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TUNAYA, Tarýk Zafer
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TUNCELÝ

Doðu Anadolu bölgesinde þehir
ve bu þehrin

merkez olduðu il.˜ ™

Doðu Anadolu bölgesinin dört bölümün-
den biri olan Yukarý Fýrat bölümünde Fý-
rat nehrinin kollarýndan Murat suyuna ka-
vuþan Munzur çayý ile Pülümür çayýnýn bir-
leþtiði yerin yakýnýnda kurulmuþtur. Deniz
seviyesinden 970 m. yükseklikteki Tunce-
li, tarihî geçmiþi olmayan, temeli Cumhuri-
yet döneminde atýlan bir þehirdir. 25 Ara-
lýk 1935 tarihinde kabul edilen 2885 sayýlý
yasa ile (Düstur, Üçüncü tertip, XVII, 171)
Tunceli adlý yeni bir vilâyet kurulmasý ka-
rarlaþtýrýlýp bu vilâyete merkez aranýrken
o tarihe kadar hemen hemen boþ kalan
ve yakýnýnda Mameki adlý bir köy bulunan
alan þehir için seçildi. Bu yerin seçilmesin-
de baþlýca etken Pülümür çayý vadisini iz-
leyerek gelen, Erzurum’u Elazýð ve Malat-
ya gibi merkezlere, bunlarýn aracýlýðýyla
Erzurum’u Akdeniz kýyýsýnda Ýskenderun
Limaný’na baðlayan yol üzerinde bulun-
masýdýr. Þehrin çekirdeðini oluþturan Ma-

meki köyünün ne zaman ortaya çýktýðý
hakkýnda bilgi yoktur. Köyün adý, XX. yüz-
yýlýn baþlarýna ait R. Kiepet haritalarýnýn
Erzurum paftasýnda yer almakta, fakat
bu köy günümüzde Tunceli’nin bulundu-
ðu yerde deðil yanlýþlýkla 9-10 km. kadar
güneyde gösterilmektedir (R. Kiepet de
Mameki isminin yanýna bir soru iþareti koya-
rak köyü yerleþtirdiði yerden emin olmadýðýný
belirtmektedir). Mameki köyünün tarihi bi-
linmese de köyün içinde yer aldýðý yörenin
tarihi, eskiden bu havalide olup sýnýrlarý
günümüzdeki Tunceli ilinin sýnýrlarýna ta-
mamen uymayan Dersim’in tarihine pa-
ralellik gösterir (bazan sancak, bazan vilâyet,
bazan kaza durumunda olan ve sýnýrlarý her dö-
nemde deðiþen, merkezi Hozat’ta bulunan bu
idarî birim, bir kýsým yayýnlarda yanlýþlýkla kay-
dedildiði gibi Tunceli isminin karþýlýðý deðildir ve
Tunceli adý yerine kullanýlamaz), Yörede yapý-
lan araþtýrmalar sonucunda höyüklere ve
tarih öncesi yerleþmelere tanýklýk eden
çok sayýda maðaraya rastlanmasý iskân
tarihinin çok erken baþladýðýný ortaya koy-
maktadýr. Höyüklerde gerçekleþtirilen ka-
zýlarda Tunç çaðýna ait bilgilere tesadüf
edilmiþtir.

Murat suyu ile Karasu (Fýrat) arasýnda
kalan bu yöre milâttan önce 2000’li yýllar-
da Ýþuva adýyla bilinmekteydi. Hurriler’in
yörede kurduðu Ýþuva Krallýðý’nýn Hititler’-
le mücadelesi sonunda burasý milâttan ön-
ce 1600’lü yýllara doðru Hitit egemenliðine
geçti. Ardýndan Urartular’ýn hâkimiyetine
girdi ve Urartu Devleti’nin batýdaki en uç
kesimini oluþturdu. Milâttan önce VII. yüz-
yýlda Medler’in ve VI. yüzyýlda Persler’in
egemenliðinin ardýndan Makedonya Kralý
Ýskender’in eline geçti. Ýskender’in halef-
lerinin hâkimiyeti esnasýnda zaman za-
man Kapadokyalýlar’la Selevkoslar arasýn-
da el deðiþtirdi. Bu dönemi Roma ve Ro-
ma’nýn ikiye ayrýlýþýndan (395) sonra Doðu
Roma (Bizans) dönemi izledi. Bizans devrin-
de Sâsânîler ile Bizans arasýnda sýk sýk el
deðiþtiren yöreye Dersim (Farsça Der-sîm
“gümüþ kapý”) adýnýn bu dönemde veril-
diði tahmin edilmektedir.

Dersim yöresi Hz. Ömer zamanýnda 639
yýlýnda Doðu ve Güneydoðu Anadolu’nun
birçok yeri gibi müslüman Araplar’ýn eli-
ne geçti. Fakat bu hâkimiyet kýsa sürdü.
Müslümanlarla Bizans arasýnda da birkaç
defa el deðiþtirdi ve 1071 Malazgirt zafe-
rinden itibaren Türkler’in kontrolü altýna
girdi. Bir ara Bizans kumandanlarýndan
Ermeni asýllý Philaretos Brakhamios yöre-
ye egemen oldu. Ancak buna Harput mer-
kezli Çubukoðullarý Beyliði’nin kurucusu

Doktorasýný tamamladýktan sonra kad-
rosu Umumi Amme Hukuku Kürsüsü’ne
nakledildi. 1948’de Âmme Hukukumuz
Bakýmýndan Ýkinci Meþrutiyet’in Fikir
Cereyanlarý baþlýklý doçentlik tezini ha-
zýrladý ve 1950’de doçent oldu. Doçentlik
çalýþmasý, Peyami Safa’nýn Türk Ýnkýlâ-
býna Bakýþlar (1938) adlý kitabýnýn ardýn-
dan yaygýn biçimde tartýþýlmaya baþlanan,
1908 sonrasý Osmanlý düþünce tarihi ko-
nusunda kaleme alýnmýþ ilk kapsamlý ça-
lýþmadýr. Teksir halinde az sayýda kopyasý
yapýlan eser basýlmamýþ olmakla birlikte
(bir kopyasý ÝÜ Hukuk Fakültesi Kütüpha-
nesi’ndedir [nr. T. 7]) Tunaya’nýn daha son-
ra kaleme alacaðý kitaplarýn alt yapýsýný
oluþturmuþtur. 1952’de askerlik hizmeti-
nin ardýndan kadrosu Esas Teþkilât Huku-
ku Kürsüsü’ne nakledildi. 1953’ten itibaren
yurt dýþýnda ve özellikle Amerika’da çeþitli
araþtýrmalarda bulundu. 1959’da profe-
sörlüðe yükseltildi.

1960’ta Millî Birlik Komitesi tarafýndan
Anayasa Hazýrlama Komisyonu üyeliðine
getirilen Tunaya, yaklaþýk üç ay sonra Sýd-
dýk Sami Onar’la düþtüðü anlaþmazlýk yü-
zünden görevden alýndý. Ayný yýl ekim ayýn-
da üniversiteden uzaklaþtýrýlan 147 öðre-
tim üyesine dahil edildi. Aralýk ayýnda ku-
rucu meclise Ýstanbul temsilcisi olarak gir-
di. 1962’de üniversiteye döndü. 1963-1965
döneminde Devrim ocaklarý genel baþkan-
lýðý, 1968-1969 yýllarýnda Ýstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi ve 1979-1983 yýlla-
rýnda kurucularýndan olduðu Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi dekanlýðý yaptý. 1983’te emek-
li olduktan sonra daha önce yayýmlanmýþ
çalýþmalarýný geniþletti. Siyasi Müessese-
ler ve Anayasa Hukuku baþlýklý çalýþma-
sý uzun süre hukuk fakültelerinde ders ki-
tabý olarak okutuldu. Onun ilme asýl katký-
sý yakýn dönem Osmanlý siyasî hayatý ala-
nýndaki çalýþmalarýyla gerçekleþmiþtir. Ta-
rýk Zafer Tunaya 29 Ocak 1991’de Ýstan-
bul’da öldü.

Tarýk

Zafer

Tunaya
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ve onlarýn devlete karþý direniþe sürükle-
diði yöre halkýný kontrol altýna almaktý.

Tunceli þehrinin kurulduðu boþ alan, Os-
manlý idaresinin baþlangýçtaki idarî bölü-
nüþünde Diyarbekir beylerbeyiliðinin sýnýr-
larý içinde bulunuyordu. Bu dönemde söz
konusu eyalet içinde Dersim adlý bir ida-
rî bölüme rastlanmasa da günümüzdeki
Tunceli þehrinin yerinin, eski Diyarbekir
eyaletinin bölümlerinden ilk akla gelen
ihtimal olan Harput sancaðý içinde yer al-
madýðýna göre (Ünal, s. 75; Elibüyük, I/2
[1990], s. 34’teki harita) livâ-i Palu sýnýr-
larý içinde kalmasý mümkündür (Göyünç,
sy. 23 [1969], s. 28). Dersim sancaðý (Der-
sim bazan coðrafî, bazan idarî birim adý
oldu, fakat hiçbir dönemde bir þehrin ve-
ya kasabanýn adý olmadý) Erzurum eyale-
tine baðlýydý. Günümüzdeki Tunceli þehri-
nin kurulduðu mevki de Erzurum eyaleti-
nin Dersim sancaðýnýn Mazgirt kazasý sý-
nýrlarý içinde bulunuyordu. Bu dönem için-
de 1877, 1885, 1892, 1907, 1911, 1914 ve
1916 yýlý isyanlarý vuku buldu. Birinci isya-
nýn hemen ardýndan Dersim sancaðý Er-
zurum’dan alýnarak merkezi Hozat olan
baðýmsýz bir vilâyet durumuna getirildi.
Ýleride yeniden inþa edilecek olan Tunceli
þehrinin nüvesini ve ilk mahallesini teþkil
eden Mameki köyü de Dersim vilâyetinin
Mazgirt kazasýnýn sýnýrlarý içindeydi. An-
cak bu deðiþiklik uzun sürmedi. 1879-1886
(bazý yayýnlarda 1880-1888) yýllarýný kap-
sayan bu dönemden sonra Dersim tekrar
sancak durumuna getirilip Ma‘mûretüla-

zîz vilâyetine baðlandý. Millî Mücadele dev-
rinde bir defa daha vilâyet durumuna ge-
tirilen Dersim, Cumhuriyet dönemine bu
haliyle girdi. 1926’da kaza oldu, Elaziz vilâ-
yetine baðlandý. Mameki köyü de Mazgirt
ilçesinden Dersim kazasýnýn sýnýrlarý içine
alýndý.

Millî Mücadele yýllarýndaki Koçgiri isya-
ný (yörenin dýþýnda olmasýna raðmen), 1925’te-
ki Þeyh Said isyaný ve 1930’lu yýllarda pat-
lak veren bazý isyanlar güvenliði saðlamak
için yeni bir vilâyetin kurulmasýný günde-
me getirdi ve 25 Aralýk 1935’te Tunceli vi-
lâyeti kuruluþ kanunu kabul edildi. Korge-
neral rütbesinde bir askerî vali tayin edil-
di. Fakat valinin oturacaðý vilâyet merkezi
yoktu; bu sebeple yeni bir þehrin temel-
leri atýldý. Önceleri bu yerleþmeye bir aþi-
retin adýndan hareketle Kalan denildi. Ka-
lan’ýn inþasý devam ederken vali komþu
ilin merkezi Elaziz’de oturdu. Böylece Ela-
zýð þehri bir süre iki valinin oturduðu, Tür-
kiye’de bir örneðine rastlanmayan bir uy-
gulamaya sahne oldu (DÝA, X, 553). 1 Ocak
1947 tarihinden itibaren vali Tunceli’nin
merkezi Kalan’ýn inþasý tamamlandýðýndan
buraya geçti.

Yeni þehrin inþasý on bir yýllýk bir döne-
mi kapsamýþtý. Bu sýrada kýþla gibi askerî
binalar, devlet daireleri ve memur lojman-
larýna öncelik verildi. Kalan kasabasý önce-
leri tek mahalleden ibaretti (Mameki ma-
hallesi), nüfusu da þehrin temelinin atýl-
masýndan sonraki ilk sayýmda (1940) he-
nüz 1000 kiþiyi bulmuyordu (837), hatta
bir sonraki sayýmda (1945) biraz daha düþ-
müþtü (762); 1949 yýlýnda tek mahalleli
durumu devam ediyordu (Belediyeler Yýl-
lýðý, II, 412). 56 hektarlýk bir alaný kapla-
yan bu küçük kasabaya Kalan denilmeye
devam edildi. Nüfusu da 1950 sayýmýnda
henüz 2000’i bulmamýþtý (1883). Þehrin
yerleþme alaný önceleri Munzur’un tek ya-
kasýnda bulunurken öteki yakaya da atla-
yýnca 1965’te nüfus 5825’e ulaþtý. 1967’de
mahalle sayýsý üçe çýktý (Alpdoðan, Mameki,
Siðank). Ýlin merkezi üç mahalleli iken ay-
ný yýlda ile baðlý ilçe merkezlerinden Ho-
zat’ta da üç mahalle vardý; Çemiþgezek
dört mahalleli, Pertek ise altý mahalleli bir
kasaba durumundaydý. Þehrin nüfusu ilk
defa 1975 sayýmýnda 10.000’i aþtý (11.637),
mahalle sayýsý da altýya yükseldi (Akdoðan,
Alibaba, Yenimahalle, Atatürk, Cumhuriyet, Esen-
tepe). Þehrin doðu yakasýndaki mahalle-
lerde toprak kaymasý tehlikesi belirdiðin-
den Yenimahalle ile Esentepe mahalleleri-
nin bir kesimine inþa yasaðý kondu. 1990’-

Çubuk Bey son verdi. Artuklular’ýn Harput
kolu, Mengücüklüler’in Kemah-Erzincan
kolu hâkimiyeti altýnda da bulunan yöre
ardýndan Anadolu Selçuklularý’nýn, bu dev-
letin 1243’te Moðollar’a yenilmesinden son-
ra Moðollar’ýn idaresine girdi. Dersim Akko-
yunlu egemenliðinde de kaldý ve XIV. yüz-
yýlda bir müddet Erzincan Beyi Mutahhar-
ten’in hâkimiyeti altýna girdi. Timur’un or-
dularý tarafýndan yaðmalandýktan sonra
Akkoyunlular’ca yeniden ele geçirildi. Fâtih
Sultan Mehmed’in 1473’te Akkoyunlular’ý
maðlûp etmesi üzerine yörede Osmanlý
varlýðý hissedilmeye baþlansa da Osmanlý
topraklarýna katýlmasý Yavuz Sultan Selim
döneminde Çaldýran Savaþý’nýn (1514) ar-
dýndan gerçekleþti. Fakat buranýn haþin ve
engebeli coðrafî yapýsý, devlet denetimi-
nin uzaðýnda zaman zaman mahallî ida-
recilerin elinde kalmasýna yol açtý. Bunlar
merkezî idarelerin zayýf dönemlerinde is-
yankâr durum sergilediler. Bu da Osman-
lýlar’ýn son dönemiyle Cumhuriyet döne-
mi baþlarýnda (sonuncusu Eylül 1938’de
bastýrýldý) Dersim isyanlarý adý altýnda bi-
linen bir dizi isyanla devleti meþgul eden,
çevre halkýna da rahatsýzlýk veren olaylara
sebep oldu. Esasen Osmanlý idaresinde
1847’de Dersim (merkezi Hozat) adlý bir
sancaðýn kurulmasý (bu tarihe kadar Der-
sim coðrafî bir yöre adýydý), Cumhuriyet
döneminde de Tunceli adýyla bir vilâyetin
(merkezi olan Kalan yerleþmesine daha
sonra Tunceli denmeye baþlandý) ihdas
edilmesinin gerekçesi, mahallî idarecileri

TUNCELÝ

Munzur çayý kýyýsýnda kurulmuþ olan Tunceli þehrinden bir görünüþ
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ÿMetin Tuncel

™ MÝMARÝ. Tunceli yöresinde ilk yerle-
þimin tarih öncesi döneme kadar indiði
tesbit edilmiþtir. Burada yazýlý tarih mi-
lâttan önce 2200’lerde Hurriler’le baþla-
mýþtýr. Hurriler’den sonra Hitit, Muþkili,
Urartu, Med, Roma, Bizans, Sâsânî, Eme-
vî ve Abbâsîler bölgede söz sahibi olmuþ,
ancak bu dönemlere ait herhangi bir mi-
mari yapý günümüze ulaþmamýþtýr. Türk-
ler’in bölgedeki yerleþimi 1071 Malazgirt
Savaþý’nýn ardýndan baþlamýþtýr. Bu yöre-
de daha sonra Mengücük, Çubukoðullarý,
Artuklular ve Anadolu Selçuklularý ile baþ-
layan Türk-Ýslâm hareketi sýrasýnda birçok
mimari eser yapýlmýþtýr. Bunlardan biri
olan Mazgirt Elti Hatun Camii (650/1252)
kuzey-güney doðrultusunda dikdörtgen
bir plana sahiptir. Giriþi doðu cephesinde
bulunan cami, dikdörtgen harim ve bunun
kuzeyine bitiþik dört yönden kapalý son ce-
maat yerinden oluþmaktadýr. Tamamý kes-
me taþ ve kaba yontu taþ malzemeyle in-

þa edilen caminin üst örtüsü içten beþik ve
çapraz tonoz, dýþtan düz dam þeklinde-
dir. Yapýnýn kuzey cephesine bitiþik çeþ-
mesi vardýr. Yine bu döneme ait Mazgirt
Elti Hatun Türbesi (XII. yüzyýl sonu-XIII.
yüzyýl baþý) tek katlý, sekizgen gövdeli ve
piramidal külâh örtülüdür. Tamamen kes-
me taþ malzemeyle inþa edilen yapýnýn ku-
zeyinde bulunan giriþi eyvan biçimindedir.
Orta Asya Türk sanatýnda görülen bu bi-
çimin Anadolu’da ortaya çýkmasý dikkate
deðer bir özelliktir.

Kösedað Savaþý’ndan (1243) sonra Tun-
celi ilini de içine alan bölge Moðol hâkimi-
yeti altýna girmiþtir. XIV. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Anadolu’da, dolayýsýyla Tunceli’de
Moðol hâkimiyeti zayýflayýnca bölgede
Türkmen beylerinin etkinliði hissedilir. Bu
döneme ait Çemiþgezek Yelmâniye Camii
(1396-1404) kuzey-güney doðrultusunda
dikdörtgen mekânlý harimiyle merkezî plan
þemasýna sahiptir. Caminin harimi kubbe-
li orta mekân ve bunu dört yönde saran
beþik tonozlu kýsýmlardan oluþmaktadýr.
Köþelerde kalan boþluklar daha alçak tu-
tulan birer tonozla kapatýlmýþtýr. Caminin
batý cephesindeki ana kapýsý üzerine al-
çak kabartma þeklinde iþlenen bitkisel ve
geometrik motifler Türk süsleme sanatýn-
da önemli bir yere sahiptir. Ayrýca güney
duvarýndaki kesme taþ üzerine çini kapla-
malý mihrabý dikkate deðer. Çemiþgezek
Eski Hamamý (XV. yüzyýl) yine kuzey-gü-
ney doðrultusunda dikdörtgen plan arze-

da 25.000’e yaklaþan (24.513) þehrin nü-
fusu 2000’de bu sayýyý aþarak (25.041)
2009 yýlýnda 31.599’a ulaþtý. Fakat 31 Ara-
lýk 2010 tarihinde yapýlan son sayýmda ge-
rileyerek 30.000’in altýna düþtü (26.410).

Tunceli’nin içinden geçen ve Erzurum’u
Malatya’ya baðlayan baþlýca ulaþým ekseni
Munzur çayýna (Munzur Köprüsü’nü geç-
tikten sonra) paralel uzanýr. Þehir dar bir
vadide yerleþtiðinden söz konusu cadde
dýþýnda geniþ bir caddeye rastlamak müm-
kün deðildir. Topografyanýn özel durumu
sebebiyle mahallelere yönelen yollar iniþ-
li yokuþludur. Bir memur þehri olarak ku-
rulan Tunceli’de bu özellik, memur lojman-
larýnýn kamu dýþýnda çalýþanlara ait mes-
kenlerden daha fazla oluþuyla dikkati çe-
ker. Þehirde sanayi geliþmemiþtir. Çevre-
sindeki turistik yerler (Munzur vadisi, Mun-
zur daðlarý) ziyarete açýldýðý takdirde Tun-
celi þehri buralarý görmeye gelenler için
bir turistik merkez niteliðini kazanabilir.
Tunceli þehrinin merkez olduðu Tunceli ili
Bingöl, Elazýð ve Erzincan illeriyle çevril-
miþtir. Merkez ilçeden baþka Çemiþgezek,
Hozat, Mazgirt, Nazýmiye, Ovacýk, Pertek
ve Pülümür adlý yedi ilçeye ayrýlýr. 7432
km² geniþliðindeki Tunceli ilinin sýnýrlarý
içinde, 2010 yýlý verilerine göre 76.699 ki-
þi yaþýyordu, nüfus yoðunluðu on idi. Di-
yanet Ýþleri Baþkanlýðý’na ait 2007 yýlý ista-
tistiklerine göre Tunceli’de il ve ilçe mer-
kezlerinde yirmi, kasabalarda bir ve köy-
lerde seksen üç olmak üzere toplam 104
cami bulunmaktadýr. Ýl merkezindeki ca-
mi sayýsý üçtür.

Sungur Bey Camii – Tunceli

Pertek’te Saðman Camii ve Türbesi – Tunceli


