi tavırlarını kamçılamaktaydı. Di÷er yandan kendi içinde de birli÷i 
sa÷layamamıú olmaları, bölgede sürekli bir çatıúma ortamı yaratmıútı. Dersim aúiretlerinin 
tarihi sürekli bir çatıúma ve kan davası tarihiydi.18 Tüm bunlar iç ticareti ve üretimi sekteye 
u÷ratmıú, üretici olan kesimlerin çevre beldelere göç etmesine yol açmıútı. Bu konuya resmi 
raporlarda da temas edilmiútir. Örne÷in Musa Celal bin Hakkı, Désimli ve ùıh Hasanlı 
aúiretlerinin taarruzlarına karúı civardaki ahalinin muktedir olamadı÷ını, aúiretlerin zamanla 
yerleúkelerini geniúletti÷ini ve Kuziçan, Kızılkilise, Mazgirt ve Hozat’ı tamamen istila 
ettiklerini, bunun sonucu kadim halkların yerlerini terk etti÷ini, kalanlardan bir kısmının ise 
zamanla maraba olduklarını, aúiretlerin ise çobanlık mesle÷i yanında eski toplulukların mesle÷i 
olan tarım ve ziraatı da ö÷rendiklerini söylemektedir.19 Dersim aúiretlerinin baúta çobanlık ile 
iútigal ettikleri fakat daha sonra yerlerinden ettikleri ahalinin mesle÷i olan tarım iúine de 
giriútikleri fikri çok isabetli olmasa da kadim halkları yerinden ettikleri do÷ru bir tespittir. Hem 
Désimli hem de ùıh Hasanlı aúiretinin hayvancılık yanında çiftçilik ile de u÷raútı÷ı resmi 
kayıtlarda (Türkay, 2005: 74) ve sözlü anlatımlarda20 mevcuttur. 

Ferik øzzet Paúa 1847 tarihli raporunda Ducik bölgesiyle ilgili úunlar söylenmektedir; 
Ducik denilen bölge Ovacık ve Kuziçan diye iki büyük kaza ve bazı nahiyelerden ibaret olup, 
göçebe olmayan ve ziraatla u÷raúan toplam yirmi bin dolayında oldu÷unu tahmin etti÷imiz 
nüfustan oluúmaktadır. Bunun yedi sekiz bini silahlı ve úekavetle meluf olup di÷erleri 
rençperdir. Buralar eskiden itaatkâr mahaller iken, Désim da÷ı ekradı zamanla zor kullanarak 
buraları ele geçirmiú ve giderek, civar olan Ki÷ı, Tercan, Erzincan, Kemah, Çemiúgezek, 
Karaçor ve Palu kazalarını da zapt etmiútir. Asla vergi namına bir úey vermedikleri gibi 
isyankârlı÷ı da alıúkanlık edinmiúlerdir. Defalarca üzerlerine asker sevk edilmiú fakat her 
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18�AƔiretler�arası�kan�davaları,�adeta�Dersim’in�kaderi�olmuƔtu.�1935’e�deŒin�bu�çatıƔmalar�devam�etmiƔ�ve�
hemen�her�aƔiret�civarındakilerle�çeƔitli�tarihlerde�kan�davalı�olmuƔtu.�Bu�konuda�onlarca�detaylı�anlatım�kayıtlı�
olup�ileriki�süreçte�bunlar�üzerinde�de�bir�çalıƔılacaktı.���
19�“…bu�üç�aƔîretͲi�esâsiye(Désimli,�bıh�Hasanlı�ve�Seydanlı�M.Y.)�te’mînͲi�ma‘îƔete�muktedir�ve�ol�sûretle�hâsıl�
etdikleri�cem‘iyet�ve�kuvvete�karƔu�civârlarında�bulunan�ahâlîͲi�sâ’ireͲi�kadîme�de�ale'lͲekser�def‘Ͳi�ta‘arruzlarına�
kâdir�olamayarak�aƔâyirͲi�merkûme�yavaƔ�yavaƔ�karârgâhlarını�bi'tͲtevsî‘�elͲyevm�mevcûd�olan�mesâcid�ve�
ma‘âbid�harâbeleri�delâletiyle�de�sâbit�olduŒu�üzre�sâlifü'zͲzikr�Kuziçan,�Kızılkilise,�Mazgird,�Ovacık�ve�Hozat�
kazâlarını�tamâmen�istîlâ�etmiƔ�ve�ta‘arruzâtͲı�mütevâliye�ile�münteƔir�oldukları�karyelerdeki�ahâlîͲi�kadîmenin�
kısmͲı�a‘zamı�terkͲi�dâr�ve�diyâra�mecbûr�kalarak�kısmͲı�cüz’îsinden�bir�takımı�mevki‘lerinin�menâ‘at�ve�
kâbiliyetinden�bi'lͲistifâde�arâzîlerini�muhâfaza�edebilmiƔler�ise�de�mürûrͲı�zamân�ile�bunlar�ile�bi'lͲihtilât�meslek�
ve�mezheblerine�uyarak�neslen�Türk�iken�Kürd�aƔîreti�hâline�ve�bir�takımı�da�ba‘zı�aŒavâtͲı�aƔâyirin�himâyesine�
bi'lͲilticâ�[maraba]�ta‘bîr�etdikleri�"murâba‘acı"�ya‘ni�hâsılâtͲı�arziyyeden�dörtde�bir�hisse�vermek�üzre�ortakçı�
sıfatıyla�anların�tahtͲı�hükmüne�girerek�ekrâdͲı�merkûme�gerek�bu�gibilerin�ve�gerek�tedrîcen�terkͲi�dâr�ve�diyâr�
edenlerin�isrine�kısmen�bi'lͲiktidâ�zâten�me’lûf�oldukları�çobanlık�ma‘îƔetine�bir�de�çiftçiliŒi�ilâve�ile�Ɣimdi�
Kuziçan�ve�Mazgird�kazâlarında�bulunanların�takrîben�yüzde�yetmiƔi�ve�Hozat�kazâsında�yüzde�ellisi�ve�Kızılkilise�
kazâsında�yüzde�kırkı�ve�Ovacık�kazâsında�yüzde�otuzu�zirâ‘at�ve�filâhetle�ta‘ayyüƔ�edecek�dereceye�varmıƔdır.”�
BOA,�7.DH.�1467Ͳ1326CͲ01,�MeclisͲi�Mâliye�a‘zâsından�Musa�Celal�bin�Hakkı,�(23.06.1908)�
20�Rivayete�göre�bıh�Hasan’ın�KhalͲMem�köyünü�terk�etmesi;�eniƔtesi�KhalͲMem’in�kendisinden�bir�günlük�çift�
yeri�olarak�bir�tarla�istediŒi,�bıh�Hasan’ın�ise�‘akƔama�kadar�ne�kadar�sürebilirsen�senin�olsun’�dediŒi,�bunun�
üzerine�keramet�gösterip�akƔama�kadar�tüm�köyü�sürüp�bitirmesi�ve�tüm�araziye�sahip�olması�sebebiyledir.�



defasında itaat ederek ve piúmanlık göstererek yerlerinde kalmıúlardır. Asker geri çekilince de 
a÷aları tarafından ‘çok zarar ziyanımız oldu’ denilerek tekrar úekavete itilmiúlerdir.21 

Öncü Taburu binbaúısı Ali ùefik de 1874’te, Dersim’in ziraata uygun mahallerinin 
zamanla ekrad tarafından zorla ele geçirildi÷ini ve ahalinin rüesaya maraba oldu÷unu 
belirtmektedir.22 

 

Zaruret Halinin Meslek Haline Gelmesi   

 18.yüzyıl baúından baúlayarak Tanzimat dönemine kadar devlet, defaten Désimli ve ùıh 
Hasanlı aúiretlerinin Rakka’ya sürülmesi için Diyarbakır ve Erzurum valilerine ferman 
göndermiúti. Devlet açısından bu dönemin temel problemleri úu baúlık altında toplanabilir; 

 - Keban Madeni’ne Çarsancak bölgesinden taúınan odun kömürünün sekteye u÷raması, 

 - Désim ve Thujik(Ducik) da÷larındaki ormanlardan yararlanılamaması, 

 - Erzincan ile Harput arasında giden yolcuların özellikle E÷in tarafında, ùıh Hasanlılarca 
soyulması,  

 - Erzincan-Harput arasını kısaltacak olan Mercan bo÷azı yolu ve Pülümür vadisi 
yolunun eúkıyalıktan ötürü kullanılamaması,  

 - Çemiúgezek ve Çarsancak bölgesindeki üretici reayaya karúı saldırı ve gasp yapılması. 

Buna mukabil Désimli ve ùıh Hasanlı aúiretleri de devlete itaat etmeyi reddettikleri gibi 
Sünni beldelerden haraç almayı da bir hak olarak görmekteydiler. Özellikle Çemiúgezek ve 
Kemah tarafındaki ahaliden yıllık kesim adı altında “vergi” alınmaktaydı.23 Bu vergi genelde 
ayni olarak alınmaktaydı. Muti ahali can güvenli÷inden dolayı hasat bitiminde bir miktar 
zahireyi aúiret ileri gelenlerine göndermekteydi. Bu aksadı÷ı zaman köylere baskınlar 
yapılmakta ve felaketler meydana gelmekteydi. Örne÷in Mayıs 1893 tarihli bir telgrafta, on beú 
kiúinin Çemiúgezek’in Baúvartinik karyesinden “kesim” adı altında para toplamaya 
geldiklerinde çıkan çatıúmada bir kayıp verdikleri, ahaliden de birisinin yaralandı÷ı 
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21�BOA,�7.MSM.,��No.�1334�
22�“…(Dersim’in)�hemen�her�yeri�miƔe�ve�orman�olup�zirâ‘ate�uygun�mahallerini�vaktiyle�rü’esâͲyı�ekrâd�zorla�ele�
geçirmiƔ�ve�ahali�efradı�genelde�bunlara,�buraca�maraba�ta‘bîr�olunan,�ortakçılık�ile�idâre�ve�iyi�geçinmeye�
mecbûr�bulunmuƔ�olduŒundan�rü’esâͲyı�cebeliyenin�nüfûzu�dâ’imâ�mü’essir�ve�bu�münâsebetle�istedikleri�anda�
haylice�ihtilâl�îkâ‘ına�muktedirlerdir.”�BOA,�A.MKT.UM.,�No.�24,��TaburͲı�Tali’a�BinbaƔısı,�EsͲSeyyid�Ali�befik,�
(10.12.1874)�
23�“…mütecâvir�bulunan�Çarsancak�ve�Palu�ve�KiŒı�ve�Kemâh�ve�EŒin�ve�Arapkir�ve�ÇemiƔkezek�ve�Pertek�kaza�ve�
nâhiyeleri�ahâliͲi�mutî‘asından�senevî�kesim�nâmıyla�hâne�baƔına�birer�mikdâr�zehâyir�vesâ’ire�almak�gibi�birçok�
zulm�ve�beda‘atlar�ihdâs�ve�icrasıyla…”�BOA,�A.MKT.UM.,�No.24,��TaburͲı�Tali’a�BinbaƔısı,�EsͲSeyyid�Ali�befik,�
(10.12.1874).�Raporlarda�her�ne�kadar�“vergi”�denilmiƔse�de,�bir�edinimin�vergi�sayılabilmesinin�belli�Ɣartlara�
tabi�olduŒu�ve�bu�Ɣartların�oluƔmadıŒı�düƔünüldüŒünde,��bu�tür�ödemelerin�haraç�olarak�nitelenmesi�daha�
uygundur.���



belirtilmektedir.24 Bazen de muti ahaliye ait mallar gasp edilir ve belli bir haracın aúiret reisine 
verilmesi karúılı÷ında iade edilirdi. 

Aúiretlerin baskınlarında inançsal faktörlerin de rol oynadı÷ını söylemek mümkündür. 
1726 tarihli belgede, ùıh Hasanlıların Çemiúgezek’in Sünni olan ùakak nahiyesini bastıkları ve 
Kızılbaú seferinde ele geçirilen tutsakları ‘Acem erleri sizde ne gezer’ diyerek zorla ellerinden 
alıp, geri götürüp Kızılbaú’a(øran’a) teslim ettikleri anlatılmaktadır.25 20.yy baúında bile 
Erzincan, Ki÷ı ve Çarsancak taraflarına yapılan baskınlar, Kürt, Zaza veya Türkmen olmasına 
bakılmaksızın, genelde Sünni köylere yapılmaktaydı. Örne÷in ùadıllı ama Sünni olan Ohili 
Necip A÷a üzerine 1900’lerin baúında Désimli aúiretlerince defalarca baskın düzenlenmiúti 
(Yıldırım, 2008a). Çeúitli tarihlerdeki bu baskınlara ait arúiv vesikaları mevcuttur. Bu manada 
Désimli aúiretleri daha ziyade Ki÷ı ve Karakoçan köylerine baskın yapmaktayken ùıh 
Hasanlılar Çemiúgezek, E÷in ve Kemah taraflarına yapmaktaydı. Nazımiye yakınlarındaki 
Khal-Ferat köyünde bulunan bazı koç baúı mezar taúları buna delildir. Köylüler bunların, 
Karakoçan tarafındaki bir baskında kılıç darbesiyle ölen üç kardeúe ait olduklarını 
söylemektedir. Dersim’deki eski koç baúlı mezar taúlarına bakıldı÷ında ço÷unda kılıç, kama ve 
tüfek figürü çizilmiú olması da savaúçı karakterlerine ve çatıúmalarda öldüklerine delildir.   

 Elbette bu baskınlar sadece dıú çevredeki Sünni ahaliye karúı yapılmamaktaydı. 
Aúiretlerin kendi içinde de sayısız soygun vakası gerçekleúiyordu. 20.yüzyıla gelindi÷inde iç 
soygunlar gittikçe artmıútı. Aúiretler arası husumet ve kan davaları aslında iç soygunlar için bir 
gerekçe oluúturmaktaydı. Düúman aúiretler karúılıklı öç almanın ötesinde, her fırsatta bir birinin 
davarını gasp edip götürmeyi gelenekselleútirmiúti. Organize ve kalabalık çeteler daha ziyade 
çevre illere baskınlar yaparken, bireysel hareket eden úahıslar ve küçük guruplar komúu 
aúiretlere baskınlar yapmakta ve içerde gezen yolcuları soymaktaydı. Bu konuda onlarca 
anlatım ve arúiv belgesi mevcuttur. Bunlardan en çarpıcı olanı, iki keçinin çalınmasıyla 
baúlayan ve 1933 sonuna kadar sürüp toplamda kırk kiúinin ölümüyle sonuçlanan Alan-
Demenan aúiret kavgasıdır. Böyle bir ortamda bir yabancının Dersim’de tek baúına veya bir din 
adamını yanına almadan dolaúması fevkalade riskliydi (Antranik, 2012).    

Kritik soru, bu soygunların zaruretten mi yapıldı÷ı yoksa bunun bir meslek halini mi 
aldı÷ıdır. Bunun ayırımını yapmak elbette zordur. øktisat bilimine göre ihtiyacın sınırını 
belirlemek mümkün de÷ildir. Dersim ahalisinin fakr u zaruret içinde oldu÷u tartıúılmazdır fakat 
gasp edilen, genelde herkesin sahip oldu÷u hayvandır. Bu durumda gasp edilen hayvanın çeúitli 
ihtiyaçların temini için kullanıldı÷ını ve aslında yaúam için bir ihtiyat akçesi niteli÷inde 
oldu÷unu söylemek mümkündür. Burada kritik olan ve dikkat edilmesi gereken olgu, bu tür 
soygunların bazı yörelerde gelenekselleúti÷idir. Örne÷in Seyit Rıza’nın ye÷eni Rehber, sık sık 
Çemiúgezek köylerine baskın yaparak oraların malını götürmekteydi. Rehber’in durumu 
çevresindeki ailelerin durumuyla mukayese edildi÷inde aslında göreli olarak daha iyiydi. Buna 
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ra÷men soygunlara baúvurması, bu iúi bir meslek haline getirdi÷ine ve zenginleúme aracı olarak 
gördü÷üne iúarettir. Di÷er yandan düzenli olarak Ki÷ı ve Erzincan’a baskınlar yapan Haydaranlı 
Hıdır A÷a (Xıde Ale øsme), bulundu÷u mevki ziraata elveriúsiz ve yanında çok sayıda firariyi 
barındırmak zorunda oldu÷u için soygunları yapmak zorundaydı. Aksi taktirde geçim sorunu 
ile karúı karúıyaydı. “Kol” adı verilen ve en iyi organize olmuú çete, Hıdır A÷a’nın çetesiydi. 
Firariler, kaçaklar ve kan davalılar genelde Hıdır A÷a’nın yanına sı÷ınırdı. Bazen on-on beú 
kiúiyi bulan ve iyi silah kullanan kiúilerden mürekkep çetesiyle Hıdır A÷a, Ki÷ı, Tercan ve 
Erzincan köylerine baskına giderdi. Erzurum Valisinin 5 Temmuz 1890 tarihli telgrafına göre; 
yüzlerce úahsın Kuziçan’ın ùıhköy deresinde kol kol çeteler tertibiyle Tercan köylerine 
tasallutta bulundukları Tercan kaymakamlı÷ınca kendisine bildirilmiú ve Erzurum’dan 
jandarma sevk edilmiúti. Valiye göre bu úahıslar her yaz mevsiminde bu uygunsuzlu÷u 
yapmaktaydı.26  

Baskınlarda genelde hayvan gasp edilir, fırsat oldukça evlerden baúka mallar da alınırdı. 
Baskınlara bizzat katılmıú ve 1938’de otuz yaúlarında olan Hıdır A÷a’nın akrabası Ali O.’ya 
sordu÷um “Herkesin yeteri kadar davarı varken neden bu baskınlara giderdiniz? øhtiyacınız mı 
vardı?” úeklindeki soruma verdi÷i yanıt ilginçtir: “O zaman belli aralıklarla bu baskınlara 
gidilirdi. Nasıl ki úimdi insanlar bir yere kazanca gidiyorsa, biz de öyle, adeta kazanç elde 
etmeye giderdik.” “Hiç Alevi köylerine de baskın yaptı÷ınız oluyor muydu?’ soruma ise, 
“Hayır, Alevi köylerine dokunmazdık” yanıtını vermektedir.27 Fahri Do÷an ise “Herkesin yeteri 
kadar davarı varken neden soygun yapılmaktaydı?” soruma, “O zaman kim soygun yaparsa 
yi÷it oydu. øhtiyaç olması úart de÷ildi. Bunu bir úecaat örne÷i olarak yapmaktaydılar” yanıtını 
vermektedir. Birçok Dersimli yaúlı benzer görüúleri dile getirmektedir. Özellikle 20.yüzyıl 
baúındaki soygunların bir yaúam biçimine dönüútü÷ünü, ilk dönemlerde zaruretten ötürü 
yapılanın zamanla gelenekselleúti÷ini söylemek mümkündür. Bu da beraberinde yeni bir 
kültürel anlayıú geliútirmekteydi; iyi silah kullanan, adam öldüren ve baúarılı soygunlar yapan 
kiúi toplum nezdinde itibar kazanmaktaydı. 

Dersim’in Ekonomik Potansiyeli  

Désim ve Ducik da÷larının iki temel potansiyel zenginli÷i mevcuttu. Bunların birisi yer 
altı kaynakları olan madenler ve tuzlalar, di÷eri ise yer üstü kayna÷ı olan ormanlardı. Madenler 
klasik ça÷da üretime açıkken son yüz yıllarda neredeyse hiç faaliyet göstermemiú, 19.yüzyıl 
sonunda ise tamamen terkedilmiúti. Örne÷in 1572 tarihli bir kayıtta Havikpah dolayında altın 
ve gümüú madeninin oldu÷u ve Sa÷man sancakbeyi Keyhüsrev’in bu madeni iúletmeye talip 
oldu÷u görülmektedir (Ünal, 1999: 30). Kırmızıda÷ ve Halbori civarında iúletilmiú olan iki 
maden oca÷ının ma÷araları bu gün hala bellidir ve yöre insanı tarafından da bilinmektedir. 
Maden potansiyelini en iyi bilen Ermenilerdi ama bölgedeki aúiret baskısından ve devlet 
otoritesinin yoklu÷undan ötürü iúletememekteydiler.28  Tanzimat’ın ilanından hemen sonra 
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Dersim da÷larında külliyetli maden oldu÷u rapor edilmiú ve bunun iúletilmesi için bir takım 
muayene ve iúlemlere giriúilmiúse de29 her hangi bir imtiyazın verildi÷ine rastlanılmamıútır. 
1890’lara gelindi÷inde, hazırlanan raporlarda gene maden varlı÷ına dikkat çekilmiú ve bu 
madenlerin numunesinin takdim kılındı÷ı, iúletilmesi halinde devletçe hayli fayda elde 
edilece÷i belirtilmiútir.30 Sonuç olarak 19.yy’a gelindi÷inde Dersim’deki maden 
potansiyelinden ne Dersimliler yararlanmaktaydı ne de devlet bu madenleri iúletebilecek 
kudrete sahipti.   

 Dersim’in di÷er potansiyel zenginli÷i ise Pülümür bölgesindeki tuzlalardı. ølçede A÷a 
ùenli÷i, Kimsor, Xiver, Göneli gibi çok sayıda tuzla mevcuttur. Tuzlaların Tuz Nizamnamesine 
uygun olarak ihale edilmesi gerekirdi. Fakat bazı dönemlerde ihalesiz ve bölgedeki ùah 
Hüseyin Bey ailesi gibi nüfuzlu ailelerce iúletildi÷i ve çıkan tuzun piyasa fiyatının altında 
satıldı÷ı görülmüútür. 1862 yılındaki tuz hasılatı 273 tondur31  fakat Göneli memlehasından 17 
ton, ve Xiver Memlehasından da müteahhit ve adamlarınca yaklaúık 22 ton tuz çalınmıútır. 
Devlet bu duruma engel olmak için çeúitli tedbirler ve yasaklamalara baúvurmuútur.32 Tuz 
sirkati çok sık úikâyet konusu olmaktaydı. Örne÷in 1890’da A÷a Memlehasından birkaç yüz 
kıyye tuz sirkat edilmiú33, Kimsor Memlehasından tuz sirkat eden yirmi otuz nefer ele 
geçirilmiúti.34 ølginç olan; gece tuz çalanların, di÷er gün tespit edilip sıkıútırıldıklarında, “tuz 
bizimdir, hanelerimiz için biraz tuz aldık” diye karúılık vermeleridir. Gasp edilen tuz talep 
edildi÷inde ise memurları Dersim içine götürüp, Dersaadet’de mahpus olan yakınlarının serbest 
bırakılması karúılı÷ında ancak kendilerini salıvereceklerini söylemiúleridi.35 Kısacası Dersimli, 
bölgenin kaynakları üzerinde kendisini hak sahibi görmekteydi ve bir yabancının bu kayna÷a 
sahip olmasını kabul etmiyordu.  

 økinci kuúaktaki aúiretler, katırlar ile bu bölgeden tuz taúımakta ve bunu civardaki 
aúiretlere, özellikle Mazgirt köylerine satmaktaydı. Bunların baúında ise Alan Aúireti 
gelmekteydi. Haydaran aúireti Pülümür tuzlalarına daha yakın oldu÷u halde, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında kendileri gitmeyip tuzu Alanlardan alıyordu. Çünkü bir defasında tuz getirmeye 
gittiklerinde Askireg tarafında baskına u÷ramıúlar ve bir adamını kaybetmiúlerdi.36 Alanlar ise 
daha organize ve kalabalık halde gidiyorlardı. Esasen Alanlar bölge ticaretini de büyük ölçüde 
kontrol ediyorlardı. Birinci kuúaktaki Haydaran ve Demenan gibi aúiretlerden hayvansal 
ürünleri satın alarak bunu Mazgirt ve Harput’a götürüp satmakta, karúılı÷ında halkın ihtiyaç 
duydu÷u melbûsat gibi malları getirmekteydiler. Bu ticaret riskleri de içinde barındırmaktaydı.  
Alanlı Mıle Hüseyin yaúamı boyunca ticaretle u÷raúmıú bir insandı. On-on beú katırlık 
kervanlar oluúturarak ve birçok kiúiyle Harput’a gidip geliyor, insanları ticarete teúvik ediyordu. 
Aúiret kavgasına karúı çıkıyor, kendi aúireti Demenan aúiretiyle kan davalı oldu÷u günlerde bile 
Demenanların içine gidip hayvansal ürün topluyordu. øyi derecede okuma yazma bilen bu 
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de÷erli úahıs ne yazık ki 1928 Temmuz ayında 73 yaúındayken, Harput’a gidiúinde Pertek 
yakınlarında, øksorlu eúkıya tarafından yolu kesilerek katledildi ve katırları gasp edildi. Bu tür 
hadiselerden dolayı kolay kolay kimse Harput’a gidip mal getiremiyordu.37       

 Dersim’in di÷er önemli bir zenginli÷i ise ormanlarıydı. Orman Çarsancak ve Harput 
bölgesi için hayati önemdeydi. Özellikle Keban Maden-i Hümayunu’ndaki gümüú madenine 
odun kömürü gereksinimi çok yüksekti. Yüz yıllarca Çarsancak reayası Keban madenine odun 
kömürü taúıdı÷ı için, Çarsancak bölgesi adeta a÷açsız ve çıplak kalmıútı. Dönem dönem Désim 
içlerinden de odun kömürü taúınsa da, Mazgirt’e yakın olan Pah, Türüúmek ve Hozat bölgesiyle 
sınırlı kalmıútı. Örne÷in ùıhmamedanlı Mankulio÷lu nam úahıs, Pah civarındaki kömür 
sevkiyatını idare etmekteydi. Fakat Suro÷lu Hasan A÷a’nın Mankulio÷lu’nu katletmesi ve 
arazilerine el koyması üzerine bu bölgeden giden kömür de sekteye u÷ramıútı. Kömür genelde 
Munzur nehri yoluyla ve keleklerle taúınmaktaydı. 1775 tarihinde Mazgirt ve Désim 
da÷larından çıkarılıp Munzur suyu ile taúınarak Murat suyuna ulaútırılan ve buradan da Keban 
madenine götürülen kömürün taúınması için reayaya acilen bin adet tulum verilmesi hususunda 
maden eminine bir emirname gönderilmiúti. 1840 yılında aynı emrin tekrarlandı÷ı 
görülmektedir.38 

 ødareciler, Dersim’deki odun ve kütükten yararlanmak konusunda birçok giriúimde 
bulunmuúlarsa da asayiú sorunundan ötürü bunu baúaramamıúlardı. 1890’larda ùakir ve Zeki 
Paúalar da bu konu üzerinde durmuúlar, Dersimlilerin odun ve kereste götürüp satmaları için 
acilen yolların yapılması gereklili÷ine vurgu yapmıúlardı. Paúalara göre bu odun ve kereste 
iúiyle meúgul olmak, Dersimlileri úekavetten uzaklaútıracak ve çalıúmaya sevk edecekti.39 øç 
Dersim’de ise böyle bir fikir söz konusu de÷ildi. Dersimliler ormandan sadece hayvancılık ve 
yakacak bakımından yararlanıyorlardı. Öyle ki Çarsancak civarında yakacak oduna ihtiyaç çok 
yüksekken øç Dersim’de kimse kıúa hazırlık için dahi odun toplamaya gerek duymuyordu. 
Çarsancaklı yakacak için tezek kullanırken, Désimli asla tezek kullanmazdı. 

 

Dersim’de A÷alık Kavramı 

 Sivas yöresinde kullanılan “dört keçili Kürt a÷ası gibisin” deyimi, bir keçiye daha sahip 
olan Kürt köylüsünün kendisini a÷a sanmasına atfen söylenmiútir. Dersim’deki a÷alık da her 
halde di÷er köylülerden birkaç keçisi veya birkaç dönüm arazisi fazla olanın nail olaca÷ı 
mertebeydi. A÷alık, topra÷a sahip olmak veya devlet adına topra÷ı tasarruf etmekle ve tarımsal 
hasıladan alınan payın de÷eriyle ölçülür. øç Dersim’de, Anadolu’nun di÷er yerlerindeki gibi bir 
a÷alık hiçbir zaman söz konusu olmadı. Üçüncü kuúakta ise gerçek bir a÷alık söz konusuydu. 
Osmanlı’dan süregelen yurtluk-ocaklık imtiyazına sahip Çemiúgezek ve Çarsancak beyleri 
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geniú ve verimli arazilere sahipti. Yanlarında çalıúan ve topra÷ı iúleyen yüzlerce maraba ve ırgat 
ise tamamen mülksüzdü ve a÷anın her tür zulmüne boyun e÷mek zorundaydı. Bunların bir kısmı 
da zaten øç Dersim’den kaçmıú veya kovulmuú ailelerdi. øç Dersim’de ise durum farklıydı. 
Désim ve Thujik da÷ları her ne kadar imparatorlu÷un sınırları içindeydiyse, devlet di÷er 
yerlerde uyguladı÷ı toprak rejimini buraya tatbik edemiyordu. Bu da aslında ekilebilir arazinin 
kıtlı÷ından kaynaklıydı. Aúiretlerin elinde kalan øç Dersim’de esasen tam manasıyla bir özel 
mülkiyet söz konusuydu. Arazinin her parçası ve üzerindeki her a÷aç sahiplenilmiúti. Yüzyıllar 
evvel bir aúiret efradının yerleúti÷i mıntıka, zamanla nesiller arasında miras yoluyla paylaúılmıú 
ve nüfus arttıkça mülk üzerindeki özel tasarruf güdüsü de derinleúmiúti. 19.yüzyıldan 
baúlayarak artan nüfusu beslemek için ormanlar açılarak yeni tarım alanları oluúturulmuú, 
ayrıca yükseklerdeki araziler de tarım için kullanılmıútı. Yüksek ve yamaçlarda daha fazla emek 
harcanarak daha az ürün elde edilmekteydi. Köylünün aúar vergisinden vareste olması, azalan 
marjinal verimlili÷i bir nebze telafi ediyordu.    

øç Dersim’de nüfus artıúı sonucu kiúi baúına düúen ekilebilir arazi miktarı sürekli 
düútükçe, arazisi yetersiz olan aileler arazisi fazla olan ailelere ait araziyi bazı úartlar dairesinde 
ekmekteydi ve bunlara maraba denilmekteydi. Bu durumda tohum arazi sahibine aitti. Çift 
öküzünün kime ait oldu÷una göre ise hasılat farklı bölüúülürdü. Çift öküzü ve tohum toprak 
sahibine ait olursa hasılatın dörtte biri�marabaya; çift öküzü marabaya ait olursa üçte biri 
marabaya verilirdi. 1940’lardan sonra bu bölüúüm; çift öküzünün marabaya ve tohumun arazi 
sahibine ait oldu÷u úartlarda % 50 úeklinde de÷iúime u÷rayacaktı. Dolayısıyla bölüúümden daha 
fazla pay alan toprak sahibinin elinde bir ürün fazlası oluúmaktaydı ki bu fazla son derece 
önemliydi. Bu fazla, a÷alı÷a giden yoldaki taúları da döúemekteydi. Özellikle 20.yüzyıl baúında 
artan nüfusun da etkisiyle açlık çeken insanlar, sadece karınlarını doyurmak karúılı÷ında bu 
küçük a÷aların günlük ev iúlerini görmekteydi. Gene kıtlık dönemlerinde elinde ürün fazlası 
olan úahıslar büyük rant elde ediyorlardı. Örne÷in1917 yılında bölgede çok büyük bir açlık baú 
göstermiúti ve bir teneke bu÷daya karúılık bir dönüm araziye sahip olanlar vardı (Yıldırım, 
2008b). Dolayısıyla kiúi aúiret reisli÷inden a÷alı÷a ve a÷alıktan beyli÷e do÷ru yol aldıkça, 
maiyetindeki mülksüz maraba, ırgat, çoban ve zanaatkâr da artmaktaydı. 

Aúirette herkes akrabalık ba÷ıyla birbirine ba÷lıydı. Topraksız olup ileri gelen ailelerin 
yanında ırgat ve çobanlık yapanlar ise, ya baúka bir aúiretten kaçıp gelmiú sı÷ınmacılar ya da 
sayıları azalmıú olan Ermeni aileleriydi. Sözlü anlatımlar 19.yüzyıl sonunda, ikinci kuúak 
Dersim’de hemen her köyde, zanaat ve çobanlıkla meúgul ama mülksüz Ermenilerin oldu÷unu 
göstermektedir. Birinci kuúakta ise bunların sayısı yok denecek kadar azdı. Ermeniler aynı 
zamanda dıú çevre ile de iliúkileri sa÷layan kiúilerdi ve üçüncü kuúakta yo÷unlaúmıúlardı. Aúiret 
reisleri himaye etti÷i Ermeniler vasıtasıyla Çarsancak ve Harput’tan ihtiyaçlarını temin 
ediyorlardı. Dolayısıyla aúiretler içindeki Ermeniler mülksüz olsa da, aúirete nesep ba÷ıyla ba÷lı 
olan her ailenin özel mülkü vardı.� 

Selçuklu döneminden baúlayarak 19.yy’a gelinceye de÷in toprak üzerindeki tasarruf, 
ancak devletin verdi÷i imtiyazlar nispetinde gerçekleúmiútir. Çok çeúitli toprak rejimleri 
uygulansa da, özel mülkiyetin oluúma(ma)sı, tarımsal iúletmelerin belli bir ölçe÷in altına 
düúecek biçimde parçalanmaması ve ürün fazlasının belli kiúilerin elinde toplanması hep 
devletin verdi÷i izinler dahilinde mümkün olmuútur. Désim ve Thujik bölgesinde ise hem 



tarıma elveriúli arazilerin kıtlı÷ından ötürü, hem de arazinin zorlu úartlarından ötürü devletin 
burada denetimi sa÷layamaması sonucu toprak a÷alı÷ı oluúmamıútır. Çarsancak bölgesindeki 
a÷a ve beyler ise Yavuz Sultan Selim zamanından beri kendilerine verilen imtiyazlar 
neticesinde köylünün ürün fazlasına el koymakta, yalnız geçimlik düzeyde ürün 
bırakmaktaydılar. øç Dersim’e do÷ru gidildikçe daha ba÷ımsız yaúayan bir halkın varlı÷ı ve 
daha zayıf bir a÷alık rejimi söz konusuydu. Fiili manada øç Dersim’de a÷alık sisteminden de÷il 
ancak aúiret reisli÷inden söz edilebilirdi.    

A÷alı÷ın önemli bir kriteri de aile reisinin günlük çalıúmalara katılıp katılmadı÷ı ve 
hiyerarúinin olup olmadı÷ıdır. E÷er a÷a veya bey, kâhya istihdam edip maraba ile do÷rudan 
muhatap olmuyor ve üretime de kendisi bizzat katılmıyorsa, gerçek bir a÷alıktan söz edilebilir. 
Oysa øç Dersim’de bu türden a÷a yok denecek kadar azdı ki bunlardan biri de Çukur a÷alarıydı. 
økinci kuúakta yaúayan bu aile Dersim’deki belli baúlı varlıklı ailelerden olup, ùah Hüseyin Bey 
ailesiyle de dünürdü. Arazileri Çukur köyüyle sınırlıydı ve yanlarında bazı Ermeni aileler ile 
mülksüz aileler vardı. Aile reisleri aúiret içindeki sorunlarda baúvuru merciiydi fakat hakem 
rolünde olsalar da yaptırım güçleri yoktu. Oysa gerçek a÷alık sisteminde tek söz sahibi a÷a ve 
beydi.  

Pülümür’deki ùah Hüseyin Bey ailesinin 1860-80 dönemindeki reisi olan Hüseyin Bey 
kaymakam oldu÷u dönemde devletin verdi÷i yetkiyi suistimal ederek civardaki tüm arazileri 
köylülerin elinden almıútı. Hakkında onlarca úikâyet yapılmıú ve davalar açılmıútı. 20.yüzyıl 
baúına gelindi÷inde, ùah Hüseyin Bey ailesinin 366 köyü(mezra) oldu÷u tüm Dersimlilerin 
dilindeydi.�Devletin verdi÷i yetkileri kullanarak ancak bu kadar araziye malik olunabilirdi. 
Çarsancak beylerini hariç tutarsak bu aile Dersim’deki tek derebeyi ailesiydi. ølginç olan úudur 
ki onca úikâyete ra÷men devlet bu ailenin Dersim aúiretleri üzerindeki nüfuzundan yararlanmak 
için iúbirli÷ine devam ederek Hüseyin Bey’e kaymakamlık, o÷lu Haydar Bey’e mir-i miranlık 
rütbesi tevcih etmiúti40. A÷alar ve beyler devlete hizmet etti÷i sürece sorun olmamıú, devletin 
aleyhinde bir tehdit unsuru görüldüklerinde ise tasfiye edilmiúlerdi. Problem köylünün 
sömürülmesi de÷il, devletin bekası sorunuydu. Hakkı Naúit Ulu÷ gibi genç Cumhuriyet 
kadrolarının a÷alı÷a ve derebeyli÷e karúı hazırladıkları raporlar ne yazık ki sadece Dersim’i 
haklamanın gerekçesi olmuútur (2009). Göktepe’de mukim Çarsancaklı Ahmet Beyin ahaliye 
yapmadı÷ı zulüm kalmamıúken41 1938’de kendisine dokunulmamıú, hatta Yüzbaúı Burhan Bey 
millet kıyımdan geçirilirken Ahmet Beyin evinin damında oturup kendisiyle oyun oynamıútır. 
Devlet aleyhinde hiçbir eylemde bulunmamıú ve aksine 1937’de Sinan Tepe’deki ordu 
karargâhında komutanların yanında bir ay bulunmuú olan Çukur a÷alarından Süli A÷a ve 
kardeúleri ise, tüm ailesiyle tek fert kalmayacak biçimde Mazgirt’te yok edilmiútir. Çarsancak 
beyleri her türlü fenalı÷ı yapmakta, birbirlerine karúı katl ve gasp suçları iúlemekte ve bu fiilleri 
Dersim rüesasına mâl etmekteyken Dersim rüesası devlet nezdinde kendisini ifade edebilecek 
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40�bah�Hüseyin�Bey’in�oŒlu�Mustafa�Bey,�beyh�Sait�isyanında�tarafsız�kaldıŒı�için�1927�baƔında�Kastamonu’ya,�
1938’de�ise�aileye�artık�ihtiyaç�kalmadıŒından,�tüm�aile�batıya�sürgün�edilmiƔti.�
41�2012�yılında,�Mazgirt�yakınlarındaki�Havsik�(BöŒürtlen)�köyünde,�Mustafa�Kargın�ile�görüƔmüƔtüm.�2013�
yılında�vefat�ettiŒini�duyduŒum�Kargın�yaklaƔık�doksan�yaƔında�ve�âmâydı.�Aslen�KırŒan�aƔiretine�mensuptu�ve�
dedesi�zamanında�ÇarsancakͲGöktepe�beylerinin�yanına�göç�etmiƔlerdi.�Göktepeli�Ahmet�Bey’in�köylünün�
elindeki�fazla�buŒdayı�zorla�elinden�aldıŒını,�karƔı�çıkan�olursa�köyden�kovduŒunu�anlatmaktadır.��Bu�tür�olayı�7ç�
Dersim’de�görmek,�aŒanın�karakterinden�ziyade�mülkiyet�iliƔkisinden�dolayı�mümkün�deŒildi.�



araçlardan yoksundu. Bu durumu namuslu bazı idareciler raporlarında dile getirmiúlerdir. 
Örne÷in Fazıl Paúa úöyle yazmaktadır; “Maamafih buralarda bir kaide daha vardır ki herhangi 
bir kazada bir hırsız zuhur etse ve birinin malını vursa veya alsa behemehal ismi Dersimli 
olacaktır.” (Gündo÷du ve Genç, 2013: 56). Gene 1895 tarihinde Mutasarrıf ùükrü kaleme aldı÷ı 
raporunda, Çarsancak beylerinin yaptı÷ı fenalıklara açıkça de÷inmiútir.42 Bu tek yanlı iúleyen 
yalan ve iftira faaliyetine dair çok sayıda arúiv belgesi mevcuttur ve ileride bu konu üzerinde 
çalıúılacaktır.  

 Sonuç  

1848 yılından önce Désim ve Dücik diye bilinen engebeli�co÷rafya, sahip oldu÷u co÷rafi 
zorluklardan dolayı her dönemde idarecilerin baúını a÷rıtmıútır. øktidarın baskısından kaçanlar 
bu co÷rafyaya sı÷ınmıú ve burada kendilerine yaúam alanı yaratmıúlardır. Bu co÷rafyada tam 
manasıyla denetim sa÷layacak askeri operasyonların maliyeti çok yüksek oldu÷undan, 
iktidarlar buraya büyük ölçekli operasyonlar yapmaktan kaçınmıú, belli köylere yapılan 
hareketler de hep erken bitirilip geri çekilme sa÷lanmıútır. Bu mücadele 1938 yılında adeta 
yüzyılların intikamını acı biçimde alırcasına devletin galibiyeti ile sonuçlanmıútır. 

18. ve 19.yüzyıllarda aúiretler yerleúti÷i da÷lık bölgede devlete karúı her türlü 
mükellefiyetinden uzak kalmıúlar ve zamanla nüfusları arttıkça muti reayayı bölge dıúına 
sürerek mülklerine el koymuúlardır. Bununla beraber aúiretler arası mücadele ve ba÷ımsız 
hareket etme güdüsü, co÷rafyada tek hâkim gücün do÷masını engellemiú, birlik 
sa÷lanamamıútır. Fakirlik ve hayatta kalma kaygısı hem içeriye hem de dıú beldelere karúı 
soygun ve baskın vakalarını arttırmıú, bu baskın ve soygunlar zamanla süreklilik arz edip bir 
alıúkanlık halini almıútır. Gerek devletin toprak rejimine tabi olmamaları gerekse aúiret iliúkileri 
gibi úartlar tarıma elveriúli arazinin kıtlı÷ıyla birleúince, güçlü derebeylerin çıkmasına imkân 
vermemiútir. Buna karúılık her aúiret kendi reisine tabi olmuú ve bu reisler devlet tarafından a÷a 
diye tanımlanarak tüm kötülüklerin müsebbibi olarak görülmüútür. Tarıma elveriúsiz co÷rafya 
ve asayiúsizlik yüzünden ticaret a÷ı geliúmemiú, yer altı ve yer üstü kaynaklarından 
yararlanılamamıútır. Böylece, Dersimlinin zaruretten dolayı baúvurdu÷u yöntemler, kendisinin 
fakirli÷in kısır döngüsünden çıkmasını engellemiútir. Tüm fakirli÷ine ra÷men Dersimli 
da÷larda özgürce dolaúmayı, Çarsancak ve Karaçor’daki beylerin himayesinde maraba olmaya 
tercih etmiútir. Dersimli için silah kuúanmak, öç almak, kola gitmek erdemli eylemler iken, 
mülksüz olarak beylerin himayesinde yaúamak hakir görülmüútür. Bu nedenle Dersimli için 
“herkes a÷ae çe huyo/herkes evinin a÷asıdır” sözü a÷alı÷a bakıúını özetledi÷i kadar, 
özgürlü÷ünü de ifade eden bir deyim olmuútur.  
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