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Antropolojik Bir Yaklaşım





Bu kitap, Dersim inancının iyi bir üyesi olan 
babam Seydewrêş’e ve bu çalışmayı yapabilecek 

boyuta gelmemin “Yol”unu açan ve buna inanmamı 
sağlayan ışık olan ağabeyim Seyfettin Deniz’e 

ithaf edilmiştir.
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TEŞEKKÜR

Bu çalışma doktora tezime dayanmaktadır. Hemen tüm çalış-
malarda olduğu gibi, özellikle de doktora tez çalışmaları çok 
fazla sayıda insanın desteği ve emeği ile ortaya çıkar. Bunların 
en başında, başından beri kendimi ve yaptığım çalışmanın de-
ğerli ve önemli olduğunu hissettiren, önünü açmaya çalışan, 
kapsayıcılığı, çalışma süresince desteğiyle sevgili hocam Prof. 
Dr. Akile Gürsoy gelir. Kendisine büyük teşekkür borcum var-
dır. Keza gerek derslerde, gerekse tez jürisinde olduğu süreç-
te, bir akademisyen olarak farklı fikirlere yaklaşmadaki tavrın-
dan, özellikle çalışmayı eleştirirken bile öğrenciyi cesaretlendi-
ren tutumuyla, benim açımdan çok değerli katkılar sunan ho-
cam Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’e çok teşekkür ediyorum. Tez 
jürimdeki eleştirileriyle destekleyen, katkı sunan, insana her 
zaman algılarını çok yönlü tutmayı gösteren Prof. Dr. Nükhet 
Sirman’a çok teşekkür ediyorum.

Bu çalışmada hem manevi, hem de çizimleriyle teknik deste-
ğini sunan çok sevgili kardeşim Hüseyin Deniz’e çok teşekkür 
ediyorum. Çocukluğumdan beri bana kaynak olan, tezde de en 
sık başvurduğum kişi olan sevgili annem Fatma Deniz’e çok te-
şekkür ediyorum. Bu süreçte yükümü hafifleten ablam Gülse-
ven Deniz’e çok teşekkür ediyorum.
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Düşünsel, duygusal ve teknik açıdan her zaman yanımda 
olan sevgili arkadaşım Nurdan Türker’e çok teşekkür ediyo-
rum. Okuyup eleştrilerini sunan arkadaşım Mustafa Gürbüz’e 
ve Mazgirt’teki aşiret ve ocaklarla ilgili çalışma süresince des-
tek sunan Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel’e çok teşek-
kür ediyorum.

Bu çalışma esnasında beni destekleyen, bana kaynaklık eden, 
özellikle Dersim’deki kültürel akışı sağlayan herkese çok teşek-
kür ediyorum. Onlarsız bu çalışmanın tamamlanması müm-
kün olmayacaktı.

Bu çalışmada adı geçenler, hata ve eksikliklerimden sorumlu 
değiller. Adı geçen kişilerin benimle aynı görüşü taşıdıkları an-
lamına gelmez. Bu çalışmadaki tüm sorumluluk şahsıma aittir.

Önemli not: Bu çalışmada inanç içindeki kişilere Baba/Bawa, 
Hz. gibi unvanlar kullanılmamıştır. Bunun sebebi, inancın esa-
sında böyle hitapların olmayışıdır. Dersim inancı, bir sevgi 
inancıdır. Ne Xwadê/Tanrı’dan ne de Xızır, Dızgun, Mızur ve 
diğer kutsal kişi ve kişiliklerden korku ile bahsedilmez. Onla-
rı, yanıbaşlarında zor durumda uzanıp elini tutabilecekleri var-
lıklar olarak düşünürler. Çalışma içinde de vurgulandığı gi-
bi gerektiğinde onlarla şakalaşılır gibi, bazen kendileriyle kav-
ga eder gibi konuşulur ama her zaman sevgiyle anılırlar. Ken-
dileriyle, bu kutsal kişilikler arasına hazret, baba vs. gibi me-
safe açıcı tabirler kullanmazlar. Bu nedenle bu çalışmada bun-
lar kullanılmamıştır zira bunları kullanmamak saygısızlık de-
ğil, tam tersine inancın ve o inanca saygının bir gereğidir. Aynı 
gerekçe ile peygamber ve ailesinin üyeleri için de Hz. Ali, Hz. 
Fatma, Hz. Hasan ve Hüseyin ya da Hz. Muhammet tabirleri de 
kullanmamıştır. Hem Dersim kutsal kişilikleri ile aralarında bir 
önem hiyerarşisinin oluşmaması ve hem de inanç içinde onla-
ra da genellikle isimleriyle ve sevgi ile söz edilmesinden dolayı 
çalışmada kullanılmamıştır.




