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izrrlin ornsim xrir-rtin t'-j|il;t-i ve DAyANtgMA DERNEöi

DERSil'|'DEN

Merhaba. Yeni bir sayrmrzla yeniden
beraberiz. Gündem yoiun, sorunlarrmrz airr.
Kendimizi ifade edebileceiimiz güElü iletigim
araglarrna sahip olmaktan uzairz. Oysa kargr kargrya

olduiumuz dügünsel ve fiili tiddet politikalanntn
sahipleri sayrsrz arag ve olanakla ant antna

Iürütüyorlar politikalarrnr. Zor ve asimilasyon odaklr

bu politikalarla tarihin sayfalarrna gömülmek
isteniyoruz. insani delerlerimizle, kendi kimliEimizle

ya;amamrza tahammül edilememektedir.

Gelinen n oktad a karg r kargrya
kaldrlrmrz vahqet ug noktalardadrr. il ve ilEe

merkezlerinde neredeyse esaret kosUllarrna mahkum

edilmi$ birer avus insan drqrnda topraklarrmlz
insansrzla€trnlmr$ttr. Geleneksel ekonomi tümüyle
gögertilmil, aEIk ve bunun üzerinden geligtirilen gok
yönlü pol itikalar dayatrlmrgtrr.

Gündemimizi sürekli meggul eden, tüm
itirazlara raimen adrm adrm uygulamaya sokulan

barajlar proiesi ise etnik temizlik politikalannrn

doruEunu tqkil etmektedir. Nehirlerimiz, bütün canll

yagamla birlikte katledilmektedir. Tüm insani

delerlerimizin kaynair, ocair olan coirafyamrz
haritadan silinmektedir. Ozcesi bir halk acrmasrzca

yok edilmektedir. Etnik temizlige maruz kalan

Dersimli ise süreci karErlayacak kurum ve araElara

sahip deiildir. Siyasal yelpazede atomize olmug,
yagamsal öneme sahip sorunlan yerine ikincil
olabilecek aynntrlar iEerisine hapsolmugtur. Eler bir
bedel ödenecekse bu mutlaka yasamsal sorunumuz
olan kendimizi geleceie ta5rma hakkr iEin olmahdrr.

Dönemsel ihtiyaglanmrz bunu gerektirmektedir. Var

olamayacairmrz kurgusal bir gelecek igin harcanacak

emekler sele gitmi$ demektir. Herkes
koEullanmalardan annmai, özgür ve iradi bireyler
olmayr ba5armal, elini vicdanrna koymah durugunu
buna göre belirlemelidir.

Onur Öymenin 1937-38 sürecine yaptllr
göndermeyle Dersim katliaml gündeme geldi ve

önemli tartr5malar yagandl. Sayrsrz insanllk suEuna

imza atmr$ olan ittihatsr gelenek bir kez daha

sorgulandr. Cumhuriyet tarihinin hasrraltr edilen bu

kanh say'asr tüm Anadolu insanrnrn önüne sunuldu. Bu

süreg birgok yönüyle ele a|nmahdrr ki ilki; sürece
yanrt olabilecek "bir tek aydrn" dahi
yeti€tiremediäimiz gerEe!inin onaya Erkmasrydl. Kimi

insanlarrmrz öne Crktr ve elinden geleni yaptr ki

delersiz delildir. Fakat akademik donanrma sahip

yetkin insanlanmrzrn olmadrir ortaya 9rktr.

lkincisi; tüm Anadolu halklarrnrn emeiine
kattrgrmrz emek nedeniyledir ki, drglmrzda birgok
aydtn, devrimci, demokrat insan doärudan halkrmrzrn

yanrnda yer aldr ve bu lenosidi mahküm efti. Yine

Anadolu'nun dört yanrnda kimi zaman yüksek sesle

dillendirilmediyse de vicdan muhasebesi yapan insan

sayrsr hig de az deäildi. islamcr basrnrn tavrr ilginEti.

Ittihatqr zihniyeti mahküm ederken bu sürecin

örülüEünde olsun, tarihsel arka planda olsun
kendilerinin payrnr hiE dile getirmedi ve özeleltiri
vermediler. Fakat bu kadannr da beklemiyorduk.
GerekEeleri ve niletleri ne olursa olsun. Söz konusu

kitle de bu süreEte tartrlmalan yoEun bisimde ya$adr.

Dahasr gör:el basrnda yer yer ittihatgr saldrrganlarla

bu ienoside dair etkili tartrgmalara girdiler.

Önemli bir aynntrya dikkat qekelim ki,

Dersim tartrEmalarrnda ittihatgr saldrrganlann yanrnda

yer alan ve ön saflarda saldrran kimi Alevi ve bir krsmr

Dersim kökenli olan gahrslardr. Zira bagta Anadolu
Alevileri olmak üzere tüm insanlar katliaml tartlltp
vicdan muhasebesi yapmaktaydrlar. izettin Dolan
canh haber programrnda telajla inihatgtlara taktik
veriyor, Dersimlilerin katliamrnr onayhyor, dlg güEler

masahyla kryrmr aklamaya gahgryordu. Cemal $ener,
Rrza Zelyut ve Lütfi Kaleli de izettin Dolana katrhyor;

Dersimlilerin egkrya, gapulcu, katil ve rrz dügmanl

gösterilmesi igin cansiperane bir mücadele igerisine
giriyorlardr. Bu dörtlü ve onlara eglik edenlere birkag

cümlemiz var; yüryrllarca ku5atma altrnda tutulduk...
Sayrsrz defa katledildik... Evlerimiz, tadalanmrz,
bahgelerimiz yakrldl, hayvanlarrmz "ganimet" olarak
götürüldü. AEhktan gözü kararmrq kimi insanlarrmrz

ise üq be$ keqi "galdr". Egkrya ilan edildik! Ey önden
kogan dönlü ve izleyicileri; bu yagananlarrn tarihsel

arka planrnr sizde iyi bilmektesiniz fakat zulme biat
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verdiniz, zulmü aklamaktasrnrz. Size son sözümüz;

mazlumlanmrzrn ahrnr aldrnrz ve vicdanlanmrzda

sonsuza kadar mahküm edildiniz. Size söz veriyoruz
ki bu bizim vicdanlarrmrzla srnrrl kalmayacak! Fiilini

savunduklannrzla beraber tüm insanlrirn vicdanrnda

ebediyen mahküm olacaksrnrz.

Son krrk yrl Türkiye de gok yoiun yaganan

yrllardrr, Bastrrrlan pek gok sorun Eözümü
dayatmakta, mrzrak guvala srlmamaktadrr. Kürt
sorunu. Alevi sorunu. emek sorunu v.b. srnrrlarr

zorlamaktadrr. Bu sorunlar gündemi sürekli i$Bal

etmekte, agrr bedellere yol aEmaktadrr. Hükümet

"agrlm" adr altrnda bir dizi girigim baglatmrg, kimi

umutlara yol aEmrg, yarattrir hayal krrrkhir ise daha

derin olmuEtur. Hedefin söz konusu sorunlar da

Eözüm deiil, kontrolün sailanarak aynr politikalarrn

farklr gekillerde sürdürülmesi olduiu aEräa !rkmEtrr.

Ergenekon tartr!malannda ise devletin
klikleri ve uluslar arasr gügler kaprgmakta, ülkeye

kendi belirledikleri geleceii dayatmaktadrrlar. Biri

krk katr, diÄeri ise krrk satrrdrr. 'iAlevi subaylar"

vurgusu zrman zaman dillendirilmektedir. .. ilginstir
söz konusu 'Alevi" subaylar bu kadar etkin ve

demokratlarsa Alevilerin baqrna gelenler nasrl

agrklanabilir? Oysa bütün karanhk senaryo ve

katliamlar en gok Alevilere zarar vermigtir. Simdi ise

Alevi subaylar budanryor yaygarast koparrlyorl
Tercihimiz krrk katrr ya da krrk satr olamaz. Dersim

tartrgmalannda öne grkan ve en etkili saldrrrlan

yapanlarda Alevi kökenli kimi gahsiyetlerdi. Alevi

olmak iEin Alevi aileden gelmek yetmez, o öfretiyi,
onun adalet anlayrErnr benimsemek gerekir. Alevilerin
tercihi, sorunlann üstünü örten aldatmacalara taraf
olmak delil gergek bir demokrasi ve özgürlük

odalrnrn yaratrlmasrna katkr sunmak olmahdrr. Bu

ülkede gerEek bir demokrasiye ihtiyae duyan

topluluklarrn ba5rnda Aleviler gelmektedir. Bunu

görebilmek iEin uzak ve yakrn tarihe bakmak
yeterlidir.

Yine bu vesileyle Sivas, Marag, Qorum... daha

bir Eok kryrmda yitirdiilimiz Eehitlerimizi anryor, bu

yrlda söz konusu mekanlara giderek gehitlerimizin

anrlannr sahiplenen tüm canlarrmrzr selamlryoruz.

Cumhuriyet Halk Panisinde düzenlenen

operasyon ise dikkat gekicidir. Operasyonun
mimarlarr süres igerisinde amaglannr daha da

belirginleqtireceklerdir. Krlrgdaroilunun öne

Erkarrlmasr Baykal öncülü!ünde daralan partiyi biraz

rahatlatmrttrr. BizlerveAnadolu'nun diierhalklarr igin

önemli olan; tüm sorunlara kaynaklrk eden
statükonun drgrnda, hig deiilse sosyal demokrat bir

Eizgiye gelip gelmeyecekleridir. Zira en milliyetEi

partilerin satrnda politika yapmrl, rrksr falist zemini
güElendirmiq, geligime ve dönügüme aErk ciddi bir
kitleyi gericiliiin yedeiine taErmrgtrr. $u ana kadar ise

yeni bir söylem, umut verici bir geliSim
gözlenememi$tir.

Ülkenin kronik ve tarihten geren sorunran

vardrr. Bunlarrn gergek anlamda qözüme
kavugturulmasr gerekmektedir. Bu anlamda sorunlarr

yalayan tüm taraflarrn bir odakta bulugmasr,

demokrasi ve özgürlük mücadelesi vermesi
gerekmektedir.

Kürt sorunu yeniden Catrsmal bir sürece

girdi. GerEekte ise hig durulmamrgtr. Bastrrma silaseti
bölgesel ve uluslar arasr ittifak arayrglanyla, aralrksrz

devam eden operasyonlarla süreklilik arz etmi$ti. Tek

taraflr eylemsizlik karan da sonlandrnlrnca gatr$malar

hrz kazandr. Bu durum endige vericidir. Birileri
"analarrn" ailamasrna aldrrmryor olabilir fakat ailayan
analar golalyor. Ülkenin gensleri birer birer dügüyor.

Telafisi mümkün olmayan zarar ve travmalar
ya$anryor. Bu durum artrk son bulmahdrr ve adrm

atmasr, demokratik bir qözüm sürecine girmesi

gereken devlettir. Ulkenin insanlannr gerGekten insan

yerine koymak, demokratik haklarr geli5tirmek, her

kesin insani deierleriyle ya€am:rsrna tahammül
göstermek yeterlidir. Her yitirilen öncelikle insandrr

ve bu ülkenin gencidir. Evlat, eE, ana, baba, kardeE

acrsr her yerde aynrdrr. Farklr dillerde yakrlsa da

airtlann igeriii, duygusu birdir.

Binlerce Eocuk cezaevlerine dolduruldu ve

devamrgelecek.. . Bu Eocuklarrn durumu nedir acaba?

Hig tahmin ediliyor mu? Yann yaratacair sonuglar

itibariyle ülkenin geleceline ve insanlannrn ili$kilerine
nasrl yansryacak acaba? Eli ayalr tutmayan yaSllar

konmugtu cezaevlerine ki vicdanlarda agtrir yara

kapanmamr$trr. Bu Eocuklara yaprlanlar nedir? Bu

zalim uygulamadan vazgegilmeli, gocuklar derhal

serbest brrakrlmahdrr. Efendiler! Onlar gocuk! Ve bin

yrldrr "kardeg" olduiunuz, pek gok cephede birlikte
düStüäünü2, daha da önemlisi yannda birlikte
yagamak zorunda olduiunuz insanlann gocuklarr...

Ey siyah gözlüklerin ardrna saklananlar!.. Qocuklara
krymayrn efendiler!
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Curnrm cü€EtiilDgd onslr,
oßrAr rtLr(nlir urcrs* or-rAr.rDrn!-.

Demokrasi ve insan haklan mücadelesinde,
Dersim dolumlulann bu topraklar üzerinde ciddi yeri
otou.

Cumhuriyet tarihi boyunca baskr altrnda
tutulan, krrrlan, yok sayrlan halklar ve farkh inanE

gruplarr, bugün kendilerini ifade etmeye galgryorlar.

Orgütleniyorlar. Bu gok dolaldrr. Olmafidrr.

Deäisim, dön0güm, her yerde var. Olacaktrr.
Türkiye halklarr buna hazrr!.. Hazrr olmayan ve bu

deli5imin önünde engel teEkil eden, sermaye srnrfr

dahil, bir bütün olarak egemenlerdir. Bu ülkeye
darbeleri "kurtulu;" ve "ilericilik" olarak dayatan ve bu

dayatmaya boyun eierel<, kendisini yok sayan bir
"demokratik kamuoyunu" geride brrakan bir
Türkiye'de, artrk saflar da gok
netlesivor!

Sosyalüt Sol oertli
honumunu terk ederek,

halkm hakh mücadelesinin
yanmd4önündc,

ör gütlEticis i olmahd.*
Güglü bir sol birihim aar.

Depi4meh isteyen bir
Türhiye oar

agrcrdeiil.

Hakim srnrflar yönetimlerini her defasrnda
yeni yol ve yöntemlerle sürdürüyorlar-

Sosyalist sol dahil olmak üzere, muhalifler
sadece iktidarlarrn belirledikleri gündemin eleStirel
aktörleri olmanrn ötesinde bir rol oynayamryorlar.

Dersim de sosyal-kültürel ve siyasal alanlarda,
büyük bir birikim var. Bu birikimin, toplumsal
mücadelenin kazanrmlaflna dönü!türülmesi
olanakhdn Bu yaprlma|drr. Herkesi, ama muhalif olan
herkesi bu sorumluluiu almaya davet ediyorum.
l4uhalif olmak yrkrcr olmak delildir. Yaprcr öneri ve

ele!tiriler ortaya koymak; toplumsal yapryr
demokratiklegtiren projeler üretmek ve bu projelerin

uygulanmasr iCin qalrqmak ve
bunlarrn gergeklegtirilmesi isin
birlikte davranr5 iEinde olmak
gerekir.

Bu giriqi neden yapmak
ihtiyacr duydum,

Dersim, muhalif kimlili ile
bilinen ve hälä da muhalif kimliiini
korumaya gah$an bir bölge. qok
acrlar yaladr. Yalryor. Tüm bu
yaqananlara ralmen, bir yandan
dailarrnda gatrgmalar yagarken,
diEer yandan yerleqim

Onemli olan bu degiqimin
motor gücü olmasr gereken ve
yrllardrr can bedeli mücadele eden
bu halkrn onurlu evlatlan devrimci-
demokratlarrn, sosyalistlerin nerede
olduklarr ve ne yapacaklarrdrr.
Sosyalist Sol verili konumunu terk
ederek, halkn haklr mücadelesinin
yanrnda, önünde, örgütleyicisi
olmahdrr.

Güglü bir sol birikim var.

Def,iqmek isteyen birTürkiye var.

Bu düzenden Eu ya da bu derece zarar
görenlerin bir arada, birlikte yagamalan, birlikte
olumsuzluklara kargr qrkmalarr mümkündür, bu
yaprlmalrdrr. Dairnrk bir durumda olan ve
"ilkeler"adrna yan yana birlikte mücadele etmemenin
teorisinl yapan "Sol"un halk katrnda inandrncrhgr
yoktur.

qok mu zor, bu toplumun siyasai yaprsr söz
konusu olduiunda aydrnrm, demokratrm, sosyalistim
diyenlerin, genel toplumsal menfaatini dügünerek,
aralarrndaki farkhlklarr zenginlikolarak görüp biraraya
gelmeleri.

Yrllardrr, hep konugulan birlikte mücadelenin
önündekiengel nedir?

Kiqisel kaprisler mi?

Grup grkarlarr mr?

Hangi saiklerle olursa olsun, sonuE hig de ig

merkezlerinde defigimin sancrlarrnr ya5ryor. Ciddi bir
'dr5andan'gelen nüfus var. Onümüzdekiyrllar, bu nüfus
artarak devam edecek. Universite'nin kurulugu,
Dersim'in ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal

dokusunu etkileyecektir- Etkilemeye baSladr bile.
Dersim'de meydanagelen de!igim ve dönügüm sadece

kendi srnrrlafl iCinde deiil, drgrnda ya5ayan Dersimlileri
de etkiliyor, Yurti€i ye yurtdrgrnda ya{ayan Dersimliler,
bölgedeki Eekigmelerden, gatrEmalr dilden etkileniyor.
TUiK verilerine göre, Dersim (*) n üfusu 83.06 I kigidir.

Bu sayrnrn 20.356 kiqisi ikameti Tunceli'de olan, ancak

Tunceli nüfusunakayrtlr olmayan ki5ilerdir. Geriye kalan

rakam 62.705 kiii.,. Yani !u an Tunceli'de Dersimlilerin
saysr 62.705 ki!i. Tunceli nüfusuna kayrth Türkiye
genelinde Dersimli nüfus ise 743.979 kigidir Bu sayr,

Türkiye'de hemen her ile dagrlan Dersimlilerin, nüfus
kaytlarrnr Dersim'den bulunduklan ile almayanlarrn
saysrdrr.

Bu verilere göre; Dersim'in nüfusunun
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20.669'u Elazrf,'da, 80.893'ü istanbul'da, 19.148'i
lzmidde 9.8l9'u Ankara'da, 6.02 | 'i Mersin'de, 5.50l'i
Kocaeli'nde, 4.876'sr Adana'da, 3.642'si Erzincan'da,
3.5 3 5'i Antalya'da yaEamaktadrr.

Demek ki, Dersim nüfusuna kayrtlr
Dersimlilerin 3 katr kadar Dersimli, balka kentlerde
oturq/or. Bu rakama, gu veya bu gerekgeyle nüfus
kayrtlannr Tunceli'den, ikamet ettiEi yere alan
Dersimliler dahil deiildir(bu sayrnrn mevcut Dersim
nüfusuna kayt| olanlann Gok üstünde otduäu bir
gerEekliktir). Dersim yerelde ve metropollerde politik
uira5lar iginde olan Dersimliler'in, büyük bir Dersim
kitlesinin varlrärnr bilmeleri ve bu kitleye ula5abilmek
iCin politikalarrnr gözden gegirmeleri gerekiyor.

(Aynca, güncel sürece dair kimi önerilerde
bulunmadan önce, hakkaniyet babrnda söylemek
durumundayrm ki; yasakh diller, inang ve dola genlili
olan Dersim'in asli sorumlulugu, bunca yrldrr kyrmdan
gesirilmi$, acrmasrz bir asimilasyona ve ykrma tabi
tutulmu! anadillerini, inanc ve yajam kültürlerini, doÄa
ve dolal genliklerini özgürce
yagayabilmeleridir. Asrl yrkrm
burada ise, asli sorumluluk da
buradadrr. Dolayrsryla tek tek her
bireyinden muhtemel bütün
kurumlarrna kadar bütün
Dersimliler'in buna dair -mevcut
bütün Eaba ve emekleri de
kapsayan- ortaklaltrfllmrg bir
faaliyete girmeleri esas olmahdrr.
Ne varki, buna dair süren tartrsma
ve Eabalarda ifade edeceklerimive
önerilerimi o baba brrakrp,
Simdilik, yani gu anki güncellik
üzerinden kim i öneri ve
yakla5rmlanmr dile getirmek isterim. )

Muhalif olmah 5nktct olmak
dz{iklin Yaptct öneri oe

ele gtiriler ortag a hoym ak ;
toplunsal yapryr

dcmokr atikle Etirm Foi eler
üretmek oe bu projelerin

utgulanmasN igin gahgmak ve
bunlaru getE ekle gtülme s i ilin
birlihte ilooranq iqünde olmah

gerekii

tarafrndan kabul gördüiü bir holgörü abidesi. Bu
hoSgörüsünü zedeleyecek siyasal argümanlardan
giddetle ka6rnmak gerekir.

3- Dersim fakh inang gruplarrnrn yan yana ya4adr!1, gok
dilli, Sok kültürlü bir coirafyadrr. Tarihsel mirasrnr
bugün de korumahdrr, bu mirasa zarar veren her
türlü dü!ünce ve davranrglardan uzak durulmaftdrr.
Son dönemde, farklrlrklarrmlzr gatrEma nedeni sayan
bazr dügünceldrin boyverdiäini üzüntü ile izliyoruz.
Dersim halktnrn da rahatsrz olduöu bir geligmedir
bu. Bilinmelidir ki, ne adrna ve kim tarafrndan
yaprlrrsayaprlsrn, yanl rg yaprIyor.

Bu düqünceler bailamrnda; bu güzellikleriyok
etme gabasr iEindeki hakim srnrflarrn her türlü
saldrnlanna kargt birlikte olmak zorundayz.

Birlikte olmak, olumsuzluklarr olumluya
Cevirebilecek gücü yakalamak demektir.

Birlikte o lmak, Dersim'de yagamr
kolayla5trrmak, isin neler yaprlabilir, sorusuna daha
zengin katkrlar sunmak demektir.

Birlikte olmak, ortak
yatamrn dilini yakalamak iCin

gereklidir. ORTAK bir demokras
kültürü yaratmak ve hayata
gegirmek, bizlerin görevidir.
QatrEma yok, birlikte, bir tek
insan rmrza iS yaratmak isin
Ealgmalryrz. Birlikte, bir tek evsiz
insanrmrza barrnabileceii bir ev
olugturmak igin qahqmahyz; bir
tek gocuiumuzun eEitiminden
imkansrzlrk yüzünden geri
kalmamasr igin, birlikte olmak
zorundayz. Sosyal güvenceden

Güncel sürece dair neler yaprlabilir,
yaprlmahdrr?

l- Dersim, Türkiye'de aydrnlanmanrn simgesel
isimlerinden biri olarak süregeldi. Dersimliler,
bugün de, bu gelenekel özellifini sürdürmelidir.
Demokrasi, insan haklarr ve özgürlüklerin
savunucusu olmahdrrlar. Siyasal gericiliEin, darbeci
dü;üncelerin, demokrasi ve insan haklannrn yeminli
düEmanr statükocu güglerin ve siyasal
temsilcilerinin oyunlarrnr görmeli ve bu güElerin
manipülasyonundan uzak durmalrdrr.

2- Dersim, farkhhklarr zenginlik olarakgören bir bölge.
Tarihten bu yana, baskrya uiramrg; savaglarda
yenilmi! ).a da gegirli nedenlerle hayati tehlike
yalayan herkesin gelip barrnabildiii ve kendisini
özgürce ifade edebildi!i, yagayabildiii ve yerli halk

yoksun bir tek insanrmrzrn acr iginde kvranmamast iein
birlikte olmak zorundayrz. Birlikte, Dersimin her
kögesinin yeniden cvrl cvrl birhayata kavusmasr iein

lalr$malyrz. Insan haklan ve demokrasi mücadelesinde
hakl birgurur payr olan Dersim'de örnek bir dayanrgma
ve örnek bir ya€am kurmak igin Ea|Emahyrz.

Dersimliler, yagamr zorlagtrran her türlü
argümandan uzak, yaSamr kolaylagtrran projelere imza
atmahdtrlar.

Krsrr kavgalar, Dersimlilere yakrEmryor.
Demokratik teamüller drSr davranrglar Dersimlilere
yakrgmryor.

Dersimli heraydrn, dü$ünür, yazar ve politikäcl

$u soruyu kendisine sormaldrr:
Dersim iEin ben neleryapabilirim?

Bu soruya verilecek her olumlu cevap,
ORTAK hawzu olugturacaktrr. Bu havuza akacak
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ORTAK dü9ünceler, ORTAK davranrslartm rzl

gü!lendirecektir.

| - Dersim de üretim, istihdam alantnda ciddi

projeler yaprlmaltdrr.

a) Bir yerde üretim yoksa, olumlu geliEmeler

beklemek safdilliktir.

Häkim srnrflarrn yaptrklarr en büyük kötülük,
halkr üretimden koparmak oldu. Bunu bilerek yapttlar,

Köyler bogaltrldr, tarrm ve hayvancrltk yok edildii büyük

gehirlere göCenler oralarda, merkezi yerleiim
alanlarrna srirnanlar ise, srfrndrklan yerde aE ve aqrkta

kaldrlar; üretimden kopartlmantn sanctlannt yagadtlar;

sosyal-dayanrqma vakfr'nrn üq-beg kuruguna muhtag

duruma dü5ürüldüler, kendisine bu kötülükleri yaPan

güElerin insafrna kald r lar.

Devletin reva gördü!ü bu politikaya kar5t,

siyasal aktörlerin yapmast gereken, tam da tersi bir

SaIgma olmahdtr. Bunun iein:

aa) Bogaltrlan yakrlan-yrkrlan köylerin yeniden

imar edilmesi ve ekilmeyen
topraklarrn yeniden ekilmesi,

ab) Dersim'in temel Selir
kaynaklarrndan biri, hayvanctltkttr,
hayvancrltitn yeniden
geli!tirilmesi,

ac) Bölgenin koqullarrna

uygun yeni istihdam alanlarr
yaratmak iqin proieler üretilmesi
ya da üretenlere de$ek olunmast
yönünde !aft !malar yaprlmaltdrr.

Bunun iqin, en bÜyük
görev Belediyelere düsmektedir.

Ba5ta Merkez Belediye Balkant
olmak üzere, her llEemizin

Häkim srn{Iann lapt hlan er,

bäyük kötülüh, halkt üretimden
hop armak olda,B unu biletek
yapfilar. Kb'l$ bogalnld4

tanm oe haJruancthh yok edildi;
bäyüh Eehirlere gögenlet

orulardq merhe zi yerlegim
alanlanna n{tnanlnr ise,

v{tndrhlan yerdc ag oe agrkta
hal&lar;

alrnmadrlr gibi yalmalanmaktadrr Tarih ve Kültür
Müzesi, tarihi kahntrlar ve kültürel zenginliklerimizi
koruyarak, arkeolojik kazrlar dahil, Dersim Tarihinin

bilinen ve bilinmeyen yönünü, bilimsel metodlarla
ortaya grkarabilir ve koruma altrna alabilir. Dersim'in en

büyük özelliäi, farkhhklarr zenginlik olarak gören

tarihsel dokusudur. HogSörü kültürüdür. Bu tarihin ve

kültürün, bütün yönleriyle aErta Erkanlmasr iCin

galrgmalar yaprlmalrdrr Denebilir ki, Müze vb-
galr5malar Kültür Bakanlgrnrn görevidir, bakanltk
yapmalrdrr. Kültür Bakanlrär Devletin resmi
politikasrnrn tezahürüdÜr. Devlet, tarihin
zenginliklerini, kültürel mirast yok etmenin Cabasl
iEinde oldu, hala da bu gaba iEindedir. Devletten bunu

beklemek safltk olur. Biz kendimiz bu projeyi

gergeklegtirmeliyiz, gergekleEtirebilecek gücümÜz

vardrr.

Tarih önemlidir. Tarihi yanh! okumalar, önü

afi namayacak Eatrsma kültürünün geliimesine sebeP

olabilir. Son dönem de farkl[klarr cattsma nedeni

olarak gören dü9ünce ve
egilimlerin yanhEh!r buradadrr.

3- Eiitim alanrnda

Dersim'de gok önemli bir
dönemegteyiz.

Uzun zamand tr
Dersim'de kagrt üzerinde bir
fakülte vardr, Bu fakültenin
agrlabilmesi igin Caba
gösteriliyordu. Fakü lte'n in
agrlmasr beklenirken, üniversite
kuruldu. Elbette bu qok da iyi

oldu. Universite'nin kurulmast,

lehrin ekonomik, sosyal ve
kültürel dokusunu önemli ölqüde

Belediye Ba5kanr, '' bir insanrmtzrn ig sahibi olmast iqin

ne tür projeler üretmeliyim?" diye dü!ünmelidir.

Sadece Belediye Bagkanlarr deiil, Dersim de
her kurum ve kuruluE bu yönde seferber olmaltdtr.

Bulundulu yerde ne tür yatrrrmlar yaptlabilir ve bu

yatrrrmlarrn yaprlabilmesi isin neler gereklidir?
sorusunu sorup harekete gegmelidir- Bilinmelidir ki,

Dersim'e yatrnm yapmak isteyen gok sayrda i9

adamrmrz var. Yeter ki, yatrnm yapmak isteyen

igadamlarrnrn kaygrlarr ve ku5kulannt giderebilecek
ortam yaratrlabilsin.

2- Dersim'in sosyal ve kültürel Tarihi
ara€trrrlmalr, Dersim Merkez de bir Tarih ve Kültür
Müzesi kurulmalldrr-

Dersim Tarihi gok eskidir. Binlerce yrln
kültürel mirasr olan tarihi ka|ntrlar dahi koruma alttna

etkileyecekir. Bu gelilmenin olumlu yönde olabilmesi

iEin her Dersimli yoiun Eaba iEinde olmaltdtr.

Universite'nin kurulmasr bir olana!a
dönü5türülmelidir.

Üniversite kuruldu, ancak henüz gerekli alt
yapr olulmug delil. Alt yapr yoksunluiu, bir gok kesim

tarafrndan bir frrsata dönüEtürülmü$ durumda.
Oirencilerin egitim ihtiyaElannrn kar$tlanmasr iein,

bagta Belediyeler olmak üzere, ilgili kuruluElar

tedbirler almalr, yeni yatr mlar (yun vb, gibi)

yapmahdrrlar. Aksi halde, bu boglulu dolduracak,

Dersim'in sosyal-kültürel dokusuna zarar verecek
kurum kuruluglar olacakttr. $u an gelen bilgiler bu

kurum ve kuruluglarrn, yogun bir faaliyet aEl

oluEturduklan yönündedir.

Dersimlilerin ilgi göstermedlii bu alanda eier
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bu geligmeler devam ederse, kendi gocuklannrda
kaybedeceklerini bilmeleri gerekiyor- Dersim de ciddi
biregitim nüfusu vardrr.

Dersim'de 5u an 629'u krz goculu olmak
üzere, toplam 1.217 okulöncesi eÄitim
kurumlanna giden qocuklarmrz var,
1.738'i ktz goculu olmak üzere toplam
7.605 Eocufumuz ilköäretim okullaflna,
| ,852'si krz gocuiu olmak üzere, toplam
3-.9l6 gocugumuz ortaöÄretime gidiyor.
Universite öncesi egitim kurumlarrna
giden bu qocuklarrmrzrn sayrsr 12.738
ki! id ir. Bu, kügümsenemeyecek
birsayrdrr ve bu sayr her gecen gün

artarak devam edecektir

Eäitim, gelecektir Biz sahip

Erkmaz isek, birkaq on ytl sonra,
Dersim'in tarihsel dokusunun nasrl bir
tehlike iqinde oldugu görülmelidir.
Gelecegimize saldrrr iginde olanrar,

E{itim, gelecektin Biz
sahip ghmaz isek,
bbkag on 5nl sonra,
Dnsim'in tadhsel

dnkusunun n@s',l bir
uhlike iEinde oldulu

görülmelidit
Gelecegimize saldm

i4inde olanla.4
gocuklanmtz ile bizi

dänüEtürmqge

Ealqtyorlan

krsrr döngüler iEinde SatrSkrft bir politik orramrn yerine,
ORTAK grkarlar iqin bir araya gelmenin güven verici
onamrolu$sun.

4-Kültür kurumlarr bir Kentin yüzüdür!..

Dersim'de geng nüfusun egitim
drqr zamanrnr deierlendirebilecekleri,
sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri
kurumlar olugturulmah; özellikle sinema,
tiyatro, kütüphane vb gibi kültürel
kurumlarrn kurulmasr ve geli$mesine
yönelik galrqmalar yap rlm alrd rr.
Belediyeler bu alanda oldukEa aktif
görevler üslenmelidir. Proje ler
olulturup, kendi olanaklarr ile
oluEturduklarr kurumlann drErnda, alt
yaprsrnr olugturarak özel yatrrrmcrlan
te$vik etmelidir.

5-Qevre Katliamrntn önune
geSmek igin birlikte olmak zorundayz!

Dünya kuraklria do!ru
gocuklanmrz ile bizi dönü$ürmeye gahgryorlar. Buna
frrsat vermemek igin, bu kentte yerel iktidar dahil, sivil
toplum kuruluElan bu konuyu gündemine almalr ve
egitim alanrnda:

a) Okul öncesi ve ilköEretim ile orta öÄretim
alanrnda, projeler yapmahdrrlar. Mevcut müfredatrn
drsrnda eEitim ve ögretime yönelik yardrmcr kaynaklar
yaratmak iein proieler yapmal ve bu projelerin hayata

SeSirilebilmesi iEin ORTAK bir organizasyon
olugturmaftdrrlar.

b) Üniversite
Hazrrhk Kurslarr aEarak,

Eocuklarrmtztn bu
alandaki ihtiyaglarrnr
kargrlamalrdrrlar.

c) Üniversite
ölrencilerinin barrnma ve
beslenme ihtiyaclanna
yönelik ciddi /atrnmlar
yaprlmaldrr.

Bu konuda
ORTAK örgütlenmeler
iEinde olunursa, etitim
alanrna yatrrrm
yapabilecek gok sayrda ig

adamrmrzrn olduiu ve bu

igadamlarrmrzrn son
derece duyarh oldulunu
bilmek gerekiyor. Yeter ki

Hazrrlk Kurslarr ile KPSS

giderken, doial su kaynaklar! ve doia harikasr
coärafyasryla Dersim, turizm alantndagözdeyerlerden
biridir. Dersim'de barajlarrn yaprlmasr, Dersim'in belli
bölgelerinin bogaltrlmasrna yönelik bir girigimdir.
Barajlarrn yaprmtna kargr Dersimlilerin örnek
birliktelili devam etmelidir. Aynr hassasiyet ve
birliktelik, ormanlarrmrzrn yakrlmasr konusunda da
gösterilme lidir. Bu konuda hiEbir gerekge
birliktelilimizin önüne gegmemelidir. Yakrlan, yok
edilen, geleceäimizdir. GeleceEimize güElü bir gekilde
sahip Crkmalrytz.

(x) Bu yazda kullanllan 'Dersim' ismi dar anlamda kullanrlyor Sadece, 9u an Tunceli il $nrrlar| iEindeki nüfus olarak anlagtlmaldrr.
Dersim aslnda genis bir coö|afyadrr. Bugün Tunceli olarak belidenen $nrrlar igindeki Dersim, Dersim'in ancak bir b|(ilümünü
olusturmaktadlr 
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&o ma re xo name ke!
Nam€ mr Wugeno. Ez na dewe ra ne.( DewaJare )

MrraWugenö Mamud vane.

D€srm de nagiya yison ra gore aEire ki pers
bena, Kamiiagire rawa?

Ma ra Kh6wu vanä.

Ser6 tuyenö tu vir? Qond seru de ra?

Ez32seru de rune.

Kokumun€ ma de ke qesey kerd, Tertele | 937
u 1938 i ya cr ra pers beno, ya ki yi ve xo kune
qesey. Qrrkerdayisö yi seru gutor yeno to \'ir?
Tene ma re qesey ke.

Oooo... Eutor nöno mt

vir? 1938'te Eine gerv. Yane surgrn

bine. Moa mr wuza de merde. Piyä

mr tha de ko de k|st. Tha ke ekser
ame koy, dewi gurot, u srro kist. U
srro zaf mrlet ki$t. 50- 60 hazar

mrletkigt. Hesabagelmez.

Tabi ma u srro gime !erv. Gerv
ra tepiya ameyme. ismer inönü

tepiya ma peyser ardime. Ma wu
srro dayme Baltkesir Srndrrgr
qazasr. Mordemun€ ma dilekEey
day vake ma tepiya peyser some.

ismet inönü kiva:' Giden gitsin

gitmelen buralarda kalsrn' Ma taye
peyser ameyme. Tabitha mal gino,

mrlk qino, hengai gina, bon rtjiye.

Horte de thowa Eino. Hig iyi bir
gün görmedik. Bu güne kadar
sürünmis beme.

Apo yi seru qesey kerime tu
vakeezwu srro l0 seru devine?

Ya. ez wu srro des seru devine.
Doman vine hama her Ei yeno mr

Ap WuSe tu vana wu stro
xeyle mrlet qrrkerd, kotiqtrkerd?

Na koyö made qrrkerd koyä Muzrrde.

Namö wuzay grkvi?
Srganh Dai vane, SrEanh Gediii, wuza Koye

Muzir'de ro.
gqa mrlet wuza qrr beno?

i4a arlivu de esto, 53 hazar vane. Wuza de lu
mrlara esta mriara xo jede xoriye viye. Mtlara l0- l5
metroy xori viye, xeyleki derg viye. Wu mräarede aste
yisonä ma uza p€ser estaye. Aste saru, aste qoru, aste r;-

boiu wuza hata roza ewreyene mende. Hona yi aste

merdune ma hata nrka vnetäyeyö.

Wu qrrkerdayste k€se srmä tey bi!
Tabi piy€ mr wuza krsiya. NeEe ten wuza ktgay. Yye .

ke wuza krgay, mezelä xo ververö yi kemeru de re.

Kemerä mezelu hurend belivo diyewuzatik kerdayiye.

Qrrkerdayrs ra tepiya srma sekerd?
Wu srro FevziQakmak ame naqrnmvnderna. Yoäsa

mä butu traS kerdene. Tabi o waxt ray Eine vi. Taye ca

eve hngu taye ca eve cip ame, xere yivi na qtrtm
vrndarna.

Apo yeno tu vir, sma gond gey rusnay
surgrnen?

Mawu waxt hete Kemax'te
niltene ro. Wuza ma 18 gey

vime. Ma butu rusnayme
surgrniye- Ju dewa ma ra l8 gey

surgrn kerd. Na dewune
Vacule ra kes neverda butu
surgrn kerd,

Yi d6wi butu surgrne koti
kerdivi?

Bahkesir, Surgrne Baltkesir
kerdime. Bahkesrr de ki ma
aime kerdime ma tö lewede
növerdayme.

Wuza 9r ame sarö srma
serde? Mare butu qesey ke.

Wuza 9 seri mendime. Ma

$ime wuza, brra pore ma ngiya,

Qrlrx kryafetö ma vuriya. hawa
xo ma re yaramis näbiye,
Anadrn me? Awuka xo ma re
yaramis n6biye. Moa mr wuza
de merde, Ez wuza de gine

ekseriye. Wuza ra tepiya ma
roza de nnde nädiye. P6 coy ke
qanun velay ma Peyser

ameyme. Xeyle eziyetu srtame dina di.

Na dewlete devamh ma re zulum kerd. Ma roza
rrnde n6diye. Hata roza ewreyene ke hen boyna ma

onto. Eziyetusrtamedinamaradüri nekote.

Tu yake u srro piye mr krgiya. Zovi kame srma
krgiya?

Wu srro dewa ma n6 teney berd yibutu wuzaqrr
kerd. Eke berdi, qrlavuz diye berdi. Reyna peyser

näamey. Endi koti krgti, sungilemig kerdi, kes n6zono.

Xöle mrletä ma qrr kerd. Xäle teni rusnay surgrnen, Ma
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xey'e eziyet u stam di. Fefzi Cakmak ke n€viyene yino

kokA maardene,
D6wa srma ra qeyir zovi dormö srma de gtqa

d6wu rasurgrn kerdivi.
Dormö ma de dewe bin dewe Trrku vi. D6wa

Krrmanciye dewa Alevi tenya mavime tenya ma surgrn

kerdime. Het€ Erzrngan de dewe aleYiyanu
krrmancune binu ra ki butu surgtn kerd. Yye bin kiwuza
ra na het6 Ovacrfe ra kerdi toP ardi Koy€ Muzir de
SrEanh Gedili de butu ardi, qrr kerdi, Hona aste xo
wuza re . Kaf€ xo, qorö xo, parguy€ xo, aste xuye bini
hona wuza hen osene. Mtlara qapaliya, mtgara xoriya,
butu hen vnetayeye. Hön qrr kerdi elti wuza, hen qlr
kerdi egti wuza, qrr kerdi e5ti wuza.

Apo riyä to de nur esto' tt vana nurä hezreti
xrzrriyo. Na hardune jargu ra hona ke slma surgln
nekerdi vi, tu vake ez wu srno | 0 sere vine. Ma re
tenenawuzara qesey ke.

Qr qeseykeri nözonenke, tu pers ke ez qesey

kerine.

Mrlete magr saredeidi! Ez vaixeyle s|tam di!
Ne demek, nedemek... Ma ne$kiyene hen ret

brfeteliyene, neEkiyene ret ibadet brkerdene, hen

devamh brnä bandura hukumat de vime. Cendermey
amene ma re eziyet kerdene, haqaret kerdene, Dewe
ma brnö baskr devi. Neler kerdene ma re neter. -.

Qr ki sero na mesela veiiye, na mtlete ma
gaye honde haqareti di, gaye honde qtrkerdayts
ame sarö ma serde?

Tabi taye aEiro iumun re Setrnen kerdene.
Etsene dewu ser Er ke bi mal, ga, Ei guretene ardene.

Qereqolu de eskeru ctnan re heqeret kerdene, kötü
muamele kerdene. Naye sero mtletö ma näwastene ke

ekser horte ma de vtnde ro. Wazene ke qerekolu
wedaro.

Tabinadurum ke bi, Anqara de bitop. Celal Bayar vane

Kemal Atatürk vane wuza amey päser, qerar da ct, na

mrzard sarä maserde.

Apo srma ke surgrnen de Yi adet u tor€ ma
itiqatä ma srma ramttene? Zonö ma qesey
kerdene?

Wuzawu de medeniyet bi. Qr bi wuzawu de vi.

Tabiwuzay n€ameyre ma. Por6 ma rrSiya. Awukan ravi

Er raviwuzay re ma nöamey.

Yson€ wuzay rtnd vi. Qtnran kerdene ma re
ardene, Qayt€ mabiyene. Fa5la maqarna zeytln, Peynir
ma re ardene. vatene eve xo Doze eve xo bore. Wuza ra

tepifa maardime qaza. Mawuzadetutun ramttene. Ma

de däne p6ro ke bö re madegenrm btqine.

Srmagond seri wuzaSrndtrgt de mendi?

Ma wuza 9 seri mendime. Yinu niyada ke

krrmancö ma ieletiye n€kene, qarse iu muya ke!
nebene, caye ronenane, dürüst mtlete, ma berdene le

xo xrzmetu de gurenene, anlryormusun? Mesela

bayram biyene qurban bayrami de ardene qurvan d€ne
ma. QoE sare brrnene let6 lu d6n€ ma. Ma bol bol
qarme kerdene. Amatabi mrleto näqt kizofbi.

Srma n€wast lere surgtnen h€n stma gutur
berd?

Maeve zor, eve ekser kerdime top berdime. Ma

va ma bene tokmise Ftrat kene. Ma bene h€n qtr kene,

Trfong€ piyä mr bi- Durbine piyö mt bi, moa mr tersene
yi h6n eEti Frrat. Mrlete ma butune vatene yisonö ma qtr
kerd n€verda. makiala benä kotiqtrkene.

Vera grmune tu thewa kes qtr kerd tu ve
grmun€xodi.

Ma ez heni koti brvini. Ez hona doman vine.
Yison€ ma ma re qesey kerdene. Ez yoisa kot blzon
Piyä mth€n ko raktgtivi.

Ekser amo tha Pulur'de dewuzu keno top ano

keno ju bon ke adrr pano brvösno, tha de iu SrrrrYüzba5l

bi, wu yüzbagr dünya Saprnda iu adam vi. Srrrr Yüzba5t

yenogeneral ra vano:Tu ke ni mrleti qtr kena ez xo krsen

erzen vrrenena ltngane tu. Xöre yi srrrr yüzbagt vi, Wu
srro tha de qrsle eskeray egti bi, srre Abdulay pa5ay de.

Tha de ki yisoni kenö top ke qrr kere Srrrr Yüzbagt

niseno ostorö xo yeno, qrrkerdays vndarneno. Na
ovacrfe xer€ yi Strrt Yüzba5t vi wu xelesneno. Onca ki

xeyle mrletä maqrr kerd. Nahet€ Xozatide nadewunä
binu de camord cini xeyle qrr kerdi. Ctni sÜngülemis

kerdenedomu hön zer€ moade krstene.

P6 coy genel qurmay beno top wuwo ke qtr kerd
kr kerd, qrr nekerd ki rusnene surgrnen. Niya na dawa
ce Drnna.

Ap WuSe sera 1937 - 1938'te sarö mawo ke
qrr kerdowuzay ra gore domanÖ ytnu, tornö ylnu,
mordemö yrnu, derezayä ytnu sarÖ Dersim
wazeno ke na dewlete xeta xo qewul kero, ma
sarö Dercim ra vazo wu srro mr xeta kerda. YÖ

ma tayine ape ma qrr kerd, niainiye ma xrrkerd,
amikö ma, brrayö ma, moayö ma, Piy€ ma, khahkö
madök€ ma kowun6 Dersim ra hön be gornu kefe
merdi. Ewro na dewlete suze xo qewul kero, xeta
xo qewul kero.

Zovigr kemi mend marevaze?
Ne haq raiivo mr ke€l zonatoreqesey kerd.

Ap wu$e haq tora ki raji vo, tu ma re xele
meseley qesey kerd, tanx€ ma tene ki tu kerd
rolt, omre tu tenena briediyo. Wazen ke naera
tepiya omre tu horte we$iye de rtndiye de brvöro.
Brmanewegiyede.

-E-
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7 Kasrm 1935 tarih ve 6/ 3279 savr|
"Munzur Vilayeti TeEkilatt ve idaresi Hakkrnia
Kanun Layihasl" görüsmeleri srrasrnda, Munzur
olmasr istenen ilin adr, iEiEleri bakant 5ükrü Kaya'ntn
teklifi üzerine "Tunqeli" olarak kabul görmü5tür.

Asrl adr "Dersim" olan il, 25 Arahk 1935
tarih ve 2884 sayrft kanun ile, özel "Tunceli
Kanunu" Erkafllarak "Tunceli" adt resmile{mi5tir.
2884 sayrlr kanun 1947 de yürürlükten
kaldrrrlmrgtrr.

"Tunceli" olarak de!igtirilen ilimize
yeniden "Dersim" adrnrn verilmesine iligkin Kanun
Teklifim ve GerekEesi ekte sunulmu5tur

Ceregini saygrlarrmla arz ederim.
11.02.2009

Serafettin HALiS

Tunceli Milletvekili

TÜ
Kan

RKIYE BüyüK uriller [,tEcLisl
un Teklifi)

CEREKCE
Yüzyrllardan beridir adr "Dersim" olan

bölgede, Osmanllar döneminde Tanzimat tn
ilanrndan sonra 1847 yltnda Dersim adryla sancak
kurulur. 1879 yrhnda yine dersim adryla vilayet olur.
Tunceli adr verildigi tarihe kadar aynl adla sancak,
ilge gibi degigik statüler alrr.

OsmanI da oldu$u gibi Cumhuriyet
döneminde de 7 Kastm 1935 tarihinde "Munzur
Vilayeti TeSkilatr ve idaresi Hakkrnda Kanun
Layihasr" görü5melerin ballaytp, 25 Aralk 1935
tarih ve 2884 sayth kanun ile özel Tunceli Kanunu
grkanlarak Tunceli adrnrn resmilegti$i güne kadarda
devletin tüm resmi belgelerinde bölgenln adr
"Dersim" olarak geEmektedir.

Meclis görügmeler srrasrnda igigleri bakanr

tükrü Kaya da, "Tunceliadr ile 5imdi te5kil edilecek
vilayetin veo bölgenin eskiismiDersim" dir. " der.

Söz konusu görülmeler srrasrnda
"Munzur" olarak de$i5tirilmek istenen''Dersim"
ilinin adr, iEiglerl Bakanr $ükrü Käya nrn teklifi
üzerine, "Tunceli" olarak kabul görmü5tür.

Anla5rlaca$r üzere " Tunceli " adt yaygrn
kanrnrn aksine, Atatürk tarafrndan degil, 5ükrü
Kaya tarafrndan teklif edilmig ve kabul görmü5tür.

-E-

Asrl adr Dersim olan bölgeye 25 Arahk
1935 tarih ve 2884 sayrlr kanun ile ''Tunqeli" adr
verilmig ve resmileSmi5tir

Toplumun tarihsel. kültürel, inang, ahlak ve
benzeri de$erlerine ters dü!meyen bir adrn
de$i5tirilmesi, günümüzde sosyal hukuk devletinin
yapacaür bir i! degildir

Adlafln ve Kültürlerin kendi tarihi köken ve
kaynaklarr üzerinde ya5atrlmasr, kültüre ve kültür
sahiplerine verilen bir deper ve dolayrsryla
demokrasinin bir gere!i olacaktrr.

Adlann deiiqtirilmesinin, o ad sahiplerinin
nzasr alnmadan yaptlmasr bir asimilasyonu iEerir.
Asimilasyon cinayettir. Bu günümüzde kabulü
olanakh birdurum olamaz.

"Tunceli" öncelikle bir asimilasyon adr
oldu$u gibi, bu adrn verilmesinin ardrndan 1937-38
yrllarrnda bölgede krylma, sürgüne ve büyük acrlarrn
yanmasrna neden olmu5 olan Tedip ve Tenkil,
Tunceli adrnr bir operasyon adr haline getirmi5tir

Türk Dil Kurumu sözlü!ünde Tedip:
uslandrrma, yola getirme, terbiye etme Tenkil ise;
uzakla:trrma. herkese örnek olacak ceza verme,
dügman ve zararh ki5ileri topluca ortadan kaldrrma
olarak tanrmlanmr5trr.

Tedip ve tenkilin Dersim insanrnda
olu5turdu$u derin travma hala devam etmektedir
8ugünde hala sürmekte olan derin travmayla
Tunceli bir travma adr olmugtur.

Tunceli adr Dersim insanrnrn tarihinde,
belleiinde, ruhunda ve vicdanrnda büyük acrlann ve
korkularrn adl olarak yer yapmrgtrr

"Dersim" adrnrn geri verilmesi, tarihi bir
yüzle$me olarak, bu bölgede yaganan acrlann
brrakmr5 olduiu travmantn giderilmesine de neden
olacaktlr.

Dersim adtntn TürkEe karglll$r olmasa da,
baqta KürtEe ve FarsEa olmak üzere, bölge dillerinde
anlamr olmakla beraber, ülkemizde anlamr
bilinmeyen ya da bu günkü TürkEede kargrlrlr
olmayan Sinop, samsun, Ciresun, Rize, Trabzon,
Kayseri, Yozgat ve daha da Eo$altrlabilecek birgok il
adr bulunmaktadrr. Bugün bu adlarrn kendi tarihsel
köken ve kaynaklarr üzerinden ya5ryor olmasrnr bir



zenginlik olarak görmek gerekir.

O günün sosyal-siyasal psikolojisi iEinde
"Tunceli" olarak de$istlrilen "Dersim" adlnrn
ilimize yeniden verilmesi, günümüzün sosyal ve
siyasal ihtiyaglanna cevap olmast yönünden de
anlamI olacaktlr.

Yüzytllardan beri kendi inanE ve kültür
degerleri üzerinde yalayan bölge insanr iEin
''Dersim" adr kutsalftk arz eder. Son yrllarda doian
gocuklara bolca konan, bugün hala oyunlarda,
romanlarda, öykülerde, türkülerde vb. rsrarla
kullanrlan atalarndan miras kalan "Dersim" adrnrn
ilimize yeniden verilmesi, llimizde ve ilimiz drgrnda
ya5ayan Dersim insantntn büyük go$unluiunun
rüyasrve arzusudur.

Bu arzunun yerlne getirilecegi inanctyla.

Saygrlarrmla.

TÜRKiYE BÜYÜK MiLIET MEcLisi
BASKANLTölNA

(Kanun Teklifi)

7 Kastm 1935 tarih ve 6/ 3279 savll
"Munzur Vilayeti Te$kilatr ve idaresi Hakkrnda
Kanun Layihasr" görüEmeleri srrasrnda, Munzur
olmasr istenen ilin adr, iqi:leri bakanrSükrü Xaya,ntn
teklifi üzerine "Tungeli" olarak kabul görmü!tür.

Asrl adr "Dersim" olan il, 25 Ara[k 1935
tarih ve 2884 sayrl kanun ile, özel "Tunceli
Kanunu" grkanlarak "Tunceli" adr resmile5migtir.
2884 sayrlr kanun 1947 de yürürlükten
kaldrnlmr5trr.

"Tunceli" olarak def,igtirilen ilimize
yeniden "Dersim" adrnrn verilmesine ili5kin Kanun
Teklifim ve Gerekgesi ekte sunulmuqtur.

CereEini saygrlarrmla arz ederim.
1 1.02.2009

Serafettin HALTS

Tunceli Milletvekili

GEREKCE

Yüzyrllardan beridir adr "Dersim" olan
bölgede, Osmanlrlar döneminde Tanzimat In
ilanrndan sonra 1847 y nda Dersim adryla sancak
kurulur 1879 yrhnda yine dersim adryla vilayet olur.
Tunceli adr verildiEi tarihe kadar aynl adla sancak,
ilge gibi de$i5ik statüler alrr

Osmanlr da oldugu gibi Cumhuriyet
döneminde de 7 Kasrm 1935 tarihinde "Munzur
Vilayeti Tegkilatr ve idaresi Hakkrnda Kanun
Layihasr" görülmelerin ba5layrp, 25 Aralrk 1935
tarih ve 2884 sayrlr kanun ile özel Tunceli Kanunu
grkarrlarak Tunceli adrnrn resmile5ti$i güne kadarda
devletin tüm resmi belgelerinde bölgenin adr
"Dersim'' olarak geEmektedir.

Meclis görügmeler slrasrnda iEigleri bakanr
lükrü Kaya da, "Tunceli adr ile Eimdi te5kil edilecek
vilayetin ve o bölgenin eski ismi Dersim " dir." der.

5öz konusu görüSmel€r slrasrnda
"Munzur" olarak de$i5tirilmek istenen "Dersim"
ilinin adr, lei;leri Bakanr lükrü Kaya nrn teklifi
üzerine, "Tunceli " olarak kabulgörmüEtür.

Anla5rlacagr üzere " Tunceli " adt yaygtn
kanrnrn aksine, Atatürk tarafrndan degil, 5ükrü
Kaya tarafrndan teklif edilmi5 ve kabul görmü!tür.

Asrl adr Dersim olan bölgeye 25 Arahk
1935 tarih ve 2884 sayth kanun ile "Tungeli" adr
verilmig ve resmile5miEtir.

Toplumun tarihsel, kültürel, inanq, ahlak ve
benzeri deierlerine ters dügmeyen bir adln
degistirilmesi, günümüzde sosyal hukuk devletinin
yapacaSr bir ig deiildir.

Adlann ve Kültürlerin kendi tarihi köken ve
kaynaklarr üzerinde yagatrlmasr, kültüre ve kültür
sahiplerine verllen bir deier ve dolayrsryla
demokrasinin bir gere$i olacaktrr.

Adlann degiltirilmesinin, o ad sahiplerinin
nzasr ahnmadan yaptlmasr bir asimilasyonu iE€rir.
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Asimilasyon cinayettir. Bu günümüzde kabulü

olanakh bir durum olamaz.

"Tunceli" öncelikle bir asimilasyon adt

oldu!u gibi, bu adrn verilmesinin ardrndan 1937-38
yrllannda bölgede kryrma, sürgüne ve büyük acrlann

yanmasrna neden olmul olan Tedip ve Tenkil,
Tunceli adrnr bir operasyon adr haline getirmistir.

Türk Dil Kurumu sözlü$ünde TediP:

uslandrrma, yola getirme, terbiy€ etme Tenkil ise;

uzaklaEtrrma, herkese örnek olacak ceza verme,

dü5man ve zararlt ki5ileri topluca ortadan kaldtrma

olarak tantmlanmt5ttr.

Tedip ve tenkilin Dersim insanlnda
olu5turdulu derin travma hala devam etmektedir
Bugünde hala sürmekte olan derin travmayla
Tunceli bir travma adr olmu5tur.

Tunceli adr Dersim insantntn tarihinde,
belle[inde, ruhunda ve vicdanrnda büyük acrlarrn ve

korkulann adr olarak yer yapmr5trr.

"Dersim" adtntn geri verilmesi, tarihi bir
yüzleSme olarak, bu bölgede yaganan acrlann

brrakmrg oldulu travmanrn giderilmesine de neden

olacaktrr.

Dersim adrnrn Türkge kar5rhlr olmasa da,

balta KürtEe ve Farsqa olmak üzere, bölge dillerinde
anlamr olmakla beraber, ülkemizde anlamt
bilinmeyen ya da bu günkü Türkgede karStlt$t

olmayan 5inop, samsun, Ciresun, Rize, Trabzon,

Kayseri, Yozgat ve daha da Eo$altrlabilecek birgok il

adr bulunmaktadrr. Bugün bu adlann kendi tarihsel

köken ve kaynaklart üzerinden yaStyor olmastnt bir
zenginlik olarak görmek gerekir.

O günün sosyal-siyasal psikolo.iisi iginde
"Tunceli" olarak de$i5tirilen "Dersim" adtntn

ilimize yeniden verilmesi, günümüzün sosyal ve

siyasal ihtiyaQlanna cevap olmast yönünden de

anlamh olacakttr.

Yüzyrllardan beri kendi inanE ve kültür
de$erleri üzerinde ya5ayan bölge insanr iqin

''Dersim" adr kutsalhk arz eder. Son yrllarda do$an
gocuklara bolca konan, bugün hala oyunlarda,
romanlarda, öykülerde, türkülerde vb. rsrarla

kullanrlan atalanndan miras kalan "Dersim" adtntn

ilimize yeniden verilmesi, ilimizde ve ilimiz dlStnda

yalayan Dersim insanrnrn büyük go$unlu$unun
rüyasrve arzusudur

Bu arzunun yerine getirilece$i inancryla.

Saygtlanmla.

Dersim Milletvekili $erafettin
Halis'in 11 Arahk 2OO9 tarihinde

TBMM de yapmrg olduiu
konu5madan altnmt! bölümler.

...Kürt sorununun Eözümü noktastnda yaptlan

aErlm üzerine bu kürsüde dün konugmalar yaptldt,

ama ne yazrk ki bu konu5malann bir ktsmrnda hala

Kürtler üzerinde Aleviler üzerinde oynanan
oyunlarrn 5iddet yoluyla devamt yönünde görüller
beyan edildi,

(ok ilginEtir bir parlamenterimiz, drS

i5lerinde de yetkin bir parlamenterimiz ''$eyh Said

isyanrnda da analar allamadr mr? Dersim isyantnda

da analar allamadr mr? Peki, o zaman analar a$hyor

diyen var mrydr?

Deierli milletvekilleri, 5imdi burada
kastedilmek istenen nedir? Cumhuriyet Halk
Partisi'nin Dersimde kanla tslanmtg süngüsü bir
daha kurumastn demektir. $eyh Said hareketinde
yine rslanmrg süngüler bir daha kurumasrn demektir.

$imdi soruyorum Dersim'de neler oldu
bilen var mt? Cumhuriyet Halk Partisi'nin slralartnda
Dersim katliamrnrn öyküleriyle, agrtlanyla büyümü!
oarlamenterlerimiz var. isterlerse bilirler.

.. .Ama ben Dersim'de yaSananlartn ne

olduiunu söylemeden önce, bir ba5ka üstadrn

aizndan vermeye galr5aca$rm. Necip Fazll

Krsakürek diyor ki "En ala$ 50 bin mazlumun kantnt

ve canrnr ihtiva etmesi baktmlndan kaltn hatlanyla
bir harita gibi !izdigimiz bu facianrn tarihte bir e5i ve

benzeri gösterilemez, ...buiday saplarr üstünde
yakrlan ve daha ewel kurgunlanmtS bütün köy

halkr... annesinin karntndan sivri uglu aletle
qrkartrldrktan sonra ya5amakta devam eden ve hala

topuSunda bu sivri aletin izini ta!tyan Eocuk ve daha

neler neler. -. "

De$erli milletvekilleri, Eimdi dün konu5an

sayrn Öymen in anlattrklarryla, daha doirusu saytn

Öymen'in bakr5 aqrsryla örtügenlere bir sözümüz var.

Ben 38 harekätrnda ailesinden 24 ki5iyi kaybeden
biri olarak konu5acagrm ve yeti!kin erkeii kalmaml5

ailesi ikiye bölünerek Eskigehir'e ve Afyon'a sürülen

bir ailenin mensubu olarak konu5aca$tm ama

bundan öncesi de on binlerce insantnl yitirmiS

Dersim halkrnrn bir temsilcisi olarak konu5aca$tm.
24 insan kaybetmig ailemden iki dedem, iki büyük

-;r
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dedem olmak üzere 19 kiEinin hala mezarlarr yok.
A$rtlarla, katliam öyküleriyle büyümüIüm ama
iEimde zerre kadar kin yok, zerre kadar dü5manhk
duygusu yok ama öfkem var elbette. Ama saytn
Oymen'e bakryoruz, ma$dur olan biziz, mazlum
olan biziz, ölen, öldürülen biz, sürülen biz, yok
edilmek istenen biz, sayrn öymen'in öfkesi bir yina,
hala kin ve intikam duygularndan kendisini
artndrrmrg deSil.

. ..Tabi Sayrn Oymen'in yaklaErmr sadece
Dersim'de, $eyh Said döneminde ya5ananlarla srnrrlr
deSil, Kürt sorununun eözümü konusundaki algrsldrr
bu.

-..Peki, yoksul halkrn qocuklannrn ölümü
üzerinden hamaset yapanlara soruyorum. Sizin

Eocuklarrnrz nerede? Bir dönem bu ülkenin
doiusunda oluk oluk kan akarken, bir baEbakanrn
ollu havuzda sualtr komandosu olarak terhis edildi.
Sava5a-öldürmeye doymayan bir genelku rmay
ba5kanrnrn oilu, serseri mayrn gibi pavyonlarda ve
barlarda dola;rp duruyordu. Hamaset yapanlar
vicdanlan srzlamadan yoksul halk eocuklanntn
cenazelerine gidip nutuk atryorlardr. E$er gergekten
vatanseverlik ba5kasrnrn eocugunun ölümü üzerine
nutuk atmaksa, böyle bir vatanseverlili kabul
etmiyoruz, bundan sonra da karglsrnda olaca$rmrzt
sövlüvoruz.

."4.qüi

...Dersim Katliamr'nrn üzerinden 7l yl
geqti. Oysaki bu ülkenin yasalanna göre 50 yrhnr
dolduran argivler a9lr.71 ytl ge(ti 2 yti önce vermi5
oldu$um ar5ivlerin aErlmasr konusundaki önergem
hala genel kurula bile inmedi.

. Dersim üzerine program yapanlar, önce
Ozel Kanun Erkararak Dersim in adrnr aldllar 1935
yrlnda. Sonra da kryrm, katllam ve sürgün planrnr
uyguladrlar.

ESer Dersim adrntn a|nmast akabinde
katliamlarr ve sürgünlerl getirmiise, tarihi bir
yüzlegme olarak bu hükümet, bu devlet bu haksrzhÄr
gidermeli, bu yaranrn sarrlmasrna yardrm etmelidir.
Dersim adr geri verilerek, Dersim insanrnda
yalanmts olan travmanrn önüne az oa orsa
geEilmelidir. Bugüne kadar böyle bir giriEim
görmedik. Ama dünyanrn demokrasiye evrildigi bu
süreCte, bu parlamentonun da kendi tarihj
geqmiliyle yüzlegmeyi esas alacalr ve yalanan
acrlardan kalma travmalann giderilmesine yardrmcr
olacagrna inantyorum.

Ben bu vesileyle, Kürt sorununun Eözümü
noktasrnda, "kanla lslanan süngüler kurumasrn"
mantrSrnrn ötesinde ortak vatanda karde5ge
yaganmastnrn algtsrnr ve ihtiyaclnr Eok daha fazla
hisseden sayln vekillerin olduguna inanryorum. Bu
duygularla sizleri selamlyorum.

DERSIH
RAPORLARI

itlK tuLUr

o
tr
J
-Ch
o-

F
IIv
f--;-* 
t lJ



,':äi\fffi)

::.: - ,.
...:

Heo bir özlemek tünelinde Ömrüm,
kamyonlar el sallar kentlili$ime, bulutlarr genqleqir

giderek gö!ün. Yollarda köpek ölüleri, uzun geni5

bozkrrlar, camileri bol köyler, Siveli gülümsemeler,

sitemsiz sabahlar geEiyor; eteklerine güneE,

baSlanna ya$mur de$en kayalarla konu;uyorum.
Sessizce uzuyor saglan Ye5illrmak'rn, hükmünü
kaybetmemi5 hangi 5ehzadenin beddual altrnda

uyuyorum. Ula5mrS bir yorgunluk iniyor
heybesinden hasretin. Sahipsiz mezarlartn
duacrsryrm onlara geldim Munzur. Daf,rnla

bilenmek, suyunla derinmek igin, silkelesin alnrndan

beni gocuklar dibime dü!eyim ham.

Yayla mevsimi agtr, yaz lekeli kar slglntl,

melez zaman. Rüyalanmda taramafi tüfek sesleri,

dallar Eatrgtr gehir oldum, oldum ceviz agaElarr

büyüten yrkrk kilise geceleri.

Viran evlerin yasrnr tstttyor güne!. Karakol

rgrklarr sahipsiz dualanyla kargr tepede, ürperiyor
yasam suyun cesaret veren teninde. Kapllarlnl

öpmek vardr$rn yeri kutsamaktandrr, kaprlartnt

öpüyorum aynIrken de. Dillerinin gök rengi, yüzüne

Eile Eökmüg ya5|lanyla derin ve usul bir tarih,
sahipsiz bir v,/eda el sallryor. Da$lartn gölgelerinin

bittigi yerde qokluk baSlryor. KonuSulamayanlarrn

srzdrgr, gatlak tu$lalr bina bo;luklanna yanagtrkqa

yollar kalaba|rklagryor. Her mola yerinde eksiliyorum
ye5il.

Akh isar iskelesinden agrlryor feribot,
ortasrnda kalryor mavinin sevincim. Madtlartn
kanatlarrna 5iir doluyorum, simitsizim. KaE kent
emdiriyor ömrüne güneS kaqmr5 deniz, iEleniyor

ayrrhk, uzun yollara grkacak köprülerle taglanacak.

Cözlerimin bekEiligini yapryor gölgeler. Kä$ttsrz,

kalemsizim; sözüm dilimin akhnda.

Martr sesiyle yrkryorum suskunlu!u, ktrmtzt

ayakh, siyah benekli aizrm. simdi ömrümün
muaviniyim uzak bir vapurdan el ediyor gegmigim

Emzirdili kentlerin tqrklannt takrnryor deniz, üveye

dü5üyor bulutlar, Olüm gtrptnryor gecede saglännl

sahyor ruhlar. Ba5ka bir inde ilk gecesi, yerini
yadrrgryor kederim. Ak memelerini sarkltan güneie
kanryor gölgem, hangi yöndeyim? Bir köyün ipeksi

sessizliginde ezana duruyor kula$rm, vakitli sözlere

durur gibi. Sürgülü kaprsrna fecrin efkär srkrgmrg

acryor zaman. Kom5uculuk oynuyor soka$tn dar

gerdanrnda ktzlar bense son yapraklannt saklnan
agacrm, kaq bahgeden süpürdüler yaztmt kar
yuttu rüzgä m.

Yollar boyunca doiurmadt!tm Eocuklar
büyüdü, rüyalarrnda kanI cam parqalan -havalandrr

ya5rnr Tanrr doium gününe geleyim, benden
yolurdun sen beni bilirim - Agk yürüdü serde,

krtalann kaptstna kadar, kaE iEten geQtim klylslz

Camlarr yrkanstn kaptan otobüsün, kurumug
hüzünler aksrn kentlere vardrk.

Munzur Qem
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I
güneq gahp yaganmaml$hklan gitti yad ellere
plakasrz araqlar
maskesiz insanlar sr$rna$r bu saatte Istanbul
okunmug sayfalar kadar gün izi
anlagrlmadan gegilmig cümleler k adar gözizivar
adlan de$igen caddelerinde

II
sema zülfünü camlara vurur
inceden acrr dü$ünüqler
daglarda qiqekler heveslenir
külleri kardrkga yagmur
da$rruk bir oda kadar adrmstz kalrr
zihni akqamrn

III
gocuklarrn büyü memigliklerine oynamalarrdrr
ölülerin topra$a sanhqlarr
L;- L^L^- ^t-^^_-uu u4r'dr drltarru

IV
avaklarmr soframa toplamrg akgam
oitrnpl rc.lrnmre

sim kaprda krg varmrg

Söz öntel yaEamdan Eürin haana ulasryorsa ancah,
Arzu Karuda!'tn sözlei Sib dünyam,za bb hiza

istikamet tayini etmehtin Dizimize bir dize, bir hatkt
sa{layan bu gürlerlc Digraf $ür alc harehetlilih

hazanm4 dcmehtit Hagann Eürin iginde
alglanmanna bire bir örneh Raradaf'm Eürleri, Aynt
zam6nda Tannnn dz galqan kesimden oldu!4 hendi

ytkadrP gamaEdan toplad.t{'t daha iyi nas anlanhr?
Arzu Karada!'z ohumah,,

- gecenin hangi y anmdasm
sana do*ru baksam-

V
kaprlar nasrl da kimsesiz gece olunca
iqsel ölümlerin k/agh$
bir anahtar boqlu$u acrlarryla

VI
kursa$rnda güneq kalmrq gece
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Dersim'de 1937 -38'de
yagananlar, di$er tüm
Kü rt hareketleri ve
tenkillerinin do$rudan
bir parqasr. Ancak
Koggiri ile birlikte onu
aynr zamanda di$er
Kü rt hareketleri ve
ten killerinden ayrran
özgünlü$ünü ihmal
edecek her gözümleme
eksik kalacaktrr. Bu

özgünlük onun inang
alanr, Alevi/Krzrlba5 niteliiidir. Dersim'de
yagan an lan n do$ru anla5rlmastnda
belirginlegtirilmesi gereken ikinci sorun alant

da, onun 'isyan' kavramr ekseninde
incelenmesinin yanh5lr$rdrr, Dersim'e ili5kin

devletin ideolojik dili ve yaprlan tenkilin
me5rulagtrnlmastnda kullantlan'uygarla5trrma'
ve'a$alr$rn basktsrndan kurtarma' söyleminin
te5hiri de, sürecin doiru anlaErlabilmesinin
üEüncü temel aya$tn t olu5turu r.

Alevi/Krzrlba5 Kürtler/Zazalar Osmanlt
döneminde Türkmenler gibi airr bedel ödemig
bir topluluk olarak Osmanltntn i5birlikEisi ve
islamcr olarak gördükleri Sünni Kürtlerle
mesafeliydiler. Di$er yandan Kültürel olarak da
ciddi farklrlrk gösteriyorlardr. Abdülhamit'in
kurdu$u Hamidiye Alaylan döneminde bu
aynhk daha da derinlegti. Qünkü Osmanhnrn,
Hamidiye Alaylarr olarak silahlandtrtp
yetkilendirdi$i 5ünni Küri a5iretler, sadece

Ermenrlere kaqr de$il Alevi Kürtlere kar5t da
baskr ve alan geni5letme politikasr izlediler. Bu

tarihsel, kültürel, siyasal arka plan, do$al olarak
Cumhuriyet kar5rsrnda tutumlarda da ayrtSma

olarak sürdü. Alevi Kürtler Cumhuri ve latk

dönüqümler kargrsrnda 5ünni Kürtler kadar
kaygr geligtirmediler. Bu nedenledir ki
KoEgiri'deki Kürt özerkliSi duyarltlt$r bile, di$er
Alevi Kürtlerce gereiince desteklenmedi.
Sonraki dönemde islam hassasiyeili $eyh Sait

ayaklanmasrnda da aynr durum sürdü, hatta
Hormek ve Lolan agiretleri özgülünde bu

ayaklanmaya kargr devletrn yantnda tutum
takrn rld r.

Ne ki Alevi Kürtlerin, Sünni Kürilerden
uzak ve Cumhuriyetle diyalog arayan tavrt,
kendileri agrsrndan olumlu bir sonuE
üretmeyecekti.

Cumhuriyet rejiminin üst kavramt
olan 'Ulus'; devlet hakimiyetinin her alanda
güglendirilmesi, Türkqe dilinin biricik iletiEim
aracr krlrnmasr ve Sünni dini bilincin
meEruiyet kayna$r krlnmasr ekseninde inga
ediliyordu. Her ne kadar 'Türk ulusu',
baglangrgta köken ve rrk ekseninde deiil,
"Türkiye cumhuriyetini kuran Türkiye halkt"
olarak tanrmlantyorsa da, bu yaklaEtm da,
diier pek qok olumlu agrltm gibi ktsa
zamanda ortadan kalkacaktt. 1925 ytt
iiibariyle Türkiye halkrnrn farkh dilleri ve farklt
inanglarrnr sürdürmesi yasaklanacak, giderek

Orta Asya Erkr5h etnik bir tarih ve rrk eksenli bir
Türklük, biricik kimlik ktltnacakt

Diier yandan bu Türklük inEasr,

dünyevilegtirilmi5 5ünni/Hanefi lslam kimli$i
temelinde ge killendirilecekti. Tü rkgü lü $ü n

önemli ideologu Yusuf AkEura'nrn,
Hrristiyanlr$a attfla, " lslamiyet'in bütün
gücünü, birlik ve dayanrEmadan do$an bütün
gücünü milliyetEili$in hizmetine" vermesine
igaret eden yakla5rmr, Türk milliyetqili$in in

yaygrn görü5ü haline gelecekti. (1) Nitekim
AkEura bu görügünü, Üq Tarz-r Siyaset
kitabrnda, "islam dini Türk milletinin
te5ekkülünde mühim unsur olabilir. lslam

Tü rklüiün birlifinde son zamanlarda
Hrristiyanlrkta oldu$u gibi iqinde milliyetlerin
olu5umunu kabul edecek tarzda
dü5ü nülmelidir " 5eklinde ifade edecektir.

Böylece farklr etnik ve inanEsal
kimliklerden Türkiye halkrnrn, tek dil, tek inanE,
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tek millet ve tabii sola kar5r burjuva dünya

görügü ekseninde tektipleqtirilmesi,
farkhhklarrnda direnenlerin de sürgün ve

siddetle etkisizlegtirilmesiyle Türklük inSastna

qahqrLyordu. Böylesi anti demokratik bir Türklük

inSJsr, son yüzyrlda Balkanlar ve Kafkaslardan

gelmis Müslüman göEmenlerce kabul edilirken

öoÄu Anadolu'nun tarihsel yerlileri olan

Küälerin haklr itirazryla kar5rlanacaktr.

Cenelde Kürtleri, özelde Dersim'i 'sorun'

haline getiren 5ey tam da bu tektiplestirmeci

devlet politikasrYdt.
Halkrn haklarr d e$il
devletin mutlak
egemenlik Yetkisi
sürecin belirleYeni
krlrnryordu. BöY lece
CumhuriYet,
ga$da5la5mayr tek dil,

tek inanE ve tek dünYa
görü5ü kanalrnda
gergekleqtirmeYe ve
farkh olanlan da eritme
yoluna giderken
ülkedeki farkhhklar da,

hakkrndan gelin m esi

gereken bir 'sorun'
h alin e gelecekti. Bu

ba$lamda yurtta5, 1934
iskan Kanununun, "TC

Devletin.de Türküm
diyen h e rkes in bu
Türklü$ü devlet iEin agrk

olmahdrr" (2) den ilen

gerekEesinde de
belirtildi$i gibi,

memlekei yaratacakttr" diyerek Cumhuriyet

rejiminin cumhuri/demokrat olmayan iradesini

ilan edecektir. (3)

Bu kanun Devlete "Türk kültürüne ba$lt

olmayanlar veya Türk kültürüne bailr olup da

Türkge'den bagka dil konuSanlar hakkrnda harsi,

askeii, siyasi, sosyal ve güvenliie ili5kin

nedenlerle" (4) sürgün yetkisi veriyordu

Böylece devlet, yurtta5r istedi$i gibi sürmek ve

yerlegtirmek iEin isyan etmi5 olmak gibi bir

neden aramaktan kurtartltyor, aksine farkh dile

sahip olmaYt, bu
dünyaya baqka bir kültür
ortamtnda gelmig olmak
sü rülmek iEin Yeterli
krlrnarak, qok dilli Eok
kültürlü memleketin tek
dilli tek kültürlü bir
memlekete
dönügtürülme kararhltit
yineleniyordu.

Ta m a m e n

devletin egemenlik
kaygrlartnr esas alan
kanunun 13, maddesi

sürgündeki insantn
temel haklanna kar5tt ve

alenen trkgr bir nitelik
s e rg iliyo rd u: "Türk
rrkrndan olmaYanlarln
serpi5tirme s u retiY le

köylere ve aYrr mahalle
ve küme te5kil
etmeyecek lekilde
kasaba ve gehirlere
iskanr mecburidir. " (5)

i5te bu yönelimle Kürtlük ve Iaikli$e

ra$men Alevilik tüm Cumh u riyet tarihi boyunta

katliamlar dahil sistematik maiduriyetler
yaSayacak ciddi birer sorun alant haline

geleceklerdi.

isyan mr, KolonizasYona DireniS

mi?

Dersim katliamtnrn me5rulaStrrtlma

gabasrnda devletin kullandrir temel argümant

:t', -

'Tü rklü$ü n ü' devlete
ispat etmek dayatmast ile kar5t kar5tya

brrakrhyordu. Özetle Eok kimlikli toplumun

devletin tekEi kimli$i ve mutlak otoritesi altrnda

eritilmesi, demokratikle5me potansiyelinin

kötürümle5iirilmesi operasyonu ile kar5t

kar5ryaytz.

1934 tarihli iskan Kanunu'nun
görü5ülmesi slrastnda söz alan dönemin igi5leri

Bakanr $ükrü Kaya, " Bu yasa tek dille konugan,

bir dügünen, aynr duyguyu ta5ryan bir



Dersim'in ayaklandr$r, devletin de bu
ayaklanmayt ezmek zorunda kaldr$r söylemidir

Olaylann geli5im seyri iginde de aErklkla
görülecegi gibi 5eyit Rrza'nrn öncülü$ünde
geli5en eylem, Dersim halkrnrn kimliksel hak ve
özgürlüklerine yönelik bir tecavüzün (diyalog
kaprlarrnr da aErk tutarak) engellenmesine
Eahgrlmasr anlamrnda bir direnisten ibarettir

1924'ten itibaren devlet modernleSme
yönelimine e5lik etmek üzere kararl bir
tektiplegtirme politikasr izlemigtir. Bu
yönelimden önce, ilin en ba5rnda kendi
kimligine güvence talebiyle tavrr belirlemek
isteyen Koggiri ayaklanmasrnrn bastrnlmasl
sonrasrnda Alev j Kürtlerin Cumhuriyet
projesiyle uyumlu bir tutumu söz konusu
olmuEtur, Nitekim Sünni Kürtlerin kimi
modernlegme kargrtr tepkilerle de harmanlanan
Kürtlük talepleri ezilirken Alevi Kürtler hayrrhah
bir tutum iginde kalmr5trr. Devlet de bu
farklrh[rn sürmesini sallayan bir politika
izlemi5iir. Ancak bu durum, Alevi Kürtlerin
haklanna yönelik bir kabullenme def,il, onlarr
ezme yönelimini Sünni Kürt tepkilerinin
ezilmesi sonrasrna, kendisi igin uygun zamana
ertel e me ool iti kas rd r r.

Nitekim Mülkiye Müfetti5i Hamdi Beye
hazrrlatrlan 2 $ubat'1926 tarihli rapor, " Dersim
Cumhuriyet Hükümeti iEin bir grbandrr, bu
Erban üzerinde kesin bir operasyon yapmak
lazrmdrr " (6) yargrsrnda bulunacaktrr. Dikkat
edilirse bu dönemde Dersim,de bir isyan söz
konusu de$ildir. CerEi Kogugagr a5iretinin
kangtrSr bir egkiyalk nedeniyle Mustafa Muflal
Komutasrnda ciddi bir tenkil harekätr
gergekle5tirilmi5iir; ne ki Rapor Dersim,e dair
genel bir 'Eözü m' arayrgrndadrr,

Fikri sabit bir gekilde Dersim isyanrnrn,
"yakrn ve uzak bir günde patlayaca$rna
kuwetle emin bulundu"$unu belirtecek ve
radikal bir'qözüm' paketi önerecektir:',...bir
kugatma ve tarama harekätr yapmak,
görecekleri baskr üzerine dallara gekilecek
silahh halkr da, kara ve hava kuwetlerivle yok

etmek harekette dikkat edilecek en mühim
esastrr. "

Hamdi Beyin raporu, "uygarla5trrmak
suretiyle rslaha gal5mak hayalden ba5ka bir 5ey
degildir" yargrsryla da, sonradan geli5iirilecek
olan 'uygarlrk götürme' söylemini de deSifre
etmektedir.

Bu a5amada kimi Dersim agiretlerinin
" müthig bir fakirlik iEinde Errprnma" (Cemal
EardakEr Raporu) kosullarrnda drganya yönelik
Eapul eylemleri olduiu bilinmektedrr. Ancak bu
asayi5 sorununun Dersim,e yönelik topyekün
bir saldrrr ve yeniden yaprlandrrma nedeni
olamayacail aErktrr. Esasen bastrrma ve
yargrlama da, bu tip tecavüz örnekleri defil,
d evlete boyun e$meme ekseninde
belirlenmi5tir. Rapor, yasa ve sonraki
uygulamalarda da görece$imiz gibi devletin
yakla5rmr bir bütün olarak Kürtlere yönelik
izlediii politika ve tabii tüm Türkiye halklannrn
Türk kalrbrnda yeniden 5e kille n d irilmesi
amacryla belirlen migtir.

A$rr isyanrnrn da basttrrlmasr sonraslnda
srra Dersim'e gelecek, 1930 yrhndan itrbaren
Dersim, Devletin temel gündem konusu haline
gelmeye baglayacaktrr. Tüm resmi devlet
raporlarda agrkhkla görülecegi gibi Dersim
sorunu, bir isyanrn bastlrrlma sorunu de$il,
Türklük ve Sünnilik ekseninde belirlenen ulus
inqa hedefinin önünde, hem Kürt hem de Alevj
kimliiiyle ortadan kaldrrrlmasr gereken temel
önemde bir soru ndur.

Bu ba$lamda Dersim'e ili5kin tüm
raporlar, Dersim'in, coirafi avantajryla da
beslenen tarihsel otonomisine son vermek
üzere önce fethedilmesini, bu fethe direnen ve
sonradan direnebilecek tüm insanlarrnrn katl ve
sürgününü, akabinde de devletin tooluma
bigtili resmi kimljk olan dünyevile5mi5 Sünni-
Hanefi Müslümanhk ve Türklükle asimile
edilmesini önerecektir.

Bu aErdan Maregal Fevzi Qakmak,rn
Eylül 1930 tarihli raporu qarprcrdrr: lslahrn ilk
safhasrnr "Reislerin bey ve a$alann, seyitlerin
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bir daha gelmemek üzere Batt

Anadolu'ya nakli, sonra halktn

en 5erir olanlartn tn Dersim'den
uzak olan ovalara sevk ve öz

Türk köyleri igerisine daSrtrlmasr

... gereken yerlere blok havuzlar
yaprlmasr [ki gu anda yaprlan

barajlar bu önerinin gecikmil,
ama aynr zihniyetle hayata
geEirilmesidir- EAI . .. Yüksek
memu rlara adeta koloni
idarelerindeki yet k ilerin
verilmesi ... Türklü$ün
telkin i" gibi önerilerini
takiben; "Dersimli
okganmakla kaz an r lm az,
silahh kuvvetin müdahalesi
Dersimliye daha gok tesir
yapar ve rslahtn esastnr tegkil
eder. Dersim önce koloni gibi
ele ahnmalt. Türk toplumu
iqinde Kürtlük eritilmel',
ondan sonra ve yavag yavag
öz Türk hukuku
uygulanmahdrr.!' (7)

1930'larrn ortam tnda
özgüveni artmlS olan
Cumhuriyet, hem Alevi hem de
Kürt kimliSiyle sorun olan,
üstelik co!rafi özelliklerr
nedeniyle doIru d ü.rü st
denetlenemeyen Dersim'in
halline yönelmektedir.

21 Arahk 1931 tarihli
1 . Cenel Müfetti5 ibrahim
Tali'nin Dersim Raooru, standart
bir tenkil ve tehcir regetesi

olmanrn Eok ötesinde bir 5iddet
ve kararhhk öngörür: " Bütün
Dersim'i kugatmak. KuSatma
gemberini adrm adtm dtsan ile
her türlü ili5kisini kesmek
(ticaretini engellemek ve ticaret
yollarrn r /geEitlerini as keri
güqlerle kapatmak dah il).
Böylece aE brrakrp teslime ve

itaate zorlamak. DireniS yanltst

reisleri ele geEirip battya sürgün
ederek da$rtmak. Elazt$'da
Dersim'i bombalamak üzere bir
uEakfilosu bulundurmak -.. "

Önceden Pülümür
härekatrnr yürütmü5 olan Halis

Pa$a'nrn, yine 1930 tarihli
raooru ise Dersim önderlerinin
Konya Beygehir gölündeki
Mana Adasrnda tecridi ile
Dersim sorununun
gözülebileceiin i öngörülür. Bu

rapo rla n, dönemin lgi5leri
Bakanr $ükrü Kaya'nrn benzeri
raporu tamamlar.(8)

Dikkat edilirse devletin
en üst kademesinden birbirini
izleyen bu raporlarrn hiqbiri,
ayaklanma durumuna kargt
hazrrlanmrE raporlar deiildir.
Aksine Cumhuriyetin
te ktiplegtirme ve boyu n

e$dirme planlamastntn
Dersim özgülünde nast I

uygulanacair raporlarrdtr.
Hepsinin ortak paydasr ise ba5ta

önderler olmak üzere, bu anti
demokratik yeniden
yaprlandrrma plantna direnme
potan siy e li taq rya n tüm
Dersimlilerin ezilmesi ve sürgün
edilmesidir; ki yaprlanlar da bu

doSrultuda gekillenecektir.

1934 yrlrnda grkartlan

iskan Kanunu, ilk maddesinde,
"Türk kültürüne bailrlrk
dolayrsryla nüfus oturug ve
yayrlr5rnrn bu kanuna uygun
olarak icra vekillerince yaptlacak
bir programa göre düzeltilmesi"
öngörülecektir. Bu kanu n

qergevesinde Dersim'den de Pek

Eok sürgün gerEekleqtirilirken,
bunu 25 Arahk 1935 tarihli ve

Bu diineminteh
hural dqq ütmlt

rapofu cemül
Bardakgt'nmhidin

I93l taihliburapor:
,,... 2) Ahlhbir

politiha izlenereh
bashtlaru sott

onilirse, Dersimliln
Cumhuriyetin sa&k
oe fedakar unsurlm

olurlar. ...4)
Dersimliler htnmoe

sürgünden
horhayoilat...7)
Dersim'i silahtan

anüfimak
mümhündüt Bunun

igin dzulete hargt
olqan güoensizlik
orturnffil gidprrnek

Getek) ... 8) mezheP

farh Dersimliyi
höfülemeh aract

olmamah.... I0)
Seyit Rtzaoe diier

pek Eoh a$ajn
Elazt$'a gerlcgmeye

razN ettimi, dilon
(14) Denimin "Yaouz

zatnansrdßn beri
tnüthübashü/;rc
,nüraz kalmN{. oe

onbinl.ercesbün
marhame*izce

öld.ibübnä1" oldtr{u
ee halefl ile *müthiq

bir fakirlih iCinde
gqnftdt$r"

belirtilmekwlir. (15)
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2884 sayrh Dersim'e özel grkanlan Tunceli
Vilayetinin ldaresi Hakkrnda Kanun izleyecektir.
Bu ola$anüstü tedip, tenkil, sürgün,
asimilasyon yasasr EerEevesinde Dersim'in adr,
aynr zamanda operasyonun da adr olan Tunceli
olarak de$igtirilir. Bu Kanunu, Elazr$, Bingö1,
Erzincan'r da kapsamak üzere olugturulan 4.
Umum Müfettiglik Bölgesinde uygulamak
üzere de, (önceden KoEgiri harekätrnr bastrran
Sakallr Nurettin Paqa'nrn damadl olup o
bastrrmaya da katrlan) Korgeneral Abdullah
Alpdo$an, komutanhk görevi yanrnda 4.
Umum Müfettigi ve aynr zamanda vali olarak
atanrr. (9) Tabii AlpdoÄan'rn aynr zamanda
Tunceli'nin CHP ll Bagkanr ve Belediye Ea5kanr

olduSunu da anrmsatahm,

igte bu Tunceli Kanunu 2 Ocak'1936'da
Atatürk'ün onayryla yürürlüie girdi$inde hala
bir ayaklanma söz konusu de$ildir. Dolayrsryla
gerek bu kanu n gerekse de önceki tüm rapor ve
iskan kanunlarr hukuk dr5r, demokrasi kar5rtr bir
niyet ve hazrr|$rn aleni kanrtlarrdrr.

Bu yasanrn müzakere edildigi Meclis
görü5melerinde Trabzon Milletvekili Raif
Karadeniz'in de vurguladrgr gibi, " lgigleri Bakanr
ola$anüstülük yok dediler. Bunu 5u manada
anlamak lazrmdrr: Evet orada muharebe yoktur,
top seslerr i5itilmiyor. Fakat Hükümeti
tanrmayan, yalnrzca agiret reislerini tanryan bir
zümre vardrr" (10) sözleriyle yasadaki
olaianüstü yetkilerin gergek am acrn r

belirginleqtirir.

Cörüldü$ü gibi sorun bir isyanrn
bastrrrlmasr de$il bir fethetme ve bunun kahcr

krhnmasr iEin kimliksel dönügüme uSratma
sorunudur. 1935 tarihli Inönü raporunda,
Dersim harekatrnln ertelenmesi halinde
Erzincan'rn Kürt yerleEim alanr haline
gelmekte olduf,u ve "Erzincan Kürt merkezi
olursa Kürdistan'rn kurulmaslndan
korkanm" (11) saptamasr, bir isyan bastrrma
durumu deiil, Kürtlerin asimilasyonunun
giderek olanaksrzlaEabileceii kaygrsrnrn
belirleyici oldu$unu gösteriyor. Ki aynr kaygr,
F Qakmak'rn 18 Eylül 1930 tarihli raporunda da
görülür: " Erzincan'rn merkez ilEesinde 10 bin

Kürt vardrr. ... Alevilikten yararlanarak Türk
köylerini Kürtleltirmeye ve Kürt dilini yaymaya
qahEmaktadrrlar. ... Kürtlüfün bütün Erzincan'r
kaplayacairndan endige edilebilir. " ('12)

7 Aralk 1936 tarihli Cenel Müfetti5ler
Konferansrnda, 1. Genel Müfetti5 Abidin
Özmen; "Raporumun hedefi, .. tabiatrn birqok
var|klar ve zenginliklerle doldurmu5 oldu$u bu
bölgenin daima Türk vatanrnrn öz ve ayrrlmaz
bir parEasr olarak kalmasrnr temindir" dedikten
sonra amacr, " bu Kürtler tamamryla asimile
edilerek cennet kadar güzel olan oturduklarr
ülke Türk vatanrnrn ayrlmaz bir parEasr haline
getiriIecektir" (13) qeklinde
belirginlegtirmektedir.

5on olarak uluslararasr ortam da
1937'de genel bir tedip iEin hazrr hale gelmigti.
Bir yandan iran ve lrak'la Sadabad Paktr'nrn
imzalanmasr di$er yandan da sava5 bulutlarrnrn
Avrupa'nrn semalarrnr kaplamr5 olmasrnrn
olugturdu$u uygun uluslararasr ortam, Dersim
harekätr iEin dü$meye basrlmasrnr sailayacakh.

Bu dönemin tek kural dr5r, rhmlr raporu
Cemal Bardakgr'nrn kidir. 1931 tarihli bu rapor:
" ... 2) Akrllr bir politika izlenerek baskrlara son
verilirse, Dersimliler Cumhuriyetin sadlk ve
fedakar unsurlarr olurlar. .. . 4) Dersimliler krnm
ve sürgünden korkuyorlar. ... 7) Dersim'i
silahtan anndrrmak mümkündür. Bunun igin

devlete kargr olugan güvensizlik ortamrnr
gidermek (gerek) . . . 8) mezhep farkr Dersimliyi
kötülemek aracr olmamah. . . . 10) Seyit Rrza ve
diier pek Eok aiayr Elazr$'a yerle5meye razr

ettim", diyor. (14) Dersimin "Yavuz
zamanrndan beri müthig baskrlara maruz kalmlE
ve on brnlercesin in merhametsizce öldürülmü9"
olduSu ve halen de "müthi5 bir fakirlik iginde

Errprndr!r " belirtilmektedir. (1 5)

Ne ki devlet bu tek rlrmh raporun
saptamalarrnr kulak arkasr edecek, Dersim'e
yönelik baskr ve ku5atmalan gün günden
arttrracak ve Seyit Rrza'nln diyalog arayr5larr

sonuesuz kalacaktrr. '1934 tarihli iskan Kanunu
ve 1936 tarihli Tunceli Vilayetinin idaresi
Hakkrnda Kanun ile her türden bangErl, medeni
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ve insanctl Eözüm olan akslz laStlrlllrken,
Dersim'e yol ve karakol inSaatlarl,
i5birlikqile5tirme ve ele gegirmeye yönelik

operasyonlar srklaStrrrlacakttr.

AlpdoSan'rn, "koloni yönetimindeki
yetkilerle" göreve ba5ladrlr 1936 yrh itibariyle

Dersim; diline, inanctna, topraklartna. yerel

önderlerine, yalam hakkrna yönelik uzla5ma ve

diyalog tanrmaz bir saldrrganhk ve güngünden

aSrrla5an bir kugatma ile karqr kar5rya kalacakttr.

Dersim'in bu ko5ullarda bile bir ayaklanmast

olmadr$r bir yana, bütün yoksulluklarlna kar5ln

devlete vergi vermeye de devam etmektedir.

Ancak bu tarihten itibaren Seyit Rtza,

AIi5er, Nuri Dersimi gibi yerel önderlerin,

Cumhuri bir relimin asgari gere$i olan diyalogu

kendilerinden esirgeyen, ulusal ve inangsal

kimliklerine dügman
muamelesi yaPan,
topyekü n asimilasYon

iEin bölgenin askeri

kontrolünü saflamak
amacryla karakol ve

yol insasrnl
hrzland tran, kaYttstz

Sartsrz tes lim iY et
isteyen bu devlet
davrant5rna kar5t
Dersim ag iretle rin i

savunmasrz köylere yönelik Eok airr saldrrrlarla

tenkil politikalarrnt hayata geEirmek olacakttr'

Bu tenkilin a$rrh$r kar5rsrnda ingiliz DrSiSleri

Bakanh$rna mektup yazan Seyit Rlza durumu

5öyle özetler:

Yrllardan beri Türk Hükümeti Kürt

halkrnr asimile etmeye Eah5makta, Kürt dilinin

gazete ve yayrnlarrnt yasaklayarak, anadillerini

konu5anlara ez iyet ederek Kürdistan'rn
bereketli topraklarrndan, gidenlerin büyü k

bölümünün telef oldu$u Anadolu'nun gorak

topraklarrna zorunlu ve sistemli 8öeler
düzenleyerek bu halka zu lmetmektedir.

" Son olarak Türk Hükümeti, kendisiyle

yaprlan bir anla5ma sonucu, bu basktlardan

arrndrrrlml5 Dersim bölgesine de girmeye

kalkr5mr5trr, Bu olay karglsrnda Kürtler, göEün

uzak vollartnda can

Atatürk'ün 1 l(asrn l9j?'ile Celal Bayat
tarafindan okünüt Meclis a94.

honugmannda; "lJzan Yülatdan beri

süregelan z)e zaman zaman gergin bir Eakil
alnn Tunceli'deki toplu hayd.utluk olaylan,
betli bir program igindeki gahgmalat sonam

htsa bir süredz ortadan kaldtnlmq, bölgedc

bu gibi olaylar bir daha tekrarlanmamak
äzere tarihe aktanlmtstt" denilecehtin (20)

vermek yetine,
kendilerini korumak
iEin 1930'da Ararat
tepesinde, Zilan ve

Beyaztt Ovaslnda
old u$u gibi silah a

sarrldrlar.

" Üq aydan
beri ülkemde tüYler
ürpertici bir savag

sü rüyor. Sava$
direni5 igin birle5tirme gabalan görülmektedir.

Di$er yandan da 1937 yrlr bagrnda, Ankara'ya,

gün günden saytlarr artan "jandarma ve ordu

mensuplartnrn bölgeden qekilmesini, her türlü

imar (askeri amagh) qall5malanntn (köprü'

demirvolu vb.) durdurulmastnt isteyip silahlannr

koruma hakkr ve vergilerin hafifletilmesi" talebi

iletilecektir. ite ancak hem bu taleplerine yantt

alamamalart hem de gü.ngünden artan kuqatma

ve operasyonlarla hareket olanaklarrnr tümden

yitirecekleri kaygrsr üzerine nihayet eyleme

geEmeye karar vereceklerdir' Bu gergevede 21

Mart 1937 Newroz gecesi Hargik köprüsünün

vrkrho telefon hatlartnrn tahribini 26 Nisan 5in

karakolunun da " askerlerin kadrnlara
sarkrnttlt$r neden iyle " (16) tah ribi izleyecekti.

Buna karq r AlPdo$an'tn tav r t'

olanaklartnrn e5itsizligine ve bombardtman

uqaklannrn, yangrn bombalarrntn, boiucu
gazlartn kullanrlmastna ra$men ben ve

!urttaglarrm Türk ordusunu ba5arrsrzh ia
u$rattrk. DireniSimiz karqrstnda Türk ugaklarr

kasabalarr bombahyor,yaktyor . -." (17)

Ancak sava5a giden dünYada SeYit

Rrza'nrn bu Er$h$r duyulmayacak, tenkil ise

dehget verici etkisiyle derinle5ecektir. Seyit

Rrzainrn tüm aile efradr dahil yaygrn sivil

kryrmlan gergekleqtiriliyordu. (18) ISte sivil

halkrn u$radr!r bu katlanrlmaz $iddet
ortamrnda, " Erzincan Valisiyle ili5kiye geger.

Harekätrn durdurulacair sözü alarak teslim

olmak" (19) üzere iki arkada5r ile birlikte

Erzincan yolunda Frrat nehri üzerindeki

köprünün kar;r tarafrnda kurulu seyyar
_ rtir 
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gider teslim olur. Tarihler 5 Eylül

Seyit Rrza, hiEbir hukuka uymayan bir
yargllama mizanseni sonraslnda 17 Rastm
1937'de asrlacak, ama kendisine verilen söze
ragmen Dersim'e yönelik baskrlar, ',l938
Kasrmrna kadar sürecek olan ll. Harekät olarak
Eok daha da ug boyutlara ula5rr.

Atatürk'ün 1 Kasrm 1938,de Celal Bavar
tarafrndan okunan Meclis agr5 konugmasrnda;
"Uzun yrllardan beri süregelen ve zaman
zaman gergin bir 5ekil alan Tunceli'deki toplu
haydutluk olaylan, belli bir program igindeki
Ealrgmalar sonucu krsa bir sürede ortadan
kaldrnlmr5, bölgede bu gibi olaylar bir daha
tekrarlanmamak üzere tarihe aktarrlmrstrr "
denilecektir. (20)

Atatürkün sürece dair ilgi düzeyi
aQrsrndan yine Celal Bayar'rn aktarrmr 5öyledir:

" $imdi, Mare5al, Erkan-r Harbiye Reisi
(Cenelkurmay Bagkanr), ben ba5bakanrm.
Atatürk malum,.. ÜEümüz Dersim'de yaprlan
büyük ordu manevralarrndayrz. Manevranrn da
sonuna gelmek üzereyiz. ÜEümüz bir arada
'Ordunun emniyeti bakrmrndan strateji ne
olmalrdrr?', onu görü5üyoruz. ikisi de Birinci
Cihan Harbi'nde muharebe etmi5ler. Ben daha
Eok izleyiciyim. Malumatlarr geni5... Oradaki
her geyi biliyorlar. Hatta 5ahsen casuslan bile
biliyorlar. Dersim'in o halde kahrsa her zaman
ordunun emniyeti bakrmrndan tehlikeli
olaca$rnl görüEüyorlard r... O srrada biz
konu5urken, Dersimlilerin iandarma
karakollarrmrzdan üE-dört tanesini bastrklarr
haberi geldi. Atatürk'le göz göze geldik.
Birbirimizi anhyorduk. Atatürk benim yüzüme
baktr. 'Ne olacak?' dedi. An|yorum, orada
emniyet tesis edilecek. Ne olursa orsun Dana
hitap edecekler. Hükümet reisi benim.
'Anhyorum e{endim, bana hitap ediginizin
manasrnr' dedlm. Atatürk:'sorumlulu$u
üzerime a|yorum, vuracalrz Dersim'i' dedi ve
vurduk,.. " (21)

i. inönü'nü n bagbakanhf,r döneminde
ba5layrp C. Bayar'rn bagbakanlrfr döneminde
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bitirilecek olan Dersim Harekätrnrn gergek
bilanEosu bugüne kadar bilinmemektedir, Bagta
Seyit Rrza olmak üzere asrlan önderlerinrn
cesetleri hakkrnda da bilgi edinilememektedir
Yakalanan silah sayrsrnr 1019 olarak veren
resmi kayrtlar ölü saylsrnr 10 OOO civannda
vermektedir; ki bunu do$ru kabul etmemiz
halinde bile sivil-silahsrz ölüm oranrnrn bire
on gibi olaf,anüstü yüksekli$i, savaE
hukukunun Dersim'de ne denli qi!nendiiini
göstermektedir.

Ancak Dersim Harekätrna iligkin gu iki

Earprcr tanrkhk, rsrarla gizlenen katl ve sürgün
rakamlarrndan gok daha derin bir vahametle
karSr karSrya olduSumuzu göstermektedir.
Bunlardan birincisi, dönemin Malatva emnivet
müdürü ve Seyit Rrza'yl asmak iqin Elazrg'a
giden 197O li yrllann Adalet Parti,li DrgiEleri
Bakanr olan lhsan Sabri Qaglayangil'in
1986'daki aktanmrdrr:

" . . Ma$aralara iltica etmi5lerdi. Ordu
zehirli gaz kullandr. Ma$aralann kaplsrnrn
iginden. Eunlan fare gibi zehirledi. Yediden
yetmiSe o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanh bir
hareket oldu. Dersrm davasr da bitti. Hükümet
otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Dersim
böyle bitti"

jkincisi ise, yine o dönem Dersim'de
görev yapan ve sonradan 12 Mart askeri cunta
5eflerinden olan Hava Kuvvetleri Komutanr
Muhsin Batur'u n anrlarrndan:

" Cünlerden bir gün emir geldi, tren
yoluyla Elazrg'a vardrk, oradan da ilk durak
Pertek olmak üzere harekete geEtik. iki aya
yakrn Dersim'de görev yaptrm.
Okuyucularrmdan özü r d iliyorum ve
ya$antrmrn bu bölümünü an latmaktan
kaErnryorum. "

Kendini korumasrnt kolayla5tlran özel
co$rafi konumu, Dersim a5iretlerinin silahh
konumu (özellikle L Dünya Sava5rnda Rusya'ya



kar5r savagmak amacryla devlet tarafrndan da

silahlandrrrlmrgtr), tarih boyunca süregelen

özerkliii yanrnda devletin Sünni Türklük
dayatmasrna kar5rn Alevi Kürt oluSu ve diier
Kürt Aleviler üzerindeki büyük etki gücü,

Dersim'i, operasyonla ortadan kaldtrtlmasr

gereken bir "Erban" haline getiriyordu. Alevilik
Kürt kimlik savunusunu, Kürtlük Alevi kimlik
savunusunu güElendiren bir i5lev görüyordu.
Oysa Cumhuriyet iEin hem Kürtlügü sorundu

onun, hem de Aleviliii.

Önceki tüm operasyonlara ra$men

co$rafi avantajr ve kültürel farkltlt$tyla kendini
KOrUmaSr ve
onar
müm
oldu$undan,
Dersim'in halline
iligkin, Eok daha
köklü bir
inceleme ve
önhazrrltk
gündeme
gelecektir. Bu

dönem iginde
peSpe$e
hazrrlanan
raporlar ve
nihayet Tunceli Kanunu, sorunun ne denli
önemsendi$ini gösterir. Bu kadar qok raPor ve

hazrrhk higbir Kürt direnigi iEin yaprlmadtir gibi,

hiqbir Kürt direnigi de bu denli büyük bir
vahgetle ezilmeyecekti.

1930'larrn ortastnda kaleme ahnmtg
olan Jandarma Umum Komutanhil'nrn gizli
Dersim raporunda "Yavuz Sultan Selim'in
gazabr olmasayd r bugün güzel
Türkiye'mizde tek bir 5ünni'ye tesadüf
etmek belki de mümkün olmayacaktt. Eier
Yavuz'un garazr Dersim'in yalErn daf,lart igine
girebilmiE olsaydr, herhalde Dersim'i de
bugün maddi ve manevi bagka bir Yol
üzerinde görürdük" (22) denilmesi,
Cumhuriyetin'birlik beraberlik' projesindeki
dinsel tercihi gösterme k aErstndan
önemlidir.

Sözkonusu Jandarma Umum
Komutanlrf,r raporu 5öyle devam eder:
'Alevili$in en kötü ve tefrika deier cephesi

[özgün yanr] Türklükle aralarlnda derin
ugurumdur. Bu uEurum KrzrlbaShk itikadtdtr.
Krzrlba5, Sünni Müsliminisevmez, bir kin besler,

onun ezelden dü5manrdtr, 5ünnileri'Rumi' diye

anar. Krzrlbag ilahi kuvvetin hamili
bulundulunu ve imamlartn 5ünnilerin elinde
i5kence ile öldü$üne inanrr. Bunun iqin

Sünnilere dügmanrdrr. Bu o kadar ileri gitmi5tir
ki Krzrlbag Türk ile Sünni ve Kürt ile Ktztlba5

kelimesini ayniteläkki eder. "

Bu aqtdan
dönemin ideolojik
sözcülerinden gazeteci
ve rejimin Kütahya
milletvekili kimlikleriyle
Dersim sorunu ile özel
olarak ilgilen miE, biri
lnönü ile olmak üzere

bölgeye birqok gözlem
gezisi yapmr5 olan Na5it

Hakkr Ului'un, "Tunceli

Medeniyete AErhyor" (!)

adlr manipülatif
Eah5masrndaki yargtlan
qarprcro rr.

Trpkr Kürtlerin " ashnda Orta Asya'dan
gelmig Türkler" oldu$u iddiasr gibi, Alevili$i de;
" Dersim'i Osmanlt camiastndan uzak ve ayrt

yagatan, buradaki öz-Türk varh$rnr dünyamrza
yabancr bir hale sokan $iiliSin" bir pargast

olarak görecekti. (23) Btrakalrm özgün bir
inang olmastnt, Aleviliii islam iqi "bir mezhep
aynhsr halinde gösteren tarih bilgileri"ne bile

itiraz edilecek, "Alevilikten siyasi fayda
teminine uira5an iran'tn bu yoldaki rolüne"
vurgu yaprlacaktrr (24) Böylesi bir yakla5tmrn

onun ayn varlr$tnt ortadan kaldrrmaya
yönelmesi kagrn rlmazd rr. Nitekim eski
Dryarbakrr Valisi Cemal BardakEt da,
raoorunda, 'Alevi ve halis Türkmen olan bu

halkrn devletten uzak kah5rnl mezhepsel
etkilerde... " görecektir. (25)

masl
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Bardakqr'dan farkh dü5ünmekle birlikte Alevilik
konusuna aynr görügü paylagrr: "Erzincan
merkez ilEesinde onbin Kürt vardrr. Bunlar
Alevilikten faydalanarak Tü rk köylerini
Kürtlegtirmeye ve Kürt dilin yaymaya

Eah5maktadrrlar. Örfen Türk lakin Alevi olan
birEok Türk köyleri Alevili$in Kürtlü$ü ifade
etti$i zihniyetiyle ana lisanlarrnr terk ederek
KürtEe konu5maktadrrlar. Türk olan Alevi
köylerinin KürtEe konu5malarrna ve Türk dilinin
bütün bölgeye yayrlmasr igin esasL tedbirler
almaya ihtiyaq vardrr. "

Cörüldü$ü gibi Cumhuriyet sözcüleri
nezdinde Alevilik, devlet denetiminden grkmak
ve Kürtlegmek faktörü olarak görülmekte, bu
nedenle de baf,rmsrz bir kimlik olarak kabulü,
trpkr Kürtlük gibi im kansrzlagtrnhr. 1930'lardan
itibaren tekrar Osmanh gegmiEiyle kendini
özdegleyen tarih yazrmr, bu bailamda
AleviliSe Yavuz'un gözüyle bakmaya baElar.
Onca kryrma ve sürgüne raimen " KrzrlbaEhk
ate$ini" söndürmekte yetersiz kalan ll.
Bayezit'in " zayfi ve gevEek siyaseti(nin)
Yavuz'u nihayet babasrna kargr isyana sevk
etti(äini) ve zorla hükümeti aldrrdr "irnr (26)
yazan bu resmi tarih dili, "Yavuz'un geligini
duyan ve onun muazzam zaferini gören
Aleviler(in) hayatlarrnr kurtarmak iqin
Dersim dailarrna kaqan" Türkler olduSu
iddiasrnda bulunur. (27)

Dersim, raporlarda da görülecegi gibi,
TürkEe Alevi deyi5 dola5rmr nedeniyle dil
agrsrndan daha kolay fethedilebilir
görünüyordu. Ne ki Aleviliiin, aynr zamanda
alternatif bir örgütlülük ve direni5 temeli olmasr
nedeniyle Dersim Eok daha katmerli bir giddet
ve sürgün uygulamasrna muhatap olacaktrr.
Türkqe deyigler ve Türkmen Alevilerle tarihsel
temas Eoklu$u nedeniyle Alevi kimlik, bellj bir
yal üstü Dersimlilerin Türkge ö!renmeslni
yaygrnlaEtrrmasrna kar5rn, direni5 geleneii
nedeniyle rejimin Dersim'i teslim almasrnr daha
da zorla5trran bir engel olugturuyordu. Oyle ki
bir toplumsal kimlik olarak Alevilik, rejime
teslim olan aSiretlerin bile resmi ideoloji
tarafrndan özümsenmesini zorla5trran ve onlarr
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güvenilmez krlan bir iglev görüyordu. Özetle
kendi tarihsel ve ideolojik kimlifrini Türk-lslamhk
üzerinde inga eden rejim aErsrndan Dersim'in
Aleviliii hem sorunu hem de itirazr
derin lestiriyordu.

Dersim önderli$i aErsrndan bu durum
daha da belirgindir. idam anrnda "Evladr
Kerbelayrh" haykrn5r, Seyit Rrza'nrn Alevi
kimli$inin baskrn karakterini yansrtlr, ldama gidi5
tarzr, bunun bir savunma ve megrula5ma
kaygrsryla yaprlmadr$rnr, aksine bir hissedi5 hali,
bir kimlik haykrn5r oldu$unu gösterir. Dahasr

onun asrlmaya namaz ve dua istemeden gidi5i de,
di$er Kürt önderliklerinden özgün farkrnrn
göstergesidir.

Tabii bunlar, direni5in ve Seyit Rrza'nrn
Kürt yanrnr ortadan kaldrrmaz. Nitekim katliamrn
dizginsiz bir hal almasr üzerine ingiltere'den
yardrm talebini 3 milyon Kürt adrna yazar. Kürtve
Alevi yanlarr birbirini tamamlar. Nitekim
Hükümet temsilcileriyle yaprlan görügmelerde
Seyit Rrza; 'Alevi okullan aErlmalr, gelene$e göre
eiitim yaprlmalr. Aynca yatrh bölge okullan
kurularak buradaki öf,retmen ve ö$renciler
KürtEe e$itim görmeli" (28) talebinde
bulunacaktrr.

Diier yandan Cumhuriyetin Alevi
inanq önderleri seyitlif,e kargr tepkisi de, anti
feodal bir hassasiyetten de$il, devletin burayr
fethetmesinin önündeki baEhca ideolojik
toplumsal engelin seyitlerce
olu Etu ru f masr ndandrr. Ku gk u su z uy garltk
deierleri ve özelljkle demokrasi agrsrndan
sorgulanacak bir dizi yanlan da vardrr seyitlerin.
Ancak Cumhuriyetin seyitlere kargrtlr$r,
demokrasi ve uygarhk eksenli bir karqrtlrk deiil,
onlann Dersim'i fethetme, vergiye ba!lama,
teslim alma ve asimile etmeyi engelleyen
güElerindendir.

" Dersim vicdanrnrn uru Seyit Rrza" (29)
nitelemesinde de yansrdr$r gibi Seyitlik
Cumhuriyetin gözünde yokedilmest gereken
"manevi Dersim'dir." Cumhuriyet Dersim'de
mutlak iktidar olabilmesi, bu özgün maneviyatr,
bu özgün vicdanr yoketmekten geEmektedir.
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Devletin Dersimde mutlak bir hakimiyet elde türkülerle öSretilir" saptamast da bu zihniyet
etmesinin Seyitli$in aga$tlan mastndan ve dünyasrnrn yanstmastydr. (34) Bu bailamda
ezilmesinden gegti$i bilinciyle resmi ideoloji, Cumhuriyet de Osmanlt gibi Pir Sultan vb.
seyitleri; "rrz dü5manr, hak dü5manr ve 5eref figürleri sevmeyecekti.
dülmanr sefiller" olarak t'*l'rl.?l l^"t'1l11 Bir uygartagtrrma cirisimi mi?
resmi ideoloji, "Dersim'de vazite gören
vatanseverler, manevi Dersim'in birdahaba5rnr Dersim katliamtnt me5rula5ttrma
kaldlrmasrna meydan vermemeye özen qabasrnda devletin bir di$er temel argümanr da,

göstermelidir" belirlemesinde bulunur. (30) 'uygarhk/ medeniyet götürme' söylemi olmu5tur.

Kaldr ki seyitli$in sömürücülükle Bu noktada antmsanmah ki dünyada
özdegleltirilmesi Eabasr da bir psikolojik harp higbir 'uygarhk götürme' harekätr masum

yöntemi olarak okunmaltdtr. Seyidin yoksulluf,u olmamtE, bu söylemin altt kazrnan her

payla5trgr gerEe$i, "dilenci krhklr" ifadeleriyle örnef,inde kolonizasyon, fetih, kontrol altrna

raporlarda da belirlenir. Onu sorun yapan astl almak, sömürmek, vergiye bailamak
neden, Dersimlinin "devlet ve memleket gergekleri ortaya qtkmtgtlr. Esasen zor
münasebetinin arastna 'hakim ve uygulayarak 'uygarltk götürme'

adalet da$rtan' srfatryla da girmi5" ".Ma{aralarc ihica igi, gergek anlamda uygar
(31) olmai d r effiirte;iri otdu zehirri ;*l,1liffi".",ililji iijä::f

C. Bardakgr'nrn raporunda gaa kullardt, olduiundan, uygarlk götürme'
da, belirlendi$i gibi, "üE-be5 5ahts. lllagaTalann hapumm sOyläi de bunu" megru'laEtrrma
müstesna a$alar ve reisler de dahil igindta. Bunlan farc E.'bu'n,n ifadesi olmuEtur.
bütün Dersimliler son derece Eihi zehirledi. YedüIen
f akirlik ve zaruret iginde ' 

""üio Oirii Bu nedenle kendi ba5tna bir

qrrprnmaktadrr. Soygunculuk'iOiäAÄiä delerolanuygarlrk,gerqektekanla,

hareketlerinin sebebi, ya5amak hiss, rc""i#'ii"ä "U" 
emek sömürüsüyle . 

kirlenmi5 bir

ve endisesidir. " (32) 
Dnsim daoan ila bini tarihin yansrsl olmu5tur. Dolayrsryla

Bu özgülde Dersimtiyi Hükümet otoritesi dc örneiin Dersim'de ula5tlan eiitim

"aladan ve säyitten kurtarmak" köyeoeDetsim'"drdf li::1.,;u,.t;oir;:;f:,.,,iffiä1i;(33) hedefi, gergekte onu Devlet Dersim Wile bitti" üurumla kar5r kargryayrz.
karSrsrnda her türden
Orgiitltilü$ü nden yoksun brrakmak, Uygarlrk götürdü$ünden

Dersimliyi istedi$i gibi yoiurmak ve devleti söz edenler gerEekte oradan almayt
orada in5a eimenin gereSiydi; halkt planladrklannr gizlemek istemektedir. Dersim

özgürlegtirÄenin degil. özgülünde ya5anan da, hem raporlar hem de

Cumhuriyet de osmanr 
,qi?:. 9i.,:"1! 3,:;i"T;i1.,11,;:X:'i,fif; ii''l',:'il"ill;l:

kültürünü sevmiyordu. Dersim. kültüründel<i batrya gOEettirilmesi ve batrdan buraya nüfus
övüng öielerinin milli özellikler göstermediÄini, 

V"rfärtiär"f, demografik yaprsrnrn degiltirilmesi,
aksine "haydutba5rlarrnrn ru.:rllu'll.ull-uln , 'kururi, 

bi,. yrtorrmä poliiikäsr izlenei& halkrn
olmasrndan rahatsrzdt. "Hall türküle,ri tendi otantik timtigini sürdürme ve
da$larda genE ktzlann ve gocuklaln agzr.ll1 maSduriyetini anma olasrlr!rnr ezerek
dola5rr durur. Bunlar agiret iqinde vurulan seiäkles'rilecek'r.
veya devletle mücadele esnastnda biryiiitlik ö-'!-" -:
gösterenlerin övünqleridir. Dersim'in genq Bu baslamda Dersim tenkil ve tedip

nesillerine böyle vuru5malarrn, böyle harekätr bir medeniyet götürme de$il' rejimi ve

ölenlerin ebediyen anrlaca!r fikri bu onun ulusal kimli$ini Dersim'de hakim ktlma
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operasyonu olmu$tur. Eunun bir medeniyet
kurumu olarak cumhuriyeti hakim krlma olarak
yorumlanmasr da yanlrg anlamaya aErktrr;
günkü yaprlan gey, halkrn kendini yönetimi,
kendi kaderine egemen olmasr anlamrnda
cumhuri bir rejimin oraya götürülmesi degil,
halkrn devlet egemenli$inin ismi anlamrnda
'Cumhuriyete' teslim ahnmasr, bu devletin
kültürel kodlanna boyun eimesi ve yaratrlmasr
amaElanan ulusal pazara rezervsiz bir 5ekilde
eklemlen mesidir. Nitekim buranrn fethinden
amaE, 1 . Cenel Müfetti5 A. Özmen'in, 7 Arahk
1936 tarihli raporundaki ifadesiyle, ".. tabiatrn
birEok varhklar ve zenginliklerle doldurmug
olduf,u bu bölgenin daima Türk vatanrnrn öz ve
aynlmaz bir parEasr olarak kalmasrnr temindir. "
(35)

Esasen Dersim'in Cumhuriyete, bu
anlamda medeniyete agrlmasrndan, l. Meclis
dönemi özgülünde söz etmek mümkündür.
Herkesin kendi yerelini temsilen geldifi, kendi
kimliSiyle yeraldrir ve her sorunun birlikte
tartr5rlarak karar altrna alrndlir l. Meclis prati$i,
sadece Dersim'in de!il, bir bütün olarak
Anadolu'nun medeniyete aEllma pratif,idir. Ne
ki bu süreE kallcr olamayacak, önce ll.Meclis
yaprsryla görece kan kaybedecek, 1925 Takrir-i
Sükun yasasryla karakter de$igtirecektir. Artrk
Türk kimli$i eksenli merkezi gekirdefin, farkh
olanlarrn tasfiyesi, asimilasyonu, sü rgü nü
ekseninde kendi medenileqmesini bagkalarrnrn
yrkrmryla yürüttüiü bir süreg ba5layacaktrr.

Bu noktada 'feodalizm', agalk, seyitlik,
reislik kurumlarrna yönelik elegtirel dil, gerEekte
yaprlanlan me5rulaEtrrmanln örtüsüdür. Oysa
burada saldrrr nesnesi olan gey, genel olarak
alalk ve feodalizm degil, saptanmrg milli
kimlikten olmayan, Kürt ve Alevi olan yerel
egemenlerdir. Kaldr ki Dersim özgülünde bu
kurumlar, gaidlqr kurumlar olmakla birlikte,
birer sömürü kurumu def,il birer payla5rm ve
düzenleme kurumu olmuglardtr.

" Dersim'de tarih boyunca 'büyük
toprak mülkiyetine veya sürü ve maraba
sahipliiine dayalr bir a5iret olgusu yoktur.

Dersim'de agiret liderligi veya agalk, mülkiyet ve
sömürüye deSil, saygr, önderlik, bilgi ve gönüllü
kabul gibi deierlere dayanrr. Dolayrsryla Dersim
a5iretleri, sözgelimi gafii Kürt a5iretlerine hiE
benzemez. Eli krrbaEl veya tüm a5iret üzerinde
tam egemen agiret a$alir sisteminin higbir
zaman olmamasr, iktidar ve otorite ile i5birli$inin
temellerini ortadan kaldrrrr veya zayrflatrr" (36)

Di!er yandan amag gergekten de
medeniyet götürmek olsaydr, bunun öncelikle
ban5qrl yolla götürülmesi olasrft$r denenirdi. Bu
ballamda Türk-Sünni afaya barr5grl yolla bile
götürülmeyen 5eyin, Kürt-Alevi agaya tenkil,
sürgün, bombardrman, zehirli gaz gibi
yöntemlerle götürülme kararhh$r, yaprlanrn bir
medenileEtirme degil, bagka birgey oldugunu
göstermektedrr. Esasen Dersim'in bir " koloni
gibi" ele alrnmasr gereSinden sözeden Fevzi
(akmakln raporu da, yaprlanrn gergekte ne
olduf, unu belirtmektedir zaten.

Medeniyet kavraml özgülünde
anrmsatrlmah ki, eSer medeniyet cumhuri ve
laik bir rejimin ingasr ise, ki öyle olmal,
Dersim'in buna itirazrnr kanrtlamak olanaksrz.
Seyit Rrza'nrn öncülüf,ünde geliEen direnig.
cumhuri ve laik bir rejime kargr olmamrg,
aksine bunlarrn geref,i olarak güvence altrna
ahnmasr gereken Dersim halkrnrn kimliksel
hak ve özgürlüklerine yönelik bir tecavüze
kargr olmuEtur. Bu noktada özellikle
anrmsanmaL ki, Dersim halkr özgülünde
Cumhuriyet devletinin tavn Osmanlnrn Alevili$i
tasfiye etme zihniyetinden farkll olmamrg, ona bir
de Kürilüiün tasfiyesi eklenmi5tir.

Yinelenmeli ki, Dersimlilerin yeni rejimin
medeniyet hedef leriyle sorunu olmamr5trr.
Padigahlk ve hilafetin tasfiyesi, islamcr Kürt ve
Türklerdeki gibi kargr Erkrlmasr gereken
geli5meler olarak görülmemi5tir. Medeni kanuna,
hatta Eapka kanunu gibi biEimsel dayatmalara
bile itirazr olmamrgtrr. Qünkü feodal kurum ve
giysileriginde Dersimliler tarihleri boyunca hilafet
ve monargiyle sorunlu ya5amrg, kadrn sorununda
e5itlikEi olmu5, kendi otonomisi iEinde ilkel bir
demokrasi uygulamrgtrr.

t;)
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Köylüyü milletrn efen d isi
yapacak bir projede, fikri hür irfanr
hür vicdanr hür bir gelecek
tasarrmrnda Dersimlinin bir sorunu
olmamrgtrr. Aksine Cumhuriyetin ilk
gü n lerin de telaffuz edilen bu
hedeflerin hasrr altr edilmesi, dahasr

tasfiyesi de yine bizzat Cumhuriyet
rejim in in kendisi tarafrndan
gerEekle5tirilecektir.

Nitekim Cumhuriyet, '' köylü
milletin efendisid ir " diye bagladr$t

yolda toprak ref ormunu
yapmayacaSr bir yana, sermaye
birikimi iEin de köylüyü gok a$rr bir
sömürü altrna alacaktr. Keza, "fikri
hür vicdanr hür irfanr hür nesiller
yaratma" sözü de, tektiplegtirme
eksenli ulus hedefi igin kurban
edilecekti.

Bu süreqte alaltir/reisli$i,
5eyhligi/ seyitligi tasfiye ederek yoksullu$u ve
dini ba$rmhh$r ortadan kaldrrmak gibi ilerici
söylem özellikle kullanrlacaktr. Ancak sonraki
85 yrhn nesnel bilanqosunda da görece$imiz
gibi, sorun ne feodalizmin ne de qeyhlilin
tasfiyesiydi. Dayatrlan tek gey, kimlik politikast
ve vergi düzenine uyum ekseninde devlete
sadakatti. Bu sadakati gösterdikleri müddetge,
higbir a$anrn, hiEbir geyhin srnrfsal grkarlartna

en kügük anlamda dokun u lmayacaktt. Buna

kar5rhk Seyit Rrza'lar, Ali5er'ler yantstra bu

ülkenin en medenisi durumundaki gayn
Müslim burjuvazi ve sosyalist aydrnlann köklü
bir 5ekilde tasfiyesine gidilecekti. Buna kar5tltk
Türk Sünni/Müslüman toprak aialarr ve

5eyhler ise, sadece ekonomik ayncahklannr
sürdürmekle yetinmeyecek Meclis'in de her
daim vazgeqilmez unsurlart olmaya devam
edeceklerdi. Özetle rejimin gergek hassasiyeti

uygarla5trrma de$il, resmi ideoloji ve devletin
mutlak egemenli$ini kurumla5trrmaya ve bu

kapsamda sermaye birikim sürecinin
h rzlandrnlmasrna yönelikti. Bu amaca uygunsa
feodal kurumlara dokunmamak bir vana onlart

korucu olarak beslemekte bile en küqük bir
ikirciklenme gösterilmeyecekti.

Bu kapsamda 1937-38 Hare kätr,
medeniyeti temsilen aialrk düzenine de$il,
memleketin tektiplegtirilmesine d iren en
Dersim'in egemenlik ve kültürel kurumlartna
saldrrryordu. Onlann ezildi$i oranda Dersim
co$rafyasrnrn teslim ahnaca$r gibi inancrve dili de

asimile edilebilecekti.

Dersimlinin itirazr, dahasr medeniyet
gereii olan talebi, kendi kimlifiyle, yani kendi
anadiliyle ve inancryla yagama talebi olmugtur,
Rejimin Dersimli kar5rsrndaki dayatmalart ise

medeniyet mantrlr iqinde de sorunlu olmu5tur.
Örneiin Rürt/7aza kim liIinden vazgegip
Türklükten gurur duyan, varlt$tnt Türk varhitna
arma$an eden, inancr kendi Krzrlba5 geleneii
iEinde de[il, Diyanet'in belirlediii igerikte bir
dönü5ümü, yani asimilasyonu hazmetmesi
isteniyordu ondan. 7 2 millete/inanca bir nazarla
bakan, kafasrna yatmadrirnda tanrrsrna bile itiraz
eden Dersimlinin bunu anlamamasr ve kabul
etmemesi oranrnda rejim tarafrndan operasyonla
yokedilmesi gereken bir'gtban' o larak
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addediliyordu,

Oysa bu yöntem de medeniyet
kavramrnrn kendi anlamt ile sorunludur.
Medeniyet'in gere$i olarak ilk yaprlmasr
gerekenin, Dersimli ile empati kurmak,
medeniyet paydaslnda onu ikna etmek,
medeniyetin gereSi olarak sorgulanamaz hakkr
olan haklarrnr tanrmak ve bu temelde medeni
olmayan yanlarrnr giderme davranrgr olmahydr.

Cumhuriyet Dersimlinin karErsrna
toprak reformu, eiitim kurumlan, hastane,
köylünün katrlacair yol, vb. medeniyet
öSeleriyle de$il, Kürtlüiü ve Aleviliiinden,
tarihsel otonomisi ve yerel kurumlarrndan
vazgeqme, herhangi bir me5ru nedene ba$t
olmaksrzrn ileri gelenlerinin sürülmesi
dayatmasr ile gitmiEtir. Yolu, karakolu ve
baEka higbir yerde uygulamadrf,r toprak
reformunu da, devleti burada tek otorite
yapmak iqin uygulamrgtr.

Medeniyetin denetim ve ulusal teklik
yaratmaya indirgendi$i, buna kar5rn farkh olma
hakkr, devletin yurtta5 ka15rsrndaki konumunun
evrensel hukuk kaideleri ekseninde
stnrrlanmasrnrn dikkate alrnmadrSr bir süreEte
kargrlagaca$rmrz tablo, 86. yrlnda hala bir türlü

demokrasiyi iEselle5tiremem iS, geqmisi ve
bugünü hak ihlalleriyle dolu birdurum olacaktrr.

1927 y tndan ba5layarak devlete Kürtler
hakkrnda raporlar yazan rejim ideologlanndan
Prof. Hasan Re5it Tankut'un, 1960 Darbesi
sonrasrnda Hükümete verdiii raporunda geEen,
" Dersimli Eabuk uygarla5rr, yapr olarak uygardrr "
(37) ifadesi, uygarhk götürme adrna yaprlan onca
sürgün ve katliamr daha da sorunlu hale
getirmektedir.

(1)FraneoisCeorgeon,TürkMilliyetqili6inin Kökenlerl.s.47
(2) Akt UEur Mumcu, Kürt Dosyasr, s.91
(3) Akt. U Mumcu, age., s.101
(4) Akt U Mumcu, age., s 101
(5) Aki. U Mumcu, age., s.'102
(6) Bkz Hüseyin Aygün, Delsim 1938 ve Zofunlu iekan, ! 6l
(7) Akt U Mumcu, age., s.57-8
ß) Bkz H AyBün, age , s.66,69,71
(9) Bkr. H Ay8ün, age., s.89
(10) Aki. U Mumcu. Kürt Dosyar, s 129
(11) SaygrOztürk, lsmetPaianrn Kürt Raporu, s.51
(12) Akt. BakiOz, Deßim Olayr, s.155
(13) Akt. U. Mumcu, Küd Dolyasr, s.145
(14\ Akt. M. 8ärdalC', 22 (dnr 2009, Haberrü,.
(15) Bkz. H Aygün, Dersim 1918 ve Zorunlu irkan, s.62
(16) BakiOz, Deßim Olayr, s.135
(17) Faik Bulut, Dersim Rapo ar, s.2S3-84
(18) Faik Bul!t, Dersifi Raporlafl, s.293
(19) BakiÖ2, Dersim Olayr, s.179
(20) Hdrr Cöktas, Kürtler, L C , s.141
(21) (Kurt!l Altug, "Celal Eayar Anlatryor", Tercüman, 17
Eylül 1986 )
(22) Akt. M. Sayrak, Alevilik ve Küdler s.80,
(23) N.H.UluB, TunceliMedeniyete Alrlryor, s 79
(24) N.H.UluE, age., s.80
(25) N.H.Ulug, age., s.169
(26) N.H UIUÄ, age., s.83
(27) N.H.Ulug, a8e.. s.88
(28) F.8ulut, Kürt Sorununda qözüm Arayrglan, s 83
(29) N.H.UluÄ, age., s.186
{30) N.H.Uiug, ase., s.99
(31) N.H.UluÄ, age., s.99
(32) H.Aygün, Deßim 1938 ve Zorunlu iskan, s.63
{33) N.H.UluE, age., s.119
(34) N.H.Ulug, age., s.135
(35) Akt. UEur Mumcu, Küd Dosyasr, s.'145
(36) H. Aygün, age , s 100
(37) M. Eayrak, Alevilik, Kürdoloji, TürkolojiYazrlafl, s.324
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irim uE ANNEm

Albert Camus,"yurdum Franstz dilidir"
diyor., ,

8u yazrya ba5larken, her 5eye ralmen ana

dilimizi unuttu rmadrklarr, ya5attrklan iEin anneme
ve annem gibi tüm annelere gükranlartmr sunarak
ve onlann ellerinden öperek baglamak istiyorum.

Ankara'da Altrndaf, semtinde kügücü k bir
gocuia Kürt'müsün diye sorduiumda "he

abla" dedi, '' peki Kürtge biliyor musun'' dedim,
"evet abla" dedi; "ama biz annemle gizli gizli

konu5uyoruz'' dedi. Peki neden diye sorduiumda
''babam yasakladr, yakalaytnca annemle beni

dövüyor" dedi,'günkü Türkqeyi ögrenmem
gerekiyormug ama biz annemle o yokken gizli
gizli konu5uyoruz" dedi. Bu bir örnek daha qok

örnek verilebilir tabii.
Önce ana dil nedir ? ona bakmak lazrm.
Dil bilimci Andre Martinet'e göre " Dil

insan deneyiminin, topluluktan toplulu$a deiiSen
biEimlerde, anlamsal bir igerikle sessel bir anlattm
kapsayan birimlere, bagka bir deyigle anlam
birimlerine ayrrgtrnlmasrnt sa$layan blldiri5im
aracrdrr; bu sessel anlatrmda her dilde belli saytda

bulunan, öz nitelikleriyle kargrhklt ba$lanttlanyla
da bir dilden öbürüne def,igen aytrtct ve ardt5tk

birimler, ba5ka bir deyi5le sesbirimler bigiminde
eklemlenir.

Yani, dil düSünce duygu ve isteklerin, bir
toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan
ö$eler ve kurallardan yararlanrlarak bagkalanna
aktanlmasrnr saflayan, gok yönlü ve geligmi5 bir
d izged ir..

KonuSma insana dair bir yetenektir. Bizi

di$er canlrlardan ayrran temel özelliklerinden
biridir. Burada dil ve dü5ünce devreye girer

düSünce ve dilin biriyle ili5kisi ayrtlamaz. Mesela

dil olmadan düSünce olabilir mi, ya da dü5ünce

olmadan dil olabilir mi. . .?

Dil olmasaydr dü5üncede olmazdt..Ayrtca
dil bir toplumu ya da toplulugu ulus yapan en

temel geydir. Qünkü toplumlartn
kültürlerini,yaprlarrnr kulaktan kuga$a aktaran bir
süregtir ya da araEttr..

Linton 5öyle diyor " Kültür tüm toplumun
hayat bigimidir" krsaca dil ve kültürde birbiriyle

bailantrhdrr. Bunlan birbirinden ayrrmak neredeyse
imkansrzdrr, Kültür bir süreq i€erisinde olu$ur uzun

sürelidir. Dil geligtikEe de kültür ve beceriler de

degi5ir. Bagka dillerle temas arttrkga da kültürde de

de$i5melere rastlanrr. Topluluklarrn kargtltklt
ihtiyaqlarrnr gid erebilmesi igin b irbirle riyle
ihtiyaglarrnr dil aracrl$ryla giderirler...bu bakrmdan
oldukEa önemlidir. Dilin olugmasr da kültür gibi uzun
süregleri kapsar. Bu bakrmdan da ortak bir tarihin
ürünüdür...

Her ulusun ayrt bir özelli$i oldu$u iqin ,hiEbir
ulus bir baqka ulusun dilini kendi öz ruhu ile

canlandrramaz ve olgunla5ttramaz. Qünkü her biri

belli bir yolun ardtndan giderler, buna karErn bir
goklarr genel bir erekte birlegirler.. .

$imdi gelelim ana dilde egitime ve Türkiye deki ana

dilde egitim diger dillerin durumuna bakacak olursak
ashnda h ig de ig aErcr bir hal olmadrirn t görüyoruz..

Aslrnda in san lr$rn büyük mücadeleler
vererek elde ettiäi Bjrle5mi! Milletler insan haklan
bildirgesine göre ana dil bir haktrr. Herkes anadilinde
e$iti, ö$retim yapma anadilini geli5tirme,öSrenme,

bilim,sanat yapma hakktna sahiptir.
Burada ki soru gudur? Peki Türkiye bunun

gereklerini yerine getlriyor mu? ya da ana dilde

eiitim var mr? gibi sorular sorulabilir. ..

Anadil evde anneden ya da yaktn Eevreden
öf,renilen bir geydir. Ki5inin ait oldu$u toplumla
ili5kisini kuran dildir. Anne ile gocu$u arastndaki
bafdrr, Qocuk anneden aldrir _sesleri depolar ve

sonunda onlarr anlamlandtrtr. Ama istediiiniz kadar
güzel konugun sonradan ö$rendiSiniz dille, ana

diliniz arasrnda mutlak fark vardrr. Ana diliniz daima

daha zengindir. Her 5eyden önemlisi annesiyle
kurduiu sevgi baf,rda anadildir bagka bir 5ey degil.
Bireyin zihinsel geligimi agrsrndan oldukga önemlidir.
Bir düEünelim rüyalanmrzr hangi dilde görüyoruz...

Anadil eEitimi bir insan hakkrdrr
Önce anadili nedir? Ona bakahm krsaca,

insanrn iginde dolup büyüdü$ü toplumsal gevrede

öärendigi dil. Annemizden öf,rendiiimiz dil
demektir.

insanlr$rn ortak birikimi olan insan Haklarr

evrensel Bildirgesi 1948 ve BM Qocuk Haklan
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bildirgesine Türkiye imza koymugtur yalnrz (ocuk
Haklarr Bildirgesinin üq maddesine 5erh koyarak
imzalamr5trr. Bu sözle5meler gocuÄun saglrkll
geligimi agrsrndan ana dilde e$itim hakkrna ayrrca
güElü vurgu yapar. Birle5mi5 Milletler Cenel
Kurulu'nda 20 Kasrm 1989'da kabul edilen Qocuk
Haklarr SözfeEmesi'ni Türkiye 199O ylnda 6azt
maddelerine Eekince koyarak imzalryor. Qekince
koyduSu maddelerdeki (17., .29., 30. Md.)
hükümlerin en önemlileri ise Sunlar:

" Kitle iletisim araglannr, azrnhk grubu
veya bir yerli ahaliye mensup Eocuklarrn dil
gereksinimlerine özel önem göstermeleri
konusunda te5vik edilmesi" (1 T.madde (d) bendi)

Eiitim in " Eocu$un ana-babasrna,
kültürel kimligine, dil ve deierlerine, qocu!un
yagadrir veya geldiSi men5e ülkenin ulusal

yagayan herkesi Türk olsun olmasln Türkle5tirme
amacr güdülmektedir. Türklegtirmeden kasrt asll
yasagrn Kürtceye getirilmi5 olmasldrr,

KürtEe bir halkrn dilidir,ulus dilidir. Ulus dili
oldu$u iEindir ki her yrl okul Eairna gelen bir qok Kürt
ö$renci okullarda kendi ana dilleri drgrnda ve hatta dil
e$itimi almadan Türkgeyi bildi$l varsayrlarak ruhsal
ve zihinsel travmayr ya5amaktalar. Bende bu
travmayr yalamt! birisiyim. Yagayanlar bunun ne
demek olduiunu Eok iyi bilirler, Qocuk bir
dayatmayla kar5r karglyadrr rlk defa kamusal alana
giriyorsunuz belki de ilk defa ayrrmcllrir bu kadar
derinden hissediyorsunuz. üstüne üstlük bizim
dönemlerimizde Kürtge konu5an okul srnrrlan iginde
e$er arkadaglarrmrz bile duyarsa ihbar ediliyorduk
onun iqinde dayak yeme korkusu bir yandan..Bunu
yapanlarda genellikle yerli yani Dersim'li

def,erlerine ve kendisininkinden farklr
uygarIklara saygtstntn geli5tirilmesi."
(29.madde (c) bendi)

"Soya, dine ya da dile dayal
azrnhklarrn ya da yerli halklarrn var
oldugu devletlerde, böyle bir a4rnhga
mensup olan ya da yerli halktan olan
Eocuk, ait oldu$u azrnhk topluluiunun
di$er üyeleri ile birlikte kendi
kültüründen yararlanma, kendi dinine
inanma ve uygulama ve kendi dilini
kullanma hakkrndan yoksun
brrakrlamaz" (30.madde)

Tü rk iye'd e Kürt sorunun
Eözümsüzlü$ünden dolayr günümüze
kadar gelen ana dilde egitim azrnttk ve
dil hakkr en önemli bir insan hakkr
olarak durmaktadrr. Türkiye anayasasl
tekEi bir anayasadlr bu nedenledir ki bu
coÄrafyada bagka etnik gruplarr,halklarr,dinsel ve
dilsel gruplan yok sayar bunü anayasayla da
belirler. Belli ki bu üg maddeye qekinceyi Kürtler
iEin konulmu5 gibi gözüküyor.

Devlet Anayasa'ya "TürkEe'den bagka
hiEbir dil, egitim ve ögretim kurumlannda Türk
vatandallanna ana dilleri olarak okutulamaz ve
ö$retilemez. E$itim ve öiretim kurumlarrnda
okutulacak diller ile yabancr dille egitim ve
öiretim yapan okullarrn tabi olaca$l esaslar
kanunla düzenlen ir. Milletlerarasr antlaEma
hükümleri sakhdrr."(madde:42) maddesini
koyarken oldukga bilingli koymuStur. Hatta bu
eylem, anadilleri TürkEe dr5rnda bir dil olan ulus
bireylerinden daha bilinElicedir. Bu topraklarda

ö$retmenlerdi. Köy ensiitülerinde yeti5tirilip
gönderilen bu öSretmenler ana dilimizi unutmamtz
igin elinden geleni yapryorlardr.

Tabii Eocuk bu travmayla bag edemeyince
kimi zaman Eevreye, aileye küsüyor, okula gitmek
istemiyor, ciddi sorunlar ya5ryorken o ölrenciden
ba5anh olmasr beklenemez. Daha yarr5maya
baglamadan iki srfrr geriden baglayan bölgedeki
diger illerdeki öirencilerden bagarr
beklenememelidir diye dügünüyorum. . .

Bütün bunlar, biliyoruz ki; Kürt iorunuyla
ilgili durumlardlr.

Bir dönemler hatrrlanacair üzere Kürtler ya
da Kürt öSrencilerin ana dilde egitim isteme talepleri
iEin verdikleri dllekgelerle ilgili bir gok üniversite
öirencisi ok u lla rd an atlldr, cezalandrnldr.
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Cezaevlerine konuldu bir Eok genq acl
gekti sonunda ne oldu ülke bölündü mü
nayrr.. .

Bilemiyorum dünyada dili yasaklt

ba5ka bir millet daha var mt ya da ana

dilinde e$itim göremeyen kaE millet var
bilmiyorum ama d ille rin durumu
gercekten qok önemli deiil mi..
Bence bir dilin bu evrenden yok olmasr
gökyüzünden bir yrldrzrn kaymastdrr bu

aqrdan diller yok olmamahdrr.
Mesela Kelaynak ku5larrnrn türü

bitmesin diye devlet önlemler almakta avr

yasaklamakta Kelaynak k u 5larrn rn

türünün yeryüzünden silinmemesi iEin

önlemler almaktadrr bu takdir
edilebilecek bir davranrqtrr. Ama gelin görün ki

Kelaynak ku5lan kadar bile krymetli deiiliz. Bu

topraklarrn sahibi olan Kürtlerin hala ana dilde
eäitim sorunu vardrr.

Bir Türk arkada5rm anlamakta zorluk
gekiyorum ana dilde egitim iEin mücadele etmek
bana Eok aÄrr geliyor 21.Y.Y'da bunlar
ya5anmamah diyor. Dolal olarak her birey ana
dilinde e$itim görmeli ama bunu yantnda ortak
bir dilde de buluEabilmeli bu topraklarda yüz
yrllardrr birlikte ya5ayan Kürtler, Türkler, Lazlar,

Qerkezler, Araplar ve tüm etnik kökenler kendi
ana dillerinde e $ itim hakktna sahip
olabilmelidirler.

Eier demokrasi ve insan haklarr diyorsak
ana dilde eÄitrmi savunma|yrz. Yoksa mesele

sadece Kürtge'nin konugulmasr aqtstndan deäil.
Örne$in Kürtge yazlt bir formata kavu5muS

mudur, yazrlr bir edebiyata kavu5mug mu dur?
Tabii ki hayrr, o agrdan dil bilimcilere gok i5

dü5üyor. i5te di$er sorunlarla ig ige olan ana dil
sorunu Dersimi de gok derinden etkilemiS bir
sorun bakryorsunuz Dersimde hemen her kes

Tü rkge konu5uyor günlük hayatta
konuSulmayrnca, evde de konu5ulmazsa, zaten
dil e$itimi yok, anneden de öSrenmezse asimile
oluyor. Onun iqin Dersimde özel önlemler
alrn malrdrr. Yerel yöneticilerden tutaltm,
e$itimcilerin, insan haklart savunuculartnln bu

konuda hassas olmast, gerekirse dil kurslan

agrlmafi, uzun yrllardrr süregelen asimilasyon
politikalarrnr boga grkaracak qaltgmalar yaprlmalr

ve bu konuda halkta hassasiyet yaratrlmalrdrr. Ana

dilde eiitim iEin yeni, sivil, demokratik anayasa
yapma savunulmalr, de$ilse bu haliyle
yönetildigimiz anayasa tekEi bir anayasadrr.

Bir dilin varh$rnr kabul etmek o ülkeye
zarar vermez tam aksine zenginlik ve farkhllk
kazandrr. Qünkü dil kültürlerin aynastdtr. Ana
dilde e$itim en temel insan hakkrdrr ve bunu
gerekleri de yerine getirilmeli, Devlet bu yolla
asimilasyondan valgegmelidir.
igte Eimdiye kadar annelerimiz sayesinde dil
kugaktan ku5aia aktanldr, onlarrn ninnilerini hig

u nutmadrk,acrlarrnrda. . ..

Tek yol var Eok dilli ve Eok kültürlü bir
yasam.....

Dipnot. AzrnIklar ve Dil, sava5 qoban

Dil Meseleleri, Nemciye Alpay
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| | sizae bir kadrnrn hamileligi fark edildigi
andan itibaren, hamile olan kadrn bir nevi
korumaya alrnrr, Ozellikle o dönem kom,

mezra ve köy ya{antrsr oldu$u igin kadrnda aktif
olarak Eah5an üretimde bulunan, yoiun bir ig

temposu iginde Eahgtr$r iEin bu ig temposunun
iqinde ona dü5en görevler hafifletilirdi. iqte bir nevi
el Eektirilirdi Benim ya:adrgrm yörede böyleydi.
Bunu yapmayan aileleri ayrplarlardr; "Ayrptrr bak
iki canhdrr sen nasrl bunu yaparsrn hiq mi Allah
korkusu yok " ... Onun iein o dönem hamile kadrna
böyle bir saygr sevgi gösterildiElni rahatlrkla
söyleyebilirim. Dogumun yaklalmasryla o
dönemde ebeler yoktu. Fakat
köyde ailede yaglr kadrnlar
do$umda, hamilelikte an layan
,hamileliiin normal gidip
gitmediiini yaptrklarr incelemelerle
bir cerre kadar bilgisi becerisi olan
kadrnlar vardr. Bayan yeni doäum
yapryorsa igte srk srk bu cerre
kadrnlann bilgisine ba5vu ru lu r
do$umunda bu kadrnlar mutlaka
bulunur. Doium yaptrnIr. Do$an
gocuiun göbe$ini mutlaka bu cere
kadrnlardan biri keser llk hafta
bebek ve anne izlenilir. bebeiin
sarrlmasr, yrkanmasr emzirilmesi
gibi konularda anne bilgilendirilirdi.
An nenin beslenmesi süt yapan
yiyecekler vs. gibi kadrnrn sailiryla
ilgilenilirdi. 40 gün kadrn dr5arr

grkmaz bebe$i ile kendi saShiryla ilgilenir.40 gün
sonra krrkr gtkarmak igin yine ba5ta cere kadrnlar
olmak üzere diier komgu kadlnlarr toplanrlrr.
Bebek yrkanrr. Böylelikle klrkt grkmlg olur.
Komgulara lokma da$rtrlrr. Yer yer do$um yapan
kadrnrn evinde kom5u kadrnlarr gaSlrrlrr;yiyecek ve
iEecekler sunulur, Krrk böyle grkarrlrr. Artrk do$um
olayr bitmi5 sayrlrr Kadrn normal ya5amrna döner.
Bu cere'ler kugaktan kugaia yetiEmig mutlaka bir
önceki cerenin yanrnda onun bilgilerini payla5arak
ö$renerek gelen o da kendisinden sonra gelen
birine mutlaka ögretirdi. Bu cere kadrnlar para
almazdr. Qaf,nldlil andan itibaren gelirlerdi,

pazarltk gibi bir 5eyleri yoktu ve yapmazlardr.
Doium bittikten sonra doSum yapan kadrnrn
mutlaka ailesi ona bir Xelat verirdi. Bu
yiyecek,giyilecek bir qey olurdu. Mutlaka nzaftlr
altnrr ve nza edilirdi.

Dagaskan do$um yapan kadrnrn
do!umundan itibaren üq gece üst üste düzenlenen
ak5amdan sabaha kadar düzenlenen eSlenceye biz
Da$askan diyoruz. Tamamryla bayanlar ve gocuk
yagta erkek Eocuklarr katrlrr Do$um yapan evin
kadrnrnrn bulundulu aile tüm kom5ulannl gezer
komgu bayanlan davet eder. Bayanlar gok ciddi bir
mazeretleri yoksa go$u düiüne gider gibi gönüllü

katrlrrlar. Mutlaka gelirler-
A kgam d an sabaha kadar
gündo$umuna kadar yatllmaz.
E!le n ilir. Türkü hikaye geqitli
tiplemeler yaprlarak; sabaha kadar
eglenilir. En güzel yiyece kler
iqecekler sunulur. 8u üE gece üst
üste tekrarlanrr. Sabah olduktan
sonra kom5ular da$rlrr. Fakat ailede
özellikle olgun yagta bir bayan
do$um yapan bayanl terk etmez.
Onun bulundu$u odada bulunur.
Cözü hastanrn üstünde olur. Ona
refakat eder. Örf adete göre üq gün
gece ve gündüz hasta yalnrz
brraktlmaz. Yoksa ELIK denilen
meleke gelip kadrn ve qocuiun
ci$erlerini galar.Onun iqin 3 gün 3

gece ve gündüz beklenilen bu
süreye Dairskan denilir Yöremizde da$askan 3
gün sürer. 3 gün sonra biter. 3 gün sonra kadrn yine
yalnrz brrakrlmaz. Yanrna 7-10 ya5 gibi bir gocuk
yastrSr altrna bir Euvaldlz yer yer sanmsak bir parga
ekmek Eocugun yastt$rnln baqucuna konur.
Böylece anne ve Eocuk Elikten korunmu5
olurdu.lnanca göre elik ilk 3 gün iEinde gelir bagka
zaman gelmez inancr vardr. Yukanda srraladr$rmrz
tedbirleri almrssantz; gelse de lqeri girmez.
Da$askan her doium yapan kadrn iqin yaprlrr. ister
köyün gobanrnrn hanlmr olsun isterse köyde
durumu iyi olan insanrn hanrmr olsun fark etmez

DAöASKRT.T
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aynca|k olmaz. Olmasr ayrp kargrlantr. Eizde bir
yasam bigimidir.

Diier bir noktada dogum yapan kadtntn

evine komgular olarak mutlaka blr hafta iginde

özellikle süresi yedi gün olarak dikkat edilirdi. Her
aile bir yemek kendi evinde pigirerek kendi kap

kagalr ile birlikte do$um yapan bayanrn evine
götürülürdü. Bayan ziyaret edilirdi. Bu mutlaka
yiyecek olurdu. 5on zamanlarda deiiqti. Elbise

,para gibi Seylere dönü!tü. Bir hafta sonra dogum
yapan bayanrn ailesi kendi evlerine gelen kap

kaga$r bir günde kom5ularrna dairtrrdr. Bu

dairtmadan sonra yiyecek kesilirdi 8en iyi

hatrrlryorum. Bizim büyükler di[er komgu
büyükleriyle konu5muyorlardr. Birbirlerine gelip
gitmiyodardr. Ama benim do$umda büyük krzrmr

dolurduf,um zaman; onlann evin gelinleri ve
yetiEkin krzlarr hem da$askanrma geldiler hem de
yiyecek getirdiler. Ben de sonradan aynr 5ekilde
onlann ailelerine glttim.

Dalaskan qok iyi bir yagamdr. Kegke de
halen ya5asaydr. O zaman durumu iyi olmayan bir
bayan do!u m yaptr$rnda yaitndan
yumurtasrna,sütünden ba|na kadar getirilirdi.
Anne iyi beslenirdi sütü bol olurdu. Bu ya5anan bir
adetti. Simdi ise kalktr gitti. Cünümüzde bayan

do$um yapryor; kar5r komgunun haberi olmuyor.
Herkes ba5rnrn qaresine bakryor. imkanr olan
durumu iyi olur. imkanr olmayan da kadtnt da
qocu$u da nelerin bekledi$ini söylemeye gerek
yoktur. Bizim o dönemde yaqadr$rmrz o ili5kiler;

komguluk, akrabalrk, dostluk ili5kileri aranrlrr

olmuqtur. Bu güne göre hiEbiri kalmadr. Siz

da$askanr sorup ö!renmeye ga|5tr!rnrz iqin sizlere
te5ekkür ederim. Her ya5h bunu bilir genglerimize
anlatsrnlar. En azrndan genglerimiz bundan
haberdar olsunlar unutulmastn. Bizim
büyüklerimizin bir sözü vardr benim
kugairmdakiler gok iyi bilirler; '' Her güya ser

koka$a drnzi) Her ot kendi kökleri üzerinde
ye5erir. ESer biz de köklerimizi unutur; onun
üzerinde ye5ermezsek bugün düqtü$ümüz
duruma dügeriz, Hangi Eiqeäin hangi bitkinin
kökleriyiz bilmez gideriz. Citti!imiz yerde de

kökümüz harig her geye benzeme, benzetmeye
gahqrrrz. Beni dinlediginiz iEin size tesekkür ederim,

Kaynak ; Fatma qELiKIAS-YaS 73

Derleyen; Dilan DOöAN

QESE DAYJKA MI

Onca teynaro xo re nistaro
(rmä mr h€n xori raye ki
Mr xu vera kerdu canö xo
Teyna ru ez kesrk 16 mr dr Eino
qrme mr xori DERsiM'de mand

Hen teynaro kr ze domaneni
Hiriso helt bekes mendo
Ez xo re h€n grrana kt
Dest paye mr nöcene
Ser nrnganC xo de Ehokrl biya

Berva dr histrri suflngrn
Amay grmane mr ra grnay cane ml
HCn teja kr qesö dayrka ml
Cosanö mr ra amay Si onca
Hiriso heit ra qesr kerd br mr re

Mr re va kr hiriso hesti de jü
cenc amay br aqrlö dayrka mr
Mr re vatbi ez qeda ma halvori de
Jü maäara de bim amnan bi
Cermo peroj vesneno domaneni

Hiri asmewo hen kr tersa grran
Kota ma ser se kr barä na dina
Kerdo ma ser mak grraniya
Yi xayino onceym vatbi
Mr re qese xu kena narik

Cenco ke veniyo onca setva
Yi ra qesr kerd mr re vat

. o cenco kr mr di des howt ya ke des new bi

ear ponc deqe ver €rmanC ma dr pit
Ma re se kerd tenr mote ma bi Si

Xele waxt pitim ma zere ma$ara dt
Se kerd kr venge trfango brriya ma vecaym
Teber vere san bi vat ma raa xo
Hate estera Serra gurte ma gr brvenim
cencr ke ma di Ear sungona kistbi

Tir vana hewn ra liyo hen hewne nndek de ro
Hewne xo de ma re huyino ez hona doman biya
Ters Qrko nCzaneni ser zaniyan xu ni5ta ru
Dr lew nay pr ra dayrka mr mr re va onca
Ma Er hiriso helt xu vira bikim

Kam xo vira keno ma ki xo vira bikim
Mr va dayrka mr ezrk domane hiriso hesta
Röwe yinadi ez ama dina
Dayrkamr dr löw nay mrra
Uste ra gi gomede berve
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Felsefö Raa Haq i felsefe wo de xoriyo.

Felsefe wo de khano.

Ye na harduno.

Brng€ xo belkia ki hata qulö vreni sono.
"kal u bela" ra nat ramino.

Vrrende cao de hira de, nöge dugelu ser,

xeyl6 welatu de hukm€ xo bi. TeEirö suni islami ra,
ser estena Dugäla Selguki ra dlmä qeweta xo biye
kömi. Qomö Raa Haqi zof zulum di. Zof tenge
ontö.

Waxtä dugöla Osmani de, ilam ki waxtö
Yavuii de tertelC ra vördi. Hardunö xo ra vejiay.
Aimö bi. Remay kowu. Neldiye 100 serrö dugela
Osmani eve gimEeru vejiy€ saydö Sarösüru.
(Qrzrlba5u)

Eve na torä toltvö Raa Haqi onciay kowu.
Zulum ver remay, xo dard we, kotitholde.

Dössrm na mavän de t€girö dugöla
Osmani de nö bi. Xo ser vi. Eve oanun u torö xo.
eve felsefö xo, xo idare kerden6.

U waxt Dösrm de Krrmanc, Hermeni. Trrk
u zövna mrleti tö wertede eve serbegtiye piya
we$iya xo ramrtenö.

Dewr6 Yavuzö goneweri de, dormö
Dässrmi ra, sükun6 Anadoliye ra xeylö saresüri
zulumi ver remay Dässrm. Xo est bextö
Krrmanciye. Uca xorä ca di, D€ssrm xo re kerd
welat. TC werte kotena sar€ zerr6 D6ssrm u sarö
dormö Dössrmi, tegirö xo da ra zagon u itiqatö
D€ssrmi ki. Päro piya alevi vi, qrzrlbag vi, saresürivi,
tohv€ Raa Haqivi. Felsefö xo kokte lu vi, hama ca
ve ca, hard ve hard, qom ve qom wertede ferq est
bi. Na tä wenC kuten6 de. tö dustte hev6 hevö

iubini vurna. Zagon u kulürö D6ssrmi ra taö 9i vörd
ine, Zagon u kultrr6 ine ra ta6 gi värd iezna
Dössrmi. Cia äna xo iu qavdö vulesnö ru kerdö

iuye. Vatena tayine ra gore rozä 12 imamu na
dewrde amö Dössrm.

Krlmekra grqaE ke ca ve ca cia biya€na xo
brvo ki, Raa Haqi reng u form6 de aleviyena
Anadoliya.

Xoriyenä tanxira yena u felsef6 u

ideolojiyekrrmanciya.Aleviyenädormideki koktä

iu ya. Qrke aleviön homojen6 niya. iu bavet, iu
reng, iu form de niya. Xo dana ra hard u hurendi u

caye xo.

Ayera aleviyen ie itiqatunä ortodoksu iu
kahv de niya. Welat ve welat, qom ve qom, gole ve
gole jubinra, heve heve ciyaasena.

Aleviyeni; Dössrm deforme "Raa Haqi" de
veiina qar$iye ma.

Vrendera nrka oom€ ma her hetira
weEiya xo eve felsefe Raa Haqi ramfto. Eve na
felsefe amo tä lewe u eve na felsefe qombiyaäna
xo sana pö. U rira eve retiye besekeme vame ke
felsefö Raa Haqi, her hetira felsefe u qanunö
weqiya qome krrmanciyo. Cuttr ke zövina dug€lu,
serva gerx u wesiya qom€ xo qanuni nusn6,
ferman u anafasai vraste, krmanciye de ki her
hetira wegiya qomi eve adet u torä Raa Haqi xo
gureto r:r.

Raa Haqi felsefö qomö tabiat u xozaniya.
Taö adet u torey hazar serrura, qul€ vtreni ra
mendä.

RöSha itiqat€ Raa Haqi hata dewr€ qom6
neolitikisona.

Krtavö ke mordemune ilimi anadoliye de
medeniyetunä khanu serö, Hatti u Hitit serä
nusnö, inude na röEhö ret tespit bena.

Toxrm6 na felsefeyi srft€kerdena tarxi ra
yeno.

QtqaE ke teEir€ islami ra taö qi br vuriyo ki,
ragtiye nawa ke felsefa Raa Haqi de hureardis
(yaratma) Eino. Qinebiyaäne ra hureardis kewul
nö beno. Biaäne esta. Zae6ne (doiug) esta.

Dr ten6 Dinay estö.luye Heq Dinawa,
juye Neq Dinawa. Ni hurdemenatö werte de
16. Na dina de 16. Zövina dina gina. Heqiye,
neqiye na dina de ra. Cenet u cenemö gino,
Cenet u cenemö na dina de ro. Merdenö les6
re esta. Ro6 isoni nö mtreno. F6l u amelöxora
gorö roö xo, ya kuno giyo de rrndi, ya ki kuno
maxluqatö de bin, oncia dewr dano u
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9erextno.
Pers u hasav daöne na dina de ra.

Sewa yeniye roza cemi ya. Cem cayö pers u
hasaviyo, Pir maqam€ haqi de niseno ru.
Onciya ki hata tolvi raji mevö nö gikino post6
de roniso u cem giredo. Gunä herkes jubin ra
raiivo.

Na rayö eve qelvo pak ramina. Her gi

zerrö isoni de ro. Kam se btkero xo re keno. Ye

keEi kegi re nö manena.

Alem täde ju nur o brmbarek ra töra biyo.
Kok u toxrmö käinati u nuro.

Miraz€ her ei iu yo. Her Ei Haqira biyo,
Haqiraamo u cereno ra Haqi.

Ju€n de jedeön,ledeön dejuön esta.

Paa Haqi, raa biaöna. Raa Moa- Moä Ana

Naciya wa. lson di qrrgrmiyo. Qtrgtm6n mo€ ra
yena. Moa tayinö Hawa wa, ye tayine Naciya wa.
Taye eve sürgüniye am6, taye eve emr6 Haqi ra
am6 dina. Rayi ki di ye. Ninera juye raa ro$ti ya,

awa binö raa zulemeta.

Raa Haqi rawa roltiya. Tohv6 Raa Haqi
ewladö $it u Naciya 6. Nayine ra "güruhu
naci"vanä. Pöxamberi töde na crsn raye. U rira
t6de pöxamber ki brmbarekiye. Her itiqati re
hurmet esto,

Raa Haqi toliy serewa. Raiiön u iqrar
serö ramina. Brngö xo adalet u tö ianeöniya,

Her kes fäl u amelö xora gorö pens

beno.

Haq bö mekan niyo. Her ca de, her waxt,
herEide ro. Lesa isoni mekan€ haqiya. U riragun€
ison qedr u qrymetö lesaxo br zono. Xo pak bilero,
qelvö xo pak brlero. Heram nejdiyexo mekero.

Itiqat6 Raa Haqi de famkerdis "iuyenä
hemuye" yane "vahdeti vücud" serewo.

Dina u kainatte ke €r esto, hard asmen,

canm u bö canrn her gi, hemuye Haqi raama.

Her gi de sureta Haq u Talay esta. Alemde
ke Er esto brng6 xo ju yo. Hemuye lu ya.

Her qi ju nur ra amo. U nur Haq o. Nurö
Oli Mrhemmedi yo. Haq Mrhemmed Oli ju yo. U

her ca dero.Jede ki "Qelvo pakide ro, nuidaxörö
de ro, zat€weEide ro."

Murodö haqi; nas biyaöne u has biyaöne
viye. Cokarotholde ra bieskera. Xo serdö gi, dem
ame meyda. Her gi dorm€ xo de qerexiya, vrraiiya,

dewr da, sama Ei. Na dewr ra ison veiiya. Haqi nas

kerd. Haqi ra has kerd. Esq6 deyra bi momtn,
nefsö xo guret brne bandrra xo, Raa Haqi de bi
tenrk, geveru ra, maqamu ra vörd ra, refö haqiqati
de bi isonö kamrl. Haqi isonö kamrli de xo di. Rest

murodä xo. isonä kamrl, refä haqiqati de Haqi de
beno ju. Eve na torö dewr beno tamam. Haqi ra
veiino, onciacereno ra haqi.

ison haqide ro, haq ki isonide ro.

Cokaro kokrme ma vanä "tu ke xo zona
Haq tu ya, qelvä tu ke pak bi, f€l u amelö tu ke pak
vi, nadinade ki, adinade ki Haqtuya"

Her gi Haqi ra yeno. Qerexino, dewr
dano, tepiyacereno ra Haqi.

"yer u cergegi" ewliya u p€xamberi
isoni rewayireni kenö. Caye nine zofberzo.

Xrzrr ye sata tengo. Hazrro, nazrro.

Sata tenge de reseno. Thonö frkari de ro.
Khalo, kokrmo. Kam ke kot tenge lewe de ro.

Roz Mrhemmedo, rosti dano dina.

Eve nur u rogta xo her Ei keno weyiye. U ke
mevo dinataride manena.

Felsefö Raa Haqi ra gore; madem ke
dina, alem, hemuye Haqi ra biya, Haqi ra ama

eke heniyo hemuye ki btmbareka.

Ayera hardo dewres, asmeno khewe
brmbareko.



Mavön€ hard u asm6nde Sr ke esto
brmbareko. Wegiya her Ei brmbareka. (Wusar ke
dina newe biye qewiye, dar ber ke xele$iya, her gi

ke newe bi teze amera xo ser. u rira namä
Hotemali ra genliiye vrrajina)

Qr ke her Ei de roä Haq u Talay esto. Her
Si deyraveiiyo, deyra amo, tepiacereno ra dey.

l8 Hazar Alem tezahürö deyiyo. Dina u

dem de ke Er esto, canrn, bö cantn her €i str u nurö
deyra p€da biyo. Manö "Enel Haqi"nawo.

Madem ke Haqi murodö xo isoni de diyo.
Eke heniyo maqamä isoni maqamo de berzo. ison
najliye Haqi yo.
Gunö caye xo br

zono. Xo br zono.
Wegiya xo eve
axläxo berz, eve
pakiye, eve $eref
u namus, eve
viidan ra brramo.
"destö xo re,
mianö xo re u
zon6 xo. re wayir
vejiyo." lson gunö
her gi de Haqi br

vino u haqa her Si
re hurmet dar vo.
Ro6 d ina me
dazno. Haqi me dazno. WeEiya herEidust€ we$iya
xo de bilero. Ze rar tezahü rö Haq u Talay medo.

Felsefö Raa Haqi de murod awo ke her Ei

iubinra raii vo. Qr ke hemuye rajibiya6ne 'gar
anasrr' ra ama hur€. Adrr. uwe. hard u asmen
brmbarekiye. (Belki ki cokaro adrr eve uwe nö
saynino we. Qr ke na raii6n i wertera dana we)

Mav6ne ison u tabiatte ki, mav€ne ison u
qomi de ki gunö na rajiän br vo. ison hem xora,
hem qomä xo ra, hem ki xoza u tabiati ra mesulo.
Gunö herkes, her gi iubinra rali vo. Eke nia nä bi
Haq ki isoni ra raji n6 beno.

itiqat€ Raa Haqi de cayä isoni zof
bezo. isono kamrl, refö haqiqati de Haqi de
beno ju, Qes6 mordemö kamrli qesC Haqi yo.
Hama berzönä isoni hetö hukumi ra niya.
ison wayire dina niyo. U evö zovina canrnu
hevda de tabiatiyo. Wegiya her gi re hurmet

karo. Haqa her maxluqati btmbarek zoneno,
Eke hergi xo ra raji mekero, Haq kideyra raii
nö beno.

Raa Haqi de neqiye Eina. Tö dusteniesta.

Jane6ni esta. Adalet u vijdan esto. Zerr6 wegiye
esta.

Dina u dina ser6 qr ke esto amaneta
Haqiya. Gune br sevekiyo. ison her kerdena xora
mesulo. Her neqiye crra pers bena. Hata ke her
kes u her gi isoni ra raji n6 bi, Haq isoni ra raji nä
oeno.

ison6 ma ke haqi ra mrnetö kerde, ravör
dina u darä re, der u

cirani re, vergö yavani
re, drma hona xo re xöre
wazeno. Xo dina u alemi
ra cia nö ceno. Vrrende
xöra hometö wazeno.

Dina ewru Sr

halde ra?

ison biyo grmä

väsan, her ca tabiat
tahrip biyo. Herv,
vesaniye, qetrl sare xo
gureto qiyo. Xaf rla
ekoloji Eever de ra.
Ekosistem tenge de ro.
Dina hem isoni re, hem

zövina canrnu re biya ceneme.

Cini brne hukmö camerdu de, täbiat u

xoza brne hukmö isoni de, qomi brne hukmö
dewletu detengede re.

lsoniye, qe honde b6 diyax nä mendä.

Rogti lozma. Felsefe wo x6r lozrmo. Nu
felsefe gunö hem isoni re, hem zövina canrnu re,
hem hard u asmeni re, yane ekosistemi re xelas€
biaro.

Magrmd€ felsefe wo de hiyanen esto.

Nu felsefö Raa Haqiyo.

Raa Haqi ke eve haqiye br ramiyo, sistemo
ewruön u wegiyana roz6 benatä ser u tä brnra.

Na mesela honax6yle hira wa. Gune ser6
hona x6yle brnugiyo u qeseyvo.

Haq oncia ju ya xöre vazo. Brmanö wegiye
de.

f-::-
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,.-:: Cumhuriyet ve Aleviler
Dahaen bagrndan

beri gokfarkl süregleri
yagayan Alevilerin
doiayr algrlamalart,
doüa olaylarrna
bakrglarr; ibadet ve
inanglan farklrlrklar
gösteriyordu. AleviliÄi,

$ii, Sünni Hanefi ve $afi
inancrndan ayr ran
temel dört özellik
vardrr. Bunlar; inang

boyutu, felsefe boyutu, ya$am boyutu ve etnik
boyutlardrr. Yoksa Aleviliii - KrzrlbaShir sadece inans

boyutuylaele alrrsak onun tümünü yok sayarrz.

Aleviler - Krzrlba5lar, Emevi, Abbasi, Bizans,

Selguklu, Osmanlr dönemlerinden baElayarak
günümüze kadar pek qok defalar haksrzhklara uirad t,

zulümler gördüler. Gene de hep Osmanl $eriatr ve
onun zulüm düzeninin kargrstnda kendilerini var
eden kurumlarr, kurallart olugturdular. Aleviler-
Krzrlbaglar ya5amlannda qeriata karErydrlar. Osmanlt

$eyhülislamlafl n rn Alevilerin katline yönelik
verdikleri fewalarla Aleviler Osmanlt geriattna

baqkaldrrdrlar. Kendilerine özgü, ya5am ve inang

kurallannr hayäta gegirdiler. Onlar, tüm zorbahk, yok
etme, inkär ve asimle etme giriqimleri karEtsrnda

büyük bir gizlilik iginde varhklartnt sürdürdü,
Osmanlr merkezi devlet yaptst olan geriat
otoritesinin yerine kendi öiretilerini hayata
geeirdiler. Kimlikleri, varlklarr ibadet ve inanElart

inkär edilen, yok saylan Aleviler - Krzrlbaglar,

cumhuriyetin kurulduiu dönemde ise cumhuriyete
destekoldular.

Kurtuluq Savagryla Samsun'a gelen Mustafa

Kemal, Sivas Kontresi öncesi 2. Ordu Müfettigliline

!u telgrafr Eekmi$ti:

"Tokdt ve gevresinin nüfusunun Vo 8O'i,
Amosyo gevresinin de biityük bir bölümü Alevi
mezhepli ve Klrgehir'de Babo Efendi
Hazretleri'ne gok boildrlor. Bobo Efendi ülkenin
ve bu günkü güglüklerini görrnekte ve
yargtlamokto gergekten yeteneklidin Bu nedenle
gävenfi kimseferi gö rügtürerek kendilerinin uygun
gördüiü "Ulasol Hoklon l6ruma" ve *Bagko

Ü lkeye Bo!lanma ma" derneklerini
destekleyerek, binlerce mekup yazdr orak,
buralardaki etkili Aleviter 'in Sivos'o
gönderilmesini pek yarorh görilyorum,

Bu konuda igten yardrmtnrzt dilerim.

3. Ordu MüfettiEi Fahri Yaver Mustofo
Kemal"

l9l9 Sivas Kongresinden sonra Ankara'ya
hareket eden Mustafa Kemal önce Hacr Bektag

Dergährnr ziyaret eder. Gece, heyeti ile Dergähta
konuk edilir. Yaprlan görügmelerde Aleviler, Mustafa
Kemal'i destekleyeceklerini deklere ederek, Kuwa-i
Milliye saflarrna katrlrrlar. Dergähtn kasastnda

bulunan 1800 altrnrn tamamrnr Mustafa Kemal'e

verirler. Altrnlarr teslim alan lYustafa Kemal:

"soyarok verin" deyince, Bekta;i Dergähr Piri

Cemalettin Efendi: "soyorsoft borg olur" der,
altrnlan saymadan teslim eder-

Aynr yrllarda istanbul'da bulunan $ahkulu
Sultan Dergähr, Erikli Baba, Seyit Abdal'
Eyüp'teki Karyaidr Baba, Münür Baba,

$ehitlen Sütlüce Karaalag Baba Alevi
Dergählan da Kuwa-i Milliye'nin yantnda yer
aldrlar. Aleviler - Krzrlbaglar hem mallart hem
canlanyla cumhuriyete destek olmuglardr.

' Cumhuriyet kurulduktan sonra, ülkedeki
farkhhklardan korkulur oldu- insanlartn inanslarr ve
ait olduklafl etnik kimlikler tanrnmadr. Farklt

inanElarave sosyal anlayglara hoggörü yoktu.

Alevi - KrzrlbaE inanE ve kültürü farkltydt. Onlar
inang ve ibadetlerini yüz yrllardrr geliEtirdikleri Ocak
sistemi igerisindeki; Dedelik, Pirlik, lvlürgitlik, taliplik
kurumlarr aracrlrlryla sürdürmüglerdi. inanElartnt,

ibadet ve semahlarrnr bu Dergählarda
gerEekleEtiriyorlardr. Cumhuriyetin kuruluguna en

büyük destegi veren Aleviler, €umhuriyet
kurulduktan sonra büyük hayal krrrklriryla
kargrlaEtrlar.

25 Kasrm 1925'te Tekke ve Zaviyelerin
kapatrlmasrna dair kanun Erkartrldr.

Böylece Alevilerin - KrzrlbaElann cumhuriyete
güvenleri boga Erkartrldr. Aleviler isin kötü bir süres

böyle ba5ladr. Dergählarr bu yasayla tümden

r-;-l



BSieceAleoilerin -
Ktnlbaglann cunhuiyeu
güoenlei boga gharnl&.

Alcoilet igin hötü bir süteg

y as afla tümden kap anldt.
Binyldanfazlabir süre

Alerili{e yönouen oe

Bektagi Velö Dergäh silah

kapatrldr. Bin yrldan fazla bir süre Aleviliäe yön veren
ve varlk gösteren Hao Bekta€i Veli Dergähr silah
zoruyla bogaltrldr. Dergährn mallarrna, belgelerine, el
yazmasr kitaplanna el konulmugtu. istanbul'daki
Alevi - KrzrlbaS Dergählarr da bu yasayla kapatrldr.
Onlarrn mallarr da, kitaplarr dayok edildi. Anadolu'da
ise, Mustafa Kemal'in yazdrlr telgrafla da ortaya
konulduiu gibi Tokat, Amasya ve Sivas yöresinde
"nij,fusun oh 8o'inin" Alevi - Krzrlbag oldulu bu
yörelerdeki Hubyar Baba Dergähr ve Sivas Hafik
Yalrncak Sultan Dergähr yrkrlarak ortadan
kaldrnlmrgtr.

EskiEehir'de Battal Gazi Dergähr müzeye
dönü$türülmü! sonradan yaprlan onarrmlarla
Dergähtaki Alevi - Krzrlba; motifleri ortadan
kaldrnlmrg yok edilmi$ti. Alevi - Krzrlba5 ibadeti olan
cemler yasaklanmrEr. Karakol larda
baskrlar uygulanmrg pek gokAlevi -"

KrzrlbaE cemlerden dolayr
hapislere Sarptrnlmr$tt. Alevi -
Krzrlbag Dede le ri, Pirleri,
l'1ürsitleri köylere, taliplere
gidemez ve ibadetlerini yerine
getiremez olmuqlardr. Sakall pek
gok Alevi - Krzrlbaq Dedesinin
sakallarrnrn yansr kes ilerek
köylerine geri gönderilen ler
olmugtu. Tekke ve Zaviyelerin
kaoatrlmasrna dair kanun ile Sünni
yurttaElarrn tekke le ri de
kapatrlmrgtr. Fakat pek Eok Sünni

mdlarr, Dergählarr yok edilirken, azrnhk konumunda
olanlarrn ellerindeki vakrflar, mallar kadar haklan
olmadr. Burada Azrnlrklarrn haklarr olmasln
anlagrlmasrn. Cumhuriyet farkhlklarrn haklarrnr,
özgürlüklerini, inang ve ibadetlerini güvence altrna
alan gaidaS, laik, demokratik bir cumhuriyet
olamamrltt.

Cumhuriyet kurulunca varhirnr tek dil, tek din,
tek rrk anlayrgr ile sürdürdü. Etnisite, inang ve dil
farkhIklarrnr kabullenemedi. Ancak buna karErn ülke
iEerisinde birlikte yaFmaktan ve cumhuriyet
iEerisinde kalarak; kültürel, siyasi, inanEsal
kimliklerini özgürce hayata gegirmek isteyen Aleviler
- Krzrlbaglar yok sayrlmrElardr. Ankara'da hükümet bu
anlayrltaldr.

Bu yüzdende pek Eok defa
Alevilere - Krzrlbaglara karEr
giddete ba5vuruldu.

192I'de KoEgiri de, 1937-
3 8'de Dersim de giddete
bagvurulmuE, yüz binden fazla
Alevi - Krzrlbag yumal yaSamlannr

kaybetmisti. Sonra Dersim ismi
Tunceli olarak deiigtirildi. Halk
yerlerinden, köylerinden edildi,
sürgünler g e r C e k I e E t i r i I d i .

Katliamlar, ölüm ler, sü rgü n
yalamlar birer travmaya
dönügmügtü. Geride sai kalan
Alevi - Krzrlbag gocuklarr küEük
yElarda yatrl okullarda asimle
edildiler. Baglarrna gelen bunca
baskr ve felaketlerden sonra
Aleviler - KrzrlbaSlar, cumhuriyete
ba!lr kald r, cumhuriyet
hükümetlerini sorumlu tuttular.
Sorun cumhuriyette deiil, sorun
devlet anlayrqrndadrr. Devletin

bäyle haElaü. Dngählan kt

I)aflrk göstefinmacr

f--;-]
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tekkesi, aglk olarak, segtikleri. zotuyh hoEalnldt Deryöhtn
camilerde varlrklarrnr devam
ettirebifd iler. yine Kitise mallanna, belgeleine, el
mensuplarr, Havra inanghlar lazma$ kita?Ianna eI
ibadetlerini sürdürürlerken
Af eviler - KrzrfbaElar, Dergählarrnrn honulmugtu'
kapatrlmasryla inanElarrnr ve
cemlerini, semahlarrnr
s ü rd ü remed ile r. Cumhuriyet, Alevilerin -
Ktzrlba5larrn asimle edilmesini ballatmr:tt.

Böylelikle serbestge ibadet edemeyen bir tek
Aleviler - Krzrlbaglar oldu. Oysa cumhuriyete en
büyük destegi onlar vermiyi. Ülkede azrnlklarrn
sahip olduiu kadanyla ibadet haklarr bile kalmamrstl.
Her frrsatta bu ülkenin asli unsuru olduklarrnr
söyleyen Alevlerin - Krzrlba5lann inans ve ibadet
özgürlükleriyok edilmi$ti. Asli unsur olan Alevilerin -
Kzrlba5larrn 600'den fazla vakrflan vardr. Bu vakflan,

Alevilik - Krzrlbaghk anlayrSrndadrr. Dün oldulu gibi
bugünde Aleviler - Krzrlbaglar cumhuriyet igerisinde
farkl bir eziyete tabii tutulmus ba5larr beladan uzak
kalmamrEtrr. Baglarrnda eksik olmayan belalarla
birlike, sonraki yrllarda EehirleSme ile köylerden

$ehirlere yerleStiler.

195O'lerden sonra köyden kente göC Alevi
nüfusun büyük bir oranrnr lehirlere ta{rdr. Artrk
yalnrzca Alevilerden olupn, köy birimlerinde delil
farkh inanglarrn, kültürlerin bir arada bulunduiu



gehirlerde ya{amaya bagladrlar. $ehre yerlegen

Aleviler, Aleviliti ya€ama sorunu ile kargt karltya
kaldr. Köyde tarlasrnda hakrz|ia uiradrirnda, md -
miras bölügümü oldulunda bu sorunlannt cemlerde

Eözen Aleviler, gehirlerde hakkrnr nastl arayacaklardr?

$ehirde cem yapamryorlardr. Inanqsal ve kültürel
olarak Aleviliiini ya$ayamryorlardt. Haklarrnr
cemlerde aramak yerine artrk mahkemeye
bagvurmayolunu segmek durumunda kaldrlar.

Alevi igin, devletin Osmanl'da olduiu gibi bir
resmi dini vardrr. Resmi mezheDten olmamak Alevi
icin adeta sustu, ayrptr. Köyünde gizli bigimde

Aleviliiini yagayan Alevi, bu kez kendini 5ehirde
gizleyerek evinde Aleviliiini yaSryordu. $eriatgl
kafalar; "sen de bize benze, sapk yolu hrak"

diyorlardr. Köyde kalan Alevi'yi ise kendi haline

brrakmryor zorla köyüne cami yaptrrryor onu: '!ofo
getirmek istiyor" ftmazanda orug tutmaya
zorluyor, Alevileri, Sünnilegtirmeye EahEryordu.

l2 Eylül 1980'e gelindiEinde ise, Sivas'ta,

Qorum'da, Maraq'ta katliamlarla kargrla5trlar. | 2 Eylül

Askeri darbesini saE - sol Satt5masr gibi 8östererek,
Alevi - KrzrlbaS katliamlannt gegiEtirenler fena halde

aldanryorlar. Kenan Ewen trpkr Osmanh da
oldulu gibi Alevi köylerine cami yaPtrrdr!
Kurlbag -Alevileri Sünnilegtirme gabasrna girdi.

Osmanfi'da; Kenan Evren gibi zamantndan
700 yrlftk tarihi bir yedegim alanr olan Abdal
Musa Ocairnrn bulundulu köye cami yapmlgtr?
ll. Mahmut, Hacr Bektagi Veli 'Pir evini
rsfah"etmek igin, postniginliäe Naklibendi Eeyhi
Mehmet Sait Efendiyi atamrg, | 834'de Hact

Bektagi Dergährna cami yaPtrrmlgtt. Yine
Krrrkkale - Keskin'de - Hasan Dede kasabastnda
Hasan Dede Deryähr'na da cami yaPttrtlmtltt'
Bütün bunlar Alevileri Sünnilestirme
gabalarlydr.

Yne ll. l'lahmut yenigeri kryrmr yapmrE,

istanbul, Trakya ve pek qok yerlerdekiAlevi - Bekta{i

Dergählarrnr yrkmrE, Usküdar'da Ktnct Baba,

Tophane'de Ahmet Efendi ve Salih Efendi gibi pek

gok Alevi - Bektaii Dedesini asmtgtt. Aynca Alevi -
KrzrlbaE Dergählarrnrn binlerce cilt kitaPlart,
kütüphaneleri yakrlmrEtr. Yavuz'da 46 bin Alevili
katletmig, Dersim'de Pir Rüstem Saltrkl asmrgtr. Saf,

kalan Pirler, Dedeler, talipler Ee$itli diyarlara sürgün

edildiler.

Ve | 993 Sivas Madrmak katliamr.

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta

Madrmak Otelinde atelte yakrlanlann,

Gazi Mahallesi'nde katledilenlerin
hesabr sorulmadt. GerEek failleri
b ul u n m a d r . S o r u m I u la r t

cezalandrrrlmadr. Dün ve bugün
Alevilere - Krzrlbaglara yönelik
yaprlanlarrn hemen tümünün üstü

örtüldü, gergek failleri yargrlanmadr,
.' , vaotlanlar acrk bir siddet ve katliam

" 
, ,tJ uyiutu-"s,' olarak kaldr. Aleviler

" j sadece kendi Alevi kimlikleriyle deäil,

. sömürü ve haksrzlria kargt, zulme
, : "" kargr olmalartyla da basktlara maruz

kaldrlar. Aleviler tarihlerinde higbir
vakit egemenlerin ideoloiilerine esir olmadrlar. Bu

bakrmdan daAleviler tarihlerinde hep baskt gördüler.
Devlet 1974'te Krbns'r I saatte ele gecirdi. Bununla
pek övünülürdü o günlerde. Ama aynr devlet 2
Temmuz 1993'te Sivas'ta Madrmak otelinde 35 can

diri diri ate$te yanarken I3 saat müdahalede

bulunmadr. Seyirci kaldr yetkililer atelte /akrlanlara.
Zamanrn bagbakanr Tansu Qiller: '!ok ;ükür
votandotlaro bir yy olmadf' agrklamasryla oteli
igerisindekilerle ate$e verenlerin bu rnunun
kanamadrirnr dillendirdi.

Uzun yrllar hükümetlerin ve pek Eok kesimlerin
eliyle Alevilerin - KrzrlbaElartn inans ve ibadet
özgürlüiü ellerinden alnmri, hertürlü bask, iftirave
karalamalarla Alevilik - Krzrlba;|k kendi yolundan

kopartrlmrq, gizgisinden uzaklaSttrtltp asimle edilmek
istenmiE, katliamlara maruz kalmtgtt. Alevi - KtztlbaS



tabantnt en gok AleüIer -
KtnlbaElar ieerisinde

Eylütdc sol hareketler
al&ln genilgilerden sonra.

. Qoram'da" Marag'ta,
Istanbul Gazi'ile oe Siztas

Sosyalistler oe sol
dügüncednhilnde

kimliii, Alevi - Krzrlbag ibadet ve inanglannrn
karartrlmasrna EahErlmrEtr. Aleviliii - Klzrlbaghlr bir
bagka bünyenin iEerisinde eritip asimle etmek, yok
etmek: uygar, Saäda{ ve demokratik bir devlet
geleneli olmamahdrr. Uygar devletler, yurttaglarrnln
farkfthklarrnr korumakla bunun gözüm yollarrnr
bulmaklayükümlüdür. Alevilik - Krzrlba5hk bu ülkenin
deäerlerindendir. Kim ki Aleviliii - Krzrlba5lllr asimle
ederek ortadan kaldrrmaya Ealqryorsa suE igliyor. Bu
insanhk susudur. Aynca gaidag devlete dügen
yurta5larrnrn farkhlklannr korumaktlr.

I
Bütün baskt ve asimle edilme politikalarrna

kaqrn Aleviler - Krzrlbaglar cumhuriyeti sevmek igin
ellerinden geleni gösterdiler. Ancak cumhuriyet,
Alevilere - KrzrlbaElara her türlü baskr ve
asimilasyonu uyguladr. Bunu her defastnda deäiEik
yollarla yaptr.

Aleviler 1400 yrldrr hep aynr sorunlarla karEr

kargrya kaldrlar.

Onlann tarihleri bile yalan yazrldr ve garprtlldr.
Alevi tarihi iEinde Kerbela, Hasan Sabbah, Hallacr
Mansur, Nesimi, Babai ayaklanmalarr, Pir Sultan,

$eyh Bedrettin, Bogomil ( Hakk Erenler ) hareketi
gibi Alevi - Krzrlbag önderlerinin toplum tasaflmlan,
komün geleneii igerisinde:'larin yanoitndan gaf l
her Seyde ortak" diyen felsefeleri, direnig
gelenekleri insan|k igin, sol ve sosyalistler iEin de
birer kazanrmdrr.

Dügünsel agrdan sol hareket dü!ünce Sizgisi bu
direniglerin Sizgisi ve onlarrn brraktrir miras
üzerinden yükselmi!tir.

68'lerden günümüze sol tabanrnr en Eok
Aleviler - Krzrlbaglar iEerisinde
buldu. l2 l'4artta, 12 Eylül'de sol
hareketler aldrlr yenilgilerden
sonra Aleviler; Sivas'ta, Qorum'da,
lYara{'ta, lstanbul Gazi'de ve Sivas

lY ad rm a k'ta katledildiler.
Sosyalistler ve sol
dü5üncedekilerde günümüzde
Alevilerin ezilmesini, baskr ve
katliamlara maruz kalmalarrnr
engelleyemedi. Sol hareketler ve
sosyalistler Alevilerin münefi ki ise

Alevi gergeklilini kabul etmek
zorundadrrlar. Alevi gerSekliEini
kabul etmek demek ne demektir?
Alevi tärihini boyutlarryla bilmek,
Alevi sorunlannrn gözümü igin
mücadele etmek demektir. Bugün;
sol partiler, demokratik kitle
dernekleri ve sendikalar, eiitim
emek5ileri sendikalart; bilimsel,

Saäda! eEitim istemektedirler.
Oyleyse tüm emekgi sendikalan,

68'Ierden günün üze sol

buldu. 12 Man'ta, 12

Aleoiler; Sioas'ta,

Madtmak' ta katledildilen

günürhäade Aleoilein
ezi.lrnesini, bqsht pe

haliamlaramaruz

Aleviliiin Sorunlan ve
Sosyalistler

Bir toplumun geleceli
doiru temelde geligtirilmezse
o toplum yok olmfya
mahkümdur. Bu ö19ü Alevi
toplumu iginde gegerlidir.
Aleviler günümüzde buna
uygu n olan strateii
geliltirmektedirler. Sadece
Anadolu'da deiil, insanlk igin
de bir def,erolan Alevilik inancr
da diier inanglar gibi
yagamahdrr, Alevi inanctntn
yaSamasr iginde Alevi
örgütlenmesinin önündeki
engeller kaldrrrlmaft drr:,

Alevi toolumunun
istemlerinin yerine getirilmesinde
Alevi gengliii ve sosyalistlerde
yükümlülükle kargt kargtyadtr.{ Sosyalistler ve Alevi
gengligi istese de bundan kagamaz. Sol ve Alevi
genEliii gabalarrnr, gabasrzllklarrnr, ba5arrlarrnr,
zaafl annr, sorumluluklannr görmek durumundadrr.

inanglar nasrl oluqmugtu, Alevililin bu inanElar
iEerisinde yeri ve konumu neydi? Alevilili gelecete
talrlacak olan ve insanlEa tanrtacak olan Alevilik
bilinci ve Alevi kadrolanna kargr solun tutumu ne
olmahydr?

halm.ahnn en geUE)emedi.

demokratik kitle kuruluglan ve özelliklede öEretmen
sendikalan bilimsel bir eüitim igin neden zorunlu din
dersleri gibi Alevi sorunlarrnrn Sözümü isin aktif
mücadele etmemektedir? Daha bunun gibi pek Eok
konu var,

Sol hareketler Aleviliäin Sarprtrldrär gibi
olmadrirnr, Alevi kargrtlarrnln iddia ettiii gibi
Alevililin "raprk bir mezhep" olmadrlrnr bilmek
durumundadrrlar. Sol hareketler $unu
söyleyebilmelidirler:
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Bir Budist kendine hizmet ediyorsa, bir Sünni

kendine hizmet ediyorsa, bir Katolik kendine hizmet
ediyorsa, bir Alevi neden kendine hizmet etmesin?
Sol bunda bir beis mi görüyor? Bir kisi inanona
hizmet ediyorsa, bir Alevinin de kendisine hizmet
etmesi hakkr delil midir? Bir Alevi bu hakkrnr

kullanryorsa kullansrn. Ama dünyada bütün inanglar
yok olduiunda Alevilik - Krzrlbaghk da o zaman yok
olsun.

Türkiye'de, Alevilikle ilgili sorunlarrn oldulu
genel bir kabul halini aldr. Buna raimen Aleviliiin ve
Alevilerin sorunlarr yokturdiyenlervar. Alevilikle ilgili
sorunlarda eskisi tibi inkär ve yok saymanrn

karqrsrnda bir ilerleme olsa da, yeni bir a:amaya
varmak gerektigi bilinmelidir.

Bugün halagenig halk yrirnlarr igerisinde Alevilik
nedir ve Aleviliäin sorunlan nelerdir birbirlerine
karrEtrrrlmaktadrr. Aydrn ve
entelektüeller arasrnda, sol siyasi

parti ve kurumlar arasrnda da bu
böyledir. Alevilik nedir? Alevililin
sorunlarrnelerdir?

Alevilikle ilgili tanrmlar
yaprlmaya EahErlrrken, mezhep,
tarikat, megrep gibi kavramlar
kullanrhyor

Aleviliie yabancr gelen,
yabancr olan söylemlede Alevilik
tanrmlanamaz. Alevilik ve Alevi
tarihinin en önemli etkeni olan sorunlart ortaya
konurken daha düne kadar; "Siz de /14 üslümanstnrz"
kobul etlik, biz de Hz. Ali\i gok severiz " denilerek
gesistirilmek isteniyordu. Sorunu ortaya böyle
koymak samimiyetsizlikti. Aleviliäin ve Alevilerin
sorunlan farkltk olarak algrlanmafi ve buna göre

Eözümler oraya konmaldrr.

Alevilik ve Anayasal Egitlik
Sorunu

Diyanet ye $evrelerinin Agrklamalarr

Aevilik konusunda devletin bir kurumu
olan Diyanet ve gevreleri hep: "Kendi
arzulodtklon Müslümonhpn ilkeleri bellidir ve
Aleviler o ilkelere ulmahdrn Bunun dryrnda
hareket edenler bölücüdür, makoth kigilerdir"
dü9üncesindedirler.

Yüzyrllardrr bu anlayrEr ileri süren, s:ryunan
ve uygulayanlar, Alevi inancrna gegmiste
saldrrrp iftira atanlardr. Bu iftiralara artrk kimse
inanmamaktadrr, Gene de deiigik
karalamalarla:

"Alevilik cümbü!üRür", "camiden bogka
ibodethone yoktur", "cem evleri ibadethane
de{ildir-, "islam'n tek ibodethoneleri
camilerdir" diyerek basrnda ve medyada kendi
görüglerini topluma zorla kabul ettirmeye
gah$trlar. Bu, anayasaya ve temel özgürlükleri
tanrmlayan €vrensel yasalara aykrndtn

Cumhuriyet ve onun bir kurumu olan Diyanet
igleri Bagkanhlr bugün belli bir din anlayrslnl

desteklemig, üniversitelerde, llahiyat Fakültelerinde
ve diäer onlarca bölümde, binlerce öiretim üyesi

kad rolä€maya gitmiltir.

Cum h u riyetten beri
üniversite ku ru luyor. Bu
üniversitelerde Alevilikle il8ili
yüksek lisans, doktora, dogentlik
ve profesörlük tezleri yaprlmrg

mrdrr? llahiyat Fakültelerinde,
Alevilikle ilgili kaE konu ele
alnmrgtrr? llahiyat Fakültelerinde
Alevilikle ilgili kag sempozyum,
seminer ve ders verilmiqtir ya da
veriliyor mu? Diyanet lEleri
BaEkanlrir, Alevi inanElrlara
yönelik kaynak ayrrmrS mr?

Aleviler iEin neyapmrE?

Cumhuriyetin kurulugundan bu yana
Afevif ere kimse:"vcton - millet edebüotf'
yapmzrsrn. Bu edebiyatr yapanlar iginden gtktt
getelerYe mafyalar.

Anayasanrn 10. maddesi:'Herkes dil, rk"
rentg cinsiyet, siyasi dügünce, felsefi inong, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrtm
gözetilmel<sizin kanun önünde eginin Higbir
kigiye, aileye, zümreye veya snrfa imtiyaz
tonnamaz" dtyon

Yine anayasanrn 63. maddesi: "Devfet,
tarih, kükiir ve tdbiatvarhklannn ve de6erlerinin
korunmastnt sailar, bu amogla destekJeyici ve
tesvik edici tedbirre ri ohr" diyoz

Alevilik inanE ve yagam bakrmtndan manevi bir
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deier deiil midir? Aleviler haksrzlrla
uiramaktadrrlar. Bu gün genel bütgeden Alevilerin
inanglannr, deierlerini yagatabilmeleri iEin gerekli
kaynak sailanryor mu?

Diyanet ve gevreleri hep 'ia Al*ilere pora
oktonfirsa?" korkusunu ya5adrlar. Diyanet, pek gok
dönem Alevilerin "Sünni olduklannr" ispatlamak
isin tela$h birgayret igine girmi$ti.

Diyorlardr ki:

"Alevi - Behogi b$iiü olarok bilinen türbe
ye tekkelerin yont bognda bulunan camilerle,
Anodolu'daki binlerce Alsi kary)ndeki torihi
comile4 Atqiterin dini durumlan hal<kndol'i ret
ve inkör edilmez en önemli belgelerdir.
Doloytsrylo ülkemizdeki Äfevi - Sünni herkesin
ortok mabedi camidin"

Bir errprda Aevilerin tek "rnobedi"nin
'tomi" olduiunu ispatlyorlardr (!)

Anlatmak istedikleri Hacl Bektagi
Dergähr'ndaki cami ise, bunun Yenigeri
layrmrndan ve Dergäh'rn, NakEibendi iggali
altrna verilmesinden sonra oraya cami yaprldrlr
gergeiini inkär ediyorlar. $u gergek iyi
bilinmelidir ki, higbir Aevi köyüne, Aevilerin
istekleriyl€ cami yaprlmamqtrn "Binlerce" diye
abarttrkfarf tarihsel camiler, 17. yüryida
Bektagilikten dönme $eyh Aziz Hüdai
Efendinin, padigaha: "Ye her kitye bir Sünni
imom nosboluna" tavsiyesi üzerine, Osmanlr
siyasetinin Aevilerin köylerine cami yapttrmasl
zorfa ofmultur. "Ret ve inkör edilemez önemli
öetgefer " diye abarttrklan budur, " Ütkemhde0
Alevi - Sünni herkesin ortak mabedi camidir"
diyorlar.

Bu, büyük bir yalandrr Aeviler ne camiye
gider, ne ramazän orucunu tutar, ne de hacca
giderlen

Daha 10., | |, yüz]rln Proto -Alevileriolan
Karmatiler;.beE vakit namazr, bir ay'rk orucu
zorlayan lslam ibadet anlayrgrna son
vermiglerdi. Karmatile/in en önemli kentleri
olan Lahza'da, bu kente gelen, kentle iligkileri
olan misafir Sünnilerin namaz krlmalarl icin
sadece bir cami yaprlmrltrr.

Yne Diyanet ve onun Eevresinde bulunan pek
gok kigi; 'Äfeviler; ibadetlerini Hanefi mezlrcbine

göre yaPmokto, Alevi Dedeleri cenoze
namozlarrnr Hanefi mezhebine göre
k ld t nm oktad rl a r " d iyorlar.

Bu da yanftgtrr. Alevilerin ibadetlerinin, Hanefi
mezhebinin ibadetleriyle higbir ilgsi yoktur. Aleviler
Hanell mezhebinin kurucusunu, l2 imamlardan
imam Cafer'in ögrencisi olarak tanrrlar. islam'daki
salät ( taprnma, dua ), vakit ve cenir;ze nam:rzl
uygulamalarrnr herkes de bilir ki mezhepler kendileri
yaratmEflr.

Camilerdeki Sünni cemaatten gotu, camiye bir
Alevi cenazesi geidi!inde;"Saif $tnda cami
tonrmofontn cenaze noman khnmoz" dedikleri
ve Alevilerin cenaze namazlarrna durmadrklan; hatta
bazr cami imamlarrnrn Alevi cenazelerinin
namazlarrnr kldrrmadrklan Tüftlye'de bilinmeyen bir
gergek midir?

Günlük ya$amda camilere, Alevilerin
girmediklerini bilmeyen var mr?

Ama Diyanet igleri Bagkanhlr ve Eevreleri bu
durumu yalanlamaya gafigmakla, kendileri yalan
söylemiyorlar ml?

Alevilikte ölü gömüldükten sonra, ölen talip igin
ilk Pergembeli Cuma'ya. bailayan gece "dor'don
indirme" ritüeli yaprlrr. Olenin musahibiyle, egleri
"dafo durur. Yagadrir dönemde ölenin borglan ve
ardrndan brraktrklanna verdiüi zararlarr musahipler
üstlenir. Canlardan razrlk ahnrr. O zaman ölenin
uruhu annmtg olorak yükselin" Alevilike ölenin
ardrndan yaprlan budur. Bu durumun Diyanet igleri
Bagkanhir ve Sevrelerinin söyledikleriyle ve
Türkiye'de ölen Sünnilerin cenaze törenleriyle
bunlann bir benzerlili var mrdrr? Sünnilikle ve
Hanefilikle bu durumun bir bair var mrdrr?

Alevilerin - KrzlbaSlann inanglanna,
kültürlerine, yagamlanna, ibadet ve taprnrm
bigimlerine sahip Srkmalarr, acaba Diyanet
lgleri Bagkanh!rnl ve gevrelerini neden
üzmektedir?

Bu yüzden Alevilik hala bin türlü yolla
Sünnilegtirilmek istenilmektedir. Alevilik; Arap
- Sünni islam ve Türk - islam sentezi
gergevesinde Diyanete ve camiye bailanmak
igin asimle edilmek istenilmektedir.

Resmi ideoloii ye Diyanet, Alevi
toplumunun inancrnr igten ige yok saymaya
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Dedc detilcnen
maag almaz.
Dedelih
maagla
yapilmaz.
Dedelih
Kurumu
minnet
Iohmastile
sürdürüIemez.
Dedelor
minnet
loktnast
yemezler.

Dedclerbu
günehadar
nzahk külüirü
igerisinde
al&hlan
sosyal
bafularla-
Hshk'a-tulul.a.
oeQuahklafla
-oarhklqnnt
sürdärmügl.er.
Dede hig
haksu
hazanca artak
olur mu?
.fryncamaag
alanbir Dedc
halkmigine
Stkrp

devam etmektedir.

Türkiye siyasal iktidarlan'
AB üyeliii igin; insan haklarr ve
demokratik agrlrmlarda,
reformlarda, ilerleme
konulannda samimi bir gekilde
Aevi gergeiini tanrmah.

Farkl inanglann, farkl
görü;lerin, farklt ibadetlerin,
yagam özgürlü!ünü; varolma
özgürlü!ünü tanrmah. Cem
evlerinin birer ibadet hane
olduklannr ve onlann statülerini
tanrnmal, anayasal ve yasal
deliEiklikleri yapmalrdrr.
Camilerin elektrik, su giderleri
devlet tarafrndan kargrlanryor.
Bu haktan cem evleri neden
yararlanmamaktadrr?

Zorunlu Din dersleri
kaldrrrlmalr, gerekli
düzeltmeler yaprlmahdrr. Derc
kitaplarr Alevi inanctna yer
vermedili gibi öiretmenler hala
Alevileri yeren konugmalar
yapabilmektedirler.

Aleviler - Krzrlbaglar bu gün

ücret ödeyerek ibadet lerini,
cemlerini yerine getiriyorlar. Pek

Eok Alevi - Krzrlbag kurumu,
derneli, vakfr ibadet ve inanglannr

yerine getirmek iqin kendi ücretini
kendisiödüyor.

Laik, demokratik, qaida5 bir
devlette Diyanet lgleri Bagkanhir

olur mu? Laik demokratik btr
devlette, yurtta$lar imkänlartyla
ibadetlerini gerEeklegtirirler. Batrda,

kiliseler olanaklarryla kendi iq

devamhhklannr sailar. Her kilisenin
okulu vardrr. Okullannda ölrenim
görenler kiliselerde görev alrlar.
Ücretleri kilise tarafrndan kargrlanrr.

Ülkemizde Diyanet igleri
Ba5kanlir bir inancr balka inanca

dayatmak üzere düzenlenmiltir.
Devlet yurttaglaflndan topladrär

vergilerle Diyanet Kadrolarrna ödeme
yapryor. Bu paralar bir tek inanca
ödeniyor. Diier inanElar bu vergilerden
pay alamamaktadrrlar. Qaidag bir devlet
ve demokratik bir cumhuriyet bir inancrn

diler inanca üstünlüEünü savunarritz,
destek veremez, arka Erkamaz.

Hükümet uzunca bir süre üzerinde
tartrEtr. Dedelere maag bailanmastnt
tartrgtr. Maa.g ballanarak inanslar arasrnda

egitlik sailanrr mr? Maag bailamakla Alevi
sorunlarrnr gözmeye kalkrganlar fena
halde aldanryorlar. Sorun maaS ve para ise

Aleviler daha en baErndan beri devletten
alacakhdrrlar. Onlarrn gimdi deiil seksen
yedi yrldrr devletten alacaklan var

Dede devletten maag almaz.
Dedelik maagla yaprlmaz. Dedelik
Kurumu minnet lokmasr ile
sürdürülemez. Dedeler minnet lokmasr

yemezler. Dedeler bu güne kadar rrzaltk
kültürü iserisinde aldrklart sosyal
balrglarla - Hakl{a-tulula ve Qrrahklarla -

varhklarrnr sürdürmügler. Dede hig haksrz

kazanca ortak olur mu? Ayrrca maa5 alan

bir Dede halkrn iEine Erkrp dolagamaz.

AKP iktidarr hükümet ve
Bagbakan Erdotan, AleYi €ah$tayl
düzenlemekle Alevi - KrzrlbaE
sorunlarrnt gözecelinde samimi
olmadr. Takke dügtü kel göründü.
Gegmigte eski Cumhurbagkant
Demirel'de, eski hükümet ortatl
Bagbakan Ecevit'te, cem evleri
agrhglanna resmen katrlmq yaatler-
de bulunmuglardr. Cumhurba5kanr
Gül'de cem evini ziyaret etmisti.
Alevilerin sorunlarr gene de
gözülmemigti. Cem evlerinin yasal
statüsü saälanmamrg, gerekli yasal
düzenlemeler yaptlmamqtt. Bugün
cumhuriyet devleti ve sifasal iktidar
Alevilerin, Sünni inancrndan farkll
uygulamalannrn olduiunu tantmah,
ibadet Ye inang özgürlüklerinin
önündeki yasal ve anayasal engelleri
kaldrrmah.

dolasamaz.
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Seviyene ez pukeleke viyene

Verva vay de hewr viyene

Zerö hewr de slliye viyene

Bvorene

Qhrhka mr

Lrska tuya sure ra niEtene

Seviyene ez tii viyene

Tijiya sodrrya Eirene viyene

Sewq brdene

Sewqö mr bezna tuya nndeke dene

Seviyene ez phephug viyene

Phephug€ wusar viyene

Tu ke gul sosrn de $iya ware

Koyö sosrn ra niltene

Serva ndekena bezna tu

Peroz u pesewe brwanene

Seviyene ez mirErke viyene

Mirgrka brri viyene

Raperene

Grlö dara verö geverä srma ra

Nigt6ne

Son sodrr to de niyaden6

Munzur Sero
Bendu neu)azerne

$imdi Erkryorum hücremden

Qukurova'nrn bereketli tarlalannda

narenciyenin renklerine yatrnyorum gözlerimi

tarlalarda kürt kadrnlarr

kulak veriyorum kalkrp inen gapalann ritmine

her vurugta bir alrt
her bakgta bin ah...

her kadrnda yarrm kalmrg bir sevda

her sevdada memleket

sonra toroslara yaslanryorum

göEer Eadrrlarrnda gelincik krzlar

yüzüme sürgün öyküleri qarpryor

böyle mahsun bitip tükeniyorsa hayat

varsn gömecinde sakh kalstn türküler

limdi Erkryorum hücremden

ötelere

hasret kuglan gibi uiruna tükendiiim

sevdiiim sevildi!im

parmaklanmda srzrnr dinledilim

sore sem 'in diyanna gidiyorum

Kürt krlamlannln

anadaolu yakarmalannln

ayrn

suyun

ekmeäin

ne varsa memlekette emekten yana

sunuyorum kendimi onun srlrnairna

bitiyor al atrn terkisinde gezi gafairm

dönüp geliyorum igimdeki rrmalrn kryrsrna

hücreme ranzama voltama...

l6 Ocak 2004

Adana I No'lu F Tipi Cezaevi
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( J eitvent< Köy'ü Dersim merkeze onbeE
kilometre uzakhkta, Munzur Stradaglanntn

eteginde, güneyde Munzur Vadisi ve Munzur
Suyunun geEtili güneybatrsrnda ba5layarak kuzeyine

doiru LaE Deresi'nin bulundulu ünlü, Anabar
ormanlannrn bulunduiu Pilvenk ve Pilvenk Köyü'dür
Güzel bir doga parEasrdrr. Aynr zamanda evliyalar

diyarrdrr. Evliyalann mekan kurdulu bir yerdir.
Birkaq mitolojik öyküye de sahip bir yerdir. Halen

günümüzde ziyaret olarak yüzlerce insantn gelip

ziyaret ettiäi evliya mekanlarr mevcuttur. ( Prisevdin

Ocalr, $rfteliberlecan Evi, lstana
Reg. $averdan Mrleali Mecnun) B-
isimlere ait mekanlar halen ziyaret
olarak büyük bir ilgi görmektedir.
Bugün Dersim yöresi gerekse diger
illere dagrlmrg bura grkrlh ismini
köyün isminden almrg Pilvenkler
aSagr yukarr onbeg yirmibin arasr bir
nufusatekabül etmektedir. Genel bir
kabul gören bu topluluEun dört
kardegten olugtuiud u r. B,
kardeglerin dördü de Pilvenkte
birlikte ya5ad rird rr. Sonra da dört kol
üzerinde büyüyerek gittikle ri
yerlere birlikte yerleEmiglerdir.
Giftikleri her köyde agairyukart dört
koldan gelen aileler mevcuttur. B*
kollar;

l)Gelifan 2)Piran

3) Kegkeiu ran 4)Srlamanyan

l$te büyük dedem olan Lag'da bu köyde doimug.
Bu köyde yagamrg. Kendisi Pilvenkli. Pilvenklilerde
de Srlamanh kolundadrr. Bize Mda Lag e derler.
Yörede herkes özellikle yagtlar dedemrz Lag ile ilgili

bu meseleyi Eok iyi bilirler. Fakat son zamanlarda
giderek birgok geyin unutulduiu gibi bu konu da

giderek az insanrn bildili bir mesele oldu. Bizde | 938

Dersim Katliamr'nda bu Lag Vadi'sinde en kanll
katliamrn yaprldrär bölge olduiu iEin l-a€ Dere'si

olarak anrlmaya baglandr. Btiyüklerimin anlattrgrna

göre; dönem Nalcak, KrhE Dönem'i. Günün birinde
büyük dedem Lago vadinin zirvelerinde ava gider

Munzur Suyu'na yakrn bir bölgede bir canavarla
kargrla5rr. Canavar Lagoya saldrrn Boiugurlar. Lago

krhE ve nalcair ile canavarrn bacaklannt keser. Bu

boluEma uzun sürdüiü iEin ikisi kayadan a5ait

yuvarlanarak dü$üyorlar. Canavar kayadaki
dardolan agacrna takrhyor. Lag kayalardan derenin
yataärna dülüyor. lkisi de ölüyorlar. Lag avdan

dönmeyince aile efradr, köylüleri Lag'r aramaya

Erkarlar, Daida kan izlerini takip ederler. Once
canavara daha sonra da Lag'a ulaSrrlar. Köylüler
canavara (ger) olduiu söylenir. Lagln ölüsünün

bulünduiu bu derin vadiye Lag'rn ismi
konulur. (Dere Lag) Lag Dere'siolarak
o günden bugüne bilinir. LaS'r dereden
ahp köyüne Pilvenk'e götürülür. Defin
edilir. Mezan halen bu köydedir. Lag'rn

ölümünden sonra e!i, iki oälu,bir krzl

vardr. LaE'tan sonra birkaE ytl kadtn

gocuklarryla bu köyde yagar. Fakat

kendisine gevrede evlenme teklifleri
yaprlrr. Kadrn kabul etmez."Ben
Lago'nun yatairna ba;ka bir erkek
alamam; o bir kahramandr" der.
Rahatsrz edilmelerin sonu gelmeyince
üE gocuiunu yanrna ahp, köyü terk
ederek; Van adasr'nrn köyü olan
Margike (günbofazr) köyü'ne yerlelir.
Günboiazr Köy'ü Perteäe baghdtr.

LaEo'nun egi ömrünün sonuna kadar

evlenmez. LaEo'nun iki ollu l)Karastlo 2)Cemo krzr

Alte. Karasrlo benim br.iyük dedemdir. Ailemize Mala

Karasrlo derler. Agagr yukarr 150-200 aile
civanndayrz. l"1ala Cemo da amcamtn gocuklarrdtr.

$imdiki Cemrkanlar olarak bilinen ailelerdir. 200-300
hanegibiler

Halen Karasrlo ve Cemo kardeElerle ilgili bir dizi

kahramanlk meseleleri yöremizde an latrlmaktad tr.

Karasrlo ve Cemo kardeglerde babalart gibi cesur
babayi!it olarak gösterilmektedir. "

Kaynak; Memi Hesi Keresrlo

ibrame,Memi Hesi keresrlo

ibrahimYalgrn - Dersim

(Lag Deresi'nin,Vadisi'nin)gergek isim hikayesintKavest@Pilvenk (Dede Agafl Köyü.

DERE LAC;
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Krrmanciye de zaf sairö Xrrti egtbiyC. Ni saira
Roö Krrmanciye hata ni roca ebe vengö xo sevekrto,
ardo. Xezna jüan o zogan€ Krrmanciye saa sairara hata
ni roca ama. Her qom qimete sairan€ xo zaneno.
Gereko ma Krrmanci ki qimetä zedi sairan€ xodime,

Qrke herg o jü sair€ make qi, ma krabxanadexo kenime
vindi.

Sairanö mara zedine dina xo vurna. Yiö ke hona
we$i6, her frrsendde ez sona lewe yi sairi, xal xatrr
perskena. Ni sairara jü ki Sair Usen€ Pardiyo. Cör
mobet€l srmadan€wendene,

Ca€ Mobeti:Adaköy/Kestel-Bursa

Tarx6lr{obeti: l0 Ocak 2009 Cumanesi

Mobetkari:Cemal Ta5 & Xeyri &Xal Qelker

Cemal Tag: J.lar6 xo dana naskerdene. To
naskerime. Kami serrowa. kotirawa?

Usen6 Pardiye: Ez namö xo dewa xo Pardiye
ra cön. Dewanä Nazmiye ra Pardiye de Serra | 935 de
amo ri6 dina. Mr xeylö serri muxtarina dewe kerde.
Het6 made taä kimr16vane Usenä Muxtäri.

Piyö mr 38i de kigiyo. Piyö mr nöno mrviri. Namö
Piyä mr Qemero. Qemer lacä Aliyo. Ali lac€ Mursayo.
Namö piy€ Mursay Mrstafao. Mrstafa lacö Hesenio.
Namä piyö Heseni UEeno.

Ma Arzunime. Leqema ezbeta ma KttunC. Maa
xo ke kame bifa, Si senrk do, destemtqtstre biya, ore
vato 'Qrta.' Leqeme uza ra gureta. Leqema phirika
mawa no ve evDeta mara.

Khalke ma bonC Khal Ferati ra amo. Uza hega6
esto, yane; "no hegaö Mrstafa6 Hesenio." Des u dl a{irö
Dösrmidr brrau ra biyö zöde.

Usenö Pardiye,' .

C.T: Namöyi brraagrgol
U.P: Nam6 zuy Khalo, zu ki Ferato. Domonä

ho ki, Demo, Heydo, Aro, Alo. Fqiri ni domonu ra biyö
zöde.

C.T; Domankinatoragr öno toviri?
U.P: Ez ke amune hirC Car serru, mi niada ke ma

u piye mrCino. Ez ne keEire daövano, n6kibao. Mr va:

"Mau piy€ mr kuyo?"

Yine mrra qesey kerd, vake; "hal o mesela nia
wa." 38i€no, piyö mr kigino. Mrlet€ masurgrn kenä, ma
surgun nösome. Ma, dr brray o zu waö sey manime. Dr
apC mr benö, mr tey ben€ lew€ phirika mr. Phirika ml
Qeredewran6 Sampasay'de bena. Maa mr ki sona
Tercan, sona lewä maa xo- Kena ke mr ve waa mr ki tey
bero, phirika mr man€danamaa mr. nana:

"Tr nögikina hir€ domono weyi k6rö."

Tercan'de mordemo de zani beno, nam6 xo
Usv A{a beno, moa mt ey de zeweiina. Uza serr6
mana, brra€ mrno qrz uza mrreno. Namä xo Hesen
beno. Serra de bine sona, na rey ki mördä maa mr o
pöen mrreno, Laz6 apä yi Usrv Aiay beno, azeb beno,
na rey ki o maa mr c€no. Ey ra ki zu Eenek u zu lazek
beno. Namö brraö mr Heseni nana yi lazeki ra. Hesen
nrka Almanya Esen dero. Namä geneke ki Mexpula
nan€pa. Mexpula nrka Estemol de Tuzla de merde
kerdo. Uza waa dr mr bena namä xo Fecira wa, hoa
Alamanvade.

Ez ke giyo brzeku, lew€ ap€ xode biyo. Ap6 mr
zeweciyo. Nalinia mr ki mrrä zof nnde biye. l'4r heni
zonäne ke a maa mrna, o ki piyö mrno. Apö mr Aia,
najinia mr ki Gulizare biye. Hurdimine ki mtra zof
hazkerd€ne. Nalinia mt Karsanu'ra KrlawuEuze biye.

Qa6 vato Krlawugu? Karsanrz giyo veyve, kula gia6 sana

sar€ ho, vato; 'kulauqia.' A leqame heni crra menda. O
apÖ mr zof marifetli bi. Krlami vatCne, mt ki crra pers
kerdöne. Ey ki mrrö kamice krlame kami ser vaciya, ey
mrrö qeseykerd€ne. Ap€ mr krlami vat6ne, ez dey ra
muso.

I'1 des u phonc serri maa xo nediye. Ez biyo des
u phonc serre, def6 Eiyo lew€ maa xo, asm6 lewe de
mendo. Maa mrvat:

"ltavnde."

Ez qrz bl/o, hamaaqrlä mr hergi brrneno, mrva;
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"Daö thawaö mr ni mordemeki de Eino. Nrka ke

ez ita vnderine, no mordemek mtra vano 'btra
ciandaiseto mrdeSino, kotiraamaxorC so uza!'

Q6 Haqi de s6yr ke... ez o \,Yusar Peyiser liyune
gö apä xo, maa mr paytz bena nÖwese, benä xestexanö

Erzrngani. Efendi€ mr ke tr b€... benö, zure nÖbo... ez

vacine, serra 1952'o. Mordem€ ama, vat;

"Maa to näwesa berda Erangan, xestexandera.

Sobivene."

Ez ki hona raa Erztnganinäona. Mt lew nadestä
apäxora, ey mtravake:

"So."

Ez Siyo Erzrngan ke kerda taburci. JÜo de

Khuresrz bi, otelde bi, mtctra pers kerd, ey vake:

"Moa to ita biye, xestexanra taburci kerde,
berdegä."

Ez cärora peyiser giyo g€ apö xo. Ma mr ki ben6

gä, uza dirä roci mana dina xo vurnena. Mt zu güware

imis kerde:

"Dertli annem hastalandl

Helal eyleanne banasütün

lzin algel oäul amcandan

Helal eyle anne bana sütün"

C,T.: Na sairine kotira yena, ctsn€ stmade
tora raver k€lide sairine biYa?

U.P: Raver. brraö khalkä mr Ali kemane crnto.
Ora tepia pl/€ mr crnto. Apö mr ki xora kemane

vra{täne. Apö mr thamur u sali ki vrrastÖne. A5€ mr

hem hotsa bi hem sair bi. Ez ni hawunä ke vano, t€de

dey ra muso. Hawä Sey Qali, ö Saheyderi, tCde dey ra

muso,

C.T.: NamöApö to gtg bil
U.P: Namö xowo resmi Memedo. Hama nam€

xowo HeqaniXtdtro. Bra€ KhdrkÖ mr biyo, Xtdlr namö

dey biyo, ey Pulemuriye Urus räxelesna, coka namä ey

Xrdrri no ve apä mrra. Y Xrdrr€ brraä kha|k€ mtrö ki

Krrmancunö ma vato; 14äaC mt" Heni name Aia
mendo. Apö mr Eaö resmiyet biyo Memed? O ki

hurendia brra€ pili de, nrfse de gelet Pil geyd kerdo,

hurendia ey de gureto eskeriye, resmiyet de Memed

mendo. Crra Memed ki növatöne, wlQns; 1{äa€ Aliä

Mursay." Hama srfr6 xo trma hard de bi. Dönewerdene'

dänesrmrtene, O serra 1939'de bl/o esker, Eor serri

eskeriye kerda. Eskeriyera ama ke yaiio de henän muso

ke, sevaiine. Eskerb/e de kemane v rsto, hodeard bi.

C.T.: To vake brara€ khaltkö mt kemane
crnto. No kemane tt n€vana kotira amo D€stm,

yatl yecexora gunÖverenira $inata mawa?

U.P: Brraä khahkö mr Hemed€ Mursay zaman

de $iyo Estemol, uza ra kemane muso. Kemane ey ard,

ey ra piyö mr mrso, piy€ mrra ki ap6 mt muso. Bavay

amäne, eve thamuro hirä teln vanga Haqi d6ne. Ap€ mt

serva dino thamuri vrasti. Saii vtraSti. Endi kemane

caverda, baslö saji kerd.

Ez ke biyo des serre, mr ki dest kerd ct, thamuro
hirö töhn crnrt. Aoö mr mrrö ktabä ard, nam€ xo

'Bekta{ililin i9 yüzü bi.' Ez dey raYaii muso. Mt hem o
krtab, hem ki krtabö'GengAbdali'dawendene. Yi krtaba

de beyiti bi, m I ey beyitu ser krlam i vati. Yan i .. nuste esto

mr qeydayinegore imis kerde.

J ü bava bi, ez ve eyi ma ses serri time Sevaz.

Divrigi o Zära de, Kangal de orte elewianö made

feteliaime. Mr zakirine kerde.

C.T.: Nam€l bavay gr bi?

U.P: SCy Qemer vatCne, waYrä kevs o
keramete bi. SeydunÖ Tasniye ra bi. Nam€ piyö mt ki

Qemer bi ya., ml vatöne,'tr piyä mrna.'Mt ctra zof
haskerdöne.

C.T.: To krtabara yi beyiti ebe Trrkki vati
heniyo, ma krlairö Krrmanciye ebe sen€ iüani
vati?

U.P: Ez apö hora muso. Ey krlamö SÖy Qaii
täne, mr ey ra gureti. Endi Mazra, Hakls ez feteliyo mr

ti. Hama belka mr se ten vato, nrka zof ml viri de

n€mendä. Ta€ ;üwarö beli-ba5li mr viri derÖ.

C.T.: To ke beyit€ Bektagine vati' yi Turkki
yatö. Thaba hukmö iüan€ Ttrkki kot krlaman€
Krrmanciye ser.

U.P: Näe.. ez tenena biyune ra.. ml daa ret
Krrmancki vati. Neidiye 30-40 serre mt ebe jüan6 ma

krlami vati. Mr virri ra sonä? Qrke mr klaman€
Krrmanciye ratepiaebe Trrkki vati.

C.T.: Kegka tr ey beyiti növatÖne, hukumö
Trrkki de n6mendöne. Ez vana hukum6 Trrkki roö
Krrmanciye isani racöno.

U.P: Nä.. Elewiyinamade ey ki lozrmiä. Coru ki

ro isaon ra nöcöno. lsan nevurino, tora vacine. Aqll o
izano ke Haqi do ve to, oncia o Haq tode ceno, marifet
danoveto,

C.T,: Eke heniyo to Saö moa xo ser !ü'ware
ke imis kerde tr Trrkki vate?
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U.P:Jüanö xode ki mt piy€ xo ser imiskerde. O
zaman heni ama aqtlä mr. mr henivate .

C.T: To ita Bursa de thoa leribina welati
kerde!

U.P: Ma ison sewelatöxo hovirirakeno?

C.T.: Peki tenge, to thoa ita tenge diye?
U.P: ita ez sonä bagceu de l€anä imigi

pezekrnaro. Roc€ mr ve ta€ ciranu €ime bag€e. Roca
öniye de non6 perojide ma paydos kerd, yi gicämiye, ez

$iyune !C. Biroca bine, yinu mrra pers kerd, vat:
'Apo Usen!"

lYrva:

"Vace."

Vat:

"To Eaä made n6amaCuma namaji?"

Mrva:

"Qr is6 mr camiye de
esto?"

Vat:

"erra?"

l',1r va:

"Ez elewine."

Yne heni zano ke ez
Qurro. Däma vato lafio. Yi ki
Trrkiö. Vat:

"Srma ga€ näsonö
cämiye?"

Mrva:

"Camiye de Ehli Beyr
nesliEino."

Ma niamobet kerd, mtya:

Qurane henivana?

Se vana qurane. Mesebä
to Ergo?

Ez meseb nas nAkon.

Qutur nasnäkena?

Muhammedi ra pers kerdo, ey vato; 'Ehl-i
sunnetve EhlCemaat. lYeseb Ergo?'

Hallahala..

Roca bine gi amey ke jü Osmanö xo
xode ardo. Jü xog€ xo tey ardo. Ez ki
teynarune. Ma onci piya guriyaime. Ma leyi
meqes kerdi, o Osman€ xo yaraniye keno, Mr

"Osman!"

Vake;

"C'to."
Mlva;

"Tr mrde sare meqefelne. Tr nam€ malzemi
vurnena,"

"Tamam" vake. Ma waxtö nonä peroji de
niltime ro, xocivat:

"Owo ke mezep nasn€keno, tiya?"

Mrva:

"Ezune,"

Vat:

"ison grtur mezep nözano?"

Mrva:

"Waxtö Pexamberi de mezep ginebiyo."
Ma ke xeyl€ töver ro Sime, mtva:
"Nrka ki srra mrna, ez tora pers ken, tr cuabä mr

mtoe.

Vat:

"Pers ke."

Mrva:
"Hz Muhemmedi ke Hz, HaticeAna magurete,

senö mezhebiser more brrno?"

Vat:

"Ebo Hanife."

Mrva:

"Hef€ to, to niawendo?"
Mtva:

"Mabenö Ebo Hanife be Muhammedi de grqa
mesafe esto. Vacime ke mr o ki qebul kerd. PekiAdem
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be Hava ya ke zeweciyay kamici mezhep sero more
brrno. Eke brrno kikamimoröyine brrno?"

Vrneto riä mrro sÖyr keno.. äe.. xora dr teniö,
imam Eino.. mrva:

"Eke henio bömore gureta heni niyo?"

VengEino. Mrva:

"Morä yinu Cebrail brrno Xoc€ mt, hama

mezhep gino. O zaman qurene ki Eina. Surfesto, ktabä
xosurfo, l0 pelgio. Ey krtabiserCebrailimore btrno."

Vat:

" Ma ve to bas näkeyme.

C.T.: Hawa Soxariye esta, hetÖ slmao heni
niyo?

U.P-: Soxariye mazra dewa ma Pardiya. Tepia

mordem€ maö.

C.T Qaö vaciya, hal o mesela xo gtga, kami
vata?

U.P: Usenö Grrmku ve Ali6 Grrmku dereza€

ma€. Grrmku xrrt benä. oersuna xo bose nösona. Yine

zamande waro<tö amaäna UnEide zof xoverdo, dtteniki
a taw kigin€. Qaymaqamö Pulemuriye ki serva a dawa
crsnö Grrmku'ra zof hazkerdo. 38'de crra vano; 'tt ki

ewladö de mrna, ez nÄverdan eker hetö srmara bäro,
srmarö heqeret btkero.' Aia€ mt ke ub€... waxto ke

dewu vösnen6, dewa Pa.rdiye nävesnenö. Mesela
Mazrav€snenä, Hargiy6 vösnenö. Qrke ga€ növesnenä?

Xrdrrö Mursay, zu; Söywug€n€ Khali drde; Mrstafaö

Khali hirö. Ney domonö brraunö. Nine qeza xelesnara,

seyd biye ya? Sevatune thayra hukumat tahayrä heqeret
n6keno. Xrd€Alä lsme kiväno; "qturbo, dewa Pardiye

növesnen6, Gtrm ki modemo de bexto, bextö xo
n€rrzneno, ez seri uza qekenä deso phonc mordemä
ma uza raxeleliyö. Xrdrrö Ali be des phonc mordem€
Heyderu yenä sonö Soxariye. Milisä a zamani aianö na

zamaniö. Lazö Khekä Momtd Alay ki Areytzo o sono
qerrekeno. Soxariye de Prrriye vanä, nrka name kerdo
Beyce. Sono uza,vano:

"Des o phonc mordemö Heyderu ve Xrdrrä
Aliya eve gheki€, Qö Grrmi'd€rö."

Heyderu ki yi6 ke qrrrkerdä qrrrkerdö, yiA ke
xeleqiye hukmatide ghekederö, amö uzka. Eke qerre
beno, qaymaqam Ali'rö xebere rusneno. Vano vano; 'Ali
86ro Pulemuriye!" Ugöno brra ki Ali'rö vano meso.'

Ugen brrao pilo, qrzö xo kiAliyo.Jü Alio de bin esto, o ki

lazö aoödino. Hawadine devano:
"Soxariye persena

peyde sona$üye

mrrä xevere rusna qaymaqame Pulemuriye

Uge v-ano brratokegosnanaro mr meso

o m€rdo Trrko

deyra vecina qexpiye'!"

Ali kivano:

"brra dewrö Earserrio
ma verra keno dava wekiliye"

Ez tora vaci, o Caö yine beno, xoxode vano
Ugeni ve Alia ke qarEiä hukmati veciye, zof ekser
qrrrken€!" Qaymaqam Ali beno, sonde keno nezeret,
sodrr urzenora, Ali qaymaqamir€ vano:

"t grraez ardune?"

Eke qaymaqam eskerisano dorme, vano:

"Qexpine mekel Elemanä mt btde mt, ez hata

son naesker€tode oörodine. hona mr brkrse!"

Qaymaqam kivano:
"To XrdrrAliä isme yi ardä Soxariye!"

Taö kivan€, Ingera kerdo drrvetrn ke, merremo.
Desto ki peyra gir&lano, we bolig€ eskeria ano brnä

Rebeti. Eskerisano dorme. Onba5i Ali ra vano:

"Verö xo br€arne, toranime!"

Alivano:
"za|m ez qersuna tora terson ke verä xo tora

brgarnine. Senö mragolo, mtrane!"

Dr roci ki ekser cesetö Useni pino. Vanä; 'U!en
nrkayeno crnaza brraä xo beno, namepa, yi ki krseyme."

Taö ekser ki krstena Ali'ra tepia sono Soxariye.

Piyö mr ki a waxt sono kono qereqolö Tasniye,
qomutairävano:

"Na hetä zu thol verde, Xrdrr€ Ali'de gattsme

mekuye. UsenäGrrmrko derezaö mao, va zav u z€gö xo
brcero, werteravecl/o, sCro!"

Qomutan ki hetC zu thol verdano, Hrdrr€ Ali'r€
vano:

"Na het6 derey tholo, mevace ke mrr€ qexpine
kerda. Yi des o phonc mordemonö xo brce, veciy€ so.

XrdrräAli mordemonäxocäno,sonohete Har$iye.

I

de brrao, brrao, AliC mr, khekrlä mt, btraö mt

sewtmalöka na Soxariye

wiyAli brra peyde sona güye

2

yä brrasekexrrabadüna de Erra honde jöde zoro

mrrozorkerdo
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derde na sewtmaläkato brraiye

3

Y€ brra seke xrraba Comerdimrr€ amö mrtlarda
ebe xodegti pi$tat€ra

way rusna na suka Pulemuriye

4

yö de dewrä dir€ asmio

Pulemuriyede Qaymaqam gino

na cenderme o yüzba.qiyö PulemuriyA

wiyAli brrama€kenoqaymeqamvekiliye

5

vano, "brra ez seke Pulemuriye m6geri

lazä Khekö Alaä Momrd Aäay giyo yüzba$iä Pulemuriye
degerrö ma kerdo"

7

yä dest o paö brra6 mrgir€day

do ra cendermo dest berdo derö Pulemuriye brnä
PrrdiyöXatune

way nadina deto brra€ mrro Srra honde kenö he$iriye

ö

yövano, "brra roca ver€ne mrtora va nonö xo ve nayine
mede

noctsnömerdöTrrkiocrsnoTereso, nankoro

nonä nayrne ve zoni sero

trma nayine ra mare veciya teregiye o böbextiye o
babaiiye"

9

y€ wegiye keno, vano, "Us€ brra€ xora gr biye ero mr

biyeam€ be mr sareceriye

tr naö ratepiatrfongä xo brce
eve verge koo be Äezal be

!ezal
koyan€ na Dösrmä Khaniya
v6sayi de brfeteliye

wry brra düna de trra na

teresu destmekuye"

t0
yä vano, 'Ali brra ttra
merdenaxover mekuye nao
ame wusaro

tesela mr ke ajira ma ve
Areyij ra kute

marä kerde tereEiye o
böbextiye lemrn babairye

ez saba Trrtunö Pul€muriye
zerrö na Soxariyaväsaiye de

gheku saneno domonon€
derguse miye

sar6 bforke ve bCEr ka to ver ra

Trrkunö Pulemuriye ra kisono way lemrn brra crra jü be

iq/e

tl
Yö na Soxriyavösaiye persena

Alibrraver de sono heniyo

Dünade grra honde zäde zoro mrrozor kerdo

ez ve arunö khalo kokmu ra

vato, "vrzerinaXrdöAli be des o dttenunä Heyderu ra
am€y verdi ra !i dot Soxari),e

way na qC Grrmieve l'4eymaniye"

o

yüzba5i6 Pulemuriye venga brra6 mr do berdo
cenderma dayra5iye

varaxodetikmiq kerdo

brra6 mrzaro zon näzano ctraperseno

usul o gertunö nav€saila to Ktrmanciye
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way lemrn brraderdöto brraiye

tz
y6 vano, "brratrra merdenaxover mekuye

Eolazöto ha5tiyato ke btbo

teqrz de jü vecino duste toratengä mrra

o ki hurendiatode läz€ tüyo"

yä brra sodrro u$time ra damep€ro

to sero tfongä ma eriino hete brnen devengdano
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I eOZ'a. yagl bir Dersimliyl€ Otuz Sekiz

| üzerine konuguyorduk bende biraz
I öncesine gittim ve Ermenileri sordum

"Onlarrn lafrnr etme; Allah düqmanrma vermestn, o
insanlann ba5rna gelen zannetmiyorum ki insanhk
deminde ba5kasrnrn baqrna gelsin" dedi.

Adamlar zanaatkärdl, ustaydr üretkendi
ticaretl en iyi onlar bilirdi. f4allan mülkleri vardr.
Öbürününse bütün ili gücü istilaydr eEkrya|ktr ve
dünyada böyle biliyordu. Önce Ermenilerin mal
varlrklarrna göz diktiler sonradaöldürüp hem malnr
hem de canlarrnr aldrlar.

Ermeniler, sizinde komgulannrzdr, Bu
kryrmda sizler ne yaptrnrz? "Doirusu onlar bizim
destelimizi beklediler fakat biz devletin dedilini de
yapmadrk, onlann dedilini de. Ama Dersim' e
sr!rnanlan daOsmanhyageri vermedik."

Aslnda onlarrn Dersimden beklentileri
vardr. AgrkEasr bizden destek istiyorlardt hattä bir
sözlerini hiS unutmam "Boguna avunmaytn
Dersimliler, biz sabah kahvaltrsrysak sizde
öf,len yemeli olacaksrnz" demiglerdi. lsterseniz
gelin düne dair bir geyleri hatrrlamaya devam
edelim...

Bilge Dersimlinin deyimiyle "Sanki herkes
srrasrnr bekliyordu." Birileriyse varmak istediii
yere ulaEmak igin yolunda engel olarak gördüfü her
geyi bir bir ayrklamaya devam ediyordu. Bu süreEte
bir birini seyredenlerse hatalannrn bedelini oldukEa
aärr ödediler Kazananlarsa bu zaaliyetimizin ve
saflrlrmrzrn üzerinden kazandlklarr zaferin tadrnr
grkardrlar. Evet, bu oyunlardan biride Kürtlere
Cumhuriyet öncesi verilen sözlerdir; Cumhuriyet
kadrolan kurulug aSamasrnda verdikleri bu sözleri
daha sonra hem unuttular ve hemde inkär ettiler.
Haksrzlia uiradrlrnr dü$ünen ve kullanrldrlrnl
dügünen Kürtler 1925'de kargr bir hareket ballatttlar
ve Dersimden de destek istediler.

Dersim den gelen cevap ise; " Hayrr, size
destek olamayrz Eünkü güvenmiyoruz" denildi ufak
gaph birkag olayr saymazsak Dersimliler Sixsait
hareketine ciddi bir destek vermediler. Tabi burada
hamidiye alaylarrndan dolayr bir güvensizlik var.

mezhep sorunu vat dönemin millewekillerinin pay
var. Ayrrcada Dolan Dedenin (izzettin
Doianln babasr) ve Hacr Bektag dergahrnrn bu
olaydaki rolleri asla göz ardr edilmemelidir,

Dersimden Sixsait hareketine verilen
olumsuz cevaplarda bunlann paylarr oldukga
büyüktür. An kara'dan aldrklarr talimatlar
doirultusunda hareket ettiler ve oldukqa da
organizeli gahgtrlar.

l9l5 ermeni ve 1925 $rxsait Hareketi
istenilen 5ekilde sonuglanrnca artrk srra Dersim'e
gelmilti ve Uzun süren haztrltklarda tamamlanmrltr.
Dolayrsryla hareket igin her Eey hazrrdr. Yollar
yaprlacaktr sonra karakol ingaatlarrnda okul yapacairz
diye Dersimliler gahgtrrrlacak ve ihanetler yoluyla
a{iretler bir birine düqürülecekti.

Ashnda Onlar alacrn kurdunu görmüglerdi
ve kurulan kanl sofrada yer kapmak igin bir biriyle
yanganlan da gok iyi tanryorlardr onun iEin M. Kemal
"Dersim'de para harcamada srnrrsrz davranrn"
demitti ve nihai sonucu almak isinde o me5hur son
sözünü söylendi "Efendiler, Dersim
Cumhuriyetimiz igin katii bir grbandrr
dolayrsryla beg yüzytldtr bize sorun grkaran bu
gapulcular yurduna artrk Cumhuriyet
hükümetinin ne demek olduiunu göstermek
zorundayrz". Gergekten de iyi gösterdiler.

llging olan, Dersim o zulme maruz
kaldrlrnda ne Hacr Bektagtan kimse geldi nede
lzettin Dolangillerden.

Hani aleviydi hani bizdendi. Bunlarr
Dersimliye sizler söylediniz. Bari bir kez de kryrmdan
sonra gelseydiniz. O öldürülen kadrn, goluk-Eocuk
ve ya;ftlar isin bir haytr duada bulunsaydlnrz. Ve bir
hayr yemeii verseydiniz olmaz mrydr?

$imdi bütün bulan niye yazdrm; uzun
süreden beri bazt Dersim aydrnlarrnr, bir krsrm

siyasetgiyi ve kurum yöneticilerini izliyorum,
yazdrklarrna bakryorum, konugmalarrnr dinliyorum
ve dinlerken de hep irkiliyorum sonrasrndaysa hep
dünün fotoirafr gözlerimin önüne geliyor. Sanki bir
$ey ashna rucu ediyormu$ gibi geliyor bana. Niye mi
derseniz hep yukarda söylenen sözler geliyor aklma
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dünün agiret yaprlanmasr iEinde mezhep farkr birlikte
davranmanrn önünde engel olarak görülebilinirdi bu

o günün kogularr gereli gokta yadrrganmamatdtr
diye dü!ünüyorum.

Peki, bu günün okumug yazmrglanna
ne demeli! Birileri Biz Dersimliyiz dilimiz
Dersimcedir, biz aleviyiz biz Kürt deEiliz, birileri de

biz iran'dan gelmeyiz, belki de yakrnda Azerilerle
iliEkimiz kurulacak ve Türküz de denilecektir. Peki,

varrn ki böyledir. Bu kötü bir Sey midir? Hayrr, benim
takrldrirm nokta bütün bu tarihi zorlamalann Kürt
siyasal hareketine karEr yaprhyor olmastdrr. Kim

kendini ne olarak hissediyorsa öyle yagamasrna

tarafrm. Ayn dilinden ve inancrndan dolayt gelecek

her türlü baskrnrnda kargrsrndayrm. Dolayrsryla

kühürel farklhirmr her kogulda savunacaltm ama

bunu savunurken farkhftirmda beni kargttlartmtn

yanrna götürmemelidir. l$te kötü olan burastdtr.

Qünkü biliyorum ki bu son tarihi hesaPlalma asltnda

benimde hesaplagmam olacakttr ya birlikte
kazanacaitzya dabirlikte kayrp edeceliz. Dolayrsryla

vicdanl olmak zorundaym; tersi bir durum beni dün

Dersim'de onlar Ermenidir, $afi dir propagandastnt

yapanlarrn yanrnagötürür ki ilte bu tehlikelidirve de

devletin arzu ettiäi bir durumdur. Kaldr ki tarihimiz
buna dair saysrz örnekle doludur. Anadolu da aynt

kaderi ve aynr sonucu payla5an halklar eler zorun
kar;rsrnda birlik olsalardr belki de bu kadar actyt

ya;amryor olacaklardr.

Dikkat edilirse, herkes bir birini seyretmi$

bu Dersim'de de böyledir. Resmi airzlardan dökülen
bu sözleri duymayanrnrz mr var. "lEinizdeki
Ermenileri bizeteslim edin ve bize destekolun bir de

!u alireti bir halledelim görecekiniz Dersim'de
higbir sor!n kalmayacaktrr" Evet, Dersim'in bilinen

sonunu hazrrlayan birazda böylesine kurnazca
politikalar degil midir?

Dersim'de golunlukla derler ki; 1937

Mart ayrnda Pax Köprüsü eylemini Emeniler
yaptr. Onlar, bu eylemi yapmasalardr devlette
Dersime asker grkarmazdr. Peki, gergek
böy'emidir? Hayrr; günkü igin iginde olanlarla

konugtuk. Bu eylem Demananlar taraftndan
yaprlmr$trr. Hal böyleyken ozaman neden Ermeniler
üzerine atrlmrltr. Qünkü "Ermeniler | 9 l5'in
intikamrnr Dersimlilerin eliyle almak istiyorlar"
deniliyordu. Dolayrsryla kahin olmaya gerek yok

bagarrh olmak isteyenler bu ve benzeri politikalarla

bagarrh oldular.

Elbette ki bütün bunlarr uzun uzun
anlatmamrzrn hakli bir nedeni var. Nasrl ki dün kendi

elimizfe en zayfi yanlanmtz kullanrldrysa, bu günde

sistemin el alündan siz farklstnrz türünden göz

krrpmalan hayra alamet delildir. Dolaysryla karEt

kargryaoldulumuz bu tehlikelerin görülmesi artrk bir
zaruri yettir. Qünkü bu gün dünden daha gok onak
bir dile ve birlikte davranmaya ihtiyacrmrz var. Dün
yaprlan hatalarrn bedelini oldukEa airr ödedik bu gün

aynr hatalan yapmamrzrn higbir izahr olamaz ve de

olmamaftdrr. Özcesi dünün akrbeti bu gün nasrl

davranacaf,rmrzla direk ilintilidir. Dolaytstyla
topraklarrmzdaki bu toplumsal hesaplagma aynt

zamanda tarihsel acrlartmrztn da bir hesaplagmasrdrr.

Ben kendi adrma böyle bakryor ve böyle
deierlendiriyorum. Biliyorum ki kargr kargrya

oldulum bu ceberut yaprlanmaya kargt bir nefes

alacaksam, dilimi kültürümü ve özgürlügümü
kazanmada bir yol katedeceksem gergektende

derdim buysa o zaman dün bedelini oldukga aitr
ödediiim kirli oyunlardan bu gün uzakdurmalrytm.

Diier bir grkmaztmtzsa bir ige kapanmadtr

gidiyor. Ornelin bu gün Kürt sorunu bu ülkenin en

önemli sorunu haline gelmig durumdadrr. Peki, biz bu

sorunun drgrnda mryrz? Hayrr, ama gelin görün ki bu

somut gergekte bizi hig ilgilendirmiyormu$ gibi

acayip tavrlar iEindeyiz. Kurumsal etkinliklerimizde
bu soruna dair tek bir cümle etmeyiz yani dünya

yansa göpümüz yanmazmrl gibi yaklalrmlar
igindeyiz. Binlerce Eocuk tutuklanrr, Ermeniler stntr

drgr edilmek istenir, kimlilinden dolayr insanlar linE

edilir.... Biz ise bir Dersimciliktir dilimize dolamtE

gidiyoruz. Kurumsal iqleyiq olarak bizde yalntz

kaprmrzrn önünü süpürme noktasrna geldiysek iEe
bu Dersimin yalnrzlagmasr demektir. Käntmca

bundan bir an önce vazgecmeliyiz Eünkü bu tavr
bilinen Dersimin tarihine kültürüne ve de mücadele

geleneiine Eokta uygun delildir.

Isary pi ra nä, i

tnflä fa sey tnoneno.
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Aklrselim herkes takdir edecektir ki Dersim,
tarihinin en getin ve tehlikeli ara|f,lnr ya5amaktadrr.
Yazrmrz kapsamh ve derinlikli bir soruna dikkat
€ekmek, tartrSmaya aEmak amacrnr tagrmaktadrr. 8u
anlamda vurgularrmrz oldukqa özet olacaktrr Tek
kaygrmrz ise Su Eetin dönemde yalanan
olumsuzluklann kendimizden kaynaklanan
nedenlerini irdelemek, dikkat Eekmektir.

Ba5lk kimi insanlarrmrz iEin 5a5rrtrcr veya
fazla iddiah olabilir. Zira aydrn bir toplum
olduSumuza, pek Eok aydrn yetiqtirdif,imize dair
inancrmrz güglüdür ve övünQ gerekgesidir.
Direngen yaptmrz ve ya5amrn her alanrnda
mücadeleci bireylerimiz, feda ettiklerimiz ise
kanrtrmrz olmaktadlr.

Bu belirleme Tunceli söz konusu edildiginde
krsmen dogru, Dersim söz konusu edildifinde ise
son on yrllar anlamrnda eksik, dahasr yanllqttr Evet,
Tu nce li'n in direngen damarr Dersim'den
gelmektedir. Cerek toprairmrzda, gerekse Anadolu
ve dünyanrn ya$adtBtmrz diier yerlerinde cömertee
tüketti$imiz enerji Dersim'den arta kalan son
ktrrntrlardrr. Tarihin derinliklerinden kopup gelen bir
özgürlük destanr olan Dersimi anlamak, hakkrnl
teslim etmek ve tükeni5e giden süreci kavrayarak
tersine gevirmek Dersim'in neyi ifade ettigini,
Tunceli'nin ne anlama geldi$ini gözümlememizle
mümkün olacaktrr.

Dersim, kendini uzun bir tarih arahgr
boyunca oldukga Eetin koEullarda var edebildi.
1937-38 sürecinde gerEekle5en son Dersim
seferinde ise af,rr bir yenilgiye ulradr. Bu yönelim
makro düzeyde planlanmrS olup, zor aygrttyla
gerEekle5tirilecek fiziki imhanrn ardrndan kültürel
imhayr, etkili bir asimilasyon sürecini öngören bir
projedir. 8u projenin adr ise Tunceli'dir... Dersim'in
srrtrnda ki hanEerin, tükenilin, kaosun adrdrr
Tunceli. .. Halkrmrzr farkh kültürlerin hammaddesi
yapan, krsrr Eatrgmalarrn neferi krlan sürecin adrdrr
Tuncelil Bir tarihin, bir halkrn belleginin kesintiye
u$ratrlmasr, Dersimin kurutulamayan
damarlarrndan beslenen yönleri olsa da Onun kar!rtl
ve kurdudur Tunceli. Ve derin travmalarrn adrdrr.. .

Burada Dersim'e ve Tunceli oroiesine
yönelik bazr belirlemelerde bulunup günümüze dair

bazr sonuElar grkarmaya, güncelde bizi zayrf krlan ve
kaosa yol aEan Eeli5kilerimizin nedenlerini anlamaya

EaISaIm.

Dersim; Farkh Bir Evren Qözümlemesi/
Algrsr, Varhkla lliskilenme Bigimi ve Toplumsal
Projenin Adrdrr.

Evet, insan bireysel ve toplumsal yalamlnr;
varhkla iligkilenme bigimini, evren eözümlemesine/
kozmogonisine ba$h olarak belirlemi;tir. Dersim'in
de iginde yer aldrir bütün Ortadogu ve Anadolu
co$rafyasr iki güelü ögretinin kargr kar5rya geldi$i
alandrr. Bu kar5rlagma aynr zamanda bir Eatr5ma ve
ideolojik/siyasal mücadele anlamlna gelmektedir.
Dergimizin 7 ve 8. sayrlannr inceleme olanairnr
bulan okurlarrmrz her iki öiretiye ili5kin daha etrafh
aEtklamalarrmrzr anrmsayacaklardrr Ba5lr$rmrzla
derin ilgisi nedeniyle iki öBretiyi burada da
özetlevelim.
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Zaman ve mekändan münezzeh bir
yaratrcrnrn buyurmasryla var olan evren, yarattlan

insan qifti ve bunlann uymast gereken 5eriatt igeren

dallöSreti, taprnaklarrn ortaya ErkrSr ve srnrfh erkek
egemen süregle baglamrg, izlenebildiSi kadanyla
Mrsrrda olgunlagmt5, Musevi, Hrristiyan ve lslam

gelenekleriyle doru!a ulagmrg, iranln battstnt
kapsayan bütün uygarhklara damgastnt vurmu5tur.

Birer taprnak dini olarak geligmiE, srnrfh, erkek

egemen topluluklann yönetim aract olan devlet
aygrtrnrn ideolojik aract olarak merkezile5mede
doru$a varmrglardrr. Bu gelenekte erk esas

oldu!undan geni5 insan topluluklannrn organizesi,
itaati ve srkrca denetim altrnda tutulmalartnl
sa$layacak biEimde formüle edilmillerdir.

Bu krsa aErklamadan sonra Dersim'in
karakteristik özelliklerini borElu olduiu tarihsel
zemini aErmlamaya qahEalrm. Dersim, iran'tn
doiusunda kalan uygarhklara rengini veren ikinci
guruptaki ö$reti yani, Varltk Birliii anlayt5t

iEerisinde yer alrr. Özenle vurgulayahm; her iki

ö$retinin pek Eok dah vardrr. Yine Var|k Birli$i
anlayr5r da erkek egemen yönde dejenere olmu5, bir
taprnak dini haline getirilmi5 ve srnrflr toplumlar
tarafrndan ideolojik arag olarak de$erlendirilmigtir.
iste Raa HaqilAleviligin önemi ve özgünlüiü bu
noktada ortaya grkar. Dersim'i ele altrken geni! bir
colralyaya yayrlmr5 bulunan Raa Haqi/Alevilik
ö$retisini mercek altrna almak gerekir. Raa Haqi;
Dersim'e karakteristik özelliklerini veren,
bireysel ve toplumsal sistematigimizi belirleyen,
halkrmrzrn "biz" kavramtntn igini dolduran
algrlgözümleme/def,erler bütünüdür...

Yerlegik yaqamtn ve ü retici/tartm cl

topluluklarrn önce Verimli Hilal ve Anadolu'da
ortaya grktrklarr mutabtk olunan bir
realitedir.(örnekle dipnotla) Dogayla gereekleSen

bu iligkilenme biEimi, yeni gözlem olanaklan ve ba$ft

olarak bilgi birikimi anlamtna gelmektedir. llkel
dönemlerinden beri yüz binlerce ytl Eetin doäa
kogullarrnda hayatta kalma mücadelesi veren insan,

artrk daha güvenli ve istikrarh yalam olanaklartna

kavugmustur. Yani cennet bulunmustur...

YerleliklTanmcr üretici olan bu yeni ya5am

biqimi Neolitik köyleri yaratmr5trr. Erken dönemin
büyüsel/sihirsel $amanctl inanElart yeni gözlem ve

bilgi birikimi süreciyle yerini '?na" (Tannqa

a I g r s r / i n a n c r y I a k a r r 5 t t r t I m a m a I t d I r )

algrsrna/gözümlemesine/inancrna btraktt. Kadtntn

dofurgan özelli$i ona Paleolitik dönemlerden beri

saygrn bir yer sailamt5trr. Bunun arkeolojik kanltlart
Venüslerdir. Tanm yapan, bitkiler dünyastnt
gözlemleyen insan herleyin annesini, Toprak Ana'yt
kegfetmigtir. Varhgrn bütün formlarlntn aynt
vardan/özden do$duiunu, mikro d üzeyden
makroya bütün varhirn aynt yasalara tabi olduiunu
kepfetmigtir. Bu ise Varhk Birligi öEretisine giden

sürecin örülmesi anlamtna gelir. Bu vurgu önemlidir.
Zira bu anlayr5, bu Eözümleme do$ayla yeni bir
iligkilenme biEimini getirmi! ve kapsamlt bir
kozmogoninin yolunu agmrgtrr. Paleolitik dönemin
kendili$inden komünal olan kügük avct toplaytct
topluluklannrn aksine; artrk "iradi" komünal
topluluklar tarih sahnesinde yerini almtsttr. Bu süree

derinle5erek bizde özellegti$i bigimi, Raa Haqi

öEretisini yaratacakür. Varl$rn diqil gücünün €sas

aLnrp kutsandrir bu dönem aynr zamanda "ana
soylu" bir dönemdir. Henüz stnlflaSma yoktur ve bu
neolitik köyler komünal bir yaprdadtr Bu mutlu ve
cennet dönem srnrflalmantn ortaya Erkmasryla gasp

edilecek, fakat insanlt$rn haftzastnda brraktr$r derin
iz özgürlük savunusunu, araytqlannt besleyecek,
direngen gelenekler yaratacakür.

Ana Yolu/kültüyle varltStn dilil gücünü

kutsayan bu tanmct topluluklar 5ehir devletlerine
geEi5 yaprlan kimi alanlarda (Sümer gibi) kendi iC

d inamikleri üzerinden srnrfla5maya doiru
evirilirken, kuzeyden Aryanlar, güneyden ise Semitik

halklann istilasrna u$radrlar. Erkek egemen ve

göEebe karakterde olan bu topluluklar aynt
zamanda bir kast olarak yerli halklarln üstüne
göreklenmiq, srnrflaEma sürecini hrzlandrrmtE, Ana
soylu toplum ve disil algrnrn yerini "eril ideoloiinin,
erkek tanrtlartn, erkek egemen toplumun"
almasrna yol agmt5ttr. Bu durum -ise gittikEe

derinle5en egemenlik iligkileri ve güqlü hiyerarSik

örgü anlamrna gelmektedir.

Eelirtmekte yarar görÜyoruz ki; Tanrlqa
inancr ve taprnaklarr "tüketim fazlasr ürün"
üzerinden geligen taptnaklar ve üretimden kopan
ruhban srnrfr süreciyle erken dönem erkek
egemen/srnrf|r toplumda, "Ana" dü5ünsel ve
toplumsal sistematiginin dejenere edilmi5 bir ürünü
olarak belirmiqtir. Arkeolojik kanltlardan TanrtEa'ntn

mülkiyet iliqkilerine bulagtrirnr ve stntflt toplumun
yedegi durumuna getirildiiini görebilmekteyiz.
Uzun bir tarih arahirnr kapsayan Disil/komünal
dügünsel ve toplumsal sistematigin, Erillsrnrflr

dü!ünsel toplumsal sistematik yönde evirilmesi
direnE görmü$tür ki; bunun örnegi günümüze kadar
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ulagan Raa Haqi/Alevilik
gelen egidir. Bu anlamda
''Ana" sistematigi
tap rn aklarda dejenere
ed ile re k TanrrEa kültüne
dönü5türülmü5, erillsrnrflr
dü5ünsel toplumsal
sistematiäin zemini
güelendikten sonra ise
TannEa; erkek tannlara önce
eI, sonraki süreElerde ise seks
sembolleri durumuna
dü5ürülüp günümüze sadece
isimleri ula5rrken, erkek
tanrrlar ve eril/srnrfh sistem ise
günümüzde tüm gücü ve
otoritesiyle kendini
gerqeklegtirmeye devam
etmektedir

inancr; sistematik bir
din biEiminde, yine kendi
elleriyle yarattrklarr devlet
aygrtrnrn ideolojik aracr olarak
örgütleyen taprnak
rahipleridir. Ozgür ve mutlu
neolitik köylerden hiyeratik qehir devletlerine ve
ardrndan imparatorluklara do$ru evirilen süreq;
insan özgürlügünün, ortaklagmacr yasamtntn gasp
edildiii bir zulmün tarihidir. Yine bu süreg insanrn
dof,aya yabancrla5tr$r, di$er canlr türlerine, dolaya
kar5r dizginsiz bir fa5izmi gergeklegtirdi$i,
derinle5tirerek sürdürdügü bir tarihtir. Binlerce yrl
kapsayan bu süreE hala devam etmektedir. ilk
yerle5ik/tarrmcr topluluklarr, neolitik köyleri, 5ehir
devletlerini, imparatorluklarr, uygarl$rn erken
dügünselve maddi araqlannl do$uran bu bölge, aynr
zamanda hiyerarli ve erk'in, slnrflaEmanrn, cins
aynmcrISrnrn, emek sömürüsünün, binlerce yrh
kapsayan köleci dönemin de ortaya Erktr$r, en uzun
tarih arah$rnr kapsadrir bölgedir... Evet, cennetin
bulundugu ve kaybedildi!i topraklar. . .

Bütün bu süreglerde insantn özgür ve eSit
ya5am mücadelesi de süreklilik arz etmi5tir. i5te
Dersim'e ve yol karde5leri diSer Alevi topluluklara
karakteristik özelliklerini kazandrran bu ana sovlu.
komünal özellikteki topluluklann direniq gelenegi ve
tarihsel süreE igerisinde gittikEe derinlegen
öEretisidir.

Erken neolitik dönemin 'Ana" kültünü ve
komünal yagamrnr yaratan topluluklar "Varhk

BirliSi" ögretisini "Dogul"
kavramr üzerinden formüle
ettiler. 8u ögreti tarihin
derinliklerinden süzülerek
gelen bir nehirdir. Uzun bir
zaman diliminde bu günkü
biEimini almr5trr, Varlrk
birli$inin yo$unla5trrrlmr; bir
özetinden sonra yakrn tarih
ve günceli ele alaca$rz.

Raa H aq i/Alev ilik
ögretisi "Dogu!" anlayr5r
üzerinden sistematize
e d ilm igtir. Yoktan var
edilmeyi, yaratrhqr ret eder.
Varhk, "Var"dan doiarak
gelir, HiEbir 5ey yoktan var
ed ilemez. llk varhk, tüm
käinatrn bilgisin i ve ona
dönügebilecek potansiyeli
iEermektedir. Bu öz ezelden
beri vardrr. Bu özden ilk
do$ugu "(ar Anasrr" yani,
Ateg, Hava, Su ve Toprak
yapmrg, Ruh'ta aynr anda

do$ugu gergeklegtirmiltjr. Varhgrn üE temel unsuru
"ErilniteliEi, DiSil nitelitive Ruhtur (canlr ya5ama yol
agan potansiyel,/enerji). Qar Anastr'tn biri birlerine
ikrarverip imanla (sevgi ile) ballanmalan, yani Cem
olmalarr varL$tn bütün formlarrntn/hallerinin
dof,masrnr sa$lar, Ruh ise bu unsurlarda ki gizil
güEtür lkrar lman süregi tam bir uyumu, sonsuz bir
sevgi bagrnt, yani "Rrzallk"r ifade eder. Bu bir
sürektir ve her biri Hakkln bir "Makam"l olan her
varhkta ortaya Erkar. Pirimlz Ba: Köylü Hasan Efendi
"Hakk Do$uga ispat olur" derken bu anlayrEr dile
getirmektedir. Varhk, sayrsrz makamdan/formdan
BeEerek "insan Makamrna" varrr. Ve insan (insan-r
Kämil) Makamrnda Hakk kendini bilir.

Raa Haqi/Alevilik bir "Yol"dur,8u Yol'un
temel kriteri ise. käinatrn/varlitn döngüsünde
mevcut olan lkrar lman süre$idir Hakk'tan doiarak
gelen unsurlar tam bir uyum ve Cem halinde ise,
insan toplumunda da kargrlll budur, yani ikrar
iman Süreiidir. "Yol'da" her kes Taliptir. Pir,

Rehber, Mür5it olsun Yol'a taliptir. Hakk kendi de
Yol'a Taliptir. Ve Talipler Naciye Ana'ya evlattrr, Ana
Yolu sürmektedirler. Hakk kendi de Naciye Ana'ya
evlattrr. ..

Halkrmrzrn felsefesinde esas olan 'Ana"dlr.
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topluluhlarla baElamq
oe Anadalu' ya tagmrtnr.

Yolu'nun qocukhn5nk
olugtan kwtulamadilar.

sömürge saoaElanna

Yani varfiirn di$il gücüdür. Eril, di$ilin ieinde Srfdrr.
"Rrzahk" veya "Rrza|k Kaprsr" olarak ifade edilen
kavram ''Erk"i yani insanrn insana tahakkümünü ret
anlamrna gelir. Rrzahk $ehrine giren her kes Talip'tir.
Bu "Yol KardeElif,i" anlamrna gelir ve red
anlamrna gelmemekle beraber her türlü genetik
ba$rn üstündedir.

Varlr[a ili5kin algr ise yukanda belirtildiSi
üzere her formun Hakk'rn halleri, ya da makamt
olduSudur. Car Anasrr nesnel alemde var olan canlr

cansrz her varlrirn/formun dogup geldigi
unsurlardrr,ikaprdrr. Halkrmrzrn bu
unsurlarla iliSkilen me bigimi
kutsamasr bu ba$lamda
anla5rlmahdrr.

Özellikle vurgulayahm ki;
bu öEreti günümüzde ki anlamryla
bir etnik kökenin yaratrsr, ya da mal
degildir. Ve süregin bu günkü
mensuplarr etnik köken birli$in
degil, "yol kardeSlif,i"ni ifade
etmektedir. Bu kadar eski bir
gelenekten gelen halklann ili5kileri
ise üE ya da bei yüz yrllarla
agrklanabilecek bir gey olmayrp, bin
yrllarrn vefakär yo ld a5h!rd rr.

insanlr$rn bu onurlu mirasr yakrn

tarihten dahi bilmekteyiz ki nice
bedeller üzerinden ta5rnabilmiitir
bu güne. Buraya kadar yaprlan
srnrrh aErklamalar dahi bu öfretinin
d e rin lig in i, insan ve do$a
iligkilenmesinde ki saygrlr
yakla5rmrn r, onu kutsamasrnr.
insana däir de bir toplumsal proje
oldu$unu, yeryüzüne d air
söylenmig ve geEerlili$ini koruyan
sözleri oldu$unu göstermektedir.

ifade edilmeye Eah5rlan bu
süreE erken dönem neolitik/tanmc.

ifadc eailmelt e gahgNlan

bu süreg erhen döwm
tteolitikltan ncl

SmtflaEma süreciae
göEebe erkeh egemen

toltluluklar taruflndafl
basnnlanryaEam

fuimlei gasp edilenbu
halklar Eüphesizki

direndilen FahatAna

bnhlagmactözgür
lagamyiniköleci
dönemin'esaretine,
binnez tükenmcz

braktt

ara vermedi. Bu direni5 gelene$inin izlerini son bin
yrlda da görmek mümkündür. Bunlardan
Mazdeki'ler, H ürre mmedin i'ler, Karmatiler,
Taborlular ve Bedreddiniler' akla gelen bazr
örneklerdir. Vurgulayahm ki bu hareketler Komünal
nitelikte ki odaklar, direniSlerdir.

Erkek egemen köleci sistemlerin dayattSr
egemenlik iligkilerini ret eden halklar, kendilerini
bütün Mezopotamya, Anadolu ve Ortado$u da
günümüze Raa Haqi/Alevilik öiretisi ile tagrdrlar.

Yazrmrz bu engin konuya srnrr|l bir göndermedir. Bu

felsefenin kozmogonisini, varh!a
dair Eözümlemelerini ve ili5kilenme
biCimini, adalet anlayr5r ve
öngörülen toplumsal modeli
öirenmek isteyenler Pirimiz Ba$

köylü Hasan Efendi'nin Hakk'rn
Emri Rrzasr adr altnda bastrrrlan

eserine ba5vurmaldrr. On bin yrlhk

bir tarih ve algrdrr sunulan.
Cünümüz ku5aklan algrlayabilir, bu
mirasr sahiplenebilirlerse güncele ve
ge lece k pe rs pe ktifin e rgrk
olabilecek, bütün ideolojik saldrnlan
püskürtebilecek derinliktedir. Srnrfh

ve erkek egemen siste m le rin
ku5atmasrnda kalan bu gelenek
ö nem li zafiyetlere u$rayarak
günümüze varabilmiltir. 50n ö28ür
odak olan Dersim ise 1937-38
süreciyle tasfiye sürecine
sokulmu5tur. Bu tasfiye proj€sinin
adr ise "Tunceli" dir...

Sadece Emevi, Ab basi,
5elguklu ve Osmanlrnrn
yönelimlerini, Cumhuriyet
sürecinde de devam eden baskrlarr
göz önüne alan herkes bunun
nedenleri üzerine dü!ünmelidir. 5öz
konusu olan basit bir inanq qeligkisi

topluluklarla baglamrE ve Anadolu'ya ta$mr$trr.

Srnrflagma süreci ve gögebe erkek egemen
topluluklar tarafrndan bastrfl lan, yaSam biEimleri
gasp edilen bu halklar 5üphesiz ki direndiler. Fakat
Ana Yolu'nun gocuklarr yok olu5tan kurtulamadtlar.
OrtaklaSmacr özgür yalam yerini köleci dönemin
esaretine, bitmez tükenmez sömürge sava$lanna
brraktr. Emperyal imparatorluklar yeryüzünü kasrp
kavurdu. Ve insan özgürlük arayr5rna, direni5ine hig

deiil, öiretiler/ideolojiler üzerinden yeryüzü
düzenini belirleme mücadelesidir.

Rehberini Yitiren Halk
Dersim'i anlayabilmek iein ona karakteristik

özelliklerini kazandrran tarihsel zemine bazr
göndermeler yaptrk. Cörüyoruz ki Raa Haqi/Alevilik
alternatif bir toplumsal model olmasr, erkek egemen
srnrfh toplum sistematiBinin ön gördüEü insan tipine
aykrn ve özgürlükEü bir gelenek olmasr itibariyle her

' Bkz. HaSim Kutlu Krzrlba: Kadrn.2002



Neolitik mtaklagmaa
topluluhlardan ktyana

sürehlili{inin y e g,äne

srttdtbeina; yani
*felsefe$ne" olan

sadakati; hr dügünsel,

formagondautffir.

dönem hedefte olmu5tur. Bu durumu pek eok
tarihsel iftira ve kryrm belgelerinden ve halklmrzrn
belleiinden biliyoruz, Cünümüzdekiler ise cabasr. . .

Bu gelenef,e yaptrSrmrz göndermelerden
sonra yerelimizde özellegelim;

Dersim; 1937-38 süreciyle, özetlemeye

Ea|5tr!rmrz zemininden, tarihsel Yola$tndan
koparrldr. SelEuklu ve OsmanI döneminde 5ünni
lslam ideolojisiyle üstüne gelinen Dersim, bu
tarihten sonra buna eklenen "ittihatgr"
ideolojiyle/yönelimle de kargr kar5rya kaldr. Bilindifi
gibi Osmanldan cumhuriyete geEi: ittihat ve terakki
partisinin yarattr$r gelenek üzerinden gerEekle5ti ve
Türk milliyetEilif,i oldukqa katr, tek tip insan öngören
bir anlayr5la 5ekillendi. Sanayi toplumu ko5ullannda
Eurjuvazinin ideolojisi olarak batrda
ortaya Erkan bu ideoloji, esasta
ekonomik/ sosyolojik olarak tarrm
toplumu özelli$i tagryan bölgelerde
büyük sancrlar yarattt. Etnik
boSazla5malar ve ayn5malara yo
aqtr. Konumuz agrsrndan aslr
önemli olan boyut, Türk
aydrnlanmacrhirnrn ittihat ve
terakki gelenegi üzerin d en
gergekle$mig olmasrdrr ki Tunceli
bu sürecin ürünü/yaratrsr ve
dayatmasrdrr.

Ulusal devlete geEi! ve
dayandrSr katr milliyetEi ideoloji,
Dersim'e yeni bir yönelimin
habercisidir. Anadolu Alevlliii; bagl,
olarak Dersim uzun yüzyrllar süren
saldrnlarla s r n r r I a n d r r I I m r g .

Anadolu'da dü5ünsel olamasa da
Alevilik, 5iddet temelinde baskrlanm15

altrna alnmrstrr,

süter getin
,rräcadelcleilB ödenen

a{zrhedellerc ru{men
"Yol"un taihtehi

boyutta baqlayrp siyasal duru5a yansrdr. lttihatEr
ideoloji ile iliskilenme bigimi, nedenlerive sonuElarr,
üzerinde özenl€ durulmasr, baglr baErna ele ahnmasr
gereken genig bir konudur. Biz yine bazt vurgularla
yetinip bunlarrn sonuElanna dikkat gekmekle
yetinecegiz. Zira Dersim'de olsun, tüm Anadolu ve
Kürdistan'da olsun yol karde5lerinin ya5adrklarr ig

eeliSkiler ve sorunlu siyasal tutumlarrn nedeni, esas

olarak bu süregle iligkilidir.

ittihat ve Terakki Süreci
Bilindigi gibi, yerle5ik ya5am ve insanrn

üretici duruma gelmesi neolitik köyleri, 5ehir
devletlerini, giderek imparatorluklarr yarattr,
Cittikge güElenen bu merkezler genig alanlan
kontrol ihtiyacr duymaktaydr. Tanm ve zanaatlarrn,

önemli maden ocaklarrnrn (Eakmak

taqr ve obsidiyen, sonraki süreElerde
madenler v,b) esasta insan
eme[iyle yürütülüyor olmasr bu
bölgelerde köleci sisteme yol actr,
I m p a r a t o r I u k la r, uygarlrk
alanlannda tanm ekonomisinin
siyasal yaprlanmasr olarak tarih
sahnesine Erktrlar. Özellikle
vurgulayalrm ki bu siyasal
sistemlerin drynda kalan özgür
tanm topluluklarr ve gögebe
yagam bigimleri de tarih boyunca
var oldu. Yine bu topluluklar söz
k o n u s u m e r k e z I e r i rr

boyunduru$una girmemek igin
sürekli direng gösterdi. Bu ya5am
bigimleri tarihin ayrr bir gizgisi
olarak her zaman var oldu.

Neolitik ortakla5macr topluluklardan bu
yana süren eetin mücadelelerde ödenen agrr
bedellere ra$men "Yol"un tarihteki sürekliliginin
yegäne srrrr rehberine; yani "felsefesine" olan
sadakati; bu dü5ünsel, bagh olarak toplumsal
formasyonda rsrarrdrr. Bu dü5ünsel formasyonun
karakteristik özelliklerini ise yukarrda özetlemis, esas
mücadelenin dünyevi düzen,üzerinde yaSandrilnr
belirtmi;tik: Srnrfh erkek egemen toplumun ve
dayattrSr egemenlik iligkilerinin, erk'in reddi...

insan tarihinin bu onurlu damarr, Anadolu
ve Kürdistan özgülünde ittihatgr yönelimle tarihinin
en büyük kirlenmesine u$radr, 8u kirlenme dü5ünsel

baEholar& toplamsal

ve kontrol

t=:-l
-t)ur-

Neolitik; yani tahrl devrimi,
sanayi devrimine kadar olan uzun tarih araltgtnl
kapsadr. Sanayi devrimiyle beraber emek
yoiunluklu üretim yerini makineye dayah üretim
bieimine terk edecek, bu durum ise yeni bir siyasal
yaprlanmaya; teknik/ulusal devlete yol aEacaktrr.
Yeni geligen üretim bieimi yeni bir srnrfr, burjuvaziyi
ve ideolojisi milliyetEili!i do$uracaktrr.

Anadolu merkezli bir imparatorluk olarak
tarih sahnesine Erkan Osmanl imparatorlulu da bu
tarihsel geligmelerin d r5rn da kalamayacak,
bünyesinde ki halklar ulusal taleplerle
ba5kaldrracaklardrr.

Avrupa merkezli geligen süreE di$er



imparatorluklar gibi Osmanlyr da tarih sahnesinden
silecektir. ittihat ve terakki yaprlanmasr da bu sürecin

bir ürünü olarak tarih sahnesine Elkacaktrr Klasik bir

burjuva hareketi delildir. Esas dokusu Osmanltntn

askeri erkänr ve saray bürokrasisinden olugmaktadrr.

imparatorluiun pargalanma tehlikesi belirince
arayrglar baglamr5, ikiayn efilim belirmigtir. Bunlar;

Cüglü bir merkezi yönetim ve halklarrn

asimilasyonundan yana olan, bagrnl Ahmet Rlzanln

Eekti$i ittihat ve terakki cemiyeti, diger Eizgi ise

prens Sabahattin'in bagrnr Eekti$i, yerinden yönetimi

esas alan Osmanhcthk (5ahsi tegebbüsi ädemi

merkezi) yaprlanmalan olup ittihat ve terakki gizgisi

agrr basmrgtrr. Bu cemiyetin Osmanh co$rafyasrnda

izledisi poliiikayr M. Kalman !öyle özetlemektedir:

ittih at Terakki döneminde Balkan
ülkelerinde, Batr Ermenistan'da yani Htristiyanlarln
ya5adr!r ülkelerde Osmanhcrlrk, Müslüman
ülkelerde islamhk, Anadolu'da ise TürkEülük
politikasr uygulanrr.'

Bu cemiyet, Osmanh imparatorlu$unu
Alman fagizminin müttefiki olarak 1. paylaqrm

savagrna sokar ve Almanlarrn yenilgisiyle Osmanh da

tarihe karr5rr. Bu yenilgi ittihatlrlann önemli
kadrolarrnrn tasfiyesine yol aqarsa da, yarattlklart

siyasal gelenek cumhuriyete, yani ulusal devlete
giden süreci belirler. Kadrolan da esas olarak
ittihatErlardan olu5ur. Anadolu dt5rnda tüm
topraklardan gekilmek zorunda kalan Osmanlt

mirasqrlarrnrn politikasr bütün Erpla.klrftyla belirir;
güqlü merkezi yönetim ve Türk lslam sentezi;
sonug olarak tek tiP insan...

Cumhuriyete giden sürecin aktörleriolan bu

kadrolar esasta sivil bir hareket olmayrp, belirleyici

kesimi askeri ve saray bürokrasisinden oluEmaktadlr.

Tüm imparatorluk topraklannda ulusal kurtuluS

hareketlerini bastrmak iEin savagmtg, iktidarla5fiir
veya srkrgtr$r Anadolu co$rafyasrnda ise fiziki veya

kültürel olarak neredeyse bÜtün halklarl tarih
sahnesinden silmiqlerdir. Türk islam sentezi olarak

formüle edilen po[itika, günümüzde de Alevi halk ve

Kürtler özelinde yaganan ciddi sorunlartn n€denidir.

ittihatEr gelenelin bu politikasr oda$a konmu5 olup
sistematik bir 5ekilde yagamtn her alantnda
ciddiyetle uygulanmaktadrr. Yine nicel olarak daha

az olan birgok halk ise ya tamamen eritilmi!, ya da

sessizce son demlerini yagamakta, aBtr aglr tarih
sahnesinden gekilmektedir.

imparatorluktan cumhuriyete, yani ulusal

'? M. Kalman belge ve tanrklarryla Dersim Direnilleri s 94

devlete giden süreg kabaca budur. Bu süreg sol

cenahta Milli Demokratik Devrim olarak ifade

edilmektedir. Bu ön kabul ise ittihatEr gelenegin

suElarrnr peqinen me5rula5trrmakta, Dersim özelinde

ise, sol geleneSin ciddi etkisi nedenlyle yogun iE

Eeligkilere, insani ve tarihsel de$erlerimize mesafeli

duruEa, asimilasyon sürecinin derinle5mesine yol

aEmaktadrr. Milli ve demokratik oldu$una
hükmedilen bu sürecin bütün halklar adrna yeniden

ele alrnmasr gerektigine inantyoruz. Tarih sahnesini

terke mecbur edilen saytsrnt bilemedi$imiz kadar

farkh halk ve kültürün bu "Milli" ve "Demokratik''
süreg karlnda ki duygu ve dü5üncelerinin
de$erlendirilmesinde ciddi yarar vardtr. Biz bu

sürecin sonuglan anlamrnda Anadolu Alevilif,ine krsa

bir gönderme yaprp yerelimizde özelle5mek
durumundayrz-

ittihatgr Sürecin Anadolu
Alevilerinde ki Yanstst

Oldukga ka psamh qalr5malara konu
olabilecek birEok baqlrkta oldu$u gibi bazt tespitlerle
yetinmek durumundaytz. Dersim'i karakterize eden

tarihsel zemini ele altrken genel anlamda Aleviliiin
karakteristiklerine de deginmiS olduk. Anadolu
Alevili$i uzun bir tarihten beri yolun bir ku5atmayt

di$er Alevi topluluklar gibi ya5amaktadrr. islam

imparatorluiu ve ardrllartnda egemen anlayrg olan

5ünni gelenek, Selguklu ve Osmanll özelinde

Anadolu ve Kürdistan Alevilerine yÖnelik klylm
politikalannr sürekli gündeminde tuttu ve stk

arahklarla gerEekle5tirdi. Bu durum Alevi yola$r iqin

sürekli bir daralma anlamrna geldi. Sanayi devrimiyle
Avrupa merkezli gelisen sürec yukanda deiinildili
gibi Osmanh co$rafyasrnda da yankrsrnr buldu.

Ulusal devletin laik (tartrqmah bir laiklik olsa

da) karakteri Alevi halk üzerinde ciddi bir yantlsama

yarattr. Do$rudan iktidar alternatifi olmayan bir
topluluk iki güE arasrnda tercih yapmak durumunda
kalmr5 ve laik cumhuriyet söylemine sahip olan

ittihatEr gelenegi desteklemeyi (cumhuriyetin
kurulu! sürecinde) daha do$ru bulmugtur. Zira dif,er
alternatif kendilerini yüzyrllardrr katleden gelenegin

do$rudan kendisiydi, lttihatgr gelenek ise aynl

odaktan gelmekle beraber daha modern ve

özgürlükEü bir gelecek iddiasryla kargrlanndaydt.
imparatorlu k co$rafyasrnda ulus devlet
rüzgärlarrnrn güqlü esti$i, bütün bile5enlerine
yansrdr$r ve cezp ettiBi bir tarih araltgtydt En

azrndan haklartnda saytstz katliam fetvast
düzenleten ve uygulatan saray ve temsilcilerinin



Raa lIaqilAlet)i
däEünselltoplumsal
sistemi" 5wü olaruk

sunulan modelin goh
ilerisinde olanbir

madcl amag olarak
ge yrli frini yüirnrr4. d.e Et l,

sistemdb. Öngi,rdüEü
birqlseloe toplumsal

yeni olarah öneilnn

gidiyor olmasr da tek ba5rna önemliydi.

Burada artt ve eksi kefelerin
deSerlendirilmesi gerekmektedir. Evet, Osmanll
hak| gerekgelerle desteklenmemig ve yeni siyasal
yaprlanmaya srcak bakrlmrgtrr. 5öz konusu tarih
arallrnda anlagllrr bir tutumdur. Bu arada kaqrnlan
ya5amsal kon u lar vardrr.

Raa Haqi/Alevi düpünsel/toplumsal sistemi,
yeni olarak sunulan modelin Eok ilerisinde olan bir
sistemdir. Öngördü!ü bireysel ve toplumsal model
amag olarak geEerli$ini yitirmi5 deSil, yeni olarak
önerilen modelin Eok ilerlsindedir, Sünni islam
gelenelinin, erk'in ideolojik aracl olarak topluma
dayatrlmasr insan yalamlnt ciddi 5ekilde zorlam15 ve
srnrrsrz bir sömürüye aqrk duruma
dü5ürmü5tür. E r k'in emir ve
ihtiyaglan tanrr buyru$u olarak
dayatrlmr!, yüzyrllar süren despot bir
yönetim meEru la5tlrrlmrE, insan
ya:amrntn her alanr katr bir gekilde
belirlenmi5tir. Bu anlamda Sünni hatk
igin gergekte laik olmayan bu laik
yapr dahi bir kazanrm olarak
dügünülebilir. Aleviler ise dönemsel
olarak tarihin o koSu llarrn d a
tercihlerini bu yönde yapmrE
olabilirler, haklr nedenleri olabilir.
Bunlarrn ihtiyaE olarak bilin ce
grkanlmasr, tartrqrlmasr gerekir-
Ozellikle dikkat gekilmesi gereken
boyut; ittihater ideolojik batairn
igine savrulma durumudur.

ehveni Ser durumudur. Zira bu ölretinin tarihsel
zemini ve iEeri$ine yönelik aErklamalarrmrz göz
önüne aftnrrsa gapslz bir milliyetciliEin i€erisine
sr$amayacaSr kolaylrkla görülecektir 5on on yrllarda
Anadolu Aleviliiinde bir krprrdanma, hapsedildili
ittihatEr ufku parEalama yönünde de$erli geligmeler
gözlemekteyiz. Bu eiilim yeterince güelenmemilse
de boy veren {iliz yeniden doiugtur ve ümit vericidir.
Son dönem saldrrrlarrnda Hacr Bekta5 Ocalrnrn
tutumu anlamh ve saygrndrr. Celiqtirilen ku5atmanrn
kar5rsrnda onurlu bir duru5 sergilenmig, maagl
memurluk gibi bir tuzaia dügülmemig, devamen
gelecek saldrrrlar karglsrnda kesinlikle Hakk bir duru5
sergilenmi! ve kimi Aleviler arasrnda ocaia iligkin
birgok önyargrnrn krnlmasrnda da etkili olmu5tur.

5ürek; ikrar iman ve
Rrzalrk üzerine kurulu olup, ikilik
hali olan yetmiq ikinin terki, Yetmi!
Üg'te bulugmadrr. Yetmiq Üq ise
insan boyutunda " re n klerln
Rrzalrkta bu lu5masrdrr ".Yan i

"Mevcut"ta var olan tüm
ren klerjn tantnmasl, tartt$ma
konusu edilmemesidir. Ebedi ban5
ve sonsuz sevgi baSrnr
gerqekleltirmektir. Bu da Rrza|k

$ehri ile mümkündür. MilliyetEi
rrkqr damar emirsiz nefs süre$idir,
yani yetmig ikinin yoludur.

$üphesiz ki Aleviliiin devrimci damarr hala Anadolu
Alevileri iqerisinde iglemektedir fakat egemen ulus
mantrgryla ciddi bir milliyetgl kirlenmenin yagandr!r
da bir realitedir.

Bu durum binlerce yrllrk bir duruEun;
dü5ünsel ve toplumsal formasyonun inkärrdrr.
Hälihazrrda ki laik sistem; öncesinde tanrl
buyrufu olarak me5rula5trrrlan "erk" "hiyerarEi"
"tahakküm" "emek sömürüsü" "insan ve dola
d ügman lrir " hakklnrn, tanrr aracrlrsrna
bagvurmadan do$rudan devlete devredilmesi
halidir. Hälihazrrda özgürlük ve demokrasi, egitlik,
sosyal adalet gibi ihtiyaElann gerekgesi de$ildir.
Temel algr ve esaslan anlamrnda geleceiin
toplumuna zemin te5kil eden Raa Haql/Alevilik gibi
bir dügünsel/toplumsal formasyonun zavallr blr
milliyetgilige feda edilmesi kabul edilir bir durum
deiildir Bu tercih özgür ko5ullann tercihi olmayrp

Ittihatg yönelim öncesi
Dersim'de Durum

Dersim'in merkezi otoritelerle sorunlu
olan iligkisini, özetlemeye gahgtrirmrz tarihsel
süreg ba$lamrnda deierlendirmek, algrlamak
gerekir. Zara Varhk Birli$i olarak ifade etti$imiz
kozmogoninin; bail olarak Rrzalk Toplumu gtbi bir
toplumsal projenin ürünü olarak karakterize
edilmi5tir. Uzun bir tarihsel ku5atma ve mücadeleler
sonucunda tamamen özgür degilse de son özerk
odak durumundadrr.

Vu rgu lamaya Ealr5ttSrmlz erken
dönemlerden beri süreklllik arz eden baskrlanma ve
tecrit yagam olanaklarrnr ktsltlamt!, istisnalar harie
yoksulluk ve aghk tüm toplumu ku$atmt!, bu durum
ise gittikee derinleien bir gürümeye, iq qeligkilere yol
aEmr5fir Bu yoksullukta sayrsrnr bilemedi$imiz
seferlerin, eldeki mevcudun fatihlerce her defasrnda
talanrnrn, tagrnmazlann tahribinin ve verimsiz ya;am
alanlarrna mecbur edili5in belirleyici olan payrnr

madclin goh
ileisindedir.
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d ik katlerden kaErrm am ak
gerekir

Yani ikrar ve Rrzahk,

gerEek anlamryla Dersim'de de
sürdürülememig, " Bir" in de$il,
yetmiE ikin in süregine tabi
olunmugtur. Bu ise ''Yol"un ret
ettigi, emirsiz nefs süref,i olarak
ifade ettiii kar5rtrna dönügme
halidir Neredeyse tarih boyunca
süren ku!atma, (zira
erk'in/merkezi otoritenin, tarih
boyunca tüm özgür yerle5ik ya
da gögebe topluluklara yönelimi
bilinmektedir) srnrrh yaqam
olanaklarr; iEeriye ve drganya
yönelik bir 5iddet ve gasp geklinde yanstyabilmi5tir.
Bu durum halktmrztn vicdantnda mahküm
edilmiqtir. Bunu yakrlan agrtlann iEeriSinden izlemek
mümkün oldu!u gibi; bu olumsuz anrlarrn
Dersimli'nin hafrzasrna yansrdrir biEimi günümüzde
izlemek dahi yeterlidir. Yine halkrmrzrn u$radt$t
katliam, ikrar'rn zayfilamast sonucu kötülü$ün
kuvvet bulup kendini giddei ve gasp bigiminde
gerEekleqtirmesine baglanrr. Bir yo ks u la yön elik gasp

sonrasr " on iki lokmanrn" davacr olmasr ve Dersim'in
batrnda mahkeme edilmesi tüm halkrmrzca bilinen,
dillendirilen bir anlatrdrr ve toplumsal vicdanrn
yansrSrorr,

Yol'un öngördü$ü de$erler sistemi her türlü
kan ve etnik ba$rn üzerindedir Balköylü Hasan

Efendi'nin yazmalan ve beyitlerinde a5iret olgusunu
ve ocaklarn parEah halini elegtirmesi, reddi bu
bafl amda deierlendirilmelidir.

ittihatgr gelenek tüm donantmryla Dersim'e
yönelim hazrrlrf,rndayken yogun iE Eeligkiler ve tecrit
yaganmaktadrr. Kimi geli5kiler ise bizzat devlet eliyle
yaratrlmakta', mevcutlar ise derinle5tirilmektedir

ittihatgr Sürecin Dersim'e Yönelimi
Hatrrlatahm ki bu sürece gelinceye kadar,

ittihater gelenek tarafrndan Anadolu'nun irili ufak|
pek gok halkr tarihin sayfalanna gömülmü!tür.
Dersim; egkrya, asi, qapulcu, ilkel, dtq güelerin malast
v.s. srfatlarla anrlmrg, propaganda ve psikolojik sava5

yürütülmüS, kryrm ve asimilasyon gerekqelendiril-

meye gahSrlmr5trr. Incelenince diler halklannda aynr
gerekEelerle ittihatqr geleneiin kurbanr olduSu
görülecektir. Olayrn ideolojik boyutu kamufle

' Bknz. 1926 ko!u!a8' (Qozu) direniti. M. Kalman. age.
' Genelkurrnay bä{kant Fevzi qakmakln raporu. Age. s. 152
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edilmek istenmektedir. Bu tutum
günümüzde de aynen
sürdürülmektedir. lttihatel
gelenek, onun yaratrsr olarak
qekillenen merkezi ve tek tipEi

devlet Dersim e, Tunceli adrnr
verdif,i bir projeyle yöneldi. 8u
projenin iqeriiini artrk pek gok

kaynakta yayrnlanan Dersim
Raporlarrndan izleyebiliriz.
Ön görü len ; zor ay gttryla ezildik-
ten sonra kültürel dönüSü mün;
yani asimilasyonun
gerEekle5tirilmesidir. Zot aygll
devreye girmiq, insanlar kitleler
halinde yok edilmi;, sayrsrnr tam

olarak bilemedi$imiz bir kitle ise "toplu olmamak''
kaydryla Anadolu'nun de$i5ik bölgelerinde''zorunlu
iskäna'' tabi tutulmultur. Asimilasyonda ise

öncelikle kadrn hedeflenmi5, yatrh okullar bu amag
igin önemli bir arag olarak deSerlendirilmigtir. Kürtqe
yerine Türk dillnin yerle5mesi iqin ilmi ve idari
tedbirlerin alrnmasr (büyük krz gocuklanntn
okutulmasr)', Ünlü misyoner Stdtka Avar'tn
ögretmen yayrnlarrndan yayrnlanan "da$
gigeklerim" adh kitabr da bu politikayr birinci elden
itiraf etmektedir. Ayrrca gündemle5en Dersim'in
Kayrp Krzlarr ise yeni ke5fetti$imiz bir trajediyi,
asimilasyon yöntemini de ortaya grkarmrgtrr. Yine
ocaklarrn vurularak iqlevsizlegtirilmesi, kontrol altlna
aftnarak bu kitlenin denetlenmesi de öngörül-
mektedir ki; bunun anlamr toplumsal örgütlülü$ün,
dokunun tahrip edilmesi, bünyenin savunma
mekanizmasrnrn pasivizasyonu, asimilasyonun daha
hrzft gerEekleStirilmesidir.

Ayrrntrlan artrk bilinen sürece bu ktsa

göndermeleri yeterli görmekteyiz.

Yönelimin Sonuglan
Bu ba5h$rn kapsamrnt daraltarak ele

alacaSrz. Tunceli adr verilen proje, Dersim'de gerek

insan, gerek ekolojik, gerekse ekonomik boyutuyla
a$rr sonuglar yarall. Biz asimilasyon boyutuna,
günümüzde ki sonuglarrna dikkat gekece$iz.

BilindiSi gibi asimilasyon hedefte ki halkr

kültürel dönügüme tabi tutarak her türlü insani
def,erlerinden arrndrrmayr, o halkrn ya da
topluluIun bedenine yeni bir ruh yerlegtirmeyi

öngörür. Tarih bilinci kesintiye ugratrhr, anlam
dünyasr tahrib edilir Ulusal bir kimlikse toplululun
dili öncelikle hedefe konulur. O topluluia;
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saldrrganrn de$erleri, dili, anlam dünyasr, simgeleri,
idealleri benimsetilir. Hedef alrnan halk,
saldrrganrn zayrf bir müsveddesi olarak yeniden
üretilir.

Bu yön€lim Tunceli'yi yalattr. Tunceli ise
Dersim'in kar$rtr, srrtrnda ki hanEer olarak var oldu,
süregeldi. Tunceli Dersim'den anndrnlamadr ise de
suni bir varhk olarak Dersim'in ba$rrnda hep sancrdr,
sancryor

Asimilasyon politikalanntn adt ve sonucu
olan Tunceli, ittihatqr ruhun derinliklere srzdr$r, ciddi

earprlma ve travmalara yol aEtr$r bir zemin oldu.
Oyle ki; en radikal muhalif yaprlarda dahi kendini
var edebildi. Bu anlamda Dersim-Tunceli ayrrmrnr
belirlemek, buna ba$h olarak Dersim-Tunceli aydtnr
sorununa de$inmek gerekir. Zira hayati öneme
sahip bir sorun oldu$u inancrndayrz. Bazr belirleme
ve vurgularrmrz nedeniyle 5imiekleri üzerimize

eekeceBimiz muhakkaktrr. Fakat bu sorunun daha
aerk, net bir gekilde
tartr5rlmasr gerekiyor.
Siyasal dengeler ya da
olusacak tepki nedeniyle
birEok Eevre bu sorunu
es Seqmekte veya üstü
kapalr ve yüzeysel
dillendirmektedir. Bunun
bedeli ise oldukga a$rr
o lm a kta, sorun bir
kangren haline dönü5-
mektedir

Evet, Türk
aydrnlanmacr|lf,r ittihat
ve terakki gele n eii
üzerinden gerEekle$miStir. Bu geleneiin
karakteristiklerine ise bazr vurgular yapmlEttk. Keza
bu konuda sayrsrz kaynak mevcuttur Dersim'i, onu
var eden tarihsel zemini ve süreci özetlemigtik. Bu

dügünsel ve toplumsal formasyonun uzun bir tarih
arah$r boyunca, srnrfh toplum ve devlet aygtttnrn ilk
ortaya qrktrlr colrafyalarda; kendisini ku5atma ve
tecrit altrnda da olsa bugüne tagrdrilna dikkat
Cekmiltik. Bu gelenek, ögretisinin öngördüEü
bi€imiyle bu güne ta!rnamam15, erkek egemen
yönde kirlenmeye ugramrg, komünal yaprsr da bazr
kügük nüveler (Musahiplik gibi, Cem'de ise komünal
ruh hala hakimdir) drsrnda günümüze ta5rnamaml5,
mülkiyet ili5kilerine bula5mtstrr.

Fakat dü5ünsel mirasr olduSu gibi
günümüze tasrnabilmil, tarihin derinliklerinde ise

toplumsal boyutta da ya;am bulabilmi$tir. Tahribatrn
üst seviyeye, son birkaE bin yrlda yaSanan süreElerle
yakrn yüzyrllarda grktr$r dü9ünülebilir. Hrristiyan ve
islam imparatorluklan. takiben merkezi ulusal
devletler, tahribin en yogun oldu$u süreEler olarak
de$erlendirilebilir. Raa Haqi/Aleviligin hafrzasr, son
bin yrl iEinde ki kimi kayrtlar bu yaklagrmr dogrular.

Toplumsal ve siyasal yelpazedeki
yansrsl

IttihatEr gelenek Anadolu'da iktidarlaSrnca,
her ikiidann baqvurduiu yönteme; dü5ünsel
häkimiyet mücadelesine girdi. Osmanlr gelenegi ile
kimi noktalarda ayn$tt ise de o gelenekten gelen,
beslenen ideologlar olarak gerEekte bir ideolojik
senteze gittiler. Farkl kimlik ve muhalif odaklar güq
kullanrlarak yok edilmi5 veya zayrf ve dr5 etkiye aqrk
bir hale sokulmugtur. 5ünni islam'la sentezlenen
milliyetgi zehir bilinElere sistematik olarak zerk

edildi.

Bu yönelim,
toplumsal boyutuyla
yerelimizde ciddi sonuglara
yolastr.

a) Resmi ideolo-
jiyle neredeyse yeniden
yaratrlan kitle ki;

Srdrka Avar
tarafrndan d illend irilen,
kendisinin de etkin
katrImryla yattlt oku llar
öz e lin de uygulanan
asimilasyon politikalanntn
üründürler. Dersim de Türk

milliyetEiliginin önemli bir zeminini te5kil
etmektedirler. Bütün politik süreE ve günlük
yaSamda, kendi halkrndan do$ru hiqbir 5eye
tahammülleri yoktur. Yerelin insani ve tarihsel
deierlerine yöneltilen tüm saldrnlara ön saflarda
katrlmaktadrrlar. Popüler bir isim olmasr nedeniyle
Kamer CenE tipik bir örne$i te'kil etmektedir.

Yine tarihsel anlamda dikkat Eektigimiz
Hakk Duru5un sahibi olan Ocakzadelerin ciddi bir
krsmr bu duru5u yitirmi!, ittihatgr ideolojinin neferi
durumuna dü5mü5tür ki; Dersim kökenli olmasl
itibariyle izettin Do$an örnek gösterilebilir. Raa
Haqi/Aleviligin toplumsal kurumlarr, bel kemiii olan
ocaklar Alevi kitlenin asimilasyonu önünde ki en
ciddi engel görülerek vurulmug, kontrol altrna
alrnmr!, acrdrr ki bin yrllardrr direndiEi zihniyetin

t--;1
LY:]



cilalanmrE bir haline biat ettirilmi5lerdir. Bu bir
genelleme de$ilse de a$rrhklt tavrr bu yönde

olmugtur. 5on ku5ak ocakzadeler' gerek geleneiin
savunulmasrnda, gerekse yakrn dönem politik

süreglerinde srnrfta kalmr5, kendileri tecride maruz

kaldrklarr gibi, toplumu yanrlsamalarrn igine

sürükleyebilmiqlerdir.

b) Türkiye sosyalist hareketinin
bigimlendirdif i kitle;

Genel Alevi kitlesi iqerisinde oldu$u gibi

Dersim'de de etkili olan bu geleneiin insana dair
iddialanyla Dersim özelinde yol aEtrklan sonuElar artt

ve eksi kefeleriyle önemlidir. Dersim'de yürütülen

sistematik ve uzun soluklu asimilasyon politikalarr,

ciddi bir kesimi tanrnmaz hale sokmu5, bünyenin

savunma sistemini Eökertmi5, her türlü dt; etkiye
aErk hale getirmiltir.

Dünya'da esen sol rüzgärlar Türkiye'de de

yankrsrnr bulmu5, sosyalist hareket ciddi bir
potansiyele kavu5mu5, tarihsel bir muhalefet odait
olan Alevi kitle iqerisinde hrzla taban bulmugtur. Bu

gelisme Alevilerin uzun bir tarih arahErndan sonra ilk
kez yalnrzlrktan kurtulmasr, tecrit eemberini
pargalamasr anlamtna da gelmektedir. Alevilerin,
diler halk ve inang guruplanndan yoldaglan olmu5,

devrimci dinamikten etkilenen her renkten insan

aynr saflarda bulugmu5tur, Bu bulu5ma, mücadele

süreci ve sonuqlart, yakrn tarih olmasr itibariyle
be lgelen d irilm i5 ve bilinmektedir. Amaglarl
anlamrnda onurlu bir mücadeledir ve halktmtztn

tarihinde ciddi emek katrlan, bedel ödenen bir

süregtir,

Radikal bir muhalif hareket olmasr, amaqlan

ve söylemi itibariyie Türkiye sosyalist geleneginin
yerelimizde ki sonuglanna vurgu önemlidir. Zira en

dinamik potansiyelimizin ciddi bir kesimi üzerinde

etkindir. Sonuelart ise halktmtztn geleceiini
etkileyecek ölCüde önemlidir.

Satrrlann yazan olarak ismail BeSikEi

hocanrn Tunceli Kanunu ve Dersim Jenosidi isimli

kitabrnr incelerken " Dersim'liler önemli Türk
milliyetEileri olmuqlardrr" belirlemesine o dönem

oldukga tepkisel yakla5mr:; ama, fakat, igin, lakin

v.s. gibi kelimelerle ba5layan savunma ve ret
gerekEeleri bulmaya gahEmrgtrm. Fakat canlmlzl

' Dikkat eekelim ki Ba{käylü Hasan Efendi pinmiz bu belirlemenin

dr!'ndad'r ve karanl'är aydrnlatan bir 8üneltir Brräl<trgr )'azmalafl ve

ömek ya{amryla karartrlan SeleceEi kunarabilecek bir miras

brrakmEft

acrtsa da yüzümüze tutulan bir aynaydt sadece

Sonrasrnda bu belirlemeye hak vermiE, nedenleri

üzerine dü;ünmü5tüm. Bu süreg esas olarak

ittihaterlann belirledi$i ve bizlere dayatttit
politikalarrn bir sonucuydu. Fakat en radikal

muhalefet odair olan devrimci hareketin bu sürece

katkrsr nasrl anlatllabilirdi? DeSerlendirildilinde,
asimilasyonun 1970 ile 80 araltitnda onlarca yllda

olamadr$r kadar hz kazanrp derinlegti$i, en ücra

kögelere nüfuz ettigi görülecektir ki; bu ytllar

devrimci hareketin Dersim'de de en etkin olduiu
yrllardr. Mücadelenin en etkin olduiu ve
asimilasyonun en htz kazandlEl ylllar!?
Özgürle5tirilmek istenen, fakat kendisine kar5t

mücadele edilen sistemin hedefinde olan halkrn

dilinden, de!erlerinden hiEbir üretimin
gergeklegtirilmediii ytllar. Dahasr bu tutum tüm
ele5tirilere ra$men ciddi bir sorgulamaya tabi
tutulmamr5, yerele iligkin pratige yansryan olumlu
bir geli5me ya5anmamtgür.

Bu sonucun iki boyutu vardlr: birincisi ve

esas nedeni ittihatqrlarla baElayrp cumhuriyetle
sonuElanan süreEtir ki; kimi boyutlarlna vurgu
yapIor.

ikincisi ve birgok on yrln asimilasyon

sürecini tek bir on yrla srf,drran süreg; Türkiye
sosyalist hareketinin (bu düqünce sisteminin
mantr$rnda bulunan) bazr ideolojik ön kabullerinin
yolagtr$rsonuqturki;

a) Tarih anlayr5r; bir biri ardrna dizilmi5

tarihsel süregler ve bir sonrakinin bir öncekinden ileri

ve kaqrnrlamaz oldu$u, dolayrsryla kapitalizm
tarafrndan tasfiye edilen feodalite; bu baSlamda

milli demokratik devrimin mimart olan ittihatEtlar' .

Oysa bilmekteyiz ki birbiri ardrna dizilen bu

tarihsel süregleri insanlrk higbir zaman bütün olarak
yagamadr. Erken dönemin Komünal topluluklart
drgrnda dif,er toplumsal süregler hiEbir zaman geneli

kapsamadr. 5öz konusu edilen yeryüzünün
tamamrnr kapsamayan uygarhk alanlarlnda
yaganan süreglerdi. Ozgür tarlmcl ve göEebe

topluluklarda uygarhk alanlartnrn yanl ba5rnda dahi

heo var oldu.

b) ilerleme ve geliEim anlayrEr; yine sanayi

toplumuyla "tarih sahnesine Etkan en devrimci stntf

olan" burjuvazi gelmil, dünyanrn diler "ilkel,

barbar" halklarrna yaptrir gibi yerelimizde de

uygar|$a vesile olmugtur. Zira tasfiye edilen

"feodalitedir" I Bir " ktr toplumu '' oldu$umuz



gereektir fakat neye dayanarak "feodal toplum"
ilan edildik merak konusudur. Krr toplumuyla feodal
toplum aynr 5eymidir sormak isteriz. Cevap Earprtrlrr,
aynr geydir olursa, "döneminin en devrimci stntft"
gelmi5, feodaliteyi "tarihin akrgr gereSi" tasfiye
etmig, hakh iktidannr gergeklestirmiStir. Zira
yagananlar acrdlr fakat ''tarihin akr5r, ilerleme ve
geli5im karErsrnda ba5ka bir seEenek zaten yoktu"
olacak, maidurlarrn Eocuk ve torunlarr süreci
''bilimsel" bakrE agrslyla kavrayacak, sonuca razl
olacaklardrr.

Teknolojik olarak geli5im kaydeden, büyük
insan organizasyonlarrna yol aEan bu süreElerin
lnsan ve do$a adrna ne kadar "ilerleme" ne kadar
"geli!me" oldugu da artrk ciddi biCimde
tartrgrlmaktadlr ilerleme ve geligim kavramlarrna
yüklenen anlamlar kesinlikle
sorunludur.

Teknik anlamda ki
yaratrlar, esaret altlna ahnm15

daha büyük kitleler, insanhirn
uzun binytllar gasp edilen
özgürlüiü, mekanik bir
algryla ko5 u lla nd rrrlm r5 ve
makinele!mi! insan, gelinen
aEamada dogaya ve diSer
canI türlerine dizginsiz bir
falizm... Elige kadar gelmig
küresel imha, intihar. iSte
ilerleme ve geligim. . .

Zazactltk anlaylgr,
esin kaynail, sonuglan;

ittihatgr gelenek
üzerinden qekillenen Türk
ulus algrstntn Kürt
ulusgulu!una yansrsr tepkisel
bir akrma yol agtr. Zazalarrn
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ve tutumlar sonucunda halk boyutunda delilse de
politize olmug kitle iEerisinde ayn5manrn belirtileri
5imdiden ortaya ErkmrStlr. Dersim'in hiqbir rengi
tartr5ma konusu edilmemelidir Dersim'i yeniden
tarif etmek yerine mevcut formasyonu algrlamak,
€özümlemek ve perspektifi buna göre olugturmak
gerekir görüSündeyiz.

Kürt hareketi, sonuqlan ve
sorunlar

Türk aydrnlanmacrhirnrn ittihat ve terakki
geleneiiyle ba5ladr$rnr belirtmigtik. Bu gelenek
misakr milli olarak adlandrrrlan co$rafyada
iktidarla5ügr gibi, bütün yenilikEi akrmlara; ballr
olarak Türkiye sol hareketine de derin ideolojik
etkide bulundu. Türkiye Kürdistanl anlamrnda

Kürt hareketleri de sol
gelenek üzerinden bir
aydrnlanma sürecine,
dolayrsryla ideololik
etkile$ime girdiler. 5osyalist
hareketin bu ldeolojik
hegemonyayr a!amamasr,
ittihatEr gelenegin tek tip insan
ve merkezi devlet polltikasrnrn
paralelinde bir yaptlanmaya,
duruga yol agtr. Bu durum
birEok halk ve kültürel kimligin
dönemsel ve aciliyet aa eden
sorunlannrn geElltirilmesine,
dahasr itirazlarrn

. baskrlanmasrna yol aEtr. Yani

' , sosyalist sol ittihatEr geleneEin

:iddet temelinde diier halklar
ve kültürel kimliklere dayattrgr
fiili durumu me5ru kabul
ederek politikalannr bu zemin
üzerinde gekillendirdi.

M. Nüri D6rsimi

ayrr bir ulus olduiunu öne süren bu akrmda ittihatgl
geleneEin ulus algrsrnt referans almrgtrr. Dersim
özeline vurgu yapan Eevre; Dersim'i, onu var eden
tarihsel zemini, dü5ünsel ve toplumsal formasyonu
algrlayamamlgtrr. Yukarr da Dersim,in söz konusu
karakteristiklerine göndermeler yapmrEtlk. Dersim,
bir toplamdrr. MilliyetEi algr ve ldeolojiyle tarif
edilebilecek bir vaka deiildir. Yerele ili5kin duygularr
ve üretimleri güElü olan (kendilerini renklerden
biriyle srnrrlamrg olsalar da) bu arkadaslann ideolojik
Eözümlemeleri, algrlarr, pratikleri Dersim'i atomize
ve bütün tarihi boyunca dayatrlan tecride bir kez
daha mahküm edecek igeri$e sahiptir. Bu tartrgmalar

Bu durum Kürt ulusal hareketinln ayn
örgütlenmesine yol aqtt, Bir halk ve co$rafyanrn
ihtiyaglan doirultusunda kendini örgütleyen,
formasyona kavu5turan bu hareket, bütün Türkiye,
Kürdistan ve bölge özellnde. bir krsmr uzun vade de
ortaya grkacak olan ciddisonuglara yol aEtr. Bu grkrg,

Alevi halkr kuEatan tecrit Gemberinin ikinci kez
parEalanlyor olmasl anlamtna da gelmektedir. Süreg
tüm hrzryla devam etmektedir. Bu hareket ve sürecin
yerelimize ili5 k in yol aEtr!r sonuElan
deierlendirmemiz gerekmektedir.

5on yrllarda geliSen yeni Alevi örgütlülügü
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de ihtiyaglarr dikkate alrnmayan bir kimligin kendini
ifade Eabasr olarak algrlanmah ve anlaqrlmahdrr,

Dersim merkezli Alevi Kürtlerde Raa Haqi

dü9ünsel ve toplumsal formasyonu kimliiin
genetiiini olu5turmaktadrr. Zira dikkat Eektigimiz
gibi kozmogoni Cözümlemesi o toplumu olugturan
bireylerin ruhunu, sosyal yaprstnt, hukukunu, dost
düEman tanrmrnr, varhkla ili5kilenme biEimini v.b,

belirlemektedir Basit fakat önemli bir örnek
verirsek; Hawa ananrn Adem babantn kaburga
kemiiinden yaratrldr$rnr agrklayan mitos,
bölgede, binlerce yrldrr kadrnrn ikincil konumunu
belirlemi5tir. Bu mitos, erkek egemen/eril
dü5ünsel/toplumsal sistematiäin ideo lol is in i

iEermekte, günümüzde dahi yüz milyonlarca
kadrnrn yagamrnr belirlemektedir. Diger mitoslarda
bu anlamda, toplumsal boyutta yol aqtrklarr

sonuglarla ele alrnmak zorundadrr.

Bu vurguyu yapmamrzrn nedeni ittihatEt
geleneiin ulus algrstnrn neredeyse tüm siyasal

Eevreler ve srradan vatandalrn bilincini koSullamtg ve
esir almr5 olmasrdrr. Cenetik ba$ tek bagrna ulus

olmanrn gerekEesi olamamaktadrr. E$er bir ulus

tanrmr yaprlacaksa, fark| renkler mutlaka dikkate
alrnarak yaprlmah, dügünsel ve örgütlülük
düzeyinde samimi yankrsrnr bulmaltdtr.

Kürt ulusal hareketi Dersim (özgünlüfüne
vurgu yapryoruz) özelinde de önemli sonuElara yol

aqtr. Kimlik bilincinin olu5masrna; baf,[ olarak dilin
ilk kez yazrI hale gelmesine, yeni kuqaklann müzik,
öykü, roman,5iir, resim v.s. alanlartnda üretimine,
kesintiye u$ratrlan tarih bilincinin yeniden
oluSmasrna vesile oldu. Bütün bunlar Cok agrr

bedeller üzerinden gerEekl€lti.

Dikkat qekilen bu geli5melerin yantnda bazt

zafiyetlere dikkat Eekmek gerekmektedir. Bizim esas

ilgili oldulumuz konu "ulus" algrsrdrr. Zira bu algl
ittihatgr gelenek üzerinden tüm yenilikei akrmlara,
Türkiye sosyalist hareketinden de Kürt hareketine
yansryan etkiyle olusmu$tur. Cenel olarak Kürt halkt
özelinde devrimsäl geli5melere yolaqan bu dinamik,
Kürt halkrnrn fark| renkleri anlamrnda gereken

duyarhl$r gösterememigtir. Dü$ünsel boyutta
farkhhklara vurgu yaprlmtgsa da pratikte
yansrsrnr güqlü bir 5ekilde bulamamtEttr. Bunun
temel nedeni egemen ulus algtstndan etkilenmedir
ki bu durum kendini Kürt ulus algrsrnda tek tip
egilimi olarak aErla vurmugtur Eger Kürt halkrnrn

dilsel ve inanEsal fark|rltklan 8üelü bir !ekilde
kapsanamadrysa bunun üzerine dülünmek gerekir.

Kurmanci de kaydedilen büyük geli$im,

Krrmancki de ba5arrlamamr5trr. Bunun nedeni; özgür
Kürdistan sonrasr bir lehqede, ezici golunlu!u
olu5turmasr nedeniyle de Kurmanci de karar
krftnaca$r anlayrgrdrr. Bu anlayt5 tartr!ma, a5rlma

sürecine girmisse de pratikte ki yansrsr hala
güelüdür. Bu durum Dersim'li yurtseverler
anlamrnda da kültürel üretimsizlige yol aqmtgtrr.

Ortaya grkan kültürel ürünler teslim edelim ki söz

konusu mücadelenin yarattrgr zeminde; fakat esas

olarak (Krrmancki özelinde) örgütlülü!ün dr5rnda

olan kesimler arasrnda görülmektedir $imdi
yaSamrnr ortaya koyacaksrn, aitr bedeller
ödeyeceksin fakat u$runa bedeller ödedi!in
delerlerin sahiplenilmesi noktasrnda denk dü!en bir

Eaba iqerisine girmeyeceksin! Oysa asimilasyonun
en sistemli ve uzun süredir dayatrldr[r bu coirafyada
en büyük kar5tattltmrn gerEekle5mesi gerekirdi. Kürt
kültürel cografyasrnda yer alan diier topluluklara
de$inmesek bile, tek bagrna, milyonlarla ifade
edilebilecek Krrmancki konuEan kitle, yine inangsal

dü5ünsel/toplumsal sistematik olarak, farkh
lehEeleri konu5sa da milyonlarca Alevi var. Bu

kitlelerle ciddi bir bulu5ma sorunu yok mudur
acaba? Bütün sorun söz konusu tooluluklarda mrdrr?

Dersimin aydrnr kimdir sorusuna birkag
paragrafla deiinmeden önce bir kez daha dikkat

Eekelim ki ittihatgr zehir; en radikal konumda da olsa
bütün yenilikEi hareketlere stzmtgttr. YenilikEi

hareketlerin yogun ilgisi nedeniyle Dersim; resmi

id eolo jin in kamufle halleriyle boBu!maktan
muzdariptir. AErklamalarrmrzda toptan ret anlaytSl
ya da tarafgirlik yoktur. Fakat dikkat gektilimiz
hususun bilince grkarthp tüm taraflarca sorgulanmasr
Dersim'in geleceii igin yagamsaldlr. Ayrtca
vurguladr$rmrz gevrelerin gergekten özgürlükgü bir
misyona kavu!malarr iqinde aynr öneme sahiptir.

Dersim'in Aydrnr
Dersim, insandan ve do$adan yana

yürütülen tüm mücadelelere evlatlannr katmt5ttr.

Bunun alrr bedelleri olsa da onur duydu$umuz bir
realitedir. De$igik cenahlarda söz konusu
mücadelelerde yer alan gok sayrda insantmtz
ideolojik, felsefi birikime sahip ve gözü karadrr. Bu

nitelikler insani agrdan önemlive demokratik yagamr

güglendiren birfaktördür. Bütün ülkede, demokratik
ya5ama dair verilen mücadelelerde, örgütlülüklerde
Dersimli'lerin yo$un katrhm ve desteklerini rahathkla
gözlemleyebiliriz. Fakat Cogu zaman öncülüie

r t;1
- L!? l



.;$*t.f{ü,

soyunan bu idealist ve cefakär insanlarrmrz
Dersim'in aydrnr srtatrnI taf rmamaktadrrlar Dersim'in
izlerini ta5rmakia beraber ilk sayfalarda
özetledigimiz dü9ünsel ve toplumsal zeminden
koparrlmrglardrr. Bu halk, kendi ig dinamikleri
üzerinde evirilmemig, günümüzde de sektirilmeden
sürdürülen yolun bir giddet ve asimilasyon süreciyle
tarihsel zemininden, karakteristiklerinden
koparrlmrqtrr Muhalif damar ise kendilerine
biqilen don i€erisinde cereyan etmektedir.

Fier Dersim larihsel misyon ve vizyonunu
sürdürme, sahiplenme, kendini gelece$e ta5lma
iddiasrndaysa tarihsel mirastna sahip grkmak
zorundadrr. Cenel olarak devrimci cenahta
yürütülen tüm tartlEmalar, girigilen mücadeleler;
insanlar arasrnda adalet, paylaErm, özgürlük ve
dogayla saygrh bir ili$kilenme bigimi üzerinedir.
Daha ötesi yoktur. AmaE insanr daha mutlu
ya!atmaktrr, var|kla uyumlu birlikteliktir. Bu
anlamda tarih boyunca erillsrnrflr
dü5ünsel/toplumsal sistem kar5rsrnda,
di5il/komünal bir düqünsel/toplumsal sistematiEin
sahibi, yolcusu olarak var olduk. Onümüze
konulanlar bunun ötesinde def,ildir. Toplumsal
sistem anlamrnda paralellikler arz etmekte, varhk
sorunu konusunda ise geriden takip etmektedirler.

Bütün topluluklar kendi aydrnrnr yaratrr
Insana ve dof,aya dair sorularr, sorunlarr Eözümler.
Anlam dünyasr olan bir varhk olarak var oldu$u
zeminle yo$rulur. Sorunlara, sorulara farkh dil ve
coprafyalarda kendi kavramlarryla aynr cevaplan
verebilir, mücadelesine giri;ebilir. Tarihimizde olsun,
günümüzde olsun büyük fedakärhklara, agrr
bedellere imza atmrg sayrsrnr bilemeyece$imiz kadar
insanrmrz vardrr. Anrlarr önünde saygryla eliliyoruz.
Dersimi anlamaya, sorunlarrmrzrn kaynaklarrnr,
niEin atomize durumda olduf,umuzu anlamaya
galrEtrk. Hrzla eriyor, yok ediliyoruz. Dügünsel
anlamda "biz" olamazsak bu durumun önüne
geEme olanaEryoktur.

CeEmi!i bilince grkarmak, soru nlarrmrzr
dogru tespit etmek, bütün diÄer halklarla ve siyasal
gevrelerle bulugmayr "kendimiz" olarak; bir bile5en
olarak gerEekle5tirmeli, tabiiyeti ret etmeliyiz.
Yoldaglrk, dostluk, özgür irade üzerinden
gerqeklegebilece k birliktelikler asla tab iiyet deiild ir.

5on olarak Dersim'in aydrnrna prototip
olarak Ali$er Efendiyi gösterebiliriz. Zira dönemi
imparatorluk bünyesinde ki halklarrn ulusal
ba5kaldrn dönemidir. Bu soruna cevap olmaya

Ea|5mr5; halkrnrn tarihsel zemininden, duygu ve
anlam dünyasrndan kopmadan, kendi gerqegi
üzerinden dile getirmiE, mücadelesini vermig ve
ser'ini kurban eylemi$tir. Yalamt ve Dersim 5iiri
kanrtrdrr.

Ali!er Efendiyi, Dersim'in aydrnrna prototip
te5kil eden bu dervi5i bir ba;ka yazrmrzda etraflrca
algrlamaya Eah5acafrz. gimdilik dikkat gekmekle
yetiniyoruz.

-@

Kurtulug SavaEr komutanlanndan
Orgeneral izzettin Qahglar!n kitapllrndan

grkan, yazan ve yaylm tarihi tam olarak
bilinmeyen ancak "gizli", "kiEiye özel" ve

"kayrt altrnda" sadece 100 adet basrlan
Dersim Raporu, Türkiye tarihinin karanhk

noktalanndan birisi olan Cumhuriyet'in
Dersim politikalarr hakkrnda etraflr bir

bilgi sunuyor.
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Serö to baligna ile bo,

gosö to dina de ho!

Bir srzrdrr igimde DERSIM
Bir seher vaktinde topladrlar
Amcamr, ninemi, dedemi, kuzenlerimi
Köylülerimi ve bebelerimizi
Sonu belli olan bir yolculula
Derenin kenarrna kurulmug makineli
Pusuda yatan bir panter gibi
Güzel olan amca krzr aynldt bir kenara
Diierleri onun kadar gansh deliller
Süngülerle Sevrili sonu belli olan
Yolculuk bagladr
Yüz elli, iki yüz kigiydik
Gözlerimizde hüzün ve korku
Qocuklar allryordu
ihtiyar yürüyemiyordu
Asker dipsikl€di
ihtiyar sendeledi ama düimedi
Krzgrn bir bakrg frrlattt
KEr ihtifann koluna gidi
Na zulum grnayro
Ma srmare sekerd
Ask€r komutana döndü
Qocuk yaln ayaktr
Ayalr kanryordu
Annesi fistanlndan bir parga yrrttl
Kanayan yarayr sarmaya Eahgtyordu
Omuzlannrn arasrna inen dipgiklen
Qocugun üstüne kapandl
Komutän nasrl olsa öleceksiniz
Kadrn sonu belli olan yolculula
Nefretle baktr ve mrnldandr
Dava hakvo h6f6 ma
Slma re n€ rna neno
Yolun sonu görünmüStü
Derenin i5i ve etrafr ormandt
Askerler €evirmigi her taraft
Yolcularda bir uäultu baEladl
Umutlär tükenmi$ti
Mermiler hedefne warmaya ramaktr
ittiyar btittin c€saretini toplayarak
Srma me kBeni
Ni doneb gunari
Ni cenci gunare
Ma kokumu brkrsere
Kadrn kügük ktztna ve oiluna sanldt
Makineliye grttnt döndü
Yolculuk bitmiEti
Mermiler bedene bir bir saplantyordu
Dere mordemude
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ani Dersim'de'gelenektir' veyahut yaygrn
bir kültürel ve dini ritüeldir' dersem
inanmayrn, yalan olur. Lakin bizim ailenin

bilinen geEmiginden bugüne kadar süre gelen
tarihine baktrlrmrzda bu pekala bir gelenektir
denilebilir. lye buna inanln! Zira biraz sonra bu
geleneäin halihazrrda son halkasrnr temsil eden
bendeniz sizlere bunun nasrl cereyan ettiäini bizatihi
anlatacatrm. Vakayr, bu kültürel ve dini ritüelin
benden önceki fevkalade inangh temsilcisi olan
babam, Hüseyin Yrldrz'rn (nam-r difier Wusen A!a-i
Kastm) bakrE aErsrndan anlatmaya baglayayrm.

Dersim'e ve onun nadide kültürüne a5ina
olanlar 'kirvelik' kavramrnr ve onun inanElr
Dersimliler üzerindeki bailayrcr etkisini gok iyi
bilirler. Genelde kirvelik en az bir erkek evlat sahibi
olan biri göreceli olarak varhkh dileri de nispeten
yoksul iki aile arasrnda en az bir ailenin talebi üzerine
kargrlklr varrlan bir akittir. Bu akitle ailelerden
birisinin reisi (baba) diier aileden 'pegine atrlan'
(kucairna brrakrlan/kendisine emanet edilen) henüz
sünnet edilmemig locuÄa ya{adrEr sürece bir tür
vaftiz babahk yapmakla kendisini sorumlu ilan
etmektedir. Bu bailamda kirvelik bir mertebedir ve
bu mertebeye öncelikli olarak 'Muhammed'in
Hongasr' (üzerinde bir örtü, bir sini ya da lengeri
bulunan iEi ikram dolu masa) indirilerek vasrl olmaya

€al$rhr Bu masada Allah'rn bütün kullarrna kirvelik
kurmalan gerektigine dair emirleri dede tarafrndan
dile getirilar. Sonra sünnet gerEeklegtirilirken kirve

€ocuEa e$lik edip onun mutlu eden hediyeler alrr. Bu
ritüelden sonra hem Eocuk ile kirvesi arasrnda hem
de iki aile üyeleri arasrnda kuwetli bir baä kurulmus
olur. Bu ba! sadece iki aile reisi ile erkek gocuklarr bir
arala getirmemekte, karErlrkh iki ailenin bütün
fertlerinin birbirlerine karEr gönülden balllllrnr
sailamayr taahhüt etmektedir. Yani bu iki ailedeki
kadrnlar da birbirlerini 'kirve' diye gairrmakta ve
onun airrhirna uygun davranrElar sergilemektedir

Esasen sünnetle erkeklif,e geEen bir Eocuiun
babasrndan sonraki ikinci en önemlidayanalr olan bir
kirve bu durumdan gurur bile duyabilmelidir. Zira,
ikinci bir oglu olmultur ve kendisine bu görev
verilerek büyük bir onur bahgedilmi$ir. Ancak,
kirvelik kurumu daha Eok kapsam itibariyle zaman

iElnde büyük bir deiiEiklik göstererek Dersimlilere
özgü bir hal almrltrr. ilk olarak, iki aile arasrndaki
kirveliiin sosyal dayanrlma özelliii olan'bir fakir-bir
zengin aile' arasrndaki akit niteliEi büyük oranda
yitirilmiEtir. Güglü aileler arsrnda giderek artan
oranda karErhkh grkara dayah kirvelik akitleri tecelli
etmeye baflamrltrr. ikici olarak, sadece iki aile
arasrnda kalmasr gereken kirvelik sözle$mesi dallanrp
budaklanarak yedinci ku$ak ve daha ötesi igin bile
yaptrnm dayänaär olarak ortaya konulmu$tur. Bu
yaptrrrmlann yaygrnlk ve kesinliäi önemli bir
toplumsal kurum olan kirvelilin itibalnr sarcmrgttr.
Zira, özellikle kirvelik sözlegmesi ile biöirine vasrl

olan iki aile arasrnda evlilik ve benzer iliEkilerin
kurulan kardeElik bair dolayrsryla men edilmesi, daha
sonraki dönemlerde pek Eok insantn bu kurumu
tanrmamalaflnr, ret etmelerini gerektirmistir,
Kirveliäin tesirini yedi cedde kadar sirayet ettirmesi,
bu kurumun Dersim halkr üzerindeki manevi
hükümranhlrnr adeta ala{aEr etmigtir denilebilir,
Kirveliie dair yaSanan ügüncü ve son bozulma
ekonomik sebepler dolayrsryla bu bailrlrir
göstermekte zorlanan inanElr insanlarrn saytstndaki
artr$ta gözlenmektedir. Dersimliler liberallegmigtir,
hatta neo-liberalleqen De rs im lile rin saytsr
azrmsanmayacak kadar Eoktur. Zenginlegenlerin
ayrsr artmr!, egitim seviyesi kümülatif olarak
yükselmiqtir. Ozetle Dersimliler kentlilegmede ipi
diierlerine göre önde göäüslemi$tir. Ama ne
pahasrna!.. Ozetle, kirvelik makamrnrn bugün gelinen
noktäda artrk temsile uygun inangh gahsiyetler
bulmakta zorluk Eektiii kanrmca aqikardrr.

Yazrnrn bagrnda sözünü ettiäim zat, \y'y'usen

Aga-i Kasrm, babasr Aia ve dedesi Kasrm'dan
gördüiü bir geleneli kendi evlatlanna aktarmak igin
daha ilk gocuiu dolar doämaz ona iki kirve tayin efti.
Biri herkesin bildiEi ve yaptrirgibi egraftan saygrdeler
bir esnaf; lakin diieri limdi duyunca pek goiunuzu
galrrtacak olan Dersim'in kadim, züht sahibi
velilerinden. erenlerinden. ululanndan biri olan
Sultan Melek'ti (ya da Sultan l"lelik!). Sultan Melek
bir qeqmeden ibaret mabetti. Yerin gok
derinlerinden kaynayrp gelen Sultan Melek'in suyu
her mevsim soguk, isimi de lezzetliydi. Bu kutsal
suyu insanlar sadece susuzluiunu gidermek,
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yemeklerini pi;irmek, koyunlarrnr, srirrlarrnr
sulamak, yaz aylannda tarlalarrnr sulamak igin
kullanmryorlardr, hastalandrklarrnda kendileri,
Eocuklan ve hayvanlanna da bu sudan, bu kusal
sudan igirmekteydi; hastanrn her kim ve ne olursa
olsun kesinkes iyilegeceiine inanrlrrdr. Bu Ee$menin
aktrlr köydeki insanlar asrrlar boyunca bu suyu kutsal
bilip ona her daim büyük saygr göstermi$lerdi. Bu
kutsal Celme her yrl bir gok dinseltörene ev sahipligi
yapardr. Her evden insanlar gügleri oranrnda
yiyecekler hazrrlar, güzel ve pak giyinip kuöan ve
adaklarrnr hep birlikte sunmak isin bu EeEmeye
gelirlerdi. Bu tören günlerce öncesinden bilinirdi.
Herkes hummal bir gekilde hem maddi hem de
manevi olarak hazrrhk yapardr. Mesafe yakrnda olsa,
her evden bütün aile üyeleri hep birlikte drqarr Erkar
ellerinde sunacaklarr adaklar baglarrnda evin reisi ya
da büyüiü olduiu halde algak gönüllü bir dinginlik
ieinde Se$meye kadar yürürlerdi. Bütün äileler
gegmeye vasrl olunca, srrayla getirilen adaklar
yenmeye ve datrtrlmaya hazrr hale Eetirilip dualar
edilirdi. Dualarr takiben ziyäret edilen mekanda
södüt ve kavak gölgelerinde oturularak her adaktan
toplanrlan yenilebilir lokmalar bir araya getirilip hep
birlikte zevk ve bol muhabbetle tüketilirdi. Bu

anlarda guruba hüzünden gok.algak gönüllü bir
mutluluk, ne$e hali hakim oludu. l$te sözünü ettigim
yagh ve inanglr adam da bu törenlere ailesi ile birlikte
katrlrrdr. Her sabah ve her
alqam bu adamrn yaptrir
dualarda Sultan Melek adr

bütün Dersim velileri
iginde en önde gelirdi.

Gel zaman git
zaman Wusen Aia-i Kasrm

Dersim'den Eok uzakta,
Adana'da iken bir oilu
daha doimugtu (Adanalla
sürgün vesilesiyle
tanrEmrgtr). Adana
Dersim'den, dahasr
Dersim'i deierli krlan
yatrrlar, veliler, ulular,
erenler, mür!it ve
pirlerinden gok uzakta
olmasrna raimen, Wusen
Aäa-i Kasrm bu olluna da
iki kirve bulmugtu. Bu

seferki gölge kirve Sultan

Baba'ydr. Sultan Baba ulu bir dafdr. Ovacrk ile
Pülümür arasrnda konuglanmrgt. Yüksekliii 3000
metre civarrnda olan bu silsilesiz yek pare dairn o
bölgede srkga anlatrlan bir efsanesi vardr. Sanryorum
pekte uzak olmayan bir geEmigte Sultan Babdnrn
eteklerinde konuglanmrg pek Eok köyün birinde
cimri micimri, acrmalirz mr acrmasrz, merhametsiz mi
merhametsiz, dalavereci mi dalavereci bir esnaf
varmrg. Civarda insanlara yapmadrär kötülük
kalmamrg. Akh selim sahibi inansh ve bilge insanlar
bunu defalarca uyarmrllar. "Yukordo Sulton Boba vor,

bori ondon kork. Foki fukarantn nzfuno göz dikme,
horcmo ugkur Eözme" demigler ama ondan tegekkür
yerine azar ve küfür igitmigler. Zalimin zulmü sessiz
sedasrz bir gekilde bir süre daha devam etmiE.
Günün birinde, akgama doiu bu zorba ve acrmasz
adam dükkanrnr kapatmak üzereyken, Sultan
Baba'nrn üzerinde $iddetli bir patlama ve ardrndan
önce havada yükselen sonra da köye doiu inmeye
baglayan bir alev topu görünmü!. Gürültriyle bütün
köylüler evlerinden Erkrp hugu iEinde vakayr
seyretmeye koyulmuElar. Atel topu köye yaklagtrkga

köylülerin Tann ve Sultan Baba'ya olan yakarrqlarr

artmaya baElamrg. Bu srrada zorba ise, "Aman"
demig. "8u köyde bunco ev vor, bu dtef topu gelir de

benim mekonmt m bulur sonki" diye böbürlenerek
iseriye girip o günkü hasrlatr bir kez daha saymaya
baglamrg. Dönerek yanan ve köye dolru yaklagan
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ate; topu giderek büyüyormul. Bir süre sonra, bu
äteE topu inansl köylülerin grlllr andrran yalvarrglarr

eEliiinde o zalim ve gaddar esna{rn dükkanrna
garpmrg büyük bir patlama ile birlikte dükkanr ),erle
bir etmi!. Odur budur o civarda yaqayan Dersimli
köylüler bu heybetli dairn büyüklüiünde kendini
bulan Sultan Baba'ya büyük saygr ve güven
duymaktadrr. Bu ya5lr Dersimlinin gündelik
dualarrnda Sultan Baba da önemli bir yer iggal

etmekteydi.

Gegen yrllar Wusen A!a-i Kasrm'a bir Eok krz

evlat drgrnda bir kez daha bir erkek evlat nasip

etmiEti. Wusen A!a-i Kasrm dügünceliydi. Sevgili

olluna insan neslinden bir kirve bulmuEtu. Bu pek
zor olmamrgtr. Zira Wusen Aia-i Kasrmln bu nevi
kirvelerden maddi beklentisi pek yoktu. Öy'esi bir
gönül zenginliii iEindeydi. Ancak, oilunu hangi

ulunun eteklerine brrakacaktr, hangi veliyi oiluna
hami krlacaktr? lgte bu karan vermek zordu. Qünkü
Dersim'in dört bir yanrnda gesmi5ten kalan ulular,

veliler, pir ve rehberlerin yatrr ve mekanlan
mevcuttu. Her biri diierinden kutsal ve degerliydi,
hangisini.seEip gururlanacak segmeyip mahcup
olacaktr? lgte bu karar inangh bir Dersimli igin gok
ince bir davranrg sergilemesini gerektiriyordu.
Wusen A!a-i Kasrm gömeldiii dizlerinin üzerinde
doirulup yukarr tepelere dolru, tepeleri de aErp

dailardakiyaylalara doiru baktr. Arpa Qukur diye bir
yaylalan vardr. Yedi göbektir her yaz o yaylada
konaklarlardr. Yaylanrn tepesinde rüzgar hiq ekik
olmazdr. Tepenin üzerine devasa bir kaya kütlesi
vardr. Bu kayanrn üzeri ardrE alaglarryla kaphydr.

Drgardan ve uzaktan bakrldrirnda bu devasa
yükseltinin iEinde bir kaya olduiuna inanmak pek

olasr görünmüyordu. Insanlar her yaz Temmuz ayt

baErnda hep birlikte bu kayaya trmanrp orada dualar
ederve kurbanlarrnr keserdi. Yayladan orayavarmak
oldukEa Eetindi. Trrmanrg yaklagrk bir saat sürerdi.
Ancak tören sonunda bütün insanlar büyük bir
manevi doygunlukla kayahktan inip gadrrlarrna
giderdi. Bu kutsal mekan Kalo $is (Aksakalr Dede)
olarak biliniyordu. Bu mekanrn arkasrndaki bir ba€ka

kayalrkta ise Kalo $is'in zamanrnda kaldrir devasa bir
malara vardr. Wusen A!a-i Kasrm her ne zlman
aizrnr aErp dua etse herkes onun Kalo $is'i de telaf{uz
ettiäine lahit olurdu.

Zaman su gibi akrp gitti. Wusen Aia-i Kasrm

zorunlu olarak memleketini, topralrnr terk edip
kemale erdif,i bir yalta büyük bir kentte ikamet
etmeye ba!ladr. Bu onun isin Sokzordu. Ahgrk olduiu
colrafyadan koparrlmrgtr. Kendisini ait hissettiEi

higbir Eey aruk ona yakrn deiildi, daima Eairrdrir,
yalvar yakar seslendiEi Dersim erenleri, velileri ve
pirleri hariE. Olünceye kadar onlara seslenmeye
devam etti.

$imdi benim de bir ollum var. Onu, diier
velileri, ululan, dedeleri, pirleri incitmeden Düzgün
Baba'nrn pe$ine aftm; sevgili oflumu, en deierli
varllrmr onun merhametli eteline brraktrm. inanryor
ve biliyorum ki, ne zaman oilum darda kalsa, kirvesi
Düzgün Baba onun yanrnda olacak ve ona el

uzatacak. Elbette o da Düzgün Baba'yr hep bilecekve
yüzü ona dönük olacak, trpkr benim kirvem Sultan
Babala olduium gibi...
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insanlar arasr ihtilafl arr gidermenin TürkEe'deki
medeni adr hukuk. Hukuk, etimoloiik köken itibart ile

haklar, gergekler anlamrna geliyor. Yani hukuk, haklart,

gereekleri tanrmlama yöntemi, uygulamasr.

Haklarrn, gerEeklerin neler old ugu n u

Eocuklara masallar, destanlar ile öEretiyoruz, hakstzl,

yalanr, iyiyi ve kötüyü. RÜStüne ermig insanlar igin

hukuk, sugluyu bulma, cezalandtrma, haksrzlrEa ulrayan
maldura hakkrnr verme yolu. Insantn medeniyet
yolcululu en gegerli hak yoluna ,evrensel hukuk' demiE

Evrensel hukuk ise öldürmeyi, idam cezaslnr

reddediyor ve kötünün, sullunun toPlumdan uzak

tutulmasrnr ve hukuki terbiye görmesini öneriyor.

Medeniyet tarihinde hukuku tanrmlayan iki

olgu var, biri iktidar sistemi, biri de kurumlaimt! din

kültürü. Bu iki kaynak tarihte kimi zaman kurumsal

olarak birlegmig, kimi zaman ise birbiri ile hakimiyet
kavgasrna girmiE ve hakim olan, insanlrlaya krftcr, cihadt,

ya engizisyonu, ya da giyotini bahEetmiE. Oysa medeni

hukuk, idam bir ceza degil', hak, gergekler doiruluiunu
kanrtlamafi ve korumall diyor. QÜnkü ölüm haklarr ve

gersegi, yani hayatr, yani herEeyi bitirme fermanr.

Dersimli KtrmanElar
kendi dillerinde tanmya, "haq" der
ve tartrsmalr bir durumda,
karErsrndaki haklr olduiunda,
haqa to esta, hakhsrn' diye ifade

ederlerdi. Yani, haq = hukuk,
tanrr=hukuk/adalet.. Bu
ifadelerin modern dil felsefesi

mantrirna tercümesi:
tann=hukuk (tanrr=haklar ve

gergekler). Bu, haq' da eksik olan,

krhS, cihad, engizisyon ve giyotin.

Dersimliler haq yoluna

"iqrar" derlerdi, yani
kararla5trrma, yani birlikte karar
verme, karar b irliii, yani
demokrasi. Ve Dersimliler'de
sevgi iqrär, komgu iqrar, talip, pir
iqrar idi. Ve hatta , Ya haq oli, to
vrrende h o meta xore be
comerdiye, theyr u turi re,

mrlqrka werte btri re, kamo ke

thengiedero, verende ine re
derman brde, rogtiye peda kere,
badena ki, kose ju de mare, , Ya

haq, önce muhtaq olanlartna, doiadaki canhlarrna,

ormandaki kuEuna, darlk gekene, önce onlaraderman,
rgrk ver, sonra da bir köEede bize', diye dua ederek
darda olan her canltnrn hakkrnr iqrar bilirlerdi. Yaniönce
dola hakkr, canh hakkr, en sonunda da biz insanlarrn

hakkr, derlerdi. Ve haq a bir yol da biEe[ ya haq, iezeve
to ke esto, Eezna to de brmano, to neqiye mara dürri
bere'Ya haq, kusura itirazrr/sitemin varsa haznende

sakla, kötülügü/cezayt bizden uzaktut', derdi.

Bu nedenle mi ki, ikrar kültürü hakstzt dtElar

ama, ölüm fermanrnr bilmezdi.

Cem Dersimliler'in divanrdrr- Bu nedenle, her
haq'rnr, hukukunu cemde, divanda ararlardr. Cem, bir
araya gelme' dir, yani birligi savunma, birlikte karar
verme. Dersimli sabah kalktrgrnda güne$e selam verir,
iqrar eder. akqam aya saygrstnt dile getirir, dua eder.

suyu, afacr, ta{r ziyaret eyler, topra,ia, teberlk' der
kutsal bilir, yani insant, canlt canstz dotasryla, bir 8örür,
canh cansrz hayatr, haq'rn, hukukun birligi sayardr.

Dersimliler cemlerine, bu birlik iradesiyle, lokmaslnl,

meyvesini ve derdini getiri( divanda daraqekilir, haqlna

dügeni iqrar kabul ederdi ve pirler haq divanrnr iqrar
haq'rnrn edep, erkanryla tanar,
ceme haq'rn, iqrann birlidini
kabul etmeyenleri almaz, onlan,
iqrar hukuku iCin, cem'in, birliiin
drgrnda görürlerdi. Ama pirler
iqrafl kabul etmeyenlere dahi ne

ölüm fermanr, ne krltE, ne de
giyotini, haq' eylerdi.

Evrensel hukuk, yani
haq'rn, yani haklann, gerqeklerin
birliEini, canh cansrz tüm dünya
iGin geserliligini öngörüyor. Bu

degerlerin geqediligini birlikte
karar vermeye, yani iqrar'a, yani

demokrasiye bailryor, birlik
hukukunun, yani ,haqln kabulünü

de birliäin varltltna, yani cem'e
bailryor.

Evrensel Hukuk: ,haq',
demokrasi: iqrar, canlr canstz

hayat: cem, deyip, gergekler
demine, ondört bin ytl gezdik,

pervanelikte'.
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Müzik dinliyorum günlerdir. Sabahrn yakrcr
günegi balkonumdan ayrrlmryor bir türlü. Ate!
adeta. Klima zehir zemberek galrgryor. Fatura
yüksek gelecek bu ay. Yasemin su vermeyince
boynunu büküveriyor. Trpkr boncukgibi. Kedim l9
yagrnda. Geldiginde dörttane kardegi vardr. Minnog,

$irin ve Duman... Bir ara Boncuiun Eabasryla
Kurtulu$'taki evimde | | kuyruk sahnrrdr. Erken
nöbetlerde halimi d ü$leyin. Geceli!imden
yukanlara trrmanan irili ufakh kediler, yatakta
uyurken benimle dönüp duran tüylü yaratrklar.
KonuEtukga yanrt döken ufakhklar. Koltuklar,
gigekler ve pnsrz akvaryum kiracrlarr.

l4üzik; Karde$ Türkülerin "Bahar" adrnl
verdikleri gahEmalarr. Gülsüm diye bir söz müzik var

ki adrndan mldrr bilmiyorum anneannemdir deyip
srmsrkr tutunmuqum. O bitiyor ben tekrar
istiyorum. Her $ey teknolojiye dayah. Krrmryor
kucak bilgisayarr. Eh ev serin, Eay veya kahve de
yakrn. Su i€inde tarErn kabuluyla sahnrp duruyor.
"BahEede yeEil Ernar.. boyu boyuma uyar... nanay
gülüm nanay.."..Koltulum mor, rahat böyle bir yer
derken brrakmryor gölgeler. Sözlerdil olsa kalkar mr
yerinden?..

Ocak yanar mr?.. Bilmedilim köylerin
sokaklanndan akar mt "su"?.. Taglarr dalrlmrg
tepelerin yarasr iyile$ir mi?

"Sular gelir taga deier, o kirpikler kaqa
defer, merak etme küSük gelin" -.küEük gelin hog
gelin sulara kan$tp yiten gelin... boynundaki kolye
krrmrzr gelin.. . gözlerindeki bebeklik ölmüg gelin...
senin ayagrnr bastriln taqlar ailem, annem olsun
gelin!.. 8ötürdüleronlarr ded!...

Ölrenmek ya5amantn anahtarlanndan biri.
Gitmekse onur. Yalnlz|!rn büyüdüiü gecelerin
garkrsrnr ölrenmek sorularr kargrlamana yardrm
eder merak etme dedi. Bir kadlnrn sesiydi. Hälä
meraktayrm kimdi ve nasrl anlryordum konu$m:rstnt.
" Söylüyorlar ",,. Yüzünü hiq göremeyecegim.
Ekmelinin kokusunu bildilim kadrn!.. Dediler evin
eEiii krrrldrilnda kaybolmug ve gelmemig bir daha. . .

Kaq mevsim kag krg... Qigekler aEmrq afaElar kök
vermig. Yok!.. Adrnr unutanlar eve gelmeyi
sürdürmüEler. Giderken olmayan büyümü!
Eimdilerde. Dalgrnhk farkrnda olmadan "o" adl
vermi$ler Yükek sesle okuyamadrklarr bagka ad!..
Sorularr sürgüne grkmr;. Drganda filizlenen " merak
" toprairnda adrna umut denmesine gönül koymuE.
BeEiklerin aiaElarrnryitirdiEi o köy "su"...

Su gibi aziz!.. Su kadar duru bir ömür
bekliyor hepimizi. Alrrlan, acrlarr suyla onarmak
mümkün. Bir dili hakkrnca ölrenmek suyla güzel.
Allianoi'da, YuvarlakEay, LoE, Aku, Qoruh, Rize
lkizdere, Munzur, Tuz Gölü, Van, Frndrkh, Cilo...
GegmiEini geleceie suyla hükmünü vermek isteyen
insanlarca mümkün barrgmak. Dicle'de bir anne
hürmetle elilirken saElarrnt perilerin taradtll
Senozda ki insanlar niye beraber olmasrnlar.
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Hasankeyfde tahtlarrn kahkahalarr sakh kentin
bahklarryla, puluyla neden bulugmasrn. Biz olmak
dururken ayrrhlrn yakamrza iliqmesine izin yok.
Bugüne kadar tamamlanmr$ 700 baraja kargtn

birlikteyiz. Kurulmasr plänlanan ve galrgmasr

yürütülen baraj ve heslerin fotoiraftnt merak
edenler iEin en yakrn tarih Rize lkizdere.
Olabilecekleri hayal etmeye gerek yok. Her gey

Erplakve ortada.

Suyu evinden söküp almaya EalEanlar,
satmak, kiralamak, kullanrm hakkrnr devretmek igin

kapal kaprlar arkasrnda koca koca defterlere
korkmadan imza atanlar!.. Gelecek Erkarlarrnrzrn
deiil Eocuklarrmrzrndrr. Allianoi'da bilgiyi hige sayrp,

Frndrkllda yagam hakkrnr €öle teslim etmeye
kalkrgtrkga biriz beraberiz. Munzur'da,
Yuvarlakgay'da sofranrn bereketine göz dikip Log'da

Eamrn dallarrna kepEe asanlar, Palovit vadisindeki,

Erzurum, Artvin suyunun, vadisinin adresini
bulamayacaklar yine onlar!.. Haksrz|k bin yrllardrr
deliqmedi. $imdi deiilmeli... Suyu özünden koparrp
yolunu deligtirmeye gahgmak kime, kimlere
hizmettir?.. Sorular gok. Bir gok hasta|lrn özellikle
bebeklerde, gocuklarda su nedeniyle oldulunu
bilenler orada mrsrnrz?.. Görmezden gelin bizi.
Anladrk... Ya kendi gocuklarrnrz?.. Suyu parayla

deiigtirenleryanrtarryorsanrz iEte "bi2"...

Bunu hig beklemediler! Böylesine sevdah,

tutkulu, özgür Eocuklarr ummadtlar. Sofrantzt,
gönlünüzü tereddüt etmeden aErn. Asmen, Ercan,

Diren, Gilman, Süreyya, Yafmur, Eren, sen, o...su
insanlarr. Suyun evi yok oluEa dur diyen. Senin,

digerinin ocagr yanmasrn aman!.. Aqk bu olmah.
Sularrn birbirine döküldüiü topraklarrn, ta€rn, ü€ be$

anrlmayan, hakkrnrn verildili günlerin habercisiyiz.

Haritamrzrn adlanna dokunmadan bekliyoruz güzeli.

Suyun isyanr.

Günegle dökülen kimsesizlerin yuva buldufu
yer sul.. Heves sahiplerinin önünü kestiii gailayanl..
Balklarrn, kuglarrn, bitkilerin, köyün, ekinin,
rüzgärrn... Bes6'nin tandrr piqirdiEi, saglaflnr agträl

akar sul..

Bekle ömrümüzü sanaverdikl..Geliyoruz!...

izMiR 20 ro

MUNZUR FEST|VAL| ÖNCESi

:. ' 'il[uTu,ftöpRÜstlNDE ,
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Pencereni ag, koEugn Eocuklarr izle,

kulak ver sokafrn sesine, güneE ruhuna deisin,

brrak rüzgar olgasrn, srcak ele hasret saglann,

sal yüreäini rüzgara, umut hayatrna göversin,

her sabah yeniden aEan güne$e bir merhaba,

her gün aynr duraka otobüs bekleyenlere,

Haydarpaga garrndan iskeleye ko$ar adrm,

Eminönü vapurunda bir gay ig, bir de simit ye,

igportacrlardan her derde deva yeni buluglarr dene,

bir yandan da dalgalarla oynagan marttlarr izle,

Harem'den Erzincan otobüsüne bir bilet,

bir kilo üzüm, ekmek peynir, bir kag da gzete,

bir ayran ig, Bolu Dalr'nda otobüs mola verdiiinde

Ankara yakrnlarrnda Krzrlrrmak'a bir giir söyle,

Algam Yozgat bozkrnnda pnan tarlalarr izle

Sivas ellerinde bir türkü yak, Pir Sulan gelsin dile

Kadrlar fewa yazmr$, sakrn otele gitme

Ezincan' a vardrlrnda karyrnda karh Munzurlar,

Yüreii kan iginde bir gelin l9 | 5'e mi ' 38 e mi ailar

Munzurlar inat etsin, erimesin karlan,

Ankaralz protestolar yaisn,

Yrkrlsrn baraj duvarlan.

eier ahdrm tutar ise Mutu Köprüsü'nde halay sözüm,

oilumla gözelere vardrirmda bastona dayansrn dizim.

l(,':&\{{üi
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"Damdan krrmzrelmayr bagrma attrkan sonra
yanrma geldi ve elimi srkr srkr tuttu Baran. Gözlerinin
iginde kendimigörüyorum, herkes alkrglryorye biz evin
isine giriyoruz..." sonra bir trkrrdr, gözlerim aralandr,
camdan stzan tgtla meydan okuyamadrm, gözlerim krsrk

etrafr izledim. Ba5rm rahmedi annemin elleriyle illedigi
mor illemeli etamin yastrktan kaymrE, boynum airryor.
Oda mis gibi kireg kokuyor, duvarlar bembeyaz, sanki
yaprlan zulmü perdelemek iEin inadrnatertemiz her yer.
Eskiden duvardaki av tüfeäinin yanrnda, iran igi duvar
hafisrnrn hemen altrnda annem ve babamtn Eereeveli bir
fotolrafr vardr. Nereden geldi akhma bilmem ama
birden gözlerim o fotoirafr aradr, oysaki yakla5rk 3 yrl

önce yerinden ahnmr$, arka odada depolanan eEyalarrn
arasrna atrlmrltr. 2l yldrr evim olan bu bina annemden
sonraEokyabancr bana,.. lge yine CaÄrnyorlar I

Sonsuza dek uyrmak, suskunlulumu isime
alarak kaybolmak istiyorum. Ortaokuldan mezun
oldulum yhn yazatilini asla unutamtyorum. Hayatrmrn
yol aynmlanndan biriydi. Liseye gitmek, okula devam
etmek istiyordum. Babam bahqedeki
taht'tan keskin-sert bakt$lannt yüzüme
dikmig "okul buraya kadar" diye ba5lamrEtl

söze. DilimiyutmuS gibi bakryor, tek kelime
etmiyordum. Yegil qiEekli elbisem in
cebindeki (her zaman yanrmda taltdtätm)
Dersim'deki Düzgün Baba ziyaretinden
ahnan minik ta5r srkr srkr tutuyor, sadece
dinliyordum, Babamrn kelimeleri etrafrmda
akrp gidiyordu. Sonra annemin sesiyle
kendime geldim. "Bizi okutmadrlar küqük
yagta evlendik, loluk Eocuk derken yaEam

avucumuzdan kagtr gitti, Zelal'im okusun
istiyorum. Hayatta söz sahibi olsun, köyüne
öäretmen gelsin, Eocuklanmtza dünyayl
anlatsrn istiyorum" gibi bir$eyler söyleyip
babama itimz ediyordu. I7 yaSrndaydrm ve
babama karEr ilk kez annemin sesi bu kadar
kararh ve karqrydr. "O bizim tek gocugumuz,
biliyorsun dilerleri yagamadr, Allah onu bize balrqladr
krrma beni..." diye ailryordu. Ben sessiz dinledim, bu
konugmalar ne kadar sürdü hattrlamtyorum, sonunda
babamrn bakrglarr yumugadr ve "tamam" dedi, "gitsin
liseye ama öyle okuldaki diüer krzlar gibi istemem, ben
nasrl diyorsam öyle olacak" diye de ekledi. ltiraz

hakkrmrz yoktu, tek kelime etsek bu izin de elimizden
gidecekmig korkusuyla sustuk. Ben igerigirdim, onlara

Eaygötürdüm....
I hafta sonra kayrt i5lemleri yaprldr, derken

okullaragrldrve liseliZelaloldum. 3 yrl boyunca bir kere
bile arkadaglanmla bir cafede oturamadtm, sinemafa,
tiyaroya, konsere gidemedim. Okula brrakrldrm-
okuldan ahndrm. Amcamrn ollu her gidig geligte
yanrmdaoldu.

Okul günlerim böyle akrp giderken, babamrn
"erkek evlat isti),orum" cümleleri ortahkta dolagmaya
baglamrEtr.40 ya5rndaki annemden, benden önce 2,
benden sonra da I gocuk kaybeden babam tek gocuk
olarak "Zelal'le" yetinemeyeceÄini her frrsatta dile
getiriyordu. Annem ona erkek verememig, eksik bir
kadrndr onun gözünde. "Seni seviyorum Xece, karrm,
kzrmrn anasrsrn ama ben soyumun devamrnr istiyorum,
bir erkek istiyorum" derken balka bir kadrn istedigini
agrkagrk dilegetirmi5 oldu. Onaerkek evlatverecek bir
kadrn. Annem sustu... bu arada herkes seferber olmug
ona erkek evlat verecek bir krz anyoc bazr aileler de

kendi kzlannr öneriyordu. Varlkh Hesola kim krzrnr

vermezdi ki... ben lSyagrndaydrm ve babam 20yagrnda
bir krzla evlendi. Dai köylerinden birinden getirildi yeni
gelin. Hewal... Zeytin karast gözleri ceviz
büyüklügünde, beline kadar uzanan simsiyah saElarr,

hafif buiday teni, küCücük burnuna inat dolgun ve
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büyük dudaklarr vardr... Güzel Hewal...45 ya5tndaki

babamrn yanrnda, krrmrzl örtüsü yüzünü kaPatmr!

öylece kaderine boyun eimig oturuyordu. Dü!ün
yaplmadr, köyünden davul-zurnayla ahndr, bahEede

misafirlere yemek verildi ve herkes daätldr. lserideki
odada babamrn yanrnda, annemle-babamtn fotoiraftntn
altrndaki divanda oturuyorlardr. Annem mutfaktan hig

grkmadr o gün. Gece benim yantmda uyudu, sabaha

kadarailadrgrnr hatrrlryorum. Günler birbirini kovaladt,

I ay olmugtu ve onlar Hesc ve Xece, tek kelime
etmemiq 2 yabancr gibi yemek yemig, oturmu! ve
alqam oldulundada herkes sessizce odasrna Sekilmi$ti.

Hewal, eve ahgmaya EahEryor anneme, bana

mahEubiyetini susarak göstermeye gabalyordu. Qok
sonra ötrenecektik ki Hewal, l0 bilezik kargtltitnda

babama satrlmrE, sevdilinden ayrmtglac yüreti yaralt,

bilmediäi bir eve göndermiglerdi.

Annem I ay iEinde 15 kilo verdi. Heso'su

yabancrlaqmrE, evde tänrmadrät bir kadtn yerini almtqtt.

Zelal ona yetmiyordu, yetemiyordu.

Bir gece tek bir "ppaaat" sesiyle uyandtk.
Annem yanrmdayoku, duvarda av tüfeliyoktu...

Ben odadan gtkttitmda babam anneme
sarrlmrS ailryor, Hewal onlan izliyor, susuyordu.

Göäsünden szan kan betonda birikmi$, ela badem

gözleri aErktr. Evet, annem yok saytlmaya daha fazla

dayanamayarak cantna ktydr. Yastrlrmrn altrna btrakttgl

yüzüäü ve diäer altrnlarrnr kanL iEligine sardtm ve 3 yldtr
aynr gekilde aErlmadan duruyor.

3 yrl önce annem sonsuza dek susmak üzere

giüi, ben liseden mezun olalt I yrl oluyor ve Hewal
babama I erkek evlat verdi, lilan. I ya5rnda gimdi, Eok
ilging ama anneme benzeyen ela badem 8özleri var.

Sanki annem onun gözlerinden bana bakryor.

Lisedensonra üniversitesrnavrnaqirmeme izin

verilmedi, Hewd sustu.

$imdi de beni Hewal'legtirmek istiyorlar ve

Hewalyine susuyor.

Bazen annemin o meEhur laft aklma Seldikge
ta5 olsam daha mr iyiydi diyorum "Qantir naz€, xw6 Ein

nay6" Annem kadtnrn boyun eidikge s<iz sahibi

olamayacafrnr bu atasözüyle anlatmaya gahgrrdr. "Kadrn

"tag" olmaya ne kadar da merakh, hep susarak kendi
kendimizi bu sona mahkum ettik, ktztm sen susma"

derdi.

Gitti, yapaydnrzrm, Hewal susuyor.,.

Onu gok özlüyorum, yataktan Erkmak
istemiyorum, sonsuza dek susmak istiyorum...

lEteyine baärnyorlar!

- Zeelaaaa..lllllllllllll

Kalkmryorum, kalkmak istemiyorum...

Bugün onlärgeliyor, babam beni benden l0)ra{
büyük bir adama verecek, karrsr ölmüg, 5 yalrndaki

krzrylakalmrg adama. Ya Baran... Yaben, hayallerim...

Dolru ya, söz hakkrm var mr ki? Tercih yaPma

hakkm? Ben namusum ya!

A{iretin namusu... Namus nerede? Tanrmr ne?

Nerede bulabiliriz kaybolan namusu? Bedeli nedir ki

acaba? Kadrn erkeiin namusu mudur? Ya erkek, onun

namusu yok mu, Kadrn da mr sakh acaba? Yazrk !

Kafamt yastrla gömdüm, mor-sart-yegil
renklerle etamine gigeklerdokumug, illemelerinde onu
anyorum... Ne güzel ellerivardr annemin.

Qeyizime de bunlardan yaptrErnt hatrr|yorum,
dantellerde örmü9tü.

Baran?

Baran, üniversitede, 3. yrtnr bitirdi, daha 2 yth

var, bitirince Sosyolog olacak. Arada bir gargtda

yanrndan gegiyordum, özlemle dolu bakt$art yine

canlandr kargrmda. Liseden sonm dotru düzgün

birarayagelip konugamadtk, mektuplannr bile ba5ka bir
arkada{rma gönderiyor, Lizge bize getiriyor

Evleneceiimiz günlerin hayalleriyle süslü

mektuplarr defalarcaokuyup sonra da yakmak zorunda
kahyorum, evde görülürse "namus"a (!) leke dü5er

€ünkü, kryamet kopar biliyorum...

Baran okulda $imdi, Qukurova'da. Acaba son

geligmelerden haberi var mrdrr? Gelip alsa gimdi beni,

kaEsam yanrna... Ya da sussam sonsuza kadar.... Ne
yapsam, neyapsam?

Beynim beni terkeni, dü$ünemiyorum...

GeleceEim elimden alrndr, eäitimim Calndr.

$imdide sevdilim elimden ahnryor, elime
bamba5ka bir hayat veriliyor...

Kadermi?

Hayr, haytttttrrrr.,. Kader deiil bu, altn yazrsr

deäil, kadrnlann yüzyrllardrr gömüldükleri sessizligin

bedeli bu. Kadrnrn kadtna zulmudür bu, e*efin deÄil.

Anaerkil bir toplumun nastl ataerkil hale Setirildiäinin
trajik öyküsünün finalidir bu.

Kadere boyun elmekyok, annemin )aPttgr tibi
sonsuz sessizliEe gömülmekte yok. Susmuyorum, kabul

etmivorum....

O yaz tatilinde yapträrm gibi sessizce
izlemeyeceiim, Hewal susuyor... hep susuyor.

- Zehr*lllllllllllllllllll
igte yine bafrrryorlar, kalktrm. Bir kez daha av

tüfeEine, han igi halrya baktrm, Serlevenin bo$ Sivisi
duruyor amaduvarlartertemiz. Kire! kokuyoroda...
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Giyindim, sandrlr agttm, annemin islediÄi
tülbentlerden birini saErma bailadrm... ellerini balrmda
hissediyorum...

Odadan Erktrm, bahgedeki gardakta
oturuyorlar, Hewal, babam, büyük amcam ve kanst...

Kahvaltr bitmi$ bile, hepsi gözlerini dikti
üzerime...

Kot pantolonuma ve üzerindeki krsa kollu
gömleiime bakryorlar. Giymemen gereken bir gey
biliyorum ama daha günün bagtndan durugum belli
olsun istedim. Günlerdir, susarak, yemek yemeyerek,
odadan Erkmayarak bir leyi deäigtiremedim. Bugün,
hersel deäi$tirecegim gün olacak.

iEe kendimden ba5ladrm, gömlelin altrna uzun
kollu bady giymedim mesela, saglmr at kuyruÄu
baäladrm, iastiäin üzerine annemin illediäi tülb€nti toka
yaptrm. Gömleti kot pantolonumun iEine koydum...
kalgalarrmr kapatmasr igin üste salmadtm. Yüzüme
isyankar bir ifade oturttum, selam verdim ve bog
buldugum bir kürsüye oturdum.

Rüyam geldi akhma, "Baran elimi tutuyordu"
evet Baran elimi tutacak.,. Daha dofrusu, ben
istemediiim bir adamrn karrsr olmayacairm, bunda
kararhydrm.

Ben kimsenin malt degilim, altntp-satrlan meta
deiilim, korunacak "Namus" deiilim ben...

Yrllardrr, susarak kadrnrn köleliiine boyun eien
kadrnlann ilk hecesi olacairm, sesiz grglklara ses, yitip
giden umutlara minik bir mum r!rgt olacagtm.

Evet, ben Zelal.

Babamrn boiuk sesi sessizliii bozdu, irkildik.

- Bugün gelecekler Zelal, gitgiyin.

- Gl/indim baba, gelecekler senin misafirin
benim degil.

- Seni alacaklar Zelal, vereceiim seni
defalarca anlattlm sana.

- Anlättrn ve ben sustum baba. Arhk söz
srrasr bende, ben evlenmiyorum. Evlenmek
istemiyorum.

- Krzm namuslu bir adam, sende bizim
namusumuzsun 2 | ya5rnageldin, evin barkrn olsun,

- Namusumu korumasr igin "namuslu" bir
adama ihtiyacrm yok benim, namusumu kendimde
korulabilirim baba, hem namus nedir tarif eder
misin?

- Sus Zelal, evleneceksin.,. verdim seni.

- KaEarrm baba, giderim buralardan
gerekirse öldürürüm kendimi ve o adamla
evtenmem.

- Hewalgötürbunulgeri.

Hewal susuyorve yüzüme bakryor, tepkisiz...

Amcamrn kansrve amcam babamdan yana...

Benyalnrz.

lgeri tittik, ben yine odaya kapandrm, Hewal
sessiz kaprdan döndü gitti.

KaE saat gegti bilmiyorum, öylece oturdum
divanda. Derken bir kogturmaca, hareket duydum,
camdan gördüiüm kadarryla 15-20 ki5i geldiler. Ktz
istemeye... Ellerinde hediyeler, büyükleri önde bir bir
girdiler igeri.

Neler konuguyorlar bilmiyorum ama tüm
gücümü topärlayarak yanlaflna gitmeye karar verdim.
Zor bir kararla, dönülmez bir yola Erkacaktrm. SaErma
baktrm, biraz kolonya sürdüm

Ve odadan Erkrm. Kaprnrn )/-an tarafrnda
durdum, hakkrmda konuEuyor birtakrm kararlar
alryorlardr. Mesela 15 gün iginde dügün vb olacak,
Adanaya götürülecektim. Anladrm ki babam akhna
koydufunu yapryor annemi duymadrir gibi beni de
duymuyordu. Ve annemin o melhursözü "Qantir nazö,
xw6 gin nay6" kulaklarrmda Ernladr. Kendi baSrmrn
garesine bakacak, kaderimi kendim lizecekim. Ani bir
hamleyle kaprdan iCeri girdim.

O odaya girdilimde herkes Eaqkrn ve babam
mahcup bana bakryorlardr. Holgeldiniz dedim, belki
beni knayacaksrnrz ama hayatrmadair fikrim ahnmadan
kararlar veriliyor ve susmam bekleniyor. Susamam.
Eminimki herbiriniz qok deferli insanlarsrnrz,
kültürünüze ballr, geleneklerinize düEkünsünü2.
Ancak, ben yrllardrr yok sayrlan susturulan kadtntn sesi
olarak konugmak istl/orum. Analannrz, bacrlarrnrz,
ktzlarrnrz... yüzyrllardrr yok sayrp meta haline
getirdiäiniz "namuslannz". Gelenek, töre adt alttnda
higleEirdiliniz ya5amlar...

Ben bunun bir parqasr olmak istemiyorum,
görmediiim, tantmadtürm bir adama e$ olmak
istemiyorum. $u an namussuz mu oldum? Namus'un
tanrmr bu mudur? Hayattnt tayin etmek isteäi
namussuzluksa, evet ben namussuzum. Vuracak
mrsrnrz? Yagam hakkrm yok mu? Buyurun
Kar$rnrzoayrm...

Ama bu adamla evlenmeyeceäim.!

Bütün bu kelimeleri nasrl srralayrp yan odaya
geStim bilmiyorum ama bunu yaptrm... Ben
konugurken herkes susmu5 beni dinliyordu, kadrnlar
kaprda birikmig izliyorlar, Hewal susuyordu. Babam
yerinden frrladrysa da yantndaki ya5lt adam tuttu onu,
beg dakika sürmedi belkiama bir ömre bedeldio an.

Qdanrn kaprsrnr kapattrm, aynr divanda

t -;l
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oturulorum. Yan odada neler oluyor, konugmam
fi kirlerini deEi!tirir mi merak i!indeyim, ellerim titriyor.

Mrrtl mrrrl sesler geliyor, kulaitmt duvara

yaprgtrrdrm ama anlaSrlmryor.

Birkac saat sonra ortaftär bir hareket sardr,

ayak sesleri artu , gid iyorlar...

Bahge kaprsrnrn kapatrldr$rnr duydum, herkes
gitmiE olmalt. Camdan baktrm, babam, amcam, yentem
ve Hewal sabahki yerde oturuyorlar, babam gok sinirli
görünüyor, sitaradan intikam alrrcasrna igiyor. Amcam
konuguyor kadrnlar susuyor...

Gür. tok. öfkeli birses.

Ginim, susuyorum, gözlerim topraka...
'Adamlar gitti Zelal, gördün. Sen ne

yaptyorsun, rezil ettin bizi. Namusumuzu be! parahk

ettin, ne yapayrm $imdi seni..." babam benzercümleleri
arka arkaya straladt, amcam sigara iEti, kadtnlar sustu,

ben dinledim. Belki yarrm saat aynr laflar arka arkaya

srralandr, bir amcam bir babam, srrayla... dinledim
dinledim dinledim... ve sonunda annemi hattrlayarak,

- Bu bir suEsa sug iEledim baba, neyse cezam

razryrm. Ama ben hayatrma sahip Srktrm hepsibu.

Kadtnlar sustu, bu kez amcam da sustu, bir
cezaverilecekti belki ve bunu babam vermeliydi...

- Zelal git i€eri, giiiitttttt.

Diye balrrdr babam, korkunE bir grilktr.

KoEaradtm geldim odaya, arkamdan Hewal...

intihar edecelimden korkmug olmaltlar ki

günlerce Hewal susarak hep yantmdadurdu.

Aylarca konugmadrk, ben evden grkarrlmadrm,

arkada5larrm yanrma gönderilmedi... Aylar gegti...

Yalnrzdrm, sessizdim... Ama öyle bir sesli konu5mustum

ki, köyde ilkti. Aylarca ev hapsi drgrnda bir Sey
yapmadrlar, pes etmem beklendi, pes etmedim.
Zamanla babam ölkesini yendi, evlendirilmedim.

Sonbahar tüm yalnrzftlt ve Sizemiyle etrafl
sarmr$tr, ben yine odada divanda... Hewal yemek

telagrnda... Babamrn kaptdan iseri Seldiiini 8ördüm,
aylar sonra ilk kez yalnz kahyorduk.

gözleri butulu, sesi titriyordu.

- Annenden korktum Zelal, onayaptrgrmr sana

da yapmaktan korktum. O bana kargt Etkmadr, sessiz

kaldr, evlendim. Bunu Erkek evlat hakkrmr elimden
almamak igin yaptr ve benim erkek evlat istegimin

bedelini hayatr ile ödedi. $imdionu anlyorum... Sende

kendi hafatrna yön verme hakktnt yine hayatlnla

ödemek pahasrna kargr koydun bana. Odada herkese

kargr konugurken anneni gördüm sende Zelal. Onun
badem gözlerindeki sevgiyi, gururu, onuru gördüm
sende. Evlendirmeyecegim seni, ne zaman istersen

sevdiiine, namuslu bir adama vereceiim. Eier hala

üniversite hayalin varsa, Diyarbakrrl kazantrsan okula
da gidebilirsin. Ama öÄretmen olacakstn tamam mt?

Annen igin.,.

Ne diyecelimi bilememi$tim, sözcükler bir
araya gelmiyordu, dü!ündüklerime ses veremiyordum
sadece babamtn elini öptüm, aÄladrm, aälädrm,

alladrk...

Babam vicdan muhasebesi yapmtgtt,

Töre nedeniyle berdel edilen ve 3. kumadan

sonra intihar eden ablasr,

Sevdiiine kagtrir igin öldürülen yegeni,

Kocasrnrn mavigömleäine sanlarak av tüfeti ile

kendisini vuran kanst Xece'den sonra ktztnt töreye
kurban vermeyeyüreäi dayanmamr$tr.

En azrndan bizim ailede yeni bir Srärr asrlmrltr.

Kardegim $ilan babasrnrn ve ablasrnrn yaladtit bu

hikayeyi dinleyerek büyüyecek, bir erkek daha kadtnt

yok saymamasrnr öirenecekti.

Babamdan bir*aE gün sonra Hewal konu

hakkrnda ilk kez konultu. $ilanl da ktz-erkek aynmt
yapmadan yeti$tireceEini, kadrn ve erkeEin esit
olduiunu anlatacafrnr ve benim igin Eok sevindiiini
ifade edebildiii kadarryla kelimelere döktü. Tüm
zamanlardaki suskunlulunu äfettirecek krsa bir
konugma ile kadrntn umudunun kadrnda oldufunu,
bugünün babalarrnrn ge5mi$in CocuEu olarak annelerin
elinde qekillendiiini anlattt. Hewal anlamtEtt, kadtntn

umudu kadrndaydr.

"Kimi zaman ya$ämak igin, intihardan Eok
cesaret Serekiyor" bunu biliyordum ve ya5amlma sahiP

grkmaya kararfiydrm.

Srnava girmeye karar verdim, bütün k$ ders

Sah$rm, Lizge mektuplanmr getirdi/götürdü. Baharla

birlikte umutlar tekrar yegerdi, stnav i€in müracaatrml
yaptrm, Diyarbakr/da srnavagirdim, birkaE ay merakla,

heyecanla, sabrrsrzlkla gegti. Simdi kayt strastndaytm
ve Srnrf Ölretmeni adayr olarak üniversite önünde
srrada beklerken, o gün uyandrlrm rüya ve yagantlanlar

halagözümün önünde...

"Qantir naz6, xw6qin nay6" evet ännem doäru
söylüyordu, ta€ yeEermez ama kadrn ta.$ deäil ki...

Anladrm ki, Umudun rengi yelil ve Umut heP var,

bagkasrndan beklemeden alacak, h ayat tn r

yeserteceksin.
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BEN KIMIM ?
Sen kimsin?

Ben kim miyim?

Soruya soruyla cevap veriyorum degil mi.
Cevabr zor bir soru. inan bana gergekten de
cevaplamasr gok zor.. . Hani bundan bir iki ay önce
sorsan, sana hig duraksamadan cevap verebilirdim.
Adtmt, soyadrmr söyler ve kim oldu$um sorusunu
yanrtlamr5 olurdum. lki ay iEinde, insantn ne
olduiu, kim oldugu gerEeli degigir mi diye sorma.
Oyle bir deiigir ki, öyle bambaEka biri olursun ki sen
bile anlamazsrn. Bildigin her Seyin aslrnda koca bir
yalandan ibaret olduiunu anlar ve ben gergekte
klmim diye sormaya ba5larsrn.

iki ay öncesine kadar bambagka biriydim.
Simdiyse kim oldu!umu bilmiyorum bile.
tag rrryo rs u n farkrndayrm. $aqkrnlrSrn
söylediklerime anlam veremememden geliyor
biliyorum. Merak etme anlatacagrm her birini tek
tek. DinledikEe hak vereceksin belki, kim oldugum
sorusuna neden cevap veremedigini. ..

Anrmsryor musun, Eocukken en Eok
sevdif,imiz $eydi qatt katrna gizlice gidip, orayr
kartgtrrmak, Yasak bölgeydi bizim iqin.
Yakalandr!rmrzda az ceza almamrStrk. Onca cezaya
rafmen yine de buldu$umuz ilk frrsatta gitmekten
vazgeEmedi!imiz yer. Bizim evin tavan arast.
Esyalan kanstrnyorduk. Orta boy bir dolap vardr
hani. Kapa$rnr aEttgtmrzda iEinde onlarca üst üste
yr$rlmrg kälrt olan dolap. Bizim igin gok da cazip
def,ildi käSrtlar, umursamryorduk. iqimiz yoktu
onlarla. 8iz daha e$lenceli bir geyler anyorduk.
Senden sonrada Eokqa grkmrEtrm oraya. Qocukluk
geride kalalr yrllar oldu; ama ben hala frrsat
buldukga grkrp, kanStrnyordum ortalrEt. Bazen igten
döndükten sonra, srkkrnsa canrm tavan arastna
atryorum kendimi. Zamanrn nasrl geEti!ini
anlamryorum. Her !eyin yerini ezberlemisim; ama
hep yeni bir geyler bulma qabasr var. Ah5kanlrk i5te.

Qocukluktan kalma all5kanhk. Bo5una demiyorlar
yedisinde neyse yetmisinde de o. Kolay
vazgeqemiyor insan. Büyümü5 olmak da fark
etmiyor. 8ir 5eyler hep yerli yerinde kahyor.
Deiigmiyor.

i5te, her qey o tavan arasrnda bagladr.
(ocuk degildim artrk. Yasak yoktu.
8üyüdü!ümden derdim. Ondan ses etmeyiSleri.

Babam bir iki kere neden Erkryorsun tavan arasrna diye
sordu. Bilmem seviyorum dedim. Rüyalanmda hep
tavan arasrndayrm dlye gülümseyerek cevap verdim.
Ka5larr Eatrldr. Ne rüyast diye sordu. Cülümsedim, hig
önemsiz diye yanrt verdim, CerEekten önemsiz miydi?
Yoksa onamr öyle demi5tim bilmiyorum.

Evet rüyalarrm,. Uykularrmr bölen o anlamsrz
rüyalanm. Käbus mu demeliyim yoksa. Fark etmiyor
gok da. lgte, beni büyüdü$üm halde, tavan arasrna
gitmekten alkoymayan o rüyalar. DüEümde tavan
arasrnda, dolabrn önündeyim. Kapagr aglyorum.
Käirtlar dü5üyor önüme, Sonra tavan arasrnda hiE
ummadrirm bir rüzgär. Cözlerimi agryorum. Hig
bilmedi$im bir diyar. Frrtrnaya tutuluyorum. Nasrl da
esiyor, bir bilsen. Saniyeler iEerisinde toza bulanryor
her yer. Käirtlann tozu demezsin sanki. Bamba5ka bir
5ey bu. ilk toz bulutu havayl kapladrlrnda atkrmla
sanyorum yüzümü. Cözlerimi zoraki aEtyorum.

Qömeliyorum yere. Elimi siper edip gözlerime yere
oturuyorum. Dizlerimi gölsüme, bagrmr dizlerime
yaslayrp öylece bekliyorum.

Ne kadar zaman gegiyor bilmiyorum. Cök
gürültüsüyle irkiliyorum. Nasrl da yaäryor. Cökyüzüne
bakryorum. Kur5unl bir renk. Neresi burasr diye
sorarken, sesler isitiyorum, Nereden geliyor, kimlere
ait bilmiyorum. Etrafrma bakryorum kimsecikler yok.
Sadece sesleri duyuyorum. Kulak verip seslere,
an lamaya Ealr5ryorum. Mümkün olmuyor...
uyanryorum.

igte her gece gördü!üm bu rüya. Anlam
veremedi$im, her defasrnda uyanrp buda neyin nesi
dedilim rüya. Bir gün dayanamayrp uyandrlrm gibi
frrladrm yataktan. Tavan arastna gidecektim. Ne
bulmayr umuyordum bilmiyordu m. Rüyalara
inanmazdrmj ama her gece aynt teyi görüyor
olmaktan brkmr5trm. Odadan grkrp merdivenlerin
önüne vardr[rmda, babamla yüz yüze geldim.

"Ne oldu hayrrdrr ?" diye sordu.

"Tavan arasrna.' dedim.
Anneme baktrbiran. Annem gözlerini kaErrdr.

"gimdi kahvaltrya, sonra grkarsrn." dedi.

Hayrr diyemedim ve masaya do$ru isteksizce
yürüdüm,

"Ne var, neden grkryorsun oraya?" diye sordu
babam sofrada.
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Rüyamdan bahsetmek istemiYordum,
gülmelerinden korkuyordum. Ama dayanamaytp
anlattrm her geyi, Babam anneme baktt önce. Sonra

ilginq deyip sustu. Kahvaltt sonuna kadar bir daha
hig konu5madrk rüya hakkrnda. Cünlük geylerden

bahsedip durduk. Kahvaltr bitince de doirudan
attrm kendimi sokaia. Cünlük i5lerin peginde

kogtururken bende unutmugtum rüyayr. Sonrasl

akgam. iE yorgunlulu. Hava so$uk, otobüs srcak.

Koltuklann birinde uyuklayarak vardlm duraia.
Otobüsten inince sert rüzgärr hissettim. Daha

birkag metre gitmemiSken htzlandt, Ne varsa

etrafta ba5rbo5, önüne kattp götürdü. Paltoma

srkrca sartndtm. Adrmlarlml hrzlandrrmr5trm ki gök

gürültüsüyle irkildim. Ba5rmt yukan kaldrrmama
frrsat kalmadan, sa$anak ya$mur baSladl. Cök
delinmisti sanki. Srnlstklam olmu5tum. Toz. Yagmur.

lamurdan adam olmuEtum... Trpkr rüyadaki gibi...

Kogar adrm eve vardtm. lEeri girer girmez,

rgrlr yakrp üst kata doiru merdivenleri ikiger üger

grktrm. Kims€ yoktu evde. Olsaydr da pek bir ley
de$igmezdi. Kesin kararlrydrm bu sefer.
Ceciktirmeyecektim hiE bir $eyi. Dolabrn önüne
gelince duraksadrm bir an. Adtna ne korku ne de

heyecan diyemedifim bir 5ey geldi oturdu igime.
qömelip yere kapairnr agtrm dolabrn. Kä$ttlar

düEtü önüme. 8ir kaE foto$raf. (ocukluk
günlerimiz. Sen ve ben bahgedeki a$acrn altrnda.

Annem ve babam. Babam koltukta oturmug
dizinde ben, hemen yant baqlnda annem.
Foto$raflan geEip kä$rtlara bakmaya bagladtm bir

bir. Neleryoktu ki, Mektuplar, faturalar... Babam ne

bulursa saklamr5 yine deyip gülümsedim. i5inden

olsa gerek hig bir belgeyi, higbir evrakr atmaz, hep

saklardr bilirsin. Bir kälrdr atacak olsak. Once
babama götürürdük. Kä$rda bakar, sonra atrlrp

atrlmayaca$rna iliqkin son karart verirdi. Käiltlarrn
hepsine tek tek bakryordum. De$i5ik, bilmediiim
pek bir ;ey yok. SaEmahk benimkisi bir rüyaya
ananrp ne yapryorum diye krzryordum kendime.
Yine de hoquma gitmilti, eski eqyalan görmek,

anrlarr tazelemek. Tozdan pantolonum batmrStl.

Tam bakmayr brrakacakken, dolabtn arka taraf Inda,

üstünde adrmrn yazdr$t bir dosya gördüm. Daha

önce hie görmedi$im bir 5eydi. Aqrnca ieini

fotolraflar döküldü önüme. Yine sen ve ben. Can

arkada5rm. Karde:im olmaytqrndan mtydt seni bu

kadar sevmem, bilmiyorum. Her fotoiraf karesinde

sen varsrn. Daha neler yoktu ki. Karneler, okuldan
gelen 5ikäyet käf, rtlan... Cülümsüyorum gördükge.

Babam hiq bir Eey atmamr5. iyiki de atmaml!. Cörünce
hepsini geEmiqe daldrm. Drgarrdaki yaimuru, ügümeyi,

tozlanan üstümü hepsini unuttum. Sana anlatlrken
bile unuttum her 5eyi baksana. Hala bekliyorsun deiil
mi ben kimim sorusuna neden cevap veremediiimi..
i5te bu kälrtlar iginde öyle bir käf,rt vardr ki son

sayfalan gevirince fark ettim.
Fark etmek...

Bu kelime hiE bu kadar anlamh gelmemigti

daha önce. $imdi sana yaztnca ayrlmlna varlyorum.
insanrn kendini bilmesi, kendinin farktna varmasl...

Yine lafr dolandrrmak üzereyim. Neyse... lste üstünde
adrmrn yazdtit o käirt. Adrmrn yazdtit diyorum; ama

ashnda üzerinde sadece ismim yazmryordu. Adtmtn

altrna iliStirdikleri bir de not vardt. iSte tüm sorulanmrn

ballangrcr.

Ben kim miyim?

Ben. .

Ben, adrna evlatltk dedikleri biriyim.

Yüzünün halini dü5ünüyorum !imdi. Bana

sormak istedigin bir sürü soru vardrr. Oysa hiq birine
verebilecek bir cevabtm yok. Ben de bilmiyorum.
inanamayrp bir kag kez sesli okudum. Evet, benden

bahsediyordu, Yanlt gltk yoktu.

Ne kadar kaldrm orada bilmiyorum. A5agldan

gelen sesleri duyunca kendime geldim. Käittlan apar

topar dolaba yerleStirdim. Dosyayr allp, a$aÄlya indim.
Annem ve babam gelmisti. Bir 5ey söylemelerine flrsat
vermeden, yorgun olduSumu söyleyip odama girdim-

Bir leyler yeseydin dedi annem arkamdan. Arkaml
dönmeden drSanda yedi$imi söyledim. Yüz yüze

gelmek istemiyordum. Celip de ne demeliydim onu da

bilmiyordum.

Cü nlerdir durmadan sorup duruyorum
kendime. Ben kimim gergekte? Cesaret edemiyorum,
gidip bizimkilere konuSmaya. Anlatacaklartndan
korkuyorum sanrrrm. Bir gün babam, bir sorunum olup

olmadrlrnr sormak iqin odama geldi. I5 yorgunluiu
deyip, gegi5tirdim. inanmadr; ama üstelemedi de. O
ak5am tavan arastna qtkan merdivenlerin ba5rnda

annem ile babamln sesini duydum. Yukart Etkttlar' Ne

kadar kaldrlar, ne yaptrlar bilmiyorum; ama fark ettiler.
igte o günden sonradrr ki ben onlardan, onlar benden

kaErp duruyoruz. KargrlaSsak da göz göze gelmiyoruz.

Evde ölüm sessizli[i.,. Ne kadar daha devam
edebilirim böyle bilmiyorum,

igte böyle...

-;;-l
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Ogrendin her 5eyi. Klmselere
anlatamadrm. Suskunum qu aralar. Bana
yakrsmayan bir suskunluk bu. 5oranlara türlü
bahaneler uyduruyorum. Anlatamtyorum kimseye.
Ne denli zor, bir bilsen. Sana yazmaya karar
vermem de Eok zor oldu. Nasll baglamaftydrm
bif miyordum. Yazmaya ba5layrp, sonrasrnda
buru5turup attr!rm kä$rtlarrn sayrsr o kadar gok ki.
Yüzlerce iey anlatmrgrm sana mektuplarda; ama
bu nasrl anlatrhr ki... Zorlayp kendimi, yine de
anlattrm l5te. Dilim döndü!ünce.

Citmek istiyorum qimdilerde; ama nereye?

Kendini bilmek istiyorum.,

Ben kimim gerqekte?

HATRINI9
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Gece uzun türkü tadrndaydt gittiäimizde

Sonbahar giymigti sokaklar

Yüzümde aldah giirdi bakrgrm

Gittin

Aklam küstü bu kente,

Kuglarküstü

fimdi kuzgun kasveti günler yaprgkan

Hangi derviSin hrrkasrna sürsem yüzümü

'git az ötemde öldür kendini' diyorlar sevgilim

Yagamak gerek bu kahrr,

Zindan sessizliiini.

Salma gözlerini üstüme,

Yeni tannlar bulmalryrm,

Yeni taprnaklar acrlarrma.

Yoksa yitik'Ah' olurum kendime yaban.

Gitme,

Kent sen olurdu tenimde.

A,!k,

Gecemizde gürgen yaprak kokusuydu.

Anrlar devrilirdi,

Brkkrn, yrkrk ve küllenerek.

Ate$ maviye, krrlangrglar sevda sokaklanmrza dönerdi.
Gitme.

Gözlerimdeki türküyü yaktp ta gitme sevgilim.

Tannm ol

Tufanrnda Meryem krl beni.

Tarih yalan, yol verdiiim aSklar yalan

Adem delil ben yedim o yasak elmayl

Bu da itiraflm olsun,

Buhran mavisi gözlerine.
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Liberius: lgte qesa ke isoni fam nökene na qesawa.

Serbest biane her vatena xo hurendi ardene
niya.Pusuriya vore ki asmera ke grne waro je
yatena xo /a zeleqina pusuriya bine re ya ki teyna
grnena hardre.Na serbesteni niya.lsu je kome
miyu feteliane re nämo,lson hondo ke frkre xo
kerd rast isono-Ra5tiye, rastkerdene isoni her
hetra rasnena isoniye, rasnena serbeltiye,Ez ke
vaji iye ke isoni nebiye endi mrrene. Heq:
"Destebera tu näme na täli zöv iuye bini dine"
vano "isono ke" ison n€biyo riye hardiraceno.

Nihilius: CaeYozdaene gino?

Liberius: Zihin.,. Heya cae vozdaene zihino.Vae
serbe5tiye grranoJuyo ke ferq kert xelese zöv
cade keno sae. Na ruval Ta vrrazeno, nusneno
anorazu... Qrke isu grxa ke mevo oncakizihin de
vejino en cao berz. Serbegtiye eve peru niya. Kes

serbeltiye nä rosono u n€ h€rneno. Gureo ke
game u game seveta homete ana peser gune her
waxt serbegtiye biare ra zu. Homete juyo ke na

vatenu ano sere eyi drma sona. Helq wazeno ke
pogtä xo qeyime vo, Her waxt tivar
brkero.SerbeEtiye ra dot wazene ke kara xo
brkere. Eke kare xo dest nökerde na rae ki

arnagiya xo Sarnene banokiye. Crre vrle ronaene
manena.

N ihilius: Eke vrle ron6na?

Liberius: O waxt serbeqtiye cene xo dest.

Nihilius:Yane verva cr amaena?

Liberius: N€ sare xo tik guretena.

Nihilius:Yane?

Liberius: Her vrle tikguretene verva q amaene niya,

Nihilius: Herzon ke tu tene puleiiya kose Liberius.

Nihilius: (Brne iimelure huyno) Liberius tu serbeqtiye
wazena?

Liberius: Na pergire "Helvet ke" nia eve qesade
monme cuav nCdan. Ez lson biane
wazen.Exlekire, erdemli bianere, yasaure, kainati
re wazen ke dayina xori nädi.Zihino ke serbest
mendo nayine ano hurendi.

Nihilius: Nao ke dotrayeno Agnes'o?

Liberiusr qime mr honde düri n€vinene.

Nihilius: Heya heya uwo. Näde lö eyde na qesu sero
qeseymeke.

Liberius: BiyeAgnes.

(Agnes ke nigtru Nihilius krsiyo ke sero roniltiyo
Earneno hete bin ke tärimere.)

Liberius: Nihilius mrra va. Mr kitu vera zere eyguret.

Agnes: Seveta grnay?

Liberius:Tu sare xo fisto hawe eyde nädo.

Agnes: Efendim. Zeus'o ke Asmenrawo ey sere sondi
wenke ez ewru zerera tever n€bine.Nao hona
vejine.Zövna ki näzonen Siyo hene
suzo.Brzonene qeytia hän n€kerdene.

(Nihilius xo qarna.)

Nihilius:Qrgo?

Liberius:Nihilius?
Nihilius: Sondi werke ovi.

Nihilius: Mordemo ke mr lrnge kuye pa dave kultnga
saravtre,

(Agnes Liberius'i de nädano)

Agnes: Efendim sondi wenke ez uza n6vine.
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näda hön bizone ke hasare herEi vi. Zonene gt

yeno sariserde.Zonene tode ke näda riyetoyeno
Sr hal. O, waxto ke mavene i hire waxtu u mavene
frkre xode mend; vatena zere xo arde hurendi
tode näda.

Nihilius: Uwe wazena?

Liberius: Zof rrnd beno...

Nahilius: Rrnd vana, hamayimu biane?

Liberius: Ymu biane ison finara raa seöestiye dtma-

Zövna ki teyna serbestiye wirstene serbestiye
sero lävetiane isoni rasnena serbestiye.

Nihilius: Qftud beno?

Liberius: Roe ison ke cane ison de heprs mend, ro serva
xelesa xo xo est giya heqi ke uza br xelegiyo. O
waxtra nat hen amo. O ruval ra je vatena ma qesa

de ret'e niya serbestiye.

Nihilius: Ma gr frkrrkeme?

Liberius: Dr ewki este. Ewko jura xsmekare ma raji
niye.Waxto ke inu qeseykerd mt hesna.Ewko

dryine rdhem yi hem ki ma raji nime.

Nihilius: €igiyeyi ewki?

Liberius: Hete ekonomi ra serbe$iye. Xrsmekare ma,

helaliyera wazene ke wayire häsave, gunde xode
brrame.Bö häsa mendene re raii niye.Na dawa,

dawawa ke serv"a serbegtiye zere isoni vösnena,

przrrnena ra a dawa niya.Dawawa ke eve raStiye

qale ct benadayina xo zeriya, xoriya.

Nihilius: Maewke dryine?

Liberius; Serbe$tiyaekonomi wastene eketeynaseveta
wegiya xo ramrtena o waxt heqa xuya. Ma ke xo
inura berz guret, xo dusta nödi eke mave yinu ra
pia we$iya na dina iuminde bare näkerde o waxt
mav€ne made olezey tära bene. O waxt
seöeEtiye ni teyna biyane ra isu xof keno. O srre

de serbeEtiye, mordemo ke nefse xore bö wäyiro
raa nefgirä grneno waro ie i mordemi bena bä
qrymetegrnenaware.

Nihilius: O haldeaqrlu bezne bene iu, vaiimeseöeltiye
wazene. Yane mordem ke frkrr kerd, hesar bi

frkre xo rast kerdene re qewete lozrma Heniyo?

Liberius: Besekerdene, hurendi ardene hergiya.

Destebereni hergiya. Her gi ke ame p6ser
jedino. Hama hergike hurendia xo de pöser näme

tek maneno,Her mordem eve mosrmiye
payneno riye dina.Hama täe quli fel u emel'e xo
zöv lu dina bine de grrda kerdo, frkre xo riyo
ra.Na ise grrda biane mordemi her waxt
tomdana, finara rawu ser.Dina sere ke gr yeno
wastene iwastenure.ison re dt ray btrne ra.

Qerare zere mordemi na dr rawura juye onceno.

J uyo ke akrl rasna na rawu ra raa serbe$tiye \rano.

Nihilius: fund vana... hama serbestiya isoni eve qewete
retyenahurendi?

Lib€rius: Savaji...

Nihilius: qrturi sav"aji? O waxt Erra na meselu sero
honde frkrrina?

Liberius: Belkia ki... Belkia iu eve qewete serbettiye
nena.Gune isu zövi usulune binu kibrzono.

Nihilius: Liberius qeseo keeztu solrrken xora ke cave i

qegi nözonena o waxt Erftt aqrle mordemi fina

hure

Liberius: Ez qesune ke gose mrde prstnene inu van. Tuki
heniya. Serbegtiya ma nära.

isoni ke yimu bi wast seöegtiye eve dequna.
Wästena inu halo de bino. Domanena mara nat
qesa ke mare sahxda "cane kegi me dazne, kegire
zerar mekere zöv sekene btkere." isu guno neyra
jede dayina hira br frkrriyo. "isoni tödustte niye,

tädustte näme dinä." Na vateni ra{ti niye. Haa na

qesa rasta; kes na dina sere bare iane niyo hama

hete kamiye ra kes kegira berz niyo. Hama na

wa,rtte kes tädusta ki niyo. Pero iu gavan ra. lu
r6Ee ran€vejine nöne dina.

Nihilius: Rrnd vana doste mrnoqedim.Agnes sebeno?

Liberius: O teyna dr hire miyune mrra monm vi. Mr o
her waxt xo dusta di.Zere ju duzeni de dt baxse

pargey yime. O belkia mtra dayina xtrto, mrra

dayina serbesto. Seöeltiye, dust amaene belkä ki

xrrt bäene ra värena. Ju mordemi ke wayire
erdemi vi, eke eve erdemi we5iya xo ramitene
waste qanuni ke bi ponge hnge re kaskerd o
mordem gxa reseno serbegtiye. Eke serbegtiye

le klama guno hem kural hem ki renge xo bvo...
Hama en mordeme serbe5ti ez vaji x€Eiye.

Perskegrra?

Nihilius:9rra?
Liberius: qrke iquralu näzone, inu qurali kerde vindi.

Nihilius:Xeli... Hama iserbeltiye näwzz ene ke.

Liberius: Ye xöfu germe seri serde biyo. O ruval ra iye

ke qununu re itaat kene, qanunu ver zere wes

asene verva inu i xöxi qununu can u goste xora
fine düri cokaro daima bexu sae, berxudariye.
Serbe5tiye ki ie sabiane eve dequna. Gurete
bianeya kiserbest mendene... lsu bC homete nä

beno ancax pia ki nCno dusme biane. Qtke wene
homete de her frkrra mordemi este. lson ke

serva xelesa xo frkrriya, eke serbe$tiye vr'aste o
waxt reseno refe isoniye.

Nihilius: Zere homete de eke ju mordem wayire
vazifey vi, eke homete ra düri b€ vazife mend o
waxt beno serbest?
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(Miladira rave 132'de Sparta'ra dr teiir iara Apollon

verde nisteru serbegtiye sero qeseykene. O
waxtte koledareni hukumdara. Kes hona qesa

serbegtiye vere feke xo näano.)

Mordemi:
Nihilius: Xeyle seriviarne ra. Werte seru dero, Sostino
Liberius: Nihilius'rataena cenco, lesera bario
Agnes; Xrsmekaro

AxAgnes'o delali!

Nihilius; Liberius! Doste mino khan

Liberius: Mave xeri Nihilius. gituriya?

Nihilius: Rrndo nndo (rrndune).

Liberius: Donetu tene biyosur. Tawae newesa?

Nihilius: Weey hetera na germi hete bin ra ki nika Eiye
amera mr viri sero borzal kerd. xo xode huvne

cokaro done mibiyorasur, Hön kezofhuynegiye
meretire...

Liberius: Hew... Qinay sero honde huya?

Nihilius: Xrsmekaretu. Owo ke boriko, Agnes

Liberius: Eee Seviyo Agnes're?

Nihilius: werte bazar de ez feteliyene ke xore tene
sar:rv u qumas brieri. Raste Agnes bine. Hama
vajet ievatena mr nebi...

Liberius: qira, sebi?

Nihilius; Riye xo dardwe riye mtro näda. Hem ki rrk
verdave zere gtmune mt näda. Hem ki hön derga

derg zere gimune mtde näda, Na qesa biane

niya... Nu !i cureto?Dtma näda ke ez hete ey ser
son desinde sare xu naru, Mt ki "Nözonaex" va

Einera ser linge kuye pa thomda. Yoxro ke tene

lede thomdo.Sengeliya ra gi kultngä saraviye ke

Tratusis vrraste grna zere yi kultngure.Mr ki teqna
wayisuraxenekiyu.

Liberius:Qrra näkerd sevev? Riye tode nädaena Agnes'i

eke nezonaexeni, qusrr saekena name ey vera ez
tora ef wazen. Hama to werte honde sari de a
ceza henene ey medene.Tu ke bämene pers mira
kerdene taena rind nCbiyene?

Nihilius: Doste mrno eziz iu x|smekarisero waiina mtde?

Liberius: Nihilius! Hondaeke tode nädo. Seviyo riye
tore nädo. Tu ctre hön mekerdene.

Nihilius:Ju xrsmekari sero miye, honde qori meke. Cae

xo häsaxo brzono.

Liberius: Tora gore ca, h6sa giga Nihilius?

Nihilius: "Ca, häsa" givo?

Liberius:Toragore o ison niyo?

Nihilius: ison esto, ison esto.,.
Liberius: Neyne (Nö) ison iuyo. Oki Siya Oli de frr u

teqeta Oli onceno cane xode... Wastoke riye
tode nädo. Xore zere ra amo h€ninädo.

Nihilius:Je n€zonaxu qeseymeke. Sertune (gart) mare
ke Er icav keno mecmuriye gune bäre hurendi.
Sare xo hawe mefiye riye maro nä mede. Eke

näda bzone ke ceza xu oncene, Ma inuravame nu

näro, nuki heniyo, Make gtnay re Eria musada

kerde yi honde wayire !iye, honde wayire
serbegtiye.

Liberius: Y ki ie ma bianaxora wayire her Eiye.Hevena
ke rind hira näde nae vinena.Qrla ke herEi bl

vuriyo onci ma iume. Mordem ke hete isoniye ra

näda eke frkriya vineno ke kes kegira berz niyo.

l''lezge isoni her waxt gure newi sero aqrl

rameno. Na qesa aqtli; xtsmekari yaxut ma wayir
ju qerar de ame rastiye ser. grtur ke ma inure tae
xususu de quralu keme cl, ike amey ju vatene ser
eke verva ma amey bi iu o waxt her gi beno täser
tö brnra. O waxt €erx zövnacereno.

Nihilius: Yane tu naeanavatene "Herkes tädusttero."

Liberius: Heniyo...
Nihilius: Herkes ke tödust dero o waxt herkes wavire

serbeqtiyo?

Liberius: "Herkes", iye ke qesa zere xo ane hurendi iye

ke näane hurendi iumin racerabene.

Juyo ke qesa zere xo arda hurendi serva serbegtiye
gama hewle dara. Y "lson" biane ra biye nÖidi.

Nihilius: Yane raa isoniye serbest biane ra vörena?

Liberius: Heya. Serbest biane mordemre kafiya.Qr ke

wastene herwaxt esta. Rastkerdene kemiya.
Rastkerdene ra qeste ml nao: lson tae meselu

sereo. Eve mezge xu destemulki na meselu sero
gurino, eve aqrle xo tae Ei jedneno. Heya

hondaeke ledneno. qrke meseley herwaxt este.

isu eve aq r I u qeweta xo nnd u qolae ju m in ra cera
keno, Kes qolae eve deste xo sare xo ser neano.

Nihilius: Hona ke keli serbe$tiye ne zona o waxtr ki ison

serbesto?

Liberius: lson wayire aqrl u izaniyo. -serbestiye sero
qeseykerdene 6ixa ke növaq/o vo- oncaki isu aqtl

u roe zere xode wayire serbestiyo. Uza de werte
dr waxtu de mendo. Hatta hire... Agnes ke tode

t;;-l
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VE SONRA...

Dedikleri gibi g6l€ceklerdi
lGra dumanlar yülßeleceki Schrin her yantndan

Silah sesleri sustutunda
Kopan bacairnr arayacakr bir adam
Kulqirnda uÄulürsuyla sa\Efln ve
Pargalanmr$ göösüne aldrrrnadan bir kadrn

Ku@ndaki bebeäifli ernzirecekti
lGna bulanmq sütüyle
Ve sonra
Demlr yrärnl k€pgeler toplaya<aktr ölüleri
Nigin öldüiünü bilmeden ölenlerin
istif edilmig cesederini gömecekti
Ylan yüzlü haydudar
Ve sonra
Eli krrbaEl bir subay
ErimQ topraän üze.inde fatan
Cansrz bedenleri kuriuna dizdirecekti yeniden
Ve gonra

Günet küsüp Sidecekti bllinmeyen dailardan
Umutlan dü$leri )ännlan yuta€aktr karanlk ve
Yne srnrftä kalacaktr insanhk
Ve sonra grkrp geldiler
Grordayan tanklarryla uEaklanyla
Silahlanyla bombalany'a radarlanyla
Füzeleriy'e rampalanyla postallanyla geldiler
Ve sonra
Kara dumanlar yükseldi :ehrin her yanrndan

Silah sesleri sustuäunda
Kopan bacdnr aradr bir adam ve
GöEsü parealanmr! bir kadrn
Emzirdi kucaärndaki bebeEini kana bulanmr! sütüy'e
Ve sonra
Demir yrtrnr kepgeler topladr ölüleri
NiSin öldüEünü bilmeden ölenlerin
lstif edilmiE c€setlerini gömdü
Yrlan yüzlü haydutlar
Ve sonra
Eli krrbagh bir subay
Erimi$ toprään üzerinde )"atan
Cansz bedenleri kuriuna dizdirdi yeniden
Ve sonra
Günet küsüp gifti bilinmeyen daElardan
Umutlan dütleri )"annlan yuttu karaohk
Ve sgnra
Kabaran yaralannrn acsryla grprnan bir egcuk
Uzattr elindeki körpe figeEi yanr bagrndaki celladrna
Ve 8ül{imse}€rek öldü Eocuk krysrnda celladrnn

eünkü ya5atrnak daha anlamlrydr yalamaktan
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lki tutam sag 
r'ilinir*r\

.''.niversite yrllarrmda
I ld o s t
Vmuhabbetlerinde
türküye, afrda egilimim,
do!duium topraklarrn
ruzqart n I tanrmayan
dostlarrm tarafrndan
nerdeyse yadrrganrr "siz

Aleviler, Dersimliler hüzün
bairmlrsrsrnrz, sevinmeyi.';
negelenmeyi bilmiyorsunuz"
diye ele$tirilirdi. Dostlarrmrn
bu sözlerine hep , "biz 38

af,rtlarryla büyüdük" diye
yanrt verip änlagrlabilmeyi
isterdim,

Bu eäilimimin sadece lbana ait olmadrgrnr I
doldufum topraklan, iEinde I
büyüdü!üm kültürü saflp
sarmaladrirnr zamanla anladrm. Ki biz 'acryr bal

eyleyen'lerdendik, ve'hüzün ki, en gok yakrEan dr

bize. Etlenmek, neselenmek sanki kaEamak bir
tebessümdü ruhumuzda, hayatrmrzda.
Büyüklerimizin 'Dersim 38'anrlarr bu hüznün en

bereketli topraklarrydrlar, agrtlarr ise ruhumuzu
emziren hüzün anrtlarrmrz.

Bana hüznün, acrnrn ironi ile de
anlatrlabileceiini, yaganabilecegini gösteren ilk
gözagrrm, "Ya5amak güzel" filmi oldu. Olüme
giderken bile tiyatro sahnesinde kabare yapabilen
bir babanrn oiluna gösterdiii 'ya{amak güzel' iradesi

beni kabare oyuncusu yapamasa da, hüznün ironi ile
de anlätrlabileceEini ve hüznü ironi ile anlatmanrn
daha etkileyici olabileceäini de ögretti.

Yrllar sonra. Nezahat Gündofan' rn iki tutam
saE" belgeselini, Avrupa galasrnda, 5 Haziran 20l0
tarihinde Köln'de, izlerken kendimi gayri ihtiyari
"yaqamak güzel" filminde buldum,

"iki Tutam SaE", anrlarr, agrtlanyla
büyüdüÄüm Dersim'38'de yiten krzlann meghule
yolculuiunu anlatryordu. Filmin iki kahramant,
Huriye Aslan, Fadime lgin, yitik hayatlannr o kapr

komEu ironisiyle anlatrrken sanki "yagamak güzel"

lld
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ktztna emanet
arryorum gimdi.

Kara sayfalarr acrn, aqrn ki acrlar dinsin,
kardegler birbirlerine gülebilsinler.

\

filminin kahramanrydrlar ve ben ölüme
gidiSinden habersiz, babasrnrn
komikliklerine gülen gocuk. Salonda

aynr karelere gülenin tek ben
olmadrirmr duymaksa, beni
rahatlatryor, sanki bana yagama hakkr

a! ryorou.

Filmin adrnr duyduiumda "lki

Tutam SaE"rn'38' ile ballantrsrnr
kuramamrltrm. izledikten sonra ise

Paul Celan' rn "Todesfuge" ( Olüm
yuvasD liirinin "dein goldenes Haar
Margarete. dein aschenes Haar
Sulamith" (geviri: senin altrnsansr

saglarrn Margarete, senin küllenmiE
saqlarrn Sulamith) dizelerini iqimden
mrrrldanrr gibiydim.

Dersim '38' de yitirdili iki krzrnr

bulma umudunu, ömürboyu sakladrir
'iki tutam sag larryla yagatan annenin

ettiEi bu iki tutam saqrn muhatabrnl

-;; -t
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Ona Avrupa Eehirlerinin birinde, orta
yaglarda Dersimli bir genEle tanrqtrm, Zazaca bir
roman yazdrlrnr söyledi. Qok sevindim, romanr basrp

Eevresinde dalrtmrg da... Türkiye'de genig bir kesim
tarafrndan "dersimli sanatqr" tabiri olduiuna göre
aramrzda gegen diyalogu buraya aktararak, Dersimli
sanat(|, yazar, Eair ,/v da okur ililkisini vermeye
gahEarak baglayayrm.

"Qok güzel, Zazaca roman yazmak zor olsa
gerek", Mehmet Uzun Kürtge yazarken qok
zorlandrlrnr söylüyor, sizde de o oldu mu daha demeye
varmadan, "Yok. fulrnda bu egemenlerin bizde
yarattrgr bir asimilasyon" dedi. Bu iddialr söylem
l<ar5rsrndasevindim ve hemen sorumu deEiltirdim.

"Sizi edebiyatla uira5maya iten sebep neydi?"

"Bizim dil ölüyor, Zazaca roman yazmak
istedim' gibi birEeyler söyledi.

Anlayamadrm ne demek istedigini, aztnhk
dilinde roman yazmanrn ardrndan, böyle bir geyle
bairnr kuramadrm.

''Romanrnrzr okudufunuzda kendinizi hangi

Toman akrmr igerisinde tanrmlamak istersiniz?" diye
soToum.

Beni5a4rrtacak bir ba5ka cevap dahaverdi,
"Benim romanrm Zazaca... " sonra.

"anlamadrm" dedi.

"Mesela romanrnrzrn ba5 kahramanrnrn belirli
özellikleri var mr?" diye ekledim. Bu sorularrm ona gok
yabancr gelmig olmalr ki, örgütlerin Dersim'i
sömürdügü meselesine getirdi, konuyu.

lsrarla bir Zazaca roman yazan birinden
öldürülen bu dille yazarken, kargrlaEtrgr zorluklarr,
onlarr a5mak isin neler yapttEtnt, hangi yollära bag

vurduiunu duymak istiyordum.

Olmadr. "Etkilendiliniz bir romanct var mr"
diye sordum- Ve sonra ölrendim ki, Dostoyevski'den
hig bir roman okumamrg, Yaqar Kemal'i de okumamrg.
Ama Eok sevdiÄinisöyledi. Qok doial birleymiS gibi.

"Önümüzdeki dönem bunlarr okuyacam"
dedi. Büyük bir gagkrn|k iEerisinde dinledim, uzun
uzun bir Eeyler anlattr. iyi niyetli ve fedakar biri oldufu
belliydi. Dünyamrzda bes binin üzerinde dil var ve
bunlarrn neredeyse yarrsrndan fazlasr ölüm dögelinde,
ölen dil, kan kaybrndan ölmekte olan bir hasta gibi acl
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qeker. Ancak buna ralmen kendime sormadan
edemedim, 'edebiyatgr bu mudur' diye.

Bu stkrntrnrn esas nedeni, sanatclnrn ayna

tuttuäu coÄrafyayr yansrtmak yerine, igerisinde
bulunduiu politik zümrenin taktirini alacak ürün
vermek istemesinden kaynaklrdrr- Dünyamrzrn bütün
ideolojik toplumlarr böylesi bir kaygryla hareket
ederler. Bugün Dersim ve Severisini anlatan yazrn

bigimleri toplumunu yansrtmak yerin€, ait olduklarl
ideolojik gevrelerini anlatma derdindeymi! gibi bir

törüntü veriyor okura- $arkr söyleyeninden, airt
erErranrna deäin, herkes böylesi bir ideolojik ispat
peEindedir. Sanrr ki, ideolojik meselelerin qözümü
insanlarrn kimlik sorunlarrnr da Eözer. Oysa sanat
denen gey bir yansrtmadrr, ideololileri de anlatabilir,
ancak sözkonusu bir cografyaysa, sanatgt, colraryaya
bir kimlik belirlemek yerine, o karmagayr yansrtmä
görevini kendisine edineceli en büyük dert olmahdrr.

Bu ideolojik bairmhlrk örneEini, bir
arkada5rmrn internet üzerinden bana gönderdiäi bir
ba5ka Dersimli sanatqrnrn dinleyicilerine seslenmesiyle
aCmak istiyorum.

Severek dinlediiim bu sanatEr, kendisini
dinleyen topluluia qöyle sesleniyordu: "soruyorum

bazr arkadaglara sen nesin, diye? Ben aleviyim diyor"
dedikten sonra sözlerine politik fikriyatrnr ekleyerek,
bunun yan|g olduiunu gu sözlerle belirtiyordu: "ben

size mezhebinizi sormadrm, ulusunuzu sordum, Kürt
müsün Türk müsün?" Oysa sanat!r verdili ürün ister
beste, isterse roman olsun, o ürünüyle si/asetsiye bir
vicdan Ealrrsr yapar, onu dinleyen politikacr, ideologlor
o karmagaya iligkin argümanlar üretebilsinler.
Sanat€rnrn söyledigi gey ürünü olmahdrr.

Ornelin aynr karma5ayr, sanatsal bir dürtüyle
dile getiren, Metin Kemal Kahraman'larrn bir garkrlarr

davardrr, Tü rkgesi göyledir: "bizim avrupa milleti, kimi
diyor biz Türkü2, Kimi diyor Krrmang, kimi Kürdüm,
kimi Zazaytm" der. Bu örnek, bir sanatsal uya mdtr,
toplumsal karma5ayr anlatrr, ona görünen manzarayl
haberverir.

Mesela bu sanatsal uyanm, 1938'de kardegine
sevk zinciri vurulup sürgün kafilesine ahndrirnr anlatan
bir klam (dersim yöresi bir türkü türüne verilen ad)

söyleyici, KürtGe yaktrgr ägtd Inda $öyle ifade eder: "hey
garip, bilmem sen KrrmanE mrsrn, Türk müsün, l'4uacrr
mrsrn?" bu alrdr yakan kigi de, bu sözleriyle yöredeki



kimlikleri, farklrlrklarr vurgular

Bu kadar örnek vermemin sebebi, Dersim'de
her sanatGrnrn yaptrÄr sanatrn ötesine gegerek, politik
hareketlerin ideolojik söylemlerinin uzantrsr olma
istemidir Büyük bir müzik gegmiEi olan bu yörenin
müzik icra eden insanlarr bu ideolojik tahaküm
altrndayken, Dersim yazrnr neredeyse bu
anla5rlmazlrirn kendisi olarak dogdu diyebilirim.
Yazrlanlarrn hangi edebiyat akrmr igerisine girdigi,
dünya edebiyatrnrn neresinde oldugu bir tarafa, o
dünyadan bi haber bir yazar gizer takrmrmrz var,

romanr politik bildirinin anlatrm bigimi olarak
düqünmektedirler. Bu büyük yanrlgr, toplumsal
körelmeyi derinleitirdiäi bir yana, gergin, empati
duygusundan uzak, bir insan topluluf,u meydana
getirmektedir

Oysa edebiyat, toplumunun hikayesini, bütün
bu ideolojik hesaplardan uzak bir anlatr pe:indedir.

Ana dilinizde yazmanrzrn edebi eser olarak
önemi, sadece Eeklidir, esas olan ortaya grkardrärnrz

yaratrdrr, Bu yaratlyr ingilizce yapsanrz dahi,
hikayenizin gegtiEi yer sizin edebiyatrnrzrn kimliksel
dokusunu anlatrr.

CenSiz Aymathov romanlannr Rusga yazardr

ve Krrgrzcayazmasrnr bilmezdi, ancak dünyaonu Krrgtz

yazar diye tanrmlar Bunun sebebi, onun Ktrgtz

toplumunu anlatmasrdrn Keza, F4arquez sömürge dili
olan ispanyolca yazdrlr halde bir Latin Amerika
romancrsrdrr.

Aslrnda sadece Dersim'de defil, Anadolu ve

Mezepotamya topragrnda büyük bir roman, Siir,
hikaye ve müzik malzemesi vardtr, bu malzemenin
sanatsal bir dürtüyle dile getirilmesi igin, hele roman
olarakyazrlabilmesi iEin, roman geleneklerini, romanrn
geliEim tarihinden yazarlann kendisinin ilgilenmesi

lazrm. Hele azrnhk dilinde yazan yazarlann, roman
akrmlarrnr, dünya edebiyatrnrn sorunlannr yakrndan

takip etmesigerekir.

Bugünkü modern Türk edebiyatt da böyle
doldu, Tanzimat dönemiyle roman yaztmt ba5ladr.

Bunun ilk örnekleri Cevirilerdi, dünya edebiyatrnr

kegfeden dönemin edebiyatgrlarr, Viktor Hugo'dan

tutahm da, pek qok Avrupalr yazarr Osmanhca'ya
qevirmeye kalktr, bunda ba5anl olamayrnca Ermenice
alfabesiyle Osmanh geviriler yaprldt. Taklit romanlar
yazrldr, bu karmala Servet-i Finun edebiyattna kardar
devam etti. Ancak Servet-i Finun edebivatr dönemin
milliyetEi ruhuyla lekillenmekten kendisini alamadt,

roman karakterleri abanrh ve üstün Müslüman ve

Türk protiplerini vermekteydi. Gayri-müslimler
romanlarrnda kötü karakteri canlandrrmasrna raimen,
servet-i finun yazarlarr dünya edebiyatrnr yakrndan

takip eden, onlarr geviren, tartrgan kiEilerden
oluguyordu. lyi edebiyat dergileri vardr. Bütün dünya
edebiyatr böyledir, karErhkl bir etkile3im iserisinde

!ekillenmigtir.
Son söz yerine !u kadarrnr söylersem sanrrrm

yeterli olmus olur: Dersim yazrnr bütün bu
tartr5malarrn drgrnda bir görüntü vermektedir- Romanl
politik yazrn olarak dü5ünmek bir yana, ideolojik
gruplar, zümreler igerisinde kendisi ifade etmektedir.
Toplumsal kutuplagmayr, sivrilmi$ söylemleri Dersimli
sanatgrnrn neredeyse tamamrnr i€ine almakta. Ya okur?

Okur eline aldrgr roman, öykü, deneme ve liir
kitaplarinr büyük bir hayal krnkhlr ile kütüphane rafrna

atmakta ve edebiyatqrya qunu söylemekte, "iyi de seni

neden okuyayrm, gider bir araEtrrma kitabr alrrrm,
politik bir dergi" hani laf aramrzda roman okuru diye
bir okur da olu;madr zaten. Romancrya bildiri yazrcrsl

gibi bakmakta, polit büronun militanrnl
deäerlendirmesi gibi bir söz Erkmaktadrr aÄrzdan:
"kalemi güElü". Ya iyi roman, iyi roman nedir? lyi Eiir, iyi

öykü, deneme??? Bunlardan haberi olan var mr.

7. Temmuz 20 l0 Zürich

Yoksulhlou, 3tI b|| c00ralyayr leDannayan yrralar ve

terhl0laranllrnrbrr t0cu0un 0 lunde0 tnlalan. qar0rcrhrr r0man

latitonl, drallla roftt8, t,nrÜ k.lt!, ioflr3t! rsleti llnßlna
lo Drnrla Qr$lrlä ra huranl
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" " (7 üyesi Frank Schwabe ile Barajlan görüEtü.

Görügmeye koulanlor: Ali Erenler, Filiz Aktog, Fronk Schwabe, lsmail Yüceer

F DG -Avrupa Munzur ve Qevre
Komisyonu Dersim'de yaprlan ve yaprlacak olan
barajlara kargr etkinlik ve girigimlerde kurumsal
destek saifamak amacryla SPD Federal
Parlamento Millewekili ve Parlamento Qevre
Komisyonu üyesi Frank Schwabe ile Castrop-
Rauchel'deki bürosunda yaptrlr görüEmede Bay
Schwabe'ye FDG' nin kurulugu ve gaftEmalarr,

Dersim tarihi, doäast, kültürü ve güncel durumu
ile ilgili bilgiler aktarrp yaprlan ve yaprlmakta olan
barailann bölgede yolagacalr tahribatr ve devletin
barajlarr yapmada rsrannrn nedenlerini anlattt,
kendisinden konuyu Federal Parlamento Qewe
Komisyonu'na ta;rma, duyarft gevre kurumlanntn
desteiini sailama, barailar ve gevre tahribatl
konusunda Avrupa' da yaprlacak giri5im ve
etkinliklere destek verme ve katrlma istelinde
bulundu.

Görügmede, Hasankeyf i kurtarma ve
lhsu Barajr konusunda Almanya'da yaprlan Eafigma-
lara.destek verdiiini anlatan Bay Schwabe Qevre
ve lklim korumanrn airrhklr siyasal faaliyet alanr
olduiunu ve Dersim'de barailarve gevre koruma
ile ilgili somut gabalara destek verebileceiini
d ilegetird i.

FDG-Munzur ve Qevre Komisyonu ve
Dortmund ve Qevresi Dersim Cemiyeti üyesi
lsmail Yüceer' in giriEimi ve katlhmr ile
gergeklegen görüEmede, FDG Yönetim Kurulu
üyesi ve Avrupa Munzur ve Qevre Komisyonu
üyesi Filiz AktaE ve Ali Erenler Bay Schwabe' ye
konu ile ilgili bir de dosya sundular. Görügme
kargrlkl bilgi ahgveriEi ve somut girisimlerde
haberleEme kararr ile tamamlandr.

FDG- Munzurve Qevre Komisyonu
l7 Kasrm 2009, Castroo-Rauxel
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14 Kasm 2009 Cumartesi günü

Onur Öymen'in agklamalanna yönelik

' KATL|AM| öVmeXt|snrVrtx sucuDUR"

adryla basrn aEklamax düzenledik.

14 Mart Uluslararasl Nehirler,

Su ve Yagam igin Barajlara Kargr

Eylem Günü'nde
yüzlerce Dersim'li ve dostlart

Munzur igin eylemdeYdi.

izmir Dersim Dernekleri (Aktepe Tunceliler
Derneöi, Bornovo Dersimliler Derne!i Menemen
Dersimliler / Tunceliler Derneii, izmir Dersimliler
Derne{i, Norltders Dersimliler Derneii, Bolqovo

Tunceliler Dernegi) olorok orgonize ettitimiz
yürüyüg bosrn ogrklomosrylo sono erdi.

3 Nisan Cunart€si günü Saau19.00'da

iznir Dersirnliler Deme$ olarah

Qigli Belediye{i Konft rans Salorunrla

IGzrm Gündofen'rn ketdrml'la

"Bir Tuurn Sag / Denin'in Ihytp

adft belge.selin gösterinini

Gündofan'a sonrlan somlann anlndan

Dede Sulan'rn

müzik dinletisi ile

etkinliliniz ryq lqqg
i;;-l



Tüm derneklerimizin

Ortak gabasryla bu yrl

| 5. sini gergeklegtirdiäimiz

gelenekel piknilimizde

bir araya gelen halklmrz

davul, zurna ile halaya

dururken Ferhat Tung, lsuwa,

Alaaddin Us ve Baran'rn söylediii
ezgilerle cogkulu anlar yagadrlar.
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ETKINTIKTERIMIZ

degigmedi. De|sim raporlafl
ve kryrm kararlafrnda
öngörülen politikalar en kah
biQimde uygulanmaya
devam e dild i. Ulusal

olug agamasrna getirildi. Bütün ülkenin
en qok gö9 veren ili durumuna
düfü|Üldük.

Bütün bunlar yetersiz gö|ülmü9
olacak ki, haritadan silinmemiz
anlamrna gelen barajlar politikasl
devreye sokuldu. Bu p.ojeyi etnik
temizlik politikalaflnrn en u9 örnegi
olärak görmekteyiz.

Yüz yrllarca kugalma ve tecride
maruz br€krldrk. Ustürnüze sayrsrz
sefer düzenlendi ve her defasrnda tüm
varlrgrmrza el konuld u, yoksul
düSüdldük. On binlerimize kryrldr ve
sürgün yollaflnda, ana kokulu
topraklanmrzrn uzagrnda yitirildi
canlar|mrz,

Ve hiQ kapanmadr kanayan
yatalartmtz. hiQ dinmedi tüm
hücrelerimize kadar igleyen srz,larrmrz.
Hiq dinmedi dille mizde aörtlar ve
kefensiz gitti canlanmrz, kurda ku$a
yem oldu ölülerimiz.

Higbir Sey dindiremeyecek
acrmrzr ve higbir 9ey afettiremeyecek
zulümün sahiplerini. Tek tesellimiz
ellerini halkrmrzrn kanrna bulayanlann

tarihte hak ettikleri
yere konulmalan,
insanl0rn vicdanrnda
mahküm edilmeleri
olacaktr.

4 Mayrs 1937
tarihli ba kan la r
Kurulu kararl
katlimize ferman
olan bir karar olup
bu tarlh halkrmrzrn
mutabakatryla
RO.ZA $AYE (XARA
GUN) olarak ilan
edilmistir. Bu gün
halk olarak ortak
acrmrzr paylagtrÖr.
mrr, yitirdiöimiz
canlaflmtz lCln bircr

-oir 
-Lil]

,.:ätr

'ui

(

Basrna ve kamuoyuna

Bundan yetmig ü9 yrl önce alrnan
bakanlar kurulu karan halkrmrza kargr
i$lenen insanhk sugunun belgesidir.
9öyle ba$lryorbakanlar kurulu karan;

TUNCELI TENKIL
HAREKATINA DAIR BAKANLAR
KURULU KARARI

Bagveka let Kararlar
Müdürlüäü 4 Mayts'1937

Son günlerde Tu nceli'de
vukua gelen hadiselere dair raporlar
4.5.'1937 tarihinde Atatürk ve
Mareqal'in huzurlan ile tetkik ve
mülalaa edllerek aeaördaki sonuca
vanlmrqtrr.

.... Ve srralanryor kararlar Bu
karadada bir halk kesin olarak yok
edilmek ve tarihin karanhk sayfalanna
gömülmek isteniyor. Bu ka€dafln
neticesinde yaganan süre9; on binlerce
insanrmrzrn katledilmesi, süfgün
edilmesi, ailelerin parcalanmasr,
Eocuklanmrzrn gasp edilmesi, bütün
varlrörmrztn yaömalanmasr ve
köylerimizin yakrlmasr geklinde
gergeklegmjStir

Bu belge ve onu önceleyen
digerle.i halkrmrztn yag6mrnda büyük
travmalara yol a9tr. Tedip, tenkil ve
asimilasyon süregleriyle yaga m
hakkrmrz, bütün insani deoederimiz
ayaklar altrna alndr.

Ve dünden bu güne higbir 9ey

mum yaktrörmrz ve tÜm insanlrtl
acrmrzr päylagmaye dav€l 6ttigimiz
birgün oläcaKrr-

Halk olarak devletten bir özür
beklentimiz vardrr. Bu özür ise $amimi
bir dzelestiri ve tarihsel haksrzlklann
telafisi bigiminde gergeklegebilir.

Talebimiz e$it yu laSlrk ve
bunun anayasal güvenceye
kavuqturularak kahcr bang ortamrnrn
yaratrlmasrdrr

Tedip ve tenkilin 9özü m
olmadr0r, sorunlan derinlestirerek
gelecege ta$rdrör agrktrr. Demokratik
aQrlrm söyleminin samimiyet
kazanmasr, diyalog ve uzlaSryla
yürütülmesi, Kürt sorununa daha fazla
insanrmrzrn kuöan edilmemesi gerekir.

Insani, demokratik bir ülke ve
b!nun önkoqulu olan kalcr bir baar$ iQjn

ülkenin tüm sorunlanyla yüzle$me,
diyalog ve uzlasr diyoruz.

Yerelimizde ecil talep16rimh;

Dersim adrnr geri istiyofuz
Seyit Rrza ve arkadaslannrn

merarlan aCrklanmafu, Dersim'e
nakllne izin verilmelidil

Argivler agrlmah, Dersim '1937-
38 sürecinde yagananlar
aerklanmahdrr

Köylerimiz yeniden iskäna
aCrlmalr, ima.edilmelidir

Barajlar projesi derhal iptal
edilmelidir

Siyanürlü altrn galr$malärl
derhal durdurulmalr, madencilik
lisanslafl iptal edilmelidir

Ormanlarrmrza yönellk
tahribata son verilmelidir

Ana dllinde 6öitim esas
atnmahdr.

Hepinjzi saygryla selamlryoruz.

lzMlR oERSIM oERNEKLERI
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