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Ma brx6ri!

lla brxdri!

I'larewo newe dr onca piyarime. Umud6 mawo kr

vengd sar6 ma bo. Sare dezd ma zaf6, jedin6, kem n6ben€. Na

qesa dr xeta sard ma gina. Dugela kr hukme xo ma serewa, ma

dr ndna hure. l,la her kr vame hayiye, zrlm6 xo jednena. Hiris

u heyi ra drme waxtr sukutiye biya. l{a hiris sena kl ma sero

onca mrz u dumano. Wertd krl u adrr derime. Tern u genc6 ma,

ma desta vejiye, taqat ra kewtime. Dewunö ma adrr kerd ver

vdsnay hema, zerd xo lerdr ndbiyo kr nik estd dar u berd ma

ver. Her kr amnon ame, adrr nand Drra vdsnene. l{e homete

veng{ ma hesnena, ne kr zulumkari hebl serm ken6. }|ete ra

qeyret kend kr ghemun6 ma sero bendu vrraz6 re. I'la qesa

fermand mlletd mawo,yd theyr u thu16 hard6 mawo.

Warund ma, kowund ma, ma re kerd6 tomete kr gor

blzu weyi kerime. lsan6 ma hora feqrr bi, nafa kr vdsan mend.

l{iye kr biy6 sebeb€ ma, wazene krgheku destd ma dere. (rturi

kr hirus u heqti dt taye kes bi milis sari blrawund xo berd da

rahmu, wastena ninuna kr onca h6ni bo. ltlet6 ma era iumini

kuyo, jumini qrrkero!

l{a neqiya niyanene ndbena. l4a ki hard6 dewreqi

serderime! Haqa mawa kr serd na hardi dr weliya xo

brramime. l'la kqi re neqiye ndkerda, nun u sola keSi dr kr

grmd ma gino! l'la trma ha;tiye wasta, brrayen wagto. l{d n6

xora kr qewul ndbena brzaniyo klxoverestene haqa mawa.

Bdre hagtiye ronime, her kes jumini dr yar bo. 8616

brrayen bicerime hestird grmu jrwa bo. lia kowu dr, ovawu dr

je vatena xo brfetelime kegi re tomete ndbo. H6fo, hem beme

sebebe jumini, hem theyr u thur6 bdguna ki ma dr tenge

0ncen0.

Ewro dormd xo dl niyademe her ca dl hervo. l|ete ra

rorbaji, hete ra xoverodayisa laru, yd emegdaru. }|er mrlet,

her itiqat ver gureto, amo tdheti biyo ju, verba drsmenun6 xo

vejin6. Xo dr niyademe, bdwayirime. Sard ma biyo axme,

emeg6 xo wo jede awe dr sono. lkmiya ma, zon6 ma, domond

ma, ma desta vejind. l{a qesa niyanene qewul ndhna. Ila xo

bext6 kegi kr nderzeme. [r kr zoneme, saro kr xore wayir

ndvecino, x6rd keli kr cr ndreseno, brn6 lngu dr sono. Qesa

|(rrmanciye esta, "ga kr glnawaro, kardi sero ben6 deyra"l

Urze re xo rer! Hal€ ma hal niyo.Gereke endi hereyi m6kume.

Bfrime ,ju ca, qesey kerime, rawa xo grturi kem{ tever beli

kerime. Endi lngund xo sero vrnderime. |(amiya xore, zon6

xore, rawa xore, domonun6 xore wayiriye brkerime.

Amnon derime, emsere krgenatiya l,'lunzuri dryeme

t6lewe. Krlamun6 xo vame, govende ceme. Beyan keme kr,

wastena ma welat€ xo dl weEiye ramrtena! [hemun6 xo ser dr

bendu niwareme! |(amiya xore hurmet wazeme. [hek6 kr

wazene ma dest dere n6wazem6! l(eso kl kuno wert6 kare

niyaneni noletiya Xrzrricr re amel Riyd dinu verba homete dr

qiyawo, azd xore ki sermo!

Kes bddiyax kr ndmano. Ioneme, roze yena na tenge

qedina. WeEiya xo Welat6 xo dr ebr hagiye ramemd. Hard6 xo

ser je vatena xo fetelime, zon6 xo dr krlamund xo vame. 0nca

jiyar u diyarun6 xo dr yeme pdser, kele xo brrneme, Cem

giredame, uma some... some Axdat, huzurd Pi16 xo Sey

Rrzayi, gulvangd xo am6. . .

Jumini dr yar b6, esq sewdayd welati ze16 xora kem

mekere. Xrzrro l(hal bojiye srma ra bkero. WeEendr brman6.

r;--l
t: l
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l|alkrmrzrn haftzastndan bize aktanlan kesintisiz

bir zulmün tarihiydi. Sayrsrz kez kavruldu yüre!imiz kerbela

acnr öykülerle. Yitirilen e$ere, u(urumlan kutsayan

gelinlere, tarifsiz vah5etle yok edihn gocuklara, bedenini

topnklanmrza kurban sunan lahinlerimize kanadr hep

yürelimiz. Bizimle aynt kaderi paylaEan alactmtra,

ku$anmrza afladr gözlerimiz. 0ysa büyüklerimizin her

duasr tüm insanhk iEindi önce. Sonra kurt kuq iqin ve

sonrasrnda isterlerdi kanatlan altrna almasrnt Hakk'tan,

Xrzrr'dan, o her an ellerinden ahnabilecek olan kuzulannt.

Analanmrz hal hatu sorarken; nastlvnl Sorusuna

hep"Thewabr cigera to mekero" diye cevap verirler. Ama

yakalan hiE kurtulamadr evlat actstndan. Hala yaSryorlar kor

ateg acrlan. ()ykülerimize hep yeni acrlar eklendi. [ocuktuk

ve rulüm öyküleriyh büyüdük. timdi gocuklanmtza bu

öykülere eklenmig yeni acrlan miras brrakabiliyoruz. Oysa

cümle varhk kutsaLmrz bizim. Yagam kutsahmrz.

Ialime biat vermedik, cümle varhfa ikranmrza

bafh kaldrk. Atef i Cem'imide, }|ava'yr Asmeno l(hewe de,

Suyu )(rzuo Khal'da ve Toprair Hardo Dewrelte kutsadrk.

Yaralarrmrz bunun bedelidir ye acrtryorsa da cantmtzt,

ruhumuru yüce krlandtr.

Iapmtyoruz acrlara bilinsin. Ya5amr, varltit ve

insanrseviyoruz bilinsin. Iüm renkleriyle seviyoruz

dünyayr bir kez daha duyuhun. Ve bilinsin rengimizi

seviyoruz. Topraklarrmtzt seviyoruz. Ye terk etmeyeceliz bu

sevdayr, rulme tapanlar duysun!

Kutsallanmrza nldrnhyor. Ocaklanmrz söndürü-

lüyor. Düzgün Baba'mtz da artrk lemah yürünemiyor, 1|akk

[em'e gafnlamryor. Biliyoruz ki o Insanr lhmil'de görünür

göze. Ve biliriz Insant kmil'in Hakka durdufiunu, zalim

olamayaca[rnr, zulme biat vermeyece[ini ve cümle varlt[a

kardeg oldu[unu.

ve DAYANI$MA DERNEGI

Sulanmrza saldrnyorlar, barajlarla. Toprafrmrza

raldrrryorlar lanetli altrn ocaklarryla. Gökyüzüne

saldrnyorlar rehir sagan bacalanyla. Ve ziyaretgahlanmrzda

kutsalAtey saldrnyorlar Hakk'a, varlt[a düqman olanlar.

Bu yrlda ilan ettiler ormanlara kryrlacafrnr. Belki

gu an bir yerlerden dumanlar yükseliyordur. Bu ormanlann

hepimizin ortak deferi oldu[u, kardeg oldugumur ve artrk

banqmamrz, birbirimire krymamamtz gerektifini belirten

agrklamalar da yaprhyordur. Ve biliyoruz ki bu sesler her

zaman ki gibi duyulmuyordur. Umutsurluk öfkeye brnkryor

yerini. Güglü olansa hep daha gok, daha etkili Eiddet

uygulama pqinde. DahagokgenEölüsü mü gözüm olacakl

Oysa istenilen sadece insanca bir yagam. insani

delerlerimire saygr. lakat iyi olaca[rna dair neredeyre en

kügük bir umut yok. liyah gözlüklerin ardrndan hep daha

sert agrklamalar geliyor ve daha gok insanrn grfh[r

yükseliyor. AteE ülkenin dört yanrna düqüyor. Ama en gok biri

yakryor. Ekonomik kaygrlarla yaprldrfrna inanmadtftmtz

barajlar rsrarla gündemde tutuluyor. En son ise Pülümür

vadisine kurulmasr planlanan barajrn ihaleli yaprldt. Bir

halkrn yok edilmesini bir di[eri nasrl sindirebilir iginel l{mtl

kabulhnebiliriz bunu? llasrl sevebiliriz sonrasrnda bir

birimizi?

Ve bin dört yür korucu kadrosu grktr "istihdam"

paketinden. Yani eli silahh ve üretici olmayan insanlar. |(tsa

süre sonra provokasyonlar olacak ve insanlartmtz arastnda

kahcr düEmanhklar yaratrlacakttr. Bu durumu tuzak olarak

de[erlendiriyor ve halkrmtza urak durma gafnsrnda

bulunuyoruz. l|er yyimiz gakndr, gasp edildi bizden. timdi
ise tarihimiz boyunca saytstz insantmtzrn afrr bedeller

pahasrna korudufu onurumuzu istiyorlar bizden. Bilinsin ki

bu girkin oyuna ortak olacak herkes, halktmrzrn vicdantnda

sonsuza dek lanetli olacaktrr. Biliyorur ki otuz yedi-sekizin
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kelle avcrlarr hep lanetle an lllr hala.

0n yrllardrr kesintisiz bir liddet ortamrnda

ya$yoruz. Yoksul ve zayrf düEürüldük. l|er yerden hücum

ediliyor üstümüze. Dini gericilik pengelerini toprafrmrza

gegirme peginde. Iüm tarihimiz boyunca pqimizde krhgla

dolaSanlar, sadece kirli paralanna güvenerek insan derleme

gabasrndalar. Yetmedi Hnstiyan misyonerlerde fark etti zayrf

dü1ürüldüiümüzü. 0nlarda para gücüyle satrn almaya

geldiler Alevileri. 0nlarda kolay lokma olarak segtiler bizi.

Her iki girilimi de ahlaksrzca ve saldrn olarak kabul

ediyoruz. l(imseye ka4l defiliz fakat asimilasyon amagh her

girilimi reddediyoruz. Halkrmrzrn felselesi tarihseldir,

derinliklidir, günceldir, ihtiyaqlanmrza cevap olabilecek

kapsamhhktadrr. Bize dayatrlmaya Eahylan higbir inang ya

da kimlife ihtiyacrmrz yoktur. |(endinivar etmek iqin bizi yok

etmeye hig kimsenin hakkr yoktuf. Diyoruz ki her kimlifin
gabasr demokratik bir ülke yaratma yönünde olmahdrr.

}|erkesin güvencesiözgür ve demokratik bir ülkedir.

Büyük gügler tüm bölgede hakimiyet gabasrndalar.

Dört bir yanrmrzda gegitli bigimlere bürünmüq ravaElar

sürüyor. Ulke igerisinde l(ürt düEmanhir temelinde

trrmandrnlan. faEizm, yönünü tüm demokratik gevrelere

yöneltiyor. Univenitelerde faSist saldrrganlar öfrenci

kurgunluyor. Askeri darbe giriSimleri deEifre oluyor. ülke

igerisinde devlete hakim güElerin bilek güregi yalanrl0r.

Daha dolrusu uluslar.arasr güglerin bölgeye yönelik

politikalan larpqryor. lgeride ekonomik ve demokratik

sorunlar gittikge derinleqiyor. (ürt sorunundan kaynakh

Eatrqmalar gittikge 5iddetleniyor. Süreq gittikqe daha zorlu

bir hale geliyor. Tüm ülkede en örgütlü olanlar ise, devlet

dertefinde semiren gerici ve lagist gevrelerdir. larallar
arasrnda gittikg sertleEen gatrqmalann igerisinde örgütsüz

ve pargalrhk arz eden tek topluluk durumundayrz.

Potansiyelemizi kucaklayan ve tarihsel minsrmrza denk

dügn bir örgütlülügümüz yok. Bu durum iayunmairz

kalmamrza yol agmakta, üstümüze yönelen güqleri ise

cüretkar krlmaktadtr. lge en balta dilimiz ve anlam

dünyamrrr oluyuran inang kimlifimiz, yani tün insani

deferlerimiz tüketilmek üzeredir. Yadilerimize kurulmak

istenen barajlar tüm gelecefimizi yok edecektir. l(apsamh ve

derinlikli bir durum deferlendirmesiyle grkr5 yolu bulmak

zorundayrz. (ünkü hali hazrrda ki duru;umuz bizi pa4ah

krlmakta, bütünümüzü kapsamayamamakta, dönemsel

ihtiyaglanmrza cevap olamamaktadrr. l(endimizi gelecefe

tairmak istiyorsak kendi ayaklanmrz üzerinde durmamrz,

önceliklerimiil belirlememiz ve bu hedeflerimin denk dü5en

kurumlanmrzr yaratmamtz gerekmektedir.

l'lunzur l(ültür ve Do[a festivalinde bir kez daha

bulularagrz. Bu buluEma; insani demokratik haklanmrzr ve

yerelde yatanan gevre sorunlarrnr dillendirecefimiz bir

platform olacaktrr. Bu bulugma güphesiz ki bizleri mutlu

krlacaktrr. Topraklarrmrza, artrk yerinde yeller esiyor olsa da

evlerimizin köylerimizin kurulu oldufu alanlara gidece!iz.

Uzun yrllardrr ziyaret edemediIimiz atalarrmrrrn

mezarlarrnr ziyaret edecefiz. l(utsal mekanlanmrzda birer

"grla" yakacafrz. Gelemeyenlerin ise görü kulafirtüm hafta

daha da bir topraklannda olacak, yüre[i orada atacak. Bu

deferli buluqma toplumsal bilingaltrmrza katkr runacak.

Biliyoruz ki daha önce görüp dillendirdiiimiz kimi

eksiklikler de olacak. Bu deferli bulugmada hizmeti olan her

bireyimize qükranlarrmrzr iletiyoruz. Iakat sürekli

tekrarlanan hatalan hakkrmrz olmadrfrnr da belirtmek

istiyoruz. 8u buluEmaya yaktltr ve igeriii yerel afrrhkh

0rganizasyonlar yagamak insanrmrzrn ve dostlanmrzrn

hakkrdrr. 0n binlerin bizce kutsal olan bu yürüyü5ünü

selamhyoruz..

Okuyucuya bir agrklamayr da zaruri görüyoruz.

Dersim dergisinin sayfalan Dersim'e dair sözü olan herkese

-E-
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agrktrr. Sorunlarrmtzt ve gözüm önerilerini dile getiren,

kültürel deterlerimizi, tarihimizi konu alan Eahlmalar

say{alanmrzda yer bulabilir. Tarihimizi konu alan yazrh

belgeler ne yazrk ki oldukEa stntrlt. Daha Eok dtlandan

birilerinin gezi, inceleme ve antlanndan olupn slnrrlt

yazrlardrr bunlar. Derlim'linin kendi tarihi ve sorunlartna

dair merakt biraz yenidir. Srnrrh bilgi ve belge üzerinden

tarihini öfrenmeye galqryor. Bu yüzden kimi hatalrve eksik,

bazen de zorlamah tespitler görebiliyoruz. Iakat

Dersim'linin kendini tantma gabasrna girmesi olumlu bir

gelilmedir. Geleneksel insanrmtr kendi deferleri ve tarihsel

duruluyla yaqadr. Cumhuriyet !0nrasr kuSaklar ise

tarihlerinden ve insani deferlerinden bir kopanlty

yaladrlar. Yakrn zamana kadar da bir silkinil yalamadrlar.

5on on yrllarda ise bir arayrq ve kendine dönü1efilimiyayyor

Dersim'li. Gergi bu gaba dönemin ihtiyaglanna avap

olmaktan urakttr ama anlamlt ve deferlidir. 0nümüzde ki

yrllar bize,daha kapsamh ve akademik EaIlmalarr

sunacaknr. Her Denim'li; kendi halkrnrn da diler halklar

gibi "uzun bir tarihsel sürerin" ürünÜ oldufiunu

unutmamahdrr. Tüm tarihi boyunca inang kimlifi üzerinden

verdili mücadelenin sonuna kadar siyasal bir mücadele

oldu[unu, yeryüzü düzenini belirleme gabasr oldufunu

bilmelidir. Ye bu özgün tarihin, felsefik miravnln onur verici

oldu[unu bilince grkarmahdrr. |(endimizi kimsenin kargtstna

koymuyoruz. l(endimizi anlatmaya, gasp edilen

defierlerimizi bulmaya ve korumaya Eahyyoruz. Diier

kimliklere layrk gördü[ümüz saygryr, özgürlü[ü kendimize

de layrk görüyoruz. lsrarct olacaftmtz yaklaym sadece bu

olup fazlasr defildir.

Dergimizin safalaflnda tarih, srnrf,

ulus, kültürel v.b. konularl i;leyen yazrlar

yazarlannrn görügleridir. Bir gok hata ve

eksik tespitler taglmalarr mümkündür. Bir

kez daha belirtelim, halkmrza dair il niyetli
her gaba delerlidir fakat eleEtirilemez de

defildir. Okuyucu gegitli konularda kaleme

ahnan yaztlara her zaman elestirel
yaklagabilmelidit Dostlanmlz ise yaEad{r
mrz süreci anlayabilmeli, suglayrcr yaklagrm-

lar igerisine girmemelidin Hatrrlatallm;

bizleri size, sizi bire dost krlan zemin, esas

olarak "tarihsel miraslmndtr" ve bizden

gahnandrr. Bizim yapmaya gahEtrflmrz ise

sadece bu mirast kurtarabilme gabasldtr.

|(imli[imiz anlamrna gelen deferler ristemimizin

ve bütün dofamrr|n t0pyekün bir tehdit altrnda olmasr bizler

agrsrndan yerellelmeyi zorunlu kllmaktadrr. Bu dönemsel

ihtiyaglanmrzrn gere[idir. Bu yaklaym ise dostlartmrzdan

kopuE defil, onlarla dolal ve demokratik bir zeminde daha

sa!lrkll bir buluqma anlamrna gelmektedir.

Bu saytmtr Denim l)ernekleri tederasyonu adtna

hazrrlanmrgrr. Gelecek sayrlanmtztn tüm bilelenlerimizin

katkr ve sahiplenmesiyle grkmastnr arzu ediyoruz. Bu

sahiplenme daha igerikli ve gü51ü sunumlara olanak

verecektir.

0zgürve mutlu yalam umuduyla. . .

- 
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TO.YILINDA BIR TABUYA DOKUNMAK

DERSiM Miilewekiti
$erafettin Halis,

"38 Dersim Katliamt"
strasrnda onbinlerca

insanrn öldürüldü!ü ve
toplu mezarlara

gömüldüiünü belirerek
bunlann

bulunmasrnt istedi.

Halis, Dersim'deki direnigin öncülerinden
Seyit fuza ve arkadaglarrnrn da kemiklerinin toplu
mezadarda olabileceiini söyleyerek, o döneme ait
arlivlerin agrklanmasr gerektiEini söyledi. DTp
Milletvekili gerafettin Halis, Dersim'de 1937-38
yrllannda "Dersim isyanr" diye adlandlnlan olaylarda
hala bilinmeyen birqok nokta oldulunu belirterek,
bu olaylarrn günr5tirna Erkarrlmasl igin gizli argivlerin
agrlmasrnr istedi. Bu dönemde 30'a yakrn akrabasrnr
kaybeden ve kendisi de gocukken sürgüne
gönderilenler arasrnda olan Halis, öldürülenlerin
gogunun mezar yerlerinin bilinmedilini ve bazr
yerlerde de toplu mezarlar oldulunu söyledi. Halis,
bu mezarlarrn agrlmasrnr Meclis gündemine
getireceEini aErkladr. Dersim halkrnrn toplu
mezarlann yerini bildiiini belirten DTP Millewekili,
" | 937-38 ylllannda ölen insanlann sayrsr l0 binlerle
ifade edilmektedir. Bunlarrn golunun mezarr
olmadrir gibi srnrrh da olsa belirli yerlerde toplu
mezarlar var. Bu toplu mezarlarrn nerede oldulunu
halk biliyor. Aradan 7 | yrl gegmesine ralmen bu
durumla ilgili argivler halasakh tutulmaktadrr "dedi.

Yine o dönemdeki olaylarrn tedip've 'tenkil,
olarak adlandtrrldttrnr anrmsatan Halis, sözlük

anlamrna göre; 'tedip', uslandrrma, yola getirme,
terbiye etme, 'tenkil' ise uzakla5trrma, herkese örnek
olacak bir cezaverme ve dügman ve zararlr kimseleri
topluca ortadan kaldrrmasr olarak agrklandrlrnr
belinerek, "bu adlandlrmanrn bir kryrm oldufu, bir
soykrrrma tekabül edip etmedifi de ciddi bir kulku
dahilindedir" dedi-

Seyit Rrza'nrn mezan nerede?

DTP'li Halis, öncelikle o dönemde Bakanlar
Kurulu kararryla idam edilen Seyit Rrza ve
arkadaElannrn mezar yerlerinin nerede oldulunu
ölrenmek istediäini belirterek, "buradaki toplu
mezarlann agrlarak öncelikle, bunlar arasrnda Seyit
fuza ve adamlannrn olup olmadrlr ortaya grkarrlmal.
Ardrndan da, döneme iliEkin argivler agrlmal" dedi.
Halis, bunun igin Meclis'te eelitli giriEimlerde
bulunacallnr agrkladr. Halis, o dönemdeki argivlerin
agria grkarrlmasr iEin yasa teklifi hazrrladrlrnr, toplu
mezarlan agtrrmak iEin de yine yasal olarak ne
yapabileceklerini ara5trrdrklannr söyledi.

KAYNAK:DiHÄ
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Dersim Halkrndan da Bir gün 0zür dilenecek mi?

Kanada'dan yerlilere tarihi özür
vustralya hükümetinin yerli Aborijin
halkrndan özür dilemesinden sonra Kanada

a;bakanr Stephen Harpar da, ailelerinden

koparrlarak, asimilasyon amacryla devletin kurduiu
Hristiyan okullartna zorla gönderilen yerli
Kanadahlardan ve ailelerinden resmen özür diledi.

Harper, mecliste düzenlenen törende, yerli halktn

Eocuklarrna yönelik uygulamanrn Kanada tarihinde

üzücü bir safa oldulunu belirterek, "hükümet,

gimdi yerli Eocuklann eiitim politikastntn son

derece olumsuz ve bu politikanrn gok uzun etkileri

oldulunu kabul etmektedir. Kanada hükümeti'

samimiyetle özür diler ve bu ülkenin yerli halkrndan

bu büyük haksrzhklardan dolayr af diler. Ozür

diliyoruz." demigti. Kilise okulunda yaladtlr taciz ve

kötü muameleyi kamuoyuna yansltan ilk kiSilerden

olan yerli lideri Phil Fontaine de geleneksel

kryafetiyle katrldrir törende, bu tarihi özrün,

yerlilerle Kanada'ntn geri kalanr araslnda yeni bir
iligkinin ba5langrcr olduiunu ve bunu somut

önlemlerin izlemesini umduklarlnl kaydetti.

Kanada'da l9.yy'dan 1970'lere kadar

sürdürülen uygulama dahilinde 150 bin yerli gocuk

ailesinden altnarak Hristiyan okullarrna gönderilmig-

ti. Bu okullann büyük bir krsmr 1970'lerde

kapatrlmrgtt ama bazt okullar 1990'lara kadar agrk

kalmrqtr.Bu okullardaki öirencilerin golu ana

dillerini konultuklarr igin dövülmüE, anne

babalarryla ve kühürleriyle iligkileri koparrlmtgtt.

Okullarda yaganan fiziksel ve cinsel tacizin tanlklarl

ortaya Erkrnca 1980- 1990'larda okullart yöneten

kiliseler özür dilemigti. BBC/AÄy'AP

r-;-_l
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"DERSiM'il nin ANANIN vA$ADIKIARI"

l\ ünya'nrn bir Eok
I fyerinde kadrnlar,
I/ an ne ler gününü

mutlu bir gekilde kutlarken,
Dersimli Zeynep an ne
yürelinde ki büyük acrlarla
anneler gününe giriyor. EEi

Hasan QiEek 1994 yünda
askerler tarafrndan öldürül-
dükten sonra yakrlan ve adr

kayrp hanesine yaz tlan
Zeynep Qigek'in bir ollu da
2002 yrhnda Hozat'ta patla-
yan bomba ile sakat kaldr-
Zeynep ananrn acrstna geQti-

iimiz yrl oilu Rrza Qiqek'in askerler taraflndan tamn-
drktan sonra'terörist' ilan edilmesiyle kat be kat afttl.
Zeynep anne qimdi yoksul evinde yoksul ya5antrsrnrn
iEinde yarah oilu Rrza Qigek'le, anneler gününü
geEirecek.

Bugün anneler günü, mayts ayrnrn ikinci
pazarr. Bir Eok anne savaqrn olmadrlr bir ortamda
gocuklarrna sarrlacak, banErn zevkini, tadrnr grkaracak
belki. Birlikte eglenecekler, birlikte gülecekler, sarrlp
koklagacaklar. Savag colrafyasrna dönüqen Türkiye-
'de ya5anan her ölüm, peqinde büyük acrlarr brrakryor.
Anneler günü belki bütün anneler i€in büyük sevinG-
lerin yalandrll bir gün olacak, ama bölgede bu müm-
kün mü? Hangi anne var ki yüreline acr düqmemig,
yalnrzlr!rn, kaybetmenin, garesizlilin acrslnr
yaSamamrS?

BiR YÜREöE BU I(ADAR AcI
SIGAR MI?

Dersim'li Zeynep annenin yagadrlr acrlarr
duyunca, 'bir insanln yüreii bu kadar aclyr' kaldrrrr mr
diye düqünmemek elde deiil. Her ahgtrlrmrz ölüm,
yaralanma olaylan, kayp insanlar o kadar
srradanlaEtlir bir coirafya da bu kadar acr
insanlarrn yürefine sr!ryor, srf,drrlyor,

yagamantn qaresi bu acrlarr yüreiine kabul
etmek. Bafka garesi yok, yagamanln.

EgiNi öLDüRüq crseoirui oe
YAKTILAR

Zeynep Qigek, daha 58 yagrnr yeni geqmi$.
Zeynep anne, Hozatln Boydag Köyü'nde evlerin
yakrldrfr, insanlarrn katledildili bir dönemde hayat
arkada5r yanrndan askerler tarafrndan ahnryor ve bir
daha dönmüyor. Askerlerin defalarca evlerini
bo5altmalarr igin baskr yaptrlr günlerde, tam evini
ta;rmak igin hazrrlandrlr bir günde meydana geliyor.
Zeynep anne, ya5ananlarr göyle anlatryor: ,,1994,te

Hayrim 3 yaglndaydr. Atrmrz sahnmrg, au gelrmer
igin gidiyordu. Köyde kimse kalmamrg, bizde göE
etmeye haztrlantyorduk. Bana dedi, gel davarrn
önüne atrgetirem bizde gidek. Aynl anda askergeldi,
aldryanrmdan. Ben geldim davarr alrhn iEine koydum,
oradan ses geldi. Bir tepenin üstündeydi. fuker, bize
yol göster dedi. Dedi ki, amca biz yol bilmiyoruz bize
yol göster dediler. Dedi ki, teyzecilim sen geri dön,
bende arkalanndan gidince. Teyze sen dön dedi. Ben
dedim kurban olam benim kimsem yoktur, kügük
oilum var yanrmda, onu nereye götürüyorsunuz.
Teyze bize yol göstersin geri dönsün dedi. Ben de

f--;--l
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davan topladtm köyün karErsrna getirdim, 3 kere

tüfek sesi geldi. Bakrm asker hep geldi köyün

yukanstnda toplandr. Oldu sabah asker bizim evi

sardr, bir tane yine asker kaptntn önünde durmug'

Dedim asker abi, Hasan Qigek'i aldtlar ne yaPtrlar'

Ama o asker aflyor, dedi ki 'tefzeciäim komutantn

yanrnagit'.

GER|YE ELBisELERi vE YANMI$
KEM|KLER|I(ALDI

Askerin gitmesinin ardrndan 3 yagtndaki

olluyla daln baSrnda evinde tek baSrna kaldrirnt

anlatryor Zeynep ve ekliyor, "Kimse bana sahiP

grkmadr." Köyde 3 yagrnda ki oiluyla yalnrz bagrna

kd- Z"yn"p 
"nne, 

20 gün sonra Hozat'agidebiliyor'

Büyük olluyla birlikte tekrar e$inin cesedini aramaya

koyulan Zeynep anne, "Götürüldütü zaman 3 tane

tüiek sesi geldi. Gittik ölüsünü yakmrElar,

öldürmügler ölüsünÜ de yakmrElar. Ben i;liiini aldtm

Setirem savcrya verem. Mermi bir de aldtk'

onu okula yazdtnr. Ancak Hayri'nin ne parast vardtr,

nede okula götürecek bir defterive kalemi' Yne aynr

$ekilde yoksul olan arkadaSlanyla kafa kafaya verip,

'demir toplayrp' satarak kazandlklart parayla

kendilerine defter almaya karar verirler. Ama bu

büyük bir felakete yol aear. 26 Ekim 2002 tarihinde

askeriyeye ait atrE poligonu civarrnda hurdademirleri

toplayan Hayri ile arkadaElarr bulduklarr patlayct

maddenin infilak etmesi sonucunda ailr yaralantrlar'

Olayda Hayri'nin 3 arkadaSr hayatrnr kaybederken,

Hayri ise artrk eski ya5amtna dönemez' Zeynep anne,

olay gününü gok iyi hatrrhyor. "Benim kügük oilum

Hayri'/e buraya geldik, maddi durumuzun Peri$andr'

O tarafa gitmiE klrlntl toPlaylp getirsin ki kendisine

defter alsrn. 15-16 yagrnda okula verdim, defter

kalemi yoktu. Kimse bize yardrm yapmryordu' Gidip

getiriyorlar ama bilmiyorlar ki bombadlr' Getiriyorlar

indirdi!'i yerde patlryor. Evdeydim bir ses geldi' Ben

dedim ne olmuE, bende kostum Sittim' Dediler ki;

Hayrim ölmüE. Ben önce dedim hakkat o da ölmüE'

Ben yine dengemi kaybetmiStim. Oilum baygtndt

kanlar iginde' 3 aY HaYrim

KöYden aYrr lm ak
zorunda kalan Zeynep anne, Hozat'a yerleEti'

Qocuklarrnrn yanrna gidip geldi, lstanbul'a' Zeynep

anne, Hozatta kügük ollu Hayri ile birlikte yine

ya5am mücadelesi vermeye baSladr. Köhne bir ev

tutan ZeyneP anne ollu Hayri'yr okutmak ister ve

2007 yrhnrn )'azrnr Hozatta gegiren Rrza, annesine

krghk odun toplamak iEin köye doiru dayrsrnrn oilu

Bülent Karaug'la yola koyulur. Ormanda askerlerin

aEtrlr ateq Bülent'in ya{amlnln sonaermesine Rtza'nln

aa Oltimte pen€elesmesine neden oldu Acl üstüne

yat<mrylar. Ben tglifini aldm

bir de oldrk. Yalmurluk

yanndo osil,Ydt, getirdik

sovc,Ya verdik Orodo ben

KügÜKoöLU dengemi koybetmigim,

oftumdo boyilü öYle bobostnt

görünce"

Yalmurluk Yanrnda asrlYdr,

getirdik savoya verdik. Orada

ben dengemi kaYbetmigim'

ollumda bayrldr öYle babastnt

görünce" diyerek Yagadrklannt
anlattr. Ktyafetlerinden egini

tanrdt ZeyneP anne, geriye

kalan kemikleri SetiriP bir
mezara koYdular, ama
resmiyette Hasan Qigek halen

kayrp görünüYor. Devlet
infazr hiE bir zaman kabul

etmedi.

PATI-AYAN
BOMBAYLASAI(AT

KALDI

öldürmügler ölüsünü de

getirem sovcrya vercm. Mermi

-E-

Bunca act ya5ayan ve sefale-

ün de yapmlnl zorlagtrrdrlr
Zeynep anne, Yagadrär tüm bu

acrlann üstüne birde oilu
Rrza'nrn actsr eklendi. fuza

Ei€ek'i hePimiz askerler
taraftndan vurulduiu ve
hemen 'terörist' ilan edildiii
igin yakrndan tanlyoruz' Ama

Rrza'nrn annesi ZeYneP anne-

nin yaEadrklarr ise oldukp
büyük traiediyi andtrtYor.
Zeynep anne, Hozatta fakir
bir yagamr sürdürürken Yaz

tatilinde yanrna ollu Rrzagelir.

"GötürütdüEü z(tman 3 tane llli ß"tä""1i*".l]ffl
tüfek sesi geldi. Gittik ilaElarr hep biz Malatva'dan

ötüsünü yokm'stor. :::i:ii5,i"f:'k 
vasad':i':



acr ya{ayan Zeynep anne, oälu fuza'ntn daaynt kaderi
ya:amastyla tekrar yrkrhr. Haberin kendisine
gelmesiyle bayrldrlrnr belirten Zeynep anne, ,'Ben

Hozat'ta yayladaydrm. Haber geldilinde bayrlmrElm.
Arabaya koydular. Zannediyorum Rrza da ölmüs.
Orada tansiyonum qrktr" dedi. Oglunun yagadrlrnr
öirendiiinde büyük seving ya5adrlrnr belirten
Zeynep anne, ollunun hastanede gegirdili günlerde
dahi yanrna dolru düzgün gidememig. parasl
olmadlir igin ollunun durumunu ölrenmek igin
hastaneye bile gidemeyen Zeynep annenin durumu,
oilu Rrza'nrn tutuklanrp 'terörist' ilan edilmesiyle de
deiigmedi.

GOCERi
J

KOMSUSUNDAN ALDröt BORC
PARAYI.AOöLUNUN
ziYARETiNE GiTTi...

Dersim'deyken ollunu 2 haftada bir
kom$usundan ald(r borg paray yol parasr yaparak
ziyaret eden Zeynep anne, Rrza Malatya'ya
götürülünce daha da zor durumlar yagadr. Ojlu
Malatya'da kaldrlr süre igerisinde ancak 3 fez
ziyarethe gidebilen Zeynep annenin tek isteÄi olluna
sahip grkrlmasr.

Hozat'rn dar sokaklarrndan gegilerek gidilen
drEarrdan dahi harabe bir köyeviniandlran 2 katl evin
daracrk tahta merd iven lerin i ttrmanarak
gestiEimizde yine dwarlan toprakla slvaft bir evde
yagryor Zeynep anne. 2 ayda bir ballanan 70 yTL
yardrm parastnt alyor, 60 yTl,sini kiraya veriyor,
geriye kalanla da 2 ay geginmek zorunda. Bazen kz
kardegi bazen gocuklarr kügük miktarlarda yardrm
etsede kendisine, Zeynep annenin yükü $im;i daha
d^ aEtr. Zeynep anne, boyalan aglnmr5 alaEtan
gerEevesi olan pencereli, Hz. Ali'nin kocaman
resminin asrft olduiu evinde ollu Rrza ile birlikte bir
süre daha yagayacak. "Biz devletin kaprsrna gitmedik"
diyen Zeynep annenin yagadrlr hüzün, yüzünde ki
gizgilere yansrmlE. Zeynep anne, anneler gününü
yürelinde ki büyük acrlara ralmen yaral oglu Rrza ile
birlikte kutlayacak.

tGynak ANF NEWS AGENCy

ez endi gogeriyo
na ond6ra dinahge de
kaa Eeri h6n leriv
koti roniEi xam xegim
mr ser6 w:rxto khanra ju prren
grnun6 olaiun6 omr6 xore
waxt bi tamam
oncin son ie meyman6 sewe
kes veng medo mr drmera
ra n6 c6ren
raune isizude qrlafet6 mr
ben vindi son je astare sodrri
je pelg6 ver6 vayi
je qanqola ser6 uwe
endi goseriyo ez
lawka kowu cencenia mr cena bena
zer6 mr wes niyo sewa usari
grla ro6 mr endi n6 v6sena
ne vreniya mrde xan6 aseno

ne mr drma gileciye
raa xo de ez tek u teyna
mt Stmde n6 mend kelepur6 dina
gogeriyo ez b6 zon b6 welat
b6 war b6 wurt h6n tev6ra
srlxetiya olaxu de h6n iais
h6n b6 tirrar
h6n xora b6zar

Cond goqed v6rdi gi mara
qer6nia serd u germ ride
her iu iu sewda drmera
ten6 hrärn tend pezmun ten6 gunekar
v6rdi ra gi t6de je qelf6 suqehngu
xe;ral u diyaxune ma sera
nrka kam zoneno kotiye
inera qe kes peyser ra n6 cera
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Bütün

topluluklorda

dr$,v ve

dökümontasyon

hoyati bir öneme

sohiptir. Hig

obarüstz denebilir

ki orgiv ve

dökümontasyon

bir toplumun

kolfektiv
belletidir. Bu

EohEmolort
yoPomam,t

toplumlonn

belleii, yogoyon

kugoUonn

deneyimleri ve

kulaktan kulo{o

gelen bölük-

( ( fewraä ma Qem6 Crbö Kheii ki

merd", 'l\li BabaÖAP Dil ki merd",
"Tosö Qemer ki merd" aldrirm her

ölüm haberine ailarrm. O, dostuna

dost, mert Dersim Kartallarrntn bir bir

yok olup gitmelerine ailanm. Ama daha

gok da Krrmanciye'nin bize hatlralarl

olan bu kugairn actlannln, sevinglerinin

ve taErdrklan kültürün tam olarak kayt

altrna alrnmadan bize veda etmelerine

aflarrm. Ölen her Ktrmanciye emaneti

kaybolan Dersim tarihidir'

Bütün toPluluklarda arliv ve

dökümantasyon haYati bir öneme

sahiptir. Hig abanrsrz denebilir ki argiv

ve dökümantasYon bir toPlumun

kollektiv bellefidir. Bu gahgmalarr

yapamamtg toplumlarrn belleii, yaEayan

kugaklarrn deneyimleri ve kulaktan

kulala gelen bölÜk-pörgük bilgilerle

srnrrhdrr. Yne biliyoruz ki bir toplumun

belleli ne kadar zengin ve derin ise o

toplum o kadargüglÜ ve sailrkftdlr.

Herkes etraflna daha dikkatli

gözlerle baktrlrnda nelerin bir daha geri

gelmemek üzere kaybolup gittilini
görecektir.

Size bilemeden bundan onYll

sonra "KtrmanciYe'Yi Yaqamlg, 38

katliamrnr yaSamrE bir tek canlt tantk

bulup konuEun" dense, bulabilecek

misiniz? Kültürümüzü ve tarihimizi
yagamlarr ile bizlere kadar ta$lyan

Krrmanciye'nin bu son kuEait göz göre

göre kaybolup gidiyor ve biz fazlaca bir

gey yapmadan öYlece onlarr edebi

ikametgahlanna ta€lyoruz' Kaybolup

giden yanhzca bir kugak delil, bir tarih

onlarlan beraber kaybolup gidiyor.

-E-

pörgükbilgilerle

s|nffldr. Yine

biliyoruz ki bir

toplumun bellefli

ne kadot zengin

ve derin ise o

toplum o kodar

güElü ve

Dersimlilerde "Proie" modast

var bu aralar, pekEok kigi ve kurum

"projeler" ile dola5ryor' Hig kugku yok ki

bunlar iyiniyetli ve yararhdrr. Ancak her

toplumun ihtiya€larlnln bir aciliyet

srralamast olmalrdrr. Kanrmca bugün

Dersim'in en acil sorunu arSiv

EahEmastdrr. 38de l0 yaSrnda olan bir

gocuk gimdi 80 yagrnda. Zamana kargt

amanstz bir yartg halindeyiz' HiE zaman

kaybetmeden gahgmalara ba5lamalryz.

Bu EalEmalar sistemli ve profesyonel

olmak zorundadtr. Yartn Eok geq

olacak... Bundan on ytl sonra milyonlar

da harcasantz konuEacak bir tek canlt

tanrk bulamayabilirsiniz. Bu sorumluluk

araStrrmaclsryla, tarihgisiyle, iSadamt ve

kurumlarr ile hepimizindir.

Argivleme gahgmalarrnrn Pek-
gok boyutu olacakfir' 38 tanrklarr, eski

klamlar, klamlar, beyitler vb. toplanmast'

38 sürgünleri ve geri dönmeyen yada

dönemeyenlerin tam ve eksikiz tespiti,

38'de evlathk verilen yada yetistirme

yurtlanna verilen gocuklarln tam

listesinin bulunmasl...

Avrupa'da kurulacak bir ar$iv

merkezine ve bu merkezde qah$acak

eäitimli insanlara ihtiyaclmE var' Argiv

Eahgmalarr ile Dersim tarihinin en

azrndan bir ksmtnt yazrh ve görselolarak

güvence alttna al tnmasl sa!lanacaktlr.

Biraz fantazi kurarak söYlersek'

yapacalrmrz argiv Eahqmalarr bundan

yüz yrl sonra dünYaYa gelecek bir

Dersimli rejisöre, tarihgiye, yazara

yeterli materyali sunuP ilham
verebileceke bizler mezarlartmtzda

rahat uyuyabiliriz.soEItudff.



Son olarak Dersim,in Ortak Haftzasrnl
olugtrrmayavarmryrz?

Yoksa "Alzheimer" belirtileri tagryan
toplumumuzu bu hastaftil ile ba5bala ml brrakacafrz.

Dersimliler kendi kültürel zenginliklerini,
inanglanndan aldtklarr hoggörü ve toleranst arfik bir
parEasr olduklarr batl toplumuna anlatmakla
yetinmeyip yazrnsal ve görsel olarak da sunumlar
yapmahdrrlar. 38'de yaganan soykrnmrn bütün
detaylan ile kayt altrna alarak uluslararasr bir boyuta
tälrnmast en önemli adrm olacakrr. Mahkemeye
delillerin maidurlar tarafrndan sunuldu!unu
unutmamak gerekir. Brükel'e, paris'e, Berlin'e
talrnmamt$ Dersim sorununun baSan Eansr yokur.

Dilzcttme: Avra+d Dcrslm Derneftferi Federoryonu
BoEkant Yagor lfuya'nn bb önceki seiyrirrxdo
ytpnlanon "Tolebelerin lullmilatyondotd futü. adh
yoztando olugon basrm hatalanndan doloyr
yflarrmtzdan ve oku anmtzdan özür dllerh.

@ qipQrsrYruzmnrm@

Veciyune bon

Kes gino

Teyna mendo Duzgrn baba

Na rae

Raa Däsrmia brra

Qebero crneno tari

E6 meke

Tici sodrri ra gr mend

Vrl6 xu ra vece Eil6 xu

Qip qesey ke zerrö mr

Ko€ de vore vora

B6kes mend6 bonö ma

Vindi biye mezel€ ma

domani kay nökenö

Q6berö sodrri de

Tu qesey ke zerre mr

Krrmanckiye ra zelal ke destä xo

Lawkö vace Prlemoriye ra

Ni dewrani de

Van6 zon6 xo ra n€berbenä domani

Sahx da Buyer babay

Qip qesey ke zerrä mr
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unzur dizginleniyor, kelePgeleniyor, engel-

leniyor bugünlerde. Barajlarla uysallaStrnl-

mak isteniyor. Dünyadaki nice benzeri 8ibi..'

Dünyada, 1950'lere kadar her on ylda
ortalama 700 kadar barai yaprlrrken, bu sayr 1950'den

sonra hrzla arttt. Barailar yaptlmaya ve tamamlanmaya

bagladrkga da ekik ve zararh bir gey'erin de oldulu
görülmeye ba5ladr. YaEanan sorunlar derinlegip

yaygrnlagtrkga büyük barallarr sorgulayan Eevreler ve

onlann örgütleri de sayca arttr. 1994 ylllnda, Dünya

Bankasr'nrn 50. kurulug ylldönümünde' dünya
barajlanndan etkilenen halkr ve sivil toPlumu temsil

eden baEka 2000'den gok örgüt Manibeli Bildirisi'ni

yaynlayarak, Bankayr, kredilendirdiii barailarla ilgili

olarak tarafstz bir araltrrma yapmak üzere göreve

galrrdr. Banka, 1994'ün sonunda bir ara;ttrma
ballattrlrnr duyurdu ve bu galEma 1996'da tamamlanlp

sonuglan agrklandrltnda bunun biraz elegtirel faklatrml
olsa da bütün olarak Banka ve barai endüstrisinin

yanrnda yer aldrlr ele5tirileri ba5ladr ve Bankala

gergeken tarafsrz bir kurum olulturmäsl i€in baskllar

arttt. 1997 Mart'rnda Brezilya'da, Curtiba'da toplanan

"Barajlardan Etkilenen Halkrn Birinci Uluslararasl

Konferanst" bagrmstz ve tarafsrz bir inceleme igin sesini

yükseltince Dünya Bankaslnrn direnigi zayrfladr ve baraj

endüstrisi, hükümetler ve akademik kuruluglardan 40

kiSil isviEre, Gland'da bir toplantrya Eairrdr. Sonunda

da, "Dünya Barailar Komisyonu" kurulup galtgmalanna

bagladt.

Dünya Barajlar Komisyonu (WCD) 1998'de

Dünya Bankasr (WB) ve Dünya Koruma Birlili (IUCN)

tarafrndan kuruldu. Komisyonun hükümetler, STO'leri,

baral yaprmcr ve illetmeci Sirketleri, akademisyen-

danrSmanlanndan segilmi5 l2 üyesi var. 36 ülkeden 68

üyeli bir de Forum olugturulmuE, 50 hükümet ve

uluslararast ajanstan sallanan kaynaklarla araEttrmalar

yaprlmrl. Qahgmalann kapsamrnda 5 kltadaki 8 büyük

baraila (bu arada bizim ülkemizdeki Aslantal Barair ile)

ilgili derinlemesine incelemeler; 56 ülkedeki 125 büyük

barai isin de krsa incelemeler yaprlmlS. Büyük barailartn

toplumsal, Sevresel, ekonomik ve finansal yanlarr,

barallara segenekler, degi$ik planlama konulan ve

gevresel etki deierlendirme gibi konulan da kapsayan

17 dalda incelemeler yapllmlg' Bu arada dünyantn

deligik bölgelerinde kamuya a€rk 4 toPlantr yapllmls;

ilgilenen kigive kurumlardan 950 katkt altnmtg

Sonunda, 400 sayfalrk "Barailar ve Kalkrnma'

raporu hazlrlanarak yaytnlandr.( l) Bunun
olugturulmasrnda yararlantlan gok sayrdaki genig

kapsaml metin de kamuoyuna agrldt.

I Bulgulara göre, dünyadaki

baraj yaprmr önce 1970'lere kadar

hrzla artmrg; daha sonra htzla dügüqe

gegmiq. 60'h yrllarda 4800 barai; 70'li
yllarda 5500 baraj; 80'li yrllarda4300
baral; ve 90'dan sonra 2000 kadar

baraj yaprlmr!. Bunlar iEin yakla5rk 2

trilyon dolaryatrnm yaPrlmr!.

Simdi, dünyadaki tarlmsal
sulamantn 0630-40 kadarrnrn büyük

barajlarla yaprldrir belirtiliyor.
Dünyadaki elektritin de 96l9'-
barajlardan üretiliyor.

Buna karErlk, barai YaPtmt
iEin bugüne deiin 40-80 milYon

kiginin yerlerinden edildili biliniyor.

Dünvadaki büyük akarsulann

MUNZUR
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Yeroltt suyunun

beslenrnesi de

ktsttlonryor.

Kyt

okiferlerinde

tuzlanmo

hzlanryor.

Borojlorlo

oilugturulon

göller tuilk

sofll$rm do

olumsuz

etkileyebiliyor.

Barojlorlo

birlike yoygn

solgn

hostoltHor

gtkobiliyor.

Schlstosomioss

is, srtmo, yb

hostahUor en

yoygnlon.

Boroj sularmdo

geliEen

cyonobacterile

rin de bofursak

konserine yol

agtEt

9660 kadarrnrn bugüne delin barallarla
kesintiye uEratrldrlr ve bu gekilde ekolojik
dengenin olumsuz etkilendiäi bildiriliyor.
Dünyada büyük barajlarla suranan
topraklann 9620'sinde tuzlanma ve
goraklagma o ld uiu anlagrlryor.
Türkmenistan'da, bu 9680. Özbekistan'da,
9660. Dünyayüzündekitatl suyun 965'inin
büyük baraj göllerinden buharlaStrlr
hesaplan ryor.

Dünyadaki küresel rsrnmaya
neden olan seragazlannrn 9628'e varan bir
bölümünün barai göllerinden türedili
hesaplanryor. Su ahrnda kalan bitkiler ve
topraktan COZ ve metan salrntyor,
atmosfere. Bu salgt, barairn ömrü boyunca
sürüyor. Toplam gaz saftmr, egdeler
m iktarda enerji üreten kömür
santrallarrndakinden fazla olabiliyor.
Bazrlannda l0 kata kadar bile glkabiltyor.

Enerii üretmek igin yaprlan
barailann yarrdan Eoiu, 9655'i baglangrEta
öngörülmü$ olandan daha az enerji
üretebiliyor. Tasarlanan kadar ya da daha

Sok üreten 28 büyükbarairn dörtte birinde
de, bu bagan, bunlann tevsi edilmesi ve
böylece daha fazla yatrnm yaprlmasry'a
sailanabilmig. Sulama iEin yaprlan
barailarrn 9670'i konan hedeflere
ulagamamrg. WCD'nin inceledili 52 barajln

tümü hedeflenen- den daha dar alana daha
az su saflayabilmig. Ancak, | 5. yrldan
sonra; üstelik, bunlarrn ancak 9675'i
sulama hedefl erine yaklagabilmiE. WCDIe
göre barai büyüdükge bagansrzhk daha
btiyük oluyor. Barai yaprmcrlan dünyada
besin üretiminin üEte birinin barajlarla
sulanan alanlardan sallandrlrnr söylese de;
WCD, barallann dünya besin üretimine
katkrsrnrn 9612-16 arasrnda oldulunu
hesaplyor.

Kullanma suyu sa!lama
barajlarrnln 9670'i hedeflerine ulagamamrg.
Bunlann dörtte biriise hedeflenenin ancak
yarrsrnr sailayabiliyor. Tagkn önleme
amacr ile yaplan barajlann da insanlarrn
talkrna duyarlrllilnl azaltarak riskleri
arttrrdrir görülmü;. ABD'de | 960- 1985
arasrnda, golu barailarla ilgili olmak üzere,
talkrn önleme yaprlarr igin 38 milyar dolar
harcanmq iken, ylhk ortalama ta€ktn
zararlarrnrn bedeli öncekinin iki kattna
yükselmiS.

incelenen barajlann yarrsr
ba$langqta öngörülenden bir ya da daha

Eok yl gecikilerek tamamlanabilmiE. Biraz
da bu nedenle olmal, incelenen 56 barajrn
sonuClaflna göre büyük bara,lan n
ortalama maliyetleri baE langrgta
öngörülenden ortalama 9656 daha Eok. Bu

onlos,rmr$.
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(oy ile birlikte I
yerinden bopulmok

deler 96 | 80'e kadar grkabiliyor. Orta ve Güney Asya'da

bu, onalama 96108. Dünya Bankastntn destekledili
termik santrallarda ise bu yalnrzca 966'dt r.

Uluslararasr fi nans kurumlartnca desteklenen

20 enerii baraltntn yarrsr ekonomik hedeflerine
ula5amamrE. Bunlardan dokuzunun iEsel geri dönüg

oranr 961O'dan az. Dünya Bankast ve ADB'nin finanse

ettiäi 14 büyük sulama barajrnda bu oran ba;langtgta

9615 hedeflenmigken, sonunda ortalama 9610,5

olabilmiE. Bunun 961O'dan az olmast ise ilkesel olarak,

ekonomik olarak kabul edilmez bulunuyor.

WCD'nin hesaplarrna göre dünya barailarrntn

göl hacimleri siltlenme ile, tortulann birikmesi her yl
960,5-l arasrnda azalyor. Baralrn akrEr yönündeki

sulardaki bahk yaqamr da olumsuz etkileniyor. lrmairn
bogaldrir yerlerdeki den iz ve
haliglerde de balklar zarar görüyor.
Bu canhlargög edemiyor. Dünyadaki
sayrsr 9000'den gok olan tatlr su baltäl

türünün 9620'den goiunun soyu, son

yrllarda tükendi ya da tükenmek
üzere. Su ile taSrnan toprak ve besin

azaldrir iEin tartm toPraklarr da
yeterince beslenemiyor. Deltalar ve
kryrlara yeterli gereg taErnamadrlln-
dan, deniz ktytst kara yönünde
ilerlemeye ba5tyor.

Yeralü suyunun beslenmesi

de kstlanryor. Kryr akiferlerinde
tuzlanma h tzlantyor. Barajlarla
olugturulan göller halk salltltnt da

olumsuz etkileyebiliyor. Barallarla

birlikte yaygrn salgrn hastahklar

Munztr, simdi Pülümür

isteniyor. Buna, yer yer

baElonü do. Ne igin?

Geligmi5 ülkelerin enerji kullanrmrnda da, daha

9650 kadar tasarruf yaprlabileceii hesaplanryor.

Bu karantk tablo barai olgusunun, barai

yaprlarrnrn gereksiz, kendiliklerinden zararlt
oluElanndan kaynaklanmryor. Bunun, uluslararasl kredi

ve yardtm kuruluglarrnrn, büyük yaPtmctlann gtkanna ve

falnrzca o proienin iS ekonomisini; o da, yalnrzcayaptm

ve geri ödeme agamast dönemleri iein 8öz önüne

ahgrndan kaynaklandrf,r aErk. Bu, son yllarda sulama ve

enerji barajlanna deiil, kärh görülen kullanma suyu

sallama barallanna daha kolay kredi bulunmasndan da

anlaErftyor. Örnelin, Asya Kalkrnma Bankasr'nrn 80'lerde
enerii proielerine ayrdrir kaynalrn 9628'i hidroelekrik
sararalaraEiderken bu oran | 990'larda968'e dü9mü9.

Küresellegen kapitalizm azgelismiE ülkeleri aitr
bir özellegtirme Programl
uygulatmaya zorluyor. Bunun
sonucunda elektrik enerjisi üretim ve
datrtrmr da özelleltiriliyor.
$imdilerde, I MW hidroelektrik
enerji igin yaprlan özel yatrrrmla 40

MW termik enerji yatt rt ml
yaplabiliyor.(2)

Büyük barajlar 1950'lerin

Hepsi tqu |'opu.bu baSrndan bu yana Dünya Bankast'nca

ülkede tüketile n elektrik desteklenivor' Banka' bu sektöre
yrlda I milyar dolar destekle

eneriisini Vol ,2 baglarnrg' 19 doruluna ula;trirnda da'

arttrrobitmek isin. llil;i"1,1,'."'t;iffiili"J"ilil
destek 4,5 milyar dolara ulagmrS. Bu,

gimdilerde ylftk 2,5 milyar dolara

Erkabiliyor. Schistosomiassis, stma, vb hastahklar en

yaygrnlarr. Baral sularrnda gelisen cyanobacterilerin de

balrrsak kanserine yol aEttir anla5rlmrg. Barai 8öllerinde
yagayan balklarda cva zenginlegmesi de bunlarla

beslenenlerde saf, [k sorunlarr ortaya Ctkartyor.

Barailar kültürel ve arkeoloiik mirasr da

olumsuz etkiliyor. Bu, genellikle ihmal ediliyor ve
aragtrrrlmryor. Örnelin, ülkemizdeki 298 baraj
prolesinden yalnrzca 25'inde kültürel miras envanteri

Erkanlmrg.

Oysa dünyadaki besin üretiminin 96601 ilkel

kogullarla bile olsa, tanm topraklannrn 9680'ini
olugturan yaimurla sulanan bölümünden sailanryor.

Yalnrzca sulama kanallartntn stzdrrmastntn önüne
geEilse, | 5 milyar metreküp eksulamasuyu sailanacak.

dügmüE. 1990'larda az geliSmig

ülkelerde büyük barailara yaprlan fattnm tüm su

yaprlanna yaprlanrn yanst kadar ve yrlda 22-3 | milyar

dolar mertebesinde. Bunun l2-18 milyar dolan
hidroelektrik proielerine, 8-l I milyar dolarr sulama

amaEh barajlara ve birkag milyar dolarhk bölümü de

ta$krn önleme ya da kullanma suyu sallama amaglt

barajlara harcanmrg. Endüstrile$mi$ ülkeleri de göz

önüne alrrsak son yanm yüzyrlda bu sektöre 2 trillon
dolar kaynak aktarrldrlr anlaSrtyor.(3) Büyük bir kaynak!

Bu kadar sorunla karqrlaErldrirna göre belli ki,

büyük baral prolelerinin fizibiliteleri yanhS ve abanrlmrE

beklentilerin üzerine kuruluyor. Belli ki, büyük
barailann gevresel etkileri hemen hi5 göz önüne

alrnmryor. Agrktrr ki, büyük baral proieleri konusundaki

kararlar kamuoyundan kagtnlarak veriliyor. Bazen her
qey iyi niyetle geligse bile, kararlar dar birkag
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mühendislik alanrndan uzmanlarca, etkileri
deierlendirebilecek baSka mühendislik alanlanndan
kigilere danlErlmadan, onlar da bu karar sürecine
katrlmadan veriliyor. Sonugta o projeden belli bir yarar
beklenirken, prolenin ba$ka alanlardaki etkileri ile
yitirilenlerin hesaplanmasr olanakslz oluyor.

Opa, yukarrda srralanan olumsuz sonuglann
her birine karyr önlemlertasarlantp uygulanabilirdi. Belli
ki büyük barai proielerini, o projenin dar srnlrlannrn
ötesinde Sok geni$ bir farar/zarar bilangosu Erkararak
incelemekgerekli.

Her Eeyden önce o projenin ulusal ekonomi
igin gerekliliiinin il saptänmast gerekli. Elbistan'da
kömür kullanrmrna dayah 3x350 MW santral gegen ytl
da galqmadr, gelecek yrl da galgamayacak. Qünkü
ülkemiz satrn almayr yükümlendili dolalgaz elektriBine
mahkum edildi. Yne Elbistan'da, 4x350 MWgücündeki
yeni elektrik santrah yrlsonunda igletmeye hazrrolacak;
ama kullanrlamayacak. Kangal'daki 3x350 MW santrahn
yalnrzca I birimi gahgtrrrla-
biliyor. Buralarda yalnrzca
santralara deiil, kömü r
isletmelerine yaprlmrg devasa
yatrnmlar da atrl duruyor ve
ülkenin en ucuz elektrik
üretebilecek yatr rrm la r I

kullanrlamryor. Am4 bu böyle
iken, Yusufeli ve Qoruh Vadisi,
Munzur Vadisi, Frrtrna Vadisi,
vb., görünüge göre yalnrzca
kredi verenlere ve yüklenici-
lerine kazand rracak olan gok
sayda baraj ile bu Eahgtrrrl-
madan yatan santralan n
kapasitelerinin Eok kügük bir mertebesindeki enerii
üretimi umudu ile doianrn katledilmesine göz
yumulacak.

Böyle bir dünyanrn iqinde dizginlenmeye,
miskinlestirilmeye Ealgrlan Munzuy'un karde$lerinin;
aynr kaderi payläSmr$ dünya nehirlerinin, havzalannrn
ve haraahalklannrn ne kadar Eokolduiunu anlamakgüg
deiil. BElangrgta bu kardeglerin golu bu hrrsa

Ienilmisti. Gegen ylllarla bu kardeglerden direnenler
oldu. Bunlar dünyanrn bagka yerlerinden destek
gördükge daha güqlü direnir oldu. Tek tük kazananlar
oldu. Kazananlar giderek go!"aldr. Vtirenlere yeni
kardegler de katrlmryor deiil; ama, kazanan kardqler
M u nzu y'a da yol gösterebilir.

Munzur, $imdi Pülümür Qayr ile birlikte 8

yerinden bogulmak isteniyor. Buna, yeryer baglandr da
Ne igin? Hepsi topu topu bu ülkede tüketilen elektrik
enerlisini 961,2 artttrabilmek igin. Bu kadar elektrik
eneriisinin l0 katt $imdi termik santrallar dügük
kapasite ile galtst,nldtft ve bir o kadarr da iletim
hatlarrndaki kayplar önlenmedili igin sokala atrhyor.
Bunun onlarca kattndan, ieotermal, güneg, kügük
hidroelektrik santralar, vb. tükenmez ve gevre dostu
üretim teknikleri desteklenmediii igin yararlanrlamr-
yor.

Bu inadrn birkag nedeni var. Biri darkafah
uzmanhklann doiru bir Sey yapttklanna olan inancr.
Onlara göre dogda böyle bir potansiyel var ve bunu
böylesi proielerle yagamtn hizmetin€ sunmak olanaklt.
Onlar, yaptlklarryla övünüyorlar bile.

Bagkalarr, ig makineled/e, devlet desteEi ile
büyük toprak igleri yaparak hzh para kazanmak;
Tunceli'de yerlerinden söküp barai gövdesinde
depoladrklarr kayalar kargrhirnda aldlklan paralarr

Akdeniz kryrlannda yeni
bir beg yrldrzh otele
Iatrrarak yagamlarrnr
deEi*irmenin htrstnda.
Hele, gegersiz gerekge-
lerle en kärh ig kalemi
olan kazr ve dolguyu
arttrracak proje deti$ik-
liklerini kabul eüirebilir-
lerse, bu kazanglarr daha
da katmerleniyor. Aynr,
Konaktepe lve ll'nin
birleEtirilmesinde
oldulu gibi. Yürekli bir
kamu görevlisi Erkrp

agrklar mr: Konakepe I ve ll'nin toplam kazr ve dolgu
i$lerinin tutafl ile bu iki baraitn birlestirilmesi
durumunda ne yönde ve ne kadar deäi$ti? Bu
deiigiklilin gerekEelerini kamuoyu önünde, yanslz
teknik elemanlarla tartgabilirler mi?

Bir bagkalarr da banka gruplarrndan salladrklarr
finanslarrn komisyon ve faizlerinin peginde. Onlar iqin
ne gam, Cevrenin ve gevrede yagayanlann yitirecekleri
onlarrn kazanacaklarrndan gok, gok daha fazla
olacakmrg! Bu barajlarr ille de burada (bagka zaman
Arwin'de, baEka zaman Bergama'da, ba5ka zaman

Qine'de, ba;ka zaman lhsu'da) yapmak iqin bunca
diretmenin ältrnda bunlar yattyor.

Bu ülke enerji üretmek i€in yapacaEl
yatrnmfarda elde edebileceii yararlar ile yitirecekleri
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Yo{tg düzeni böyle defiigince,

yör edeki su koy n okl an n t n,

gözelerin yilltkboylmo

düze nl er i de defigecek.

yerinde yeroltt suyu ucaUtlt

I4oC doloynda. Munzur

Dofrlon büyükölEüde

kiregtoglonndan oluguyor. Bu

koy ol o r gotloH on nda dol ogon

yerolu suyu torofindon

koloyco eritiliyor. Böylece

gstlkol or boy unco irili - ufokl r

erime boEluUon giderek

mo$orolor oluguyor.

arasrnda bir muhasebeyi ne zaman yaptr ki? Ytirilenlere
bakrlrrsa pek yapmadr. Bu yaptlarrn hemen tümünde

QED (Qevresel Etki Deierlendir- me) Ealtgmast yok.

Olanlar, kamuoyunun önünde tarttErlmryor. Ne denli

güvenilir olduklarr kuEkulu. Fizibiliteleri igler aclsr'

Ancak, yurttaglar ve sivil toPlum kurulu|larr öncülük

ederlerse bu konu bir ucundan taru$tlabiliyor.

Pekiyi, bu ülke enerii üretmek igin yapacalr

yatrrrmlarda elde edebileceli yararlar ile yitirecekleri
arasrnda bir muhasebeyi ne zaman yapacak? Yurtta5lar

bu alana doirudan girdikleri zaman-

Öyle ise, Munzur'lular da, dünyadaki pek gok

kardegleri gibi bu konuyu tarttEmalt.

Diyelim ki, bu barajlar bir Yatrrlm
olarak baSarrh oldu. Proie sahibi,

finansörü ve yaprmcrsr umduklartn
kazandrlar. Kär ettiler. Munzur
bundan ne kazanrp neyitirecek?

Her geyden önce devlet
istimlaklara, yollartn ve ötek'
altyaprlann yeniden ve bagka bir
yerde yaptlmasrna ne harcaYacak:

yerlerinden edilen halktan almakta

oldulu vergilerden ne kadartnt
yitirecek?

Halkrn ne kadarr alacak-

lan srnrrh istimlak bedellerini verimli
delerlendirebilecek ve ne kadarl

bunu Eargur ediP 8ö9e ve Yoksul-
lula yol alacak? Baraj göllerinden
grkacak olan karbondioksit ve

metan gazlan ne kadar olacak ve

küresel rstnmayave iklimlerin delig-
mesine ne kadar olumsuz katktda

bulunacak?

Munzur vadisindeki bitki
örtüsü bu bayrndrrhk Ealtqmalartn-
dan ve daha sonra barai göllerinden

ne kadar zarar görecek? Artrk eskisi

gibi tümü ile kar yerine Eolu
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Böylece Eatalkayalar boyunca irili-ufaklt erime
bogluklan giderek maiaralar oluEuyor. Bu ortamlara

karstik ortamlar deniyor. Munzuy'daki gibi karla kaplt'

yüksek ve karstik bo;luklarla donanmq dallarl örten

kardan eriyen su ile hemen beslenen gözelerin sulan da

2-5C arasrnda stcaklklt. Munzur'un akarsulartntn

srcaklrklan da yrlboyu lOCl pek agmaz. Barailar

yaprldrktan sonra büyük yüzeysel su kütleleri oluEunca

akarsuyun da, kaynaklarrn da stcakftklarr her halde

| oC'tan gok artrnca bu yörenin iklimi deäiSmeyecek mi?

Buradaki bitki ve hayvansal yagam dokusu ve

düzeni bütünü ile deligmeyecek mi? Bagka bir Munzur

Anodolu'nun hemen her

ortaya Srkrnca yitirilecek olan-

lann bedelini kim hesaPlaYa-

bilir?

Baraj gövdeleri ve
gölleri altrnda kalacak olan

ekonomik kaynaklarrn, Yeraltr
kaynaklannrn bir envanteri
yaprldr mr? Bu yolla neler

/tirilecek? Buralarda ltirile-
cek kültürel mirastn envanteri-
nin yaprlmadrirnr herkes
biliyor. Böyle yitirilecek ve bir
bagka yolla yerine konulama-

yacak olan deierlere kim Paha
biEebilir?

l'lunzur hav:astnda
ya5ayanlarr, bu durgun su

kütleleri ve deBi$ecek iklim-
den ötürü bekleyen hastahklar

ara;unldrmt?

Qekilecek act larl
umursamryor iseniz, bunun

sailrk harcamalanna nasll

yansryacatrnr da hesaplaYtn.

Bunu da katrn fizibilitenize!

Haytr, Munzur'a
dokunmantn e ko nom ik
manttlr zaYf. Bu Projelerfizibil

görünmüyor. Kugkunuz varsa gelin birlikte irdeleyelim

bu fizibiliteleri. Ama haytr! Munzur'a dokunmamak igin

ekonomiklikten daha önde gelen nedenler var' Ba5ta

geleni Munzur'un kendisi ve Munzur'lular!

Munzur'un dünyadaki pek gok benzeri ve

kardeEigibi bu proielere kargr Erkmak bir görevd ir-

Munzur'unuza dokundunmaYtn!

yalmur olarak dü;ecek yalrElar bu bitki örtüsünü nasrl

dönüEtürecek?

Yalrq düzeni böyle deiiSince, yöredeki su

kaynaklarrnrn, gözelerin yrlftk bogalma düzenleri de

deligecek. Anadolu'nun hemen her yerinde yeraltr suyu

srcakhlr l4C dolayrnda. Munzur Dailarr büyük ölgüde

kiregtallanndan oluEuyor. Bu kayalar gatlaklannda

dolagan yeraltt suyu taräflndan kolayca eritiliyor.
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'l YASAKDiLix HirayEsi

anrnm ana dili TürkEe olmayan tüm birey'erde
olduiu gibi llkokul, benim hayatrmda da bir
"kopug" oldu. Hemen hepsi de Tunceli'li olan

ilkokul öiretmenlerimiz bize bir yandan TürkEe
matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler vb. dersleri
anlattyor; öte yandan "anadili unutmanrn eäitimdeki
yararlan" üzerinde konuEuyorlardr. Babalanmrz
okulda "dayak" ve "para cezasr" ile unutmaya
zorlanmrgtr; bizim dönemimizde ceza yoktu. eocuk
dünyamda "yabancr olmayan öäretmenler,'
aracrhiryla verilen bu eEitimin bize daha ,,inandrrrcr"

geldiiini hatrrlyorum. "Okumug" bu kiEiler bizimle
aynr anadilini konu;uyordu; demek ki bildikleri bir
geyler vard r.

BirkaE yrl sonra artrk aramrzdan golu
kimsenin Zazaca konu5madrlrnr; srnrfta kendi
aramzda günün bazr aktüel garkrlarrnr (,,sekena,
mekena, tora gt, mtra €r feliEita" hala akhmdaki bir
örnekl) Zazacaya "uyarlayrp" güldü!ümüzü; cinsel
esprileri Zazaca yaptrlrmrzr haürlryorum. Okuldaki
"unutturma" kampanyasr gagmaz gekilde evde de
destek buluyordu. "Türkgeyi düzgün konuEmak igin
Zazacayr unutun", "hem bizim ana lisanrn hic bir
yerde gegerliliÄi yok" cümleleri evdekilerin dilinden
düEmüyordu. Fakat evde TürkEe bilmeyen
büyükanne ve büyükbaba gibi yaghlar henüz sa!
oldulu iEin " 7a.aca yasalr" Eokgü91ü olamryordu.

Okulda dersler büyük bir tempoyla sürüyor;
TürkEeyi hrzla öireniyorduk. Biz Eehirlilerin yanrnda
" köyden gelenler" Türkgeye dahageg uyum salhyor;
alay konusu oluyorlardr. "Takd irnameler ",
"TeSekkürnameler" hep Türkge idi. "Zavalh
Zazacamz" ise artrk yaghlarla iletigim sallamada
kullandrirmrz "zorunlu dil" durumunda)dr. Anrk
anadilimiz "ev hapsinde" yagamaya ba5lamrEtr.

l2 Eylül karabasanl
l2 Eylülün "Türk ve Müslüman" drgrnda her

geyi lanetlediii günlerdi. Bizim anadilimiz bir ,,dil"

bile deiildi sanki; ev igine srkrgmt$ "gözaltndaki"
dilimiz adr bileyasakl bir "geye" dönü5müEtü.7a'aca
"geri kalmrghiln ilareti" ve "sosyal ilerlemenin
engeli" idievet biz tam da böyle görüyorduk veonun
adranrk "köy dili" olmugtu.

Üniversitenin ktsmen özgür ortamtnda
Zazacayr bu defa daha farkh tanrmaya, oKumaya
bagladrm. Türk milliyetEileri "Zazaca özünde bir
Türk dilidir", "Türkgenin bozulmug geklidir",
"Zazalar Türktür" diyorlardr. Kocaman üniversite
hocalarr, maaEl bilim adamlarr ve eskiden askerlik
yapmrg sonradan yazarhpa soyunmus kalemler
brkmadan usanmadan "Zazalar Türk menEelidir,,
tezini iEliyorlardr. Bu gevreler Zazaca Türk mengeli
ise neden yasaklanmrgtr sorusuna ise yantt
vermiyorlardl.

Aradan uzun bir zaman geqti. 'AB uyum
yasalarr" ard arda Erkmaya bagladr. Adrna,,beyaz
devrim" veya "yukandan devrim" diyorlardr. Gazete
grkarmak, kitap yayrnlamak gibi "bireysel" galgmalar
Tazacaya dabir parga nefes aldrrdl. Ancak ana dilin,
TürkEe ile hak e$itligine kavu;masr saflanamadr.
Hatta bu dönemde "Kürtge eäitim görmek
istiyorum" diyerek üniversite rektörlerine dilekge
veren ögrenciler hapishanelere dold uruldu.
Devlette ciddi bir defigim yoku.

Birgün Zazaca bir makale yazd'im,
hayatrm deiigti

Bir gün Zazaca bir makale yazrp, tirair bir, iki
bini gegmeyen küEücük bir mahalli gazetede
yayrnlayrnca bagta kendi dilimin konuguculan olmak
üzere polisler, savcllar, kocaman komutanlarve hatta
üyesi bulunduium parti aynr tepkiyi verdiler! ünlü ve
büyük yazar gibi "hayatrm deligmig" idi. Savcrlar
görev agkryla hrzla soru$turma agarken, kendi
insanrmz "bu dilden bir gey glkmaz", "onurlu ama
sonugsuz bir Eaba" diyerek bende geligen duyarlrhla
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bilmeden ve istemeden engel olmaya

Eahgryorlardr. Doiduium, büyüdü!üm,
Tü rkEeyi sevdiiim, ZazacaYt
kügümsediiim ve yüzde sekseni Zazaca

konugan ve hala üzerinde ya5adltlm

Eehrin askeri komutanl savc lYa

gönderdiii dilekEelerle "memleketi
böl meye gahgtrirmt" söylüyordu.

Solda da yasak politikasl
Lafrn burasrnda bir zamanlar

mensubu olmaktan övündü!üm sol

gelenele de deiinmeden olmaz. Erken

katrldrlrm sol ve sosyalist örgütlenme
hem Stalinist hem de agrk bir gekilde
"Türk" idi; orada "uluslann kaderlerini
tayin hakkr" ne yazrk ki Lenin'in bir
kitabrnrn adrndan bagka bir qey deiildi.
"Uluslarrn ve dillerin tam hak egitliii" göz

kamaSüncr bir laf yrirnrydr. Ama ana dili
7-azaca olan zavall ben her ne hikmetse
o "sol ve sosyalist cemaat"in
gazetesinde, dergisinde, Partisinde,
hatta TVsinde bir kelime bile Tazaca vt
da Kürtge bulamryordum. Zazaca

kelime birtarafa Türkgeyi iyi konuguyor;

iyiTürkge propaganda yapryor ve Sok iyi

TürkEe makaleler yazarak kendime ait
qeyleri de unutuyordum. Savcllarl
harekete gegiren o makaleyi yazdrlrmda
mensubu olduium siyasi örgütün
"krrmrzr gizgilerini" de gaqkrnllkla fark

ediyordum. Zazaca Yazr Yazmak
"gegerli" delildi; "i5Ei srnrfrnrn ihtiyacr bu

delil"di; "emek hareketinin hizmetinde
olmam gerekiyordu"; "iyi bir kadro"
imigim ve "benden beklenen bu deäil"di;
"daha yararh ba5ka iglerle ulralmam
gerekir"di! Devletin "kamusal alanda"

ördü!ü Zazacaya yasak Politikasl, benim
muhalif sol Dartide ise daha "ince",
"solcu" ve "görünmeyen" bir hal

aftyordu.

Uzun yrllar üYesi olduium, aidat

ödedilim, emekten yana Parti hem
"insanlar anlamryor" diYor; hem de

insanlarrn anlamast igin higbir Sey
yapmryordu. Tarihi krrk ylla yaklaEan bu

"sol parti"nin yafamrnda ilk kez bir üyesi

Zazaca makale yazmrEtr! Benden sonra

da yazan santrtm olmadt. Partide de

defi;en bir geyyoktu!

Diller insanhirn ortak
mirastdlr

Zazzcanrn yükseliSi herhalde

diler diller gibi birkaE etkene baäh

olarak 1990'larrn bagrnda gergeklege-

cekti. Sosyalizm qözülünce "Pandorantn

Kutusu" aErldr. Herkes kendine dönüp
bakmaya ba5ladr. "Ortak sorunlar" bir
köSeye itildi; artrk "özel sorunlar"
konuSulmaya ba!lanmt$tt. Diller aElstn-

dan dolrusu bu durum iYi de oldu
PKK'nrn uzun yrllar -ve hala- etkili olan

varlrir dahi "kimlikler soru nu "nu
gündemlegtiren bir role sahip oldu. Son

olarak internet, özelTV kablolu vericiler
vb. alanlarda ileti$imdeki geliEmeler

Zazacayr gündemlestirdi.

Herhangi bir dilin yok oluEu

insanhk igin telafisi imkansrz bir kaylPtlr.

Bir kültür ise dilini kaybettilinde kalp

krizine yakn bir krizle kargt karqtya

demektir. Dünyadaki dillerin yartst

ölümle burun buruna ve arttk nesilden

nesile aktarrlamryor. Eler bir gün

dünyada tek bir dil kalrrsa sözgelimi

ingilizce- bu dünya igin, Davrd Crystal'in

deyimiyle "entelektüel bir felaket" olur.

Dünyadaki "ölüm dögeiindeki diller"
arasrnda benim dilim olan Zazaca da var.

Zazaca artrk gocuklar taraftndan
öirenilemeyen bir dildir.

Yukarrda izah edildiii gibi "dilin

ölüm raporu"na tek bir neden yazmak

zor. Ba{ta devlet politikalarr gözden

geEirilmek zorundadrr. Sonra da -ana dili

ne olursa olsun- her birey beYnini

özgürleEirmek durumundadlr.

t-;;-l
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Dünyodoki

dillerin yanst

ölümle burun

buruno ve orttk
nesilden nesile

oktanlomtyor.

Eler bir gün

dünyodo tek
bir dilkohrso

sözgelimi

lngilizce- bu

dünyo igin,

Dowd

Crystol'in

deyimiyle
"entelektüel

bir feloket"
olur.

Dünyadoki

otum

dögefindeki

diller"
arosndo

benim dilim

olon Zazoco

do vor. Zozaca

arttk gocuuor

torofindon

ö{renilemeyen

bir dildir.
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Tae hekiatö Mamekiye

Glnür|llclrliIcltt

Qewres serre ra nat Mamekiye de zof frkrri
vejiyö werte. Naynu ra taä naä: ,.Qhepgöni',,

"sosyalizm", "komrnizm", .,welat ra
haskerdene" uEb. Na frkrri, cumuriyet ra tepia, leto
jäde | 968 ratepiavejiyö werte. Ra{tiye awa ke na frkri
Awrupa raameyvi Trrkia.

Na idoloji Dörsrm de Erturi biye qewettn?
Sar6 Dörsrmi elewiyo, itiqatö elew6ni ki hazar serrio
ke brnö zulrmö dewlete dero. Teyna, waxtä Yavuji de
50-60 hazar Elewi qrrr kärdi vi. Zorbalieni, o waxt ra
na waxt devam kena. itiqatö elewäni, zonö ma, odet u
tore u kulturä ma kerdo tomete. Qr höf ke na hal
waxtö Cumuriyeti de ki növuriya. Na hal biyo qederä
Elewöni. Cokaro idolojiyö ke
ma cor mordi, Mamekiye de
biy6qewetrn.

Ez wazon ke na nustö
hode taä meselö ke biyä, inu
sero vnderine. Helvet, na
meselu de huyais kizofo.

Cöncö Mamekiye,
1968 ra tepia bi ghepgi. Her
cönc€ ma masala ke bi
dewimcil Naynu ra taä biyö
"Enver Hocaci", ta6 biyä

"Maocu", taö biyä "ibocu".
taö ki biyö "Apoci". Qrqa5i
temaseo ke herEiki biyo!

Zerrö 1978 de Pulö
Dundule de Ap Ali ust ra ke gr

brvino? Eke d€s6 boni ra
"TEKO$|N" nuEiyo. Ap Ati

vejiyö?"

Ra{tia"orgiti" zoflvi. Rozö zu televe niadano
ke, dös ra 'TIKKO" nugiyo. Na televe hona newe
sono mektevo vrrän, cokaro besenökeno nnd brwano,
crrö €etin yeno! Wae vana "ala niade, nu hona
besenökeno ke namö zu 'orgrti' blwano!"

Rozö, lü dewlji naö btrri r€ yardrm kerdo,
cokaro cCriyo zerre. Zerre de crrä heni g6sat kerdo
ke, ri ra goni ama. Nu bervo vato: .?uyyy bao,
bao!". Polögi, sas biyö, vato ..niad6, grqagi pöto, ma
dame prro, o oncia kevano'Mao, Mao'...!"

Oncia roz6 kou de pärodais beno, esker sono
dewe ke malumat brjöro. Dewe ra jüyo de kokrm kuno

vrrendiya eskeru. khovanunö
tholu mtsneno ra cl vano: "ni
y€ srmaö, ya kiyö maö?"

Rozö, "PKKci", sonö
zu dewe, qefeliaö benö, cokaro
merredinö ve maqati serra,
oroginö ra. Wairö g6i, naynu ke
nia vineno vano: "Tew, tew,
tew... giyä marö kar kerdo,
amö oroginö ra!"

Rameti Ap Ali,
Heydenzo. Dewa hod e
muxtar viyo. Domonö ho
'devrimci' viyö. Son-soder
dewe de, kemeru ra 'srlogani'
nust6, na ruval ra Ap Ali ki nnd
p6 werd€. Ap Ali domonunö
hora perskeno vano: "Ero
'dewrim' kerdene zora, ya ki

Zorbojieni, o waxt ro na

waxt devam kena. ltiqatö

tore u kulture mo kerdo

elewöni, zone mo, odet u

tomete. Q höfke na hol

wofte Cumuriyeti de ki

n€vuriyo. No hol biyo

qedere Elewöni.

se ke nustä wendo, terso, destnde $iyo Komela Srvilu.
Uza, vajiyo cäncu de vato: "Weöö... mr se körd ke
mrra vanö 'to krson', guna mr grka?" yoxro ke Ap
Alimana na nustiser nögiyo!

Oncia rozö, Mamekiye de sewelete de nustö
zu "orgiti" aime biyo. Na nuste, zu geneke gureto
wendo, moa ho pers kerdo vato: ..u nuste yö
kamio?" Qäneke vato "da6, daö yö 'MLKpto."
Moa ho tersa vato 'lre€ö... nafa ki mrlaketi

mali $iaene zorä?" Domoni van€: ..'devrim' de crk
esto? Mali giaen€ zora!"

Btra Heyder gu reto zerre. Zerrö u teverä brra
Heyder jü viyo. Polegi Heyder nnd naskenö; zonenö
ke Heyder zuru nökeno. Heyderi ra vanä; ..tr zur
nözonenal nrka mara vaze, g biyo, gr nöbiyo?"
Heyderi ki Er ke zono, vato. Drma ke veiino tever,
olvozunö horö vano: "ez zur nözonon, mr her ci
vake!"

f;:r
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Hinisu Hs$ri RA Ju PELcE
..DINA MA SERO NiYE SOJA SURE"

g}eluz
PhoEtdar :Karer

Apo xo mare nameke?

Sera hiris u h69ti gutur Yena tu
vir? Qr ame sare tu serde!

Ez Boro brnerawu. 193 |

dolumliyo. Esker ame, rose tore
qeseybtkrine.

Ooooof ooof of.. '

Esker ame herkes nat bota

rema, eve cafeteliya. Teseliya ma ki

kote, ma peyniyede ameyme Eime het6 Gaxmut'

Vake eke ye keg cay6 naskordoie xo esto, $ero xo

cakero. Pilrrank vane ma ameyme wuza. Rahmeti

Eero merdun6 srma, piy6 mr yinu vake ke na

domano sunnet kerime. Wuza kewray€na ma

kerde.

Juyo Wtslvrz bekEi vi, piy6 mr berdene

Tuluk seveta tufongi. Vatene tufong biya piy6 mt

endi hövetun6 xo ver yi bekEi ra kewray6n vate'

Kewray6n ke t6y vake, bekEi vake srmatehlikeliy6

mr ke stma ra vake btreme'

Hona wusaro. WaYire malime, waYir6

hergime. Bijek, mal, ga' Endi u Ei ma ve sepetu ont

berd doym.

Onca esker ame p6rune xo nareve Dere

Lag'i. Tene ke da p6ro, endi ke gond sat kot horte'

Yrvrse Sey Khaligtnact. Heywax hey.,.U kegrnact,

herkes xo sere rema.

Mrleto bin ki lonedero. Ma am6yme wuza

pry€ mr ki bivind.Endike kata Eidota endi niyame.

Ju apö mr vi. Ma tePiya ameyme lona Qrrfi. Ma

ameyme a lone ke p6rodayis kes Eino p6rodo. Tek

Hesene Gewo. Eskeri dorm6 lone blmo. Hen

yeno mr vir. Lone ra beno tever dano p6ro,

c6reno ra zere. Ap6 ml ra vano Qemer esker

mezalve ma n6dano. Mave na tore
n6xeleEime. Xöle ke da P6ro
mordemek vake Qemer flseg6 ml

q6diye. P6 gevere lonedere. Hen

mr vira n6sono. Y vake ma se biker

fisegu tore kotira biYar. V vake

hasa tora xantma ml hawa uza ra'

fisegi haye 16 aye de re, ml re brze

biya tha, gevere lone. $i torvode

Eiya fiseg6, kaskerd ardi 9ever6
lone. Da p6ro mordemek xeYlere
da pöro bi tever. Tevera ki da P6ro'
grqake sekerd vake Yox Eare Eino'
teverye.

Pesewa... Ma bime tever, o ki bi tever'

gena xo nare herme xo ser, mordemek fisege xo

este herme xo. Tufong6 xo guret, kotra maver. Ma

o6ro drma kotme r6ze. Zeke mal Etllr6 ztmtstoni

ra kuno r6ze. Ameyme hete Srhzu ser vere

Anavare. Ey uza mordemek nioz sekerd ma wuzl
kerd vind, Hesene Gewe. Wuza age bi. Ameyme

restime P6. Ptra ctwamerdu ma nayme ru' nayme

ru berdime feke gh6mi. Eke Eime {ekeEh6mi. Tabi

ma Hesene Gewe uza kerd vind. Pesewa, ma

verke Eivi, n6zon Erk vi, ma kerd vind. Yoxroke tu

su horte eskeri kuye, ateE kerdivi, E6neke hermi

sera grnena ct. Eve xo ki dest ra beno dlrvetln'

Tepiya cereno ra. Ma ki Eivi vere Ehemi. Vere

ghemi de moa mtna, na ap6 mtno, t6sanme,

t6sanme, t6sanme'.. Domanime, moa ml vake ez

son wue an. Niyajniya ml vake tu eve thtnay ana,

qav gino. Vake tene ken fosa xo, an. Fose u zaman

hermetu sareraviye. $iye. $iye ke gero neldiye

Eh6mi, ateg kerd, dinaEh6m s6rde biye gtla.

Endi a moa mt cero n6am6. Bi ra roz. Tabi

se bikerime, se n6kerime ap6 mr p6 dest6 mt

guret, tepiya tik ameyme' Ameyme Dere LaCi'

Fay qapane. Zeke kotime dere, esker baElamrs

kerd kemeri grndrr kerdi. Her teke ma het6 ra 9i .



Ap€ mr p6 dest6 mrn u p6 dest6 laz6 xo guret. Ma
gime, xo sana brnd kemeri. Corde kemeru glndrr
ken6, kemer ma serde yene sone dere. Xezevo,
her Eeng6l6 yena, grrEiy6, felaket grrgiye. Esker
grndrr keno. Na laz6 ap6 mr berveno. Vano t6san,
t6san, t6san. U vano gina, Eina. Xo ra cer est, sola
gero, corde kemer yen6, wa gero kem6ri plrogrn6.
Xrl bi t6piya guret, zeke kemeram6n6.

Ero rrake to re
qes6 vano, mr vake
vaze apo. Ez ki bin6
t6sa, feke mt nicerino,
mr vake vaze apo. Vake
tu besen6kena, miia tu
nena, tene na deste ml
de brker6. Hasa huzur6
srmara zor dan xo, t6n6
ame dest, kerde fek.
Yane awake mr diya,
ay6 srmare q6s6y kenu.
Zeke kerde f6k, vake
xrravrna, tepiya kerd6
t6v6r. Endi bi varasu.

$iye waxtoke Dere
LaE'i guret, kemeri ce
brriyayi. Laz€ xo kerd
vrra xo, p6 dest6 mr
guret, vake hayde gime
gh6miser.

Ma ameyme
Ehem ser, H esene
G6w6 uza rastd ma bi.
Eke u giyo kuto horte
eskeri, do p6ro, gena

trna ct, dest ra biyo
drrvetrn. Tepiya u ki
cero ra amo Dere Lag'i.
Se ke ma qime uwe ser, u ki ame. Ap6 mr cr ra vake
se kerime? Vake ule xelese Eina, dorme ma
gorkos6 blrno. Vake srma gere na lona bov6ri
kuy6. Herm6taxo ve lazek ra rusnen 16 srma, ma ki
kume na lone, alasebeno. A lona ke eyi ma re vake,
ma phonc ses t6n Eime kutme a lone. U ki si kot a
lona oile.

Mend; hona 16l n6koto, hona r6wo. Tii
hona kowu ra wa. Eskeri vere geverd lone brrno,
amo nat doti ra, milis teyir6. Veng dan6 b6r6
teslimve. Kes teslim n6bi. Endike 16l kot, ap6 mr vi,
dr teney camordi ma de re. Vake b6r6 ma
tevervime. Serd lone de tene qula teyi ra. T6ko ju
gi ser, u heni ma onceno beno ser, p6ro lone ra
veiayme. A ciniya Hesene Gew6 ve lazede xo ra ki

Dere LaQ'i

ma de re. Morde-
meki vake, honake
ez wesune, n6ver-
dan slma gere teslim
ve. Clnlke ve laze xo
ra lone de mendi.
Vake hatake mdrd6
mr n6ro ez srma de
n6n. N6am6, wuza
mende.

Ma bime
tever gime, xele ca
ke Eime, mordeme
ma vero, laze xo koli
dero. Birden
paynaro eskeri;
ekseri hewnde, ray6
sere de rakot6viye.

Qese domanen
yison vira n6sone.
Esker "vay ane" ke
vake. Ma endi
n6zona se bi. Dina
ma sero biye soja
sure. Oxreke eskeri
wuza hewunde viyo.
V h6ni u laze xo
hort6 yi eskeri de
est, ma xo nare
vermeger, xele ca ke

verme$er Eime, eke lazek hawo wuza. Name xo
Ali yo. Piy6 xo vano 'Aliyem gay6 ma caverdana".
Tifong vane grr glr grr. .. Honde qese niyadame ke
krla tufongu beli bena, endi n6zome sebeno. Vrle
Kas6 P6t6re derime.

Apd mr ra vake son lazek cen, vake sekena
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tu, boma glka? Vake lazeke mt hawo hort6 ekseri

dero.

Uwoke laz6 mr sono, ma mr ki btkrs6. Zeke
gi xeyle mend, venge laz6ki ce brriya, guret ard,

niEt re vermelen endi herkesve xore.

Wua mtna, dt Eeneke biniy6, ma eor ten6y
ca mendime. Yrye bin gi. Kata ke gi gi. . .

Bado hermete cere veiiye, awa ke laz6 xo
horte ekeri de gtno waro, moa del veiiye, ma

vake piya some. Vake n6, iu tu mr dtme bi, Eeneyi
tha vrnd6 re. Her ke ma
va, ay6 va n6. Yena ju tu mr

drme bi. Ay6 bin va
vrnder6. Yi geneyi ma
wuza caverdayi. A kute ra
mr ver, brn6 P€tere de
erjiye feke Ehemi. $iye
feke Ehemi, uza ez ki

caverdune. Feke ghemi

de caverdu. Tene uwe
kerde feke xo amune
nr$tune ru.

Cor de ao€ mt

vejiya, n6ro vake geneyi

kuye? Mr vake hal mezal

niya... Mr va geneyi
caverdayi. Feke xo verda
ra, rameti gero merdun6
srma, tene feke xo Eepel
vi. Endi caye theway6 ma n6verda. Vake srma gaye

geneyi caverdayi? Biyamene tha, qe ke n6 tha uwe
sero br merdene.

Dere Zuiuri de Heme Wel6 Qoli vane, u

uzaro. Ap6 mr vake Hemed doman geste ra qtr
biye. Qhond rojiyo thoa n6werdo. Vake duma mt

n6cero, na dorm6 mt de ron esto. Rono soltno, ez
sebikeri.

Tene ke mend, vake hawa ha bovera

kemer ra bza de lenge menda. Ala az ger thaleve

day6, ala kuna ra mt dest, ya ki mr dest n6kuna. $i
xeyle mend, bze gurete arde. Bzegurete arde ke,

endi hnga xo biya wese. Arde kardi este vle ra,

goni kerde tawuke, n6ro adtri ser. Goniya a blze

b6sol, mawo ke ameyme, ma p6ro lrze seri bime,

mawerde. Qoze tawuke.

Srma goniya brze werde?

Ya.

Neyse. Goni ke mawerde, ma herkes h6ni

bolmis bime. Bze be re veze, hurdike, seme,

brgirene. Uw6 gureta ma sera fetelino. Tek ve tek
uwe verde ra ma s6r. Vake urze re xo ser. Ma

urznayme ra. Mordemek baqrl vi. Qesa ke fek ra
vejina, vano mt adtr6 xo
dardo we. Ape mt vake
Hemed, Hemed tu gt vana

mr adrr6 xo dardo we.
Vake zerd srma tholo,
srma p6ro bolmis biye,
srma kotiye.

Ard niya her ju

honde dr b6Ehrku gost da
ma, ma fitme qeseyi. Her
ju ke tenena da ma, endi
n6verda ma rakume. Ma
fino qeseyi. Her juke

ten6na da ma vake endi
srma n6dan. Ma uza
mendime bi sodrr.

Tu vake Zufur, Zufur kamji ca de vi?

Hawo brn6 o6tere de ro, vere Gafati de.

Neyse, vake Hemed qusur de niya mede. Ala su

diyare Dere Lagi, alalone gu reta, yoäsaesker sero.

Vake tamam ezson. Vake amaxo ktstene mede.

Tu a lone ntkazona' kotiYa?

Cawo ke Dere Lagi de korPi esto, het6

Ehemi de, hawawuzarawa.

Ame xeyle mend, varasora veliya ame. Vake

yiyeke teslim biye, yi butu 8uret6 berdö. Kes tede
gino. Teko ke weso hawo amo LaE.

Ooooofoooofoof.. .
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Ma ki uza raqrlayayme raameyme.

Ameyme ke piy6 mr ki amo. Rahmeti
giyero merdune stma, yane hona weso. Clra vato
hermeta tu giya ke domanu re uwe biaro, cere
n6ama. Endi sono Ehem. Ver6 Ehem de hata vere
Sthzu uzawu keno sae. Ala glna uwere, uwe berda
sekerda?

Eke Hesene Gewe yi guretd berd6. Ma ki
ameyme wuza Lag, wuza mendime. Wuza ra
tepiya herkes ve xore.

Tu thowa caye ra drrv6ti gurete?
N6ye n6.

Tu nam6 xo n6va, nam6tuy6 xdrgrkvi?

Nam6 mr vere coyi Beg vi. Drma ke
hukmat ame nrka Bako Qetinkaya vane. Nam6 mr
nrka Bako. Drmaki amune grne E6 rayverun6 ma
Korkes.

Tu vake geneyi wuza ca mendi. Yi se vi
wuza? Wawa tu wuza sebiye?

Yi wuza butu krgti, sevi kam se kerdi, gr bi,
xevera ke$i gina.

Piy6 tu srma de vi u sebi?

Piy6 mr dere laEi de ame, vake moatu gt na
cr, yeno hata ver6 Srlrzu sono, yane caye meyit
bMno.

P6 coy meyit di ya ki n6di?

N66 n66 n6di. Piy6 mr wes vi. P6 coy ke ma
ameyme dewe, hegayi v6snay vi. Ju crnrke brjerik
kerdivi top, mrsayva piy6 mr viye. Piy6 mr ra vake
mr na brierik kerde top, berine zav zeE6 xo dine.
Piy6 mr t6y Ei. Sono Giniyeke esker hawo pagu
dero. Esker pagu ra atas keno hurdemine klseno.
Ye piy6 mr qersune gtnena qor. Nrka vane u srro,
sar€ ma ameyvi phonc s6y, mr lelet va phonc
kalrti, sar6 Demenu. Piy6 mr ke qor ra beno
drrvetrn, sar6 h6n wesa wes ct ra ken6, sare t6yi
b6n6.

Sare kami clra kerdivi?
(Crnrye: Eskeri crra kerdi vi)Nee n66

endike esker cr ra kerdi vi milisu cr ra kerdi vi
n6zonen.

Endi ke yi Giniye de grnay cr, ape mr kut
adrr u krle. Vake ez domanu cen son teslim ben .

Nam6 ap6 tu grkvi?

Qemer6 Meleke.

Vake son Gafat. Meme Keke rameti hona
wewi, Vake domanu bere Srhzu, l€ qereqol de
caverde, f vake ez ke beri domanu 16 qareqol de
caverdi, domene mr ke Ei, ez gaye b6ri tha,
sebrkeri. Vake eke heniyo dest6 tu ke domanu ra
n6beno, brrazay6 tu pilo, yison dime yeno eyi
caverde. Domanan6 xo btze su teslim ve, ap6 ml
ki doman6 xo guret Si teslim bi. Ez ki wuza mendo.
Ap6 de mr esto $ine 16 d6yi, ma gime Gema
Gewreke tede Gom6y vrragti. Tey mendime

Roze hasar bimeke dorme ma brrno.
GemaGevrekede.

Ooofoof...
Pede pede trfong6 xo guret nay pa, esker

semerna w6 berd. Ma remayme Eime deste Jele.
P6 ma de yi gomeke ma urä$ti, yi fiEt ra cr. Wuza
dir6 esker kiglnay cr.

Ameyme Xllos. Payizo. Vake haydere gime
Khuresu cuni darde w6. Her ju tos tose , yane
teliye non biyarime. Kotme ra raye vere Margigi de
kotme bover. Ap6 mr, dr domane xo caverday vi.
Ez kotine ra drme, krnc mrnc mr ra gine, tene qoliy6
heni mrraye. Ap6 mr Wel6 Bor'i naskene? Piy6
Wel6 Bor vi. Ver6 qhemde ke ez bine aEu! wyi
vake, tu gaye doman ca verday, Mr ra vake wec6
so. Ez amune ke weceri, nat dot ra vajay pede.
Vake tu niya horte wusuvude rusnena, yi verdan6
gero Ee reso.Meke made bi6ro.

Tey Eine. Ameyme gime het6 quresu. Uza
non mon ard mawerd. I azeke de Heydenz uzaro.
Ape mr c6ravere, vake bi n6y bere ge rayvere ma.
Textiel, caverde bi. Kotra mt ver pesewa, ma
ameyme diyare dewe. Mr sahxdano, vano bono ke
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heto brnende, g€ Bawa Qeremaniyo. Su, su wuza.

Uza vrnet. Ya, son, ama n6tersen, hen ie bomune.

$ine. Bono ke mt salx da gine p6 geveri. $ine ke

ver6 Eeverde mordemeke rakotiyo, hermete
lewe de ra, vane kamo grko? Van ge Bava

Qeremani. Whxto ke 5eri, hasa huzure stma ra

tene kelp6 p6 lrnga mr de guret. Tes6la mt kote,

Eepere gore guret ben berz ke kutik ver brxelegi,

xu est war "kut kut kut" ame kutrk mt sera kerd'
P6 mr guret vake tu kama, glka, kata sona? Mt va ez
son ge Bawa Qereman'i. P6 deste mt guret, ez

berdune p6 Eeveri, "veyve veyve veyve " vake,

gever yake ala. Qever kerd ya ez berdune zere.

$ine zere ke anawa, Sena xuya zeweiayiya ama Ce

xo,

Qrko, Ervawo, koti ra yena? Mr va hal

krfayet niyaro. Ard ten6 non mt re ard. Mt none xo
werd, tene oria ard, crl fit ra, orlan kerd cr kotne
horte. Ave Eenaxo raamey, Vake dike dike ma ney

sebi kerime ? Nrka ke hukumat hegiya p6 ma
qrrkeno. N6ro vake se bikerime. $ero uza axure
de vrndero. Qe ki tever m6ro. Berdu axure, serve

srmavo, hire asmi axure de viyo. Sonde biyen6

agu!, amene none xo werdene, gtme kegi ara mt

n6grnene.

Roze ju meyman6 xo veiiya ame, e;z

berdune lew6. Vake ap Qereman no lazek koti ra
wo ? Vake wu Alzo. Feke xo dezo ardo sere

wanen. Vake ala bi 16 mr. $ine lewe, vake vaze

Desewe, ma Demenu vatene pusewe, ml va
pusewe. Huya huya huya vake ap Qereman Et mt

ra inkar kena, tolvo. Veyva xo ame, xtnamiye xuye

Hasorige Sogene Seywugen uzaro. Bawa WuEen

vake newetiya maliya, mr de btrusne mali. T6y
gune mali. Ala ramet eylesin y6 srma ki o ki. Vake

cferam, na btne gengune mt besekena btruEkrne.

Mr va ala biya, Brnd gengu mt rugkrt, kerd pak,

sonde $ime €e.

Vake Bes6, aye vake "gtko", vake ez na

lazek tu n6dan. Mordemek ez guretune, eve
qatrro ardune Ee Srlemane Qersuni. Srlemane

Qersuni ez kerdune laze xo. Ez berdune Maigerd

qayte fekÖ mr bi. Qayte dtdonune mr bi. Ez yrnu

sero yazmrs kerdu.

Qe Srlamane Qercune ser?

Ya.Amune wuza mr vatha manen endi. Na
ap6 mr Qemere Meleke iew ra veiiya ame

Tunceliye. Sonde va ap6 tu vato dr qatrru biyaro
giye mr bero Pilvank. Sodrra dire qattriguret Eiyu,

Ee berd Pilvank, mend dadese roi kot horte, ap6

mr ame vake brrazay6 mt brde mr. Yno vake

n6dame, laz6 mao. Velasrl cav kerdi Ei.

Teneke waxt kot hone, onca veiiya ame,
yinu kerd, ap6 mr kerd, sonrye de aPe mr ez guretu
ardune Pilvank.

Peki apo Dere Lagi de ghond ten
krgiy6, qr6sa henene qevaiiyene ?

Dere Lagi de yiye ke lone de, p6ro k5ay'

Top ard qarEuye lone, kerde zere lone zof
teneyi krsay.

Dew6 de boni mal mrlk p6ro vesnaY vi ?

Boni, butu zeke hona herv neveiiyo, viyu
hegt tawray kerte agire de veiayi, t6d6 bombalamis

kerdi. cer bitever.

Apo, Yrwrse Seykhali gutur krgiya ?

Na alrr makine van6, top vanö corde sono

ke brjero, gtneno ct .

Heme Ctve Kheii ra gore tu gr hegiYa

p6?

Heme Cve Kheli eke ceriYa, Dere LaEi

guret. Yivrse Seykhali ke grna ct, p6ro remayi, kes

wuzawu nemeno.

Apo to ra haq rairvo, tu xeYle ma re
qese ke bene vindi, yi ma re kerd
alacale."TARlXE MA' tenena kerd roEti.
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AtEVItiKIE vAgAMIN tvtüziöi'sns cötcnsi,,NDl nimltlin

ätrni geleneEin özgün
yaprsr olarak algrlaya-

bileceiimiz Alevilikte
müzik, "canr", canrn eylemli
hali anlamrnda "can lrlrir "
simgeler. "Konuqan dil" ve
"konugan tel" ile bilginin
ta:ryrcr kimlili olarak nesnel-
legtirilen "zäkirin" söyledili
giirler "nefesin", sazrn göisüne
yaptrgr vuru$lar " kalbin
atrmrnrn", tezeneyi tutan "el"
ile klavye üzerinde gezinen "el"i, canrn-canllhlrn
simgesi durumundadrr. Bu ballamda Alevilikte
müzik, "kabr doldurmayl", yani "ölüp ölüp
dirilmeyi" amag edinmiE bir eäitim uiraErdrr. Dolal
olarak hisseden doianln yagama enerjisinin
"nedeni" olarak öne grktrlrndan Alevilikte müzik,
"gizil nesnelliii", bu anlamda "strn", ötesinde
"Tanrrlr" simgeler. Sözün ve sesin muhabbeti,
özünde her kafadan glkan sesin-sözün "birlile
ulagmasr" anlamrnda "senfonik bir zikirdir". Agrk
anlatmak gerekirse bu "senfoni"nin en önemli
enstrümanr "bailama"drr. Gelenekte bailamanrn | 2
perdesi, " l 2 imaml"; sapr, "elifi", elif araclftlryla
"rrahdeti-Tann'yr"; gövdesi "lam"r, lam aracrhlryla
"Cebraili", yani "akft", ötesinde kendi agkr iginde

kendi agkr ile ä5ria dönügen "Magu!u" simgeler.
Bailamanrn sapr ve gövdesi, yani "elifJam", el ile
iligkilend irilir ve bu nedenle ballama "el"
kullanrlarak "sese dönüEtürülür". Bailamada, alt ve
üst egikler arasrndaki tellerden "ses" ahnabilir; tel
"eylemli" ise arttk tel delil "ses"tir ve "yagamrn"
simgesidurumundadtr. Ust ve altesigin drErnda kalan
teller, "sese dönügtürülemez", yani onlardan "ses
alnamaz"; ses ahnamayan bu teller "dolum
öncesini" ve "ölüm sonrastnt" simgeler. Tasawuf
geleneiinde "doium öncesi" de "ölüm sonrasr" da
"do!uran higlik"tir. "VaroluE gevrimi" kapsamrnda,

doiuran higlikten Erkrlr; yine doiuran hiElile
dönülür.

iki egik arasrndaki telleri sese dönü$türebil-



Alevilikte "ses" yo da onun

bollomant n y optstno koYduflu
olglonan "müzik" , Tonrlntn

"örgütlü" bigimi olorak

bir igorettir. Ve bu iSoret

somut anlamdo bofrlamorun
" bili nci nde n" özgü rlegebi I en-

I e r ce " kegfedilebilir " .

mek iEin "sa! el gövde üzerinde a5air-yukarr, sol el

sap üzerinde safa-sola" hareket etmek zorundadrr;

zorunluluk gereli yaprlan "dön hareket", Tanrt'ntn

ya da dofanrn ilk Eocuklarr olarak algrlanan "dört
unsuru", yani hava, su, toprak ve ate$i simgeler.

Demek ki doäa "dört unsur"dan, ses "dört

hareket"ten olugur.

Diler taraftan bailamanrn gövdesi,

simgesel anlamda "gebe bir kadrn"drr ya da "gebe

kalan gönül"dür; zäkir ya da ä5rk tele vurduiunda

hem gocuk hem de anne "sese" dönügür, "gönül ses

olur".

igtifin Seste Görüntü nü izlemek

Eeden "ses" oldulunda ruh "uyonr"

Titregim ilkesi gereii higbir gey duralan

deiildir; her Eey hareket eder:

Her gey eneriidir ve

yoktur; evren ve hayattn en

ücra köEesi bile titreiir.
Demek ki "deiiEim" ya da

"ses" kagrntlmazdrr.

O laäan ü stü lü k
denen gey; susadrlrmda
"igtitin" seste bir de görün-

tünü izlemek olmah. Demek
ki bir Alevi, ballama sese

dönü9tü!ünde dinlerken
kulalrnr aynr zamanda "gö2"

yapmak zorundadrr. lste o
zaman isittiii seste bir de

"görüntüsünü" izleyebilir.

duraian higbir Eey

"Qoculu" yetigtirmekle görevli "usta" onu

"canlandtrtr"; sese dönü1üp dönügemeyecelini, ses

olup olmayacairnt denetler. Olumlu sonug altrsa

bailama "ilk dolumunu" yaPmrE olur.

Asrl dolum "bailamanln yol doiumudur":
Yol dolumunda baba ozandtr, ana ise öirenci olarak

ballamanrn kendisidir. Ozanrn eli tele dokunduiun-

da ballama "gebe" kahr ve doium gerEeklegir'

Qoculu adr "titre$im"dir. Titregim ses olduiunda

ballama igini drErna ta5ryarak yagama akmaya baglar.

iki cinsin "evlilili", verimlilik, yani "canlandrrma" iEin

koguldur. Her evlilik bir "doiumu" olanakl krldrirna

göre "canlanma", yani "verimlilik" olanakl hale gelir.

Ve sonsuzgergekliii anlatmabigimi olan bailamantn

"mirag yolcululu" baglamrgtrr artrk' Ozanla-ä5rkla

ballama "seviEmeye ba5lar". Müzik dediiimiz Eey

igte bu "sevigmenin" sesidir.

Alevilikte "ses" ya da onun "örgütlü" biEimi

olarak algrlanan "müzik" , Tanrlntn bailamanln

yaprsrna koyduiu bir i|arettir. Ve bu isaret somut

anlamda ballamanrn "bilincinden" özgürlegebilen-

lerce " kegfedilebilir". Bu

nedenle gürültüyü müzik
sananlarca anla5rlmaz. Sesle,

"üg terki" gergekleEtiremez

sek, yani bu dünyayr terk
edemezsek, öbür dünYaYt

terk edemezsek ve terk
ettiäimiz yeri de terk ede-

mezsek "sesin/seslerin sabit

anlamlan" tarafrndan "zincire

vuruluruz". Yeni bir geYi

betimlemek o denli zorla.Err ki

"benimiz" dügünülemez ve

sese dönügtürülemez bir

YaEamrn müzili ,,ses gölgesi"nde dinlenir ve duruma düger; zihnimiz "paramparga" olur.

unutulmasrn diye "gönül defterine" kaydedilir. Sesler manay "anrgtrrdrfr" igin, sözcüklerle
Alevilikte, insan-tanncthk gereii müzik kaynait aqrklanamaz ya da sözcükler burada yetersiz kaltr.

kabul edilen ballama önce "insan" yaprltr, sonra da Dah" dogrusu, "hallerin elinde esir"dir sözcükler;
algrlanmaya EahErlrr. Bu bailamda bailama "konugan onlar kullanrhrsa herkes anlar. O zaman da amag

tel"dir, yani trpkr bizler gibi doiar, büyür ve ölür. ortadan kalkar.
Diqil aäaE ile eril tel "evlenir"; bu evlililin "gocuiu"

olarak dünyaya gelir bailama dediiimiz Eey.
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GENg CUMHURIYETiN YTLMAZ BiR KALEM$öRü

"Derslm'in bize bolh olan koptnr cumhuriyet , bMik imarq ve medenileflirici kudreti
ile arkasna kador ogmry bulunuyor:, Dersim'in gahr olan ve toplon ot an Sukonbaba,ntn ,
Doiikbaba'nn filsmt boznldu. cumhuriyet ordusunun süngüIeri parlayp, toplon auldrir
zomon Dersim'deki onbinlerce mozlum insan hürriyetine, invnhk hakJanna kawEu;

hlrydttt zihniyeti son neftsini.teslim etti. Ne muttlu türküm diyene.!,,
NA$|T HAKKT ULUö

a$it Hakklntn imarct ve medenilestirici
ordusu " sel " gibi Dersim'i bir bagtan bir
bagagegip gittiiinde yani Dersim'in kaprsrnr

arkasrna kadar agtrirnda geride yüzbinlerle ifade
edilen ölü, binlerce öksüz Eocuk ,onbinlerce sürgün
ve atefler igersinde bir gehir brraktr. Yrl 1938'di. Ne
hürriyetin tadlna varacak köle Dersim'li ka.lmrStr
geride ; ne de imar edilecek bir tek ev. Bütün bu
ykrma ve neredeyse haritadan silinen Dersim'e
ragmen Na{it Hakkr Dersim'in kurrulduEunu ve
hürriyete kavugtulunu büyük bir gururla nasll
söyleyebiliyor dersiniz . ?

$olvan gokakOsmanh
Eieri kaltakOsmanh
Ekendeyokbigende yok
Yiyende ortakOsmanh

Osmanlr imparator-
luiu'nun son dönemlerine denk
gelen 1800'lerin sonu
1900'lerin bagr ekonomisini
sava5lardan elde edeceii gelire
dayandrrmrq imparatorluk iqin tam bir €ökül
süreciydi. Dünyadaki diier imparatorluklar
ordusunu geligen teknololiyle yenilemiE ve
gergekle$tirditi yeni kegiflerle yeni ticaret yollarl
bularak ekonomisini zenginle$tirmi$ti. Oysa Osmanh
imparatorluiu bu geliEime ayak uyduramamrE ,

dolayrsr ile ordusunu geligtiremedili igin yeni
kazanrmlar elde edememig , diler yandan kontrolü
altrndaki ticaret yollarrnrn bir anlamr kalmamrgtr. Son

Eare olarak dönemin güglü devletleri ile tek tarafll
imtiyazlarr igeren antla$malar imzalayarak

topraklanntn kaprlannr ardlna kadar onlara agmrEtr.
Kapitülasyonlar olarak adlandrrrlan bu antlaSmalar
imparatorluk topraklarrnda ya{ayan bütOn halklara
ek vergi ve daha fazla askerlik yükü getiriyordu.
Bunlann neticesinde Ege'den Dolu Anadolula
savaglardan dönen askerler dahil olmak üzere halk
ayaklanryor ya da kendince Eareler arryordu.
Omeiin bu dönemde ülkenin ticari bakrmdan en
geligmig bölgesi olan Ege'de yoksul gengler
neredeyse bir ömür süren askere gitmemek iEin

dailara grkrp efe oluyor, ya da gete oluEurup halkr
soyuyorlardl. Bu dönemin en ünlü efesi Qakrrcah
Mehmet Efe ve 5 kigilik getesi" efe | 9 I I yrftnda daha
29 yaErndayken ölene kadar", arahkt olarak l2 yrl

dailarda efelik yapryor ve bu süre iginde 2000' e
yakrn insanrn ölümüne neden oluyordu. O dönemde
20 le yakrn gete dailarda efelik yapryordu. (Atgatr
Kel Mehmet hariE ) Bu Setelerin yarattr[r korku
nedeniyle halk anrk galEmryor ve lehirlere göS

ediyordu. Yetkililer ise bu kadar alrr sorunlar
yaratan bu getelere karEr birkag zaptiye ile takip
gönderiyor, yaka lad ri rn r igeri attyor,
yakalayamadrirna ise af sailayarak bulundufu
bölgede klr serdarllir ünvanr ile maaga
balhyordu.Öte yandan aynr dönemde artan vergiler
ve ekonomik bunalm nedeniyle Kastamonu , Sivas ,

Erzurum , Trablusgarp ve lzmir'de halk ayaklanryor
ve soruna gare bulunmasrnr istiyorlardr. Bu
ekonomik ve sosyal kargaga Dersim'de de
hissediliyordu. Zaten öteden beri devletle ciddi bir
iliEkisi olmamlq olan , tamamen kendi ekonomik ve
sosyal yaprsrnr koruyarak yagayan Dersim'de
a$iretlerin airrlagan bu $artlara tepki göstermesi
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kaErnrlmazdr.Bunun yantnda aydln Dersim
genglerinin de katkrsr ile bölge halkr arasrnda giderek

gelilen bir milli tePki oluguyordu.

imparatorluk yrkrlrp yerine Tü rkiye
Cumhuriyeti kurulana kadar bu toPraklara
hükmedenler Dersim'e sürekli tabur tabur askerle

sefer düzenlediler. Her seferinde arkalartnda

binlerce insan ve hayvan ölüsü , yüzlerce yanmtg köy
brrakrlar.GenE Türkiye Cumhuriyeti 'de öyle yaPtr.

Fakat diier harekatlardan farkh olarak harekattn

öncesi ve sonrastnda yapacaklarrnr önceden belirledi.

Devlet harekat öncesi onlarca istihbarat elemantnt

Dersim'e yolladrve onlardan aynnttlt raporlaraldt. Bu

istihbarat elemanlanndan biri de dönemin gazetecisi

Na:it Hakkr Ulu!'dur. Bizzat Atatürk'ün
görevlendirmesi ile o dönem CHP'sinin resmi yayln

organr durumunda olan ulus gazetesinin yazl iSleri

müdürlüiü'ne getirilen Nagit Hakkr Ului bir
dönemde TBMM'de millewekilliäi yaptr. Dersim'e

dair harekat öncesi ve hemen sonrast kaleme aldlll
Derebeyi ve Dersim , Tunceli Medeniyete AEtlryor

adlr iki kitabr bulunan Naqit Hakkt Ului bu

kitaplarrnda a! iret le r in
nüfusundan, ne kadar silahr

olduluna kadar gok genig bir
bilgiye ulaEmrE. Ayrtca
Dersim'in su kaynaklanndan

dailarrna kadar ayrrnttl bir
colrafya tanrmr getirmi$.
Bunlarrn yanrnda hangi
a$iretin kimlerle Catrlmall
olduiunu ölrenerek rapor ve
kitaplarrnda belgelemiE.
Gerek N a$it Hakkr'n rn

kitaplarrnda, gerekse o

döneme kadar devlet adtna

rapor hazrrlayanlann ortak ve

belirgin en önemli gabast ,

Dersim'in bir Türk yurdu
olduiu , Dersimlilerin ise has

be has Türk olduiu
vurgusudur. Kullanrlan dil ve

€özüm önerisi aynrdtr.
Orneiin Jandarma Umum
Komutanhlrnrn yayrmladrlr
Dersim adlr kitapta

Dersimlilerin Türk olduiunu kanrtlamak igin

wrguladrklarr bir konu var ki , aynt teoriye NaEit

Hakkr'da sanlmakta tereddüt etmiyor. Verilen örnek
güya Ovaokyöresine ait birdeyiE.

vatdtm odosrna kohve Pigirir
knah pormoUan fincon devgirir
gel beri gel beri gündüzlü dostum
uydun el sözüne serdmr kestin.

Öne sürdükleri teze göre bu deyigte sözü

geEen Dersimli bir kadrn, deyiEi söyleyen ise bir Türk
genci. GenE aynt zamanda kadrnrn gündüzlüsü yani

oyna5r. Tezlerine göre Dersimli kadrnlar gündüz

oyna5 tutabilir. Gece oynag tutamaz. Kadtntn bu

iligkisini hem kocasr hem de toplum biliyor. Bu iligki

toplumca günah sayrlmryor. Devamla aynl iliqki

tarzrnrn Türkmen alevi toplumlannda da olduiunu,
dolayrsr ile bu sosyal iliEki benzerlilinin Dersimlilerin
Türk olduluna yeterli bir delil olugturdulunu
söylüyorlar. bir toplumu Türk yapmak iEin

kullandrklarr yöntem ne kadar
girkin olursa olsun amaE

dezenformasyon olunca
toplumlarrn ve insan lartn
onurunun hig bir önemi
kalmryor.Dönem itiban ile

ismek igin qay bile bulamayan

bir toplumun nasrl oluPta
kahve igtili belirtil- miyor ve

kendi yazdrklart rapor ve

kitaplarda Dersim insanrnrn

ve bölgenin giderek
Kürtlü!ün tesirine girdilini
belirtmelerine raimen nastl

olup ta TürkEe bir deyigin

yazrldrlr akrllarda soru i$areti
yaratryor. Na€it Hakkr kitap-
larrnda öyle savruk bir Sayret
iEinde ki Eabaladtkqa Eamura
batryor. Insanlarla yaptr!r
görügmelerde onlarrn zoraki

konugabildikleri krrrk dökük
TürkEeyi sanki apayrr bir

t^J
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dilmiE gibi TürkEe ile kryaslayarak, bu mukayase- den
onlarrn Türk olduiu sonucuna vanyor. Na;it Hakkl
son yor : - gorbayr ne ile igersin ? Bizim Dersimli : _
kosrk ile. Nagit Hakkr diyaloiun yantna parantez ile
not dü$üyor ka;rk demek istiyor. insan gülsün mü
a!lasrn mr Sagrnyor. Dersimlilerin kafatasr
ölgülerinden tutunda krlh göiüslerine kadar pek Eok
delili Türklüiün igareti olarak sunan bu zevatlar tek
bir amaca hizmet ediyorlar yüce Türk birliäine!. Bizi
bir yandan rsrarla Türk yapma gayreti iEinde olanlar
bizi aynr zamanda haydut, cahil , elinden hiE bir ig

gelmez bir toplum olarak
anlatryorlar kitap larr nda.
Harekatrn en önemli
ge re kEe lerinde n biri ,

a{iretlerin civar yerlegiklere
baskrnlar düzenleyerek,
onlarrn yagam haklarlnr
tehlikeye atmalanydt. Bu
yüzden artan $ikayetler bir
harekatr zorunlu krlmrstr. Nalit
Hakkr Tunceli Medeniyete
Aqrhyoradh kitabrnda Dersim'in
colrafi tanrmrnr yaptrktan sonra

, bu daihk arazi ko$ullannrn
tanm yaPmaya, namusluca
yagamaya uygun olmadrärnr ,

Dersim a€iretlerinin mecburen
soygunculukyaptrirnr söylüyor.

Eocuiun öksüz kalmasr , yüzlerce köyün yerle bir
olmasr i€in yeterli sebepler mi sizce ? Ya Qakrrcah Efe
gahsrnda semboliklegen ve hala da destansr öykülerini
dinledilimiz Efelerin yarattrir kaotik ortama ralmen ,

devletin onlarayaklagrmrna ne demeli...?

38 o sancrh dönemi y4samrE , gimdi
yetmillerine merdiven dayamrg yaghlarrmrz igin hig
agrlmamasr gereken bir mühür, kendi tarihlerini
anlama Eabasr igindeki engin yürekli genEler igin hiE

unutulmamasr gereken onurlu bir geqmiE ,

38 o soncrfi dönemi yogomry ,

köklerinden kopartrhp bir
avus yalanct to p raEa
mahkum edilmig mege
aEaqlan igin yeniden kök
sahnmasr gereken vatan
toprairdrr. Yüzbinlerce
insanrmlzrn hayalleri,
sevingleri, hüzünleri ve
agklan gizlidir o topraklarda.
iEilen her yudum suda,
solunan her hava da 38'in izi

vardrr hala. Ordunun son sel

seferinden sonra yaban
topraklarda yaSamaya
mah ku m ed ile n tüm
okyanus yürekli , d ili
törpülenmit insanlarrmrz
1945 affryla ken d isine
sunulan yalancr cennetleri

toprofudrr.

Ayrrca Dersim'in yoksullulunun ve geri
kalmrgftirnrn tek nedeni olarak seyitleri ve aialarr
gösteriyor ve onlann EalEmadan, halkrn srrtrndan
geEindiiini, rahat bir yagam sürdüklerini söylüyor.
Ardrndan kitapta yrrtrk prrtrk elbiseleri ile birkaE
seyyitin resmini yayrnhlor ki insan resmi görünce
bunlar mt refah iginde ya;amts demeden
edemiyor.Neresinden bakarsanrz bakrn kara mizah
örneli bu kitaplardaki tezler devletin resmi baktE

aglsrnr yansrtryor ve hala da bu yöntemle hareket
edilditi aqrk. Harekatrn gerekgeleri olan Dersim'in
vergi vermemesi , yeterince askerin allnamamasr ,

Dersim lqiretleri'nin civar yerlegiklere tecavüzleri,
o dönem topraklannda yaqanan genel sorunlardan
olmasrna raimen, devletin Kürtlere ve Dersim'e özel
bir müdahalesi olduiu gayet aErk. Yukandaki
nedenler yüzbinlerce insanrn ölümü, binlerce

ellerinin tersiyle itmekten bir an bile Eekinmemig ve
gimdi bizim daibagr dediEimiz yerlere ugarcasrnageri
dönmüglerdir. Peki devleti adrna elindeki kalemi
silah gibi kullanan ve bizi her frrsatta a€aErlayan,

kü€ümseyen, büyük Türk kimliiine gönülden ballr
Nagik Hakkr Ului ne yapmrEtrr dersiniz. Bu deierli
zevat 1977 \lltndayurdundan Eok uzaklarda Bonn'da
kendisine ait olmayan topraklarda yagama veda
etmistir. Kendisi onurlu Dersim halklar bahgesine

srzmrE zehirli bir sarma5lkür sadece...

Geride kalanlarrnr dügünmeden, sadece

onurlan ve yagadrklan bir avuE gölqyüzü igin topraia
dügen tüm insanlara saygtyla...

igindeki engin yürcHi gen7ler igin

onurlu bir ge7mlg , köklerinden

Eimdi yetmi1lerine merdiven
doyomtg yofhlonmtz igin hig

ogilmamal gereken bir mühür
kendi torihlerini anlomo gobosr

hig u nutulmomosf gereken

koporulry bir avug yolonct

topraEo mohkum edilmrg mege

o{aglon igin yeniden kök
solnmos, gereken vaton

r=;-l
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viriniwi$ nin HASRETT|n $iuni vATAN

Bir zamanlar otuz sekizdi

Ve dedem daha dilini kaybetmemiEti

Her gey birazcrk soluk igindi

Yalansrz yürüdüler daralactna
Seyid'in srmsrcak gözleri asrl kaldt ateEgahlarda

Brra hesko telli'nin düEleri Airfnrn doruklannda

Ben o zamanlar yoktum

Ne kör bir krhEla baErmt ugurdular actmaslzca

Ne de trkrp bir malaraya beton döktüler arslzca

Hatta salya sümük üstüme gelirken ölüm

Bagr öne düqmesin diye ardrmdan gelenler

Brrakmadrm krsacrk hikayemi

Sesi krsrlmrg lal sulara

Ben o zamanlar yoktum
Bra hesko telli
Aslan yürekli o adam

Elde silah savagtrirnda Airr'da

Qakallarrn barrnamadrit o dallarda

Gökyüzüne hasret bir avuE Eahindiler
Ölümüne bir savaE balladr

Tanrrya yaktn dünyaya uzak

Uzun beyaz donlular
Döllerini akbabalara yedirmediler
Ki aman dilemeden kibirle gelenlerden

Gözlerindeki ates sönünceye dek
Önlerinde diz de gökmediler.

Dedim ya ben o zamanlar yoktum.

igli bir hrgkrrrktrr benim igin otuz sekiz

Dört ya$rnda kurmang bir gocul

Brrakrm o utangag topraklarda
Silik bir fotoiraf karesidir gocukluium.

Öncesiz ve sonrastz

Bir qr!ftktr ya5ananlar

Kimse duymadr

Görmedi
Hayrr bilmiyordu

Otuz sekiz'den sonra

Yetmiq sekiz'den önce

kimliksiz bir zaman dilimiYdi an

geEmisti ama deii$memi$i zaman

bir düEümüz vardt

ugurumlann efendileri kartallann kanatlarlndaki

krrrk tüye benzerdi yarlm Yamalak
bir o kadar inatgt

unuttunuz mu ?

aynr derede yrkanmrgtrk o Eocuklarla
aynr ceviz alaglartntn arkastna gizlenmi$tik

körebe oynarken sincaplarla

damlarda yan yana uzanmtgttk ta
gökyüzündeki yaramaz gocuklarr saymlstlk btkmadan

ve yumuk gözlerle

binlerce yrlhk bir direnili dinlemigtik
ak sagfi dedelerimizden

ugurum patikalarlna yazgrlanmr;trk körkütük
belki de ölüme böyle kolay

böyle alaycr gidigimiz bundandr

alnrmtzda ora taSlartntn izi vardtr hala

bir dügümüz vardr

kirlenmemek iEin otuz sekiz 'de

rrmaklanmtztn hrrErn derinliklerinde
bir srr gibi gizlenen

saslan kor kor ate$

ürkek ceylanlartn gözlerine benzerdi

hüzünlü ve de yürekli

unuttunuz mu ?

serin yayla gecelerinde

otururduk yan yana

bir yanrmrzda a{k türküleri
okunurdu her daim

bir yanrmtzda rüzgar eserdi tltman
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igimizdeki yangtntn feri olurdu
orta yerde bir halkrn srmsrcak ,

krrrk dökük hikayesi dururdu
biz o kekik kokulu kzlarla
birbirimize akar
sessizce sevilirdik uluorta
iEimizdeki yangrn

masum bir küle dönerdi usuldan
klpkrzrl alevler yükselirdi ateggahlardan
kartallar ülkesinin bil cümle canhlarr
sevdikleriyle aEka dururdu.

istediler ki hiE kurumasrn
Bizi kucaklayan o hoyrat dereler
Bir daha zamansz yaprak dökmesin
Ceviz aiaglarr
Kör bir yalnrzlia terk edilmesin
Köy meydanlarr
lstediler ki yaralanmasrn

Saglan srr gözleri köpük yüklü ceylanlar
lrmaklanmzln dögüne slkrlmasrn
Kör kurgunlar
Bir daha sönmesin da! doruklarrndaki
Krzrl atesgahlar
lstediler ki dügleri solmasrn
Ve sabaha kabusla uyanm:rsrn
Omrümüzün göEmen kuglarr
Ve bu yüzden ellerinde
Mazlum bir halkrn mahsun bakr$larl
Dillerinde yasakh bir halkrn
Bitmez türküsü
yürüdüler
Örs ve gekiE gibiydi talebeler
Bükülmez denilen Eelili
Sonsuz bir inanEla eldiler
Kurulmu; kum saatini tersine eevirdiler
Yürüdüler....yalansrz...

Tath bir uykudaydt krrmanglar
Dingin okyanuslarda süzüle süzüle
Resital veren yunuslardr onlar
Yalnrz dedelerimiz yarr uykudaydrlar
AteEler sönmemeli diyordu
Buiulu gözleriyle dedem
Gecenin sessizli!inde olacaklarr

Hisseder bir edayla
Bir sonbahar sabahr

Cemselerin gürültüleriyle
Uykularrnrn en mahmur yerinde
Kabuslara uyandrrrldrlar
Kadrnlarrn kollarrnda geceden kalma

$ehvetli bir krrgrnlk vardr
MeEe aiaglarrnln ince damarlarr gibiydi
Nenelerimizin yüz Eizgileri
Daha da derinleEti

Yürüdük... kundaklanmrzda kan
Gögkün grplak ayaklarla
Güpegündüz ...

Evet vakitsiz geldi ölüm
Ve yine vakitsiz düttü gö€ yollaflna
Atalan gibi krrmanglar
Dokan dörttü
Dondurucu kar iklimiydi zaman
Kara yangrnlar yükseliyordu ormanlardan
Oncesiz ve sonrasrz bir Erllktr yagananlar

Dersim dilsiz
Dersim yetim
Yaral bir geyik gibi sahipsiz
kimliksiz ülkem.

Kimse duymadr
Görmedi
Hayrr bilmiyordu

Uzun krrgrn yolculuklardan kalma
Yorgunlukla geldik.
Saglarrmrzda harman yerinden kalma
BaEak kokusu
Kollanmrzda trrpan direnci
Hüzün dü$tü yüreklerimize
Geldik.

Qakrcr Efe'nin dallarr ile avuttuk
Vatana olan hasretimizi
Yanm kaldr ormanlarrn
Kuytulu k yerlerinde yaSadlirmrz
Acemi , Eocuksu a5klar

Ytik bir hasrettir Eimdi vatan.
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i:'Desrm de name baqrldn u zona n;

dS's"b*d"'JEBaL

ugen€ Seydi dewr6 hirisu hegti de pile

g6xu beno. $6xu p6ra de khuresuna.

Khuresu des u dr p6r sa6 ben6.

WuEend Seydi ke hona doman beno sey maneno.

Ne pi ne brra, k6s6 xo Eine beno. Ta6 van6 ke no

rira nam6 deyi Se WuEen ya ki Sey WuEeno. Ta6

nuste wu de ki name deyi ca ca6 de Seyit Hüseyin

ya ki Wus6 Sey nugino. Ftkr6 mr ra gore ni namey

t6de äelet6. Kokrm6 D6srmi dey ra van6 Wugen6

Seydi ya ki (nam6 camerdu sar6 ma ser6 wo) van6

Wus6 Seydi. Bvo ke nam6 piye dey ya ki nam6

khalik6 dey Seyd vo. Wu9en6 Seydi doman6na xora

p6t u t6zrk beno, aqrldar beno. Ftkr€ xo reseno her

qes6. Saiya gure u baqtl6na xo de beno alaye $6xu.

Name ciniya xo Beser6 bena. Besere ra

domoni n6 ben6. Reyena zeweiino. Ciniya

diyine ra di Eeney iu ki laz6 xu beno. D6srm de

wert6 a;iru de dayma ca6 dey beli, maqam6 xo

berz beno. Herkes qrymet dano ct, xattr

zoneno. Mordem6 camatu beno. D6stm de,

wert6 a{iru de dayma q6ret6 haStiye keno.

Tivar6 herkeEi p6 deyyeno. Hama p6raxu jede

qewetrne n€ bena. Zof k6s6 xu, phogta xu,

ghekdar6 xo gine ben6. WuEen6 Seydi trrki n6

zoneno. Wendis6 xo €ine beno. HamaWugen6

Seydi D6srm de nam6 baqrl6n, bilan6n u

zonayei6niyo. Na mesela de qes6 kokrmun6

mat6dine jÜyo.

Krstena Bavay ra drme Sey Rlza ke qol

erzeno $ine u Qrräu ser, Qrriu son6 grnen6

bext6 WuEen6 Seydi. Vane kami ke kerda h6f6

xo inera bijero. Na dewa de b6Erka brrazaye

dey Rayveri ki esta. Rayveri serva ktstena

Bavayi senati vrraste. Caye ma t6dine keno

adrr. Qe ma domon6 ma brn6 hngu de gi. Tern husk

t6 wertede me v6sno. Na6 sere Wugen6 Seydi

kuno mav6n camat wazeno. Sey Rza raveri izat n6

keno. Drma eve zor€ sllayiya Wugen6 Seydi

Camat6 Abasun u Qrriu nino ru. U camatte seneta

ke Rayver vrasta yena werte. Mesela areze bena.

Oradrme Sey Rrzaqtrlu sera dest6 xu onceno.

H6ni qeseybeno ke, a roze, camat6

Qrriun u Abasu de, duste h6rs6 Sey Rrzay de

WuEen6 Seydi vano "Sey Rrza heq b6teru dür

bero" Na6 ser6 Sey Rlza herke Ei qarino. Vano;

brraza6 mr laz6 mr krsto, endi nayera döt b6ter6

grga ke? Wertera ke waxt v6reno, serri v6ren6,

esker ke endi kuno D6stm, Sey Rtza ke domonun6

dt
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xu, tornun€ xu, p6ro piya Ee xu, mulxut6 xu a$ira xu

keno vindi, hepise Xarp€ti de qes6 Wugen6 Seydi

yenora vir. Hepiste piya ben6. Vano tu u waxt mtFa

niava, ez qarine. N iyade ke se bi. D6ma b&eru ra pil

b6teri est6.

Sera 1936 de verva usar ke ail6r mav6n6

Halboriye u Silizu de yen6 p6 ser sond wen6
Wugen6 Seydi ki uza beno. Het6 halboriye de Sey

Rza, WuEen6 Seydi, Ali Efendiye QrlaEiye u iye bini,
bover het6 silizu de DemenuraCrvrayilA!a, Qemer
Aiaye Wusvu u zovina ail6r benö. Crvrayil Ala ve
Sey Rrzay ra kewray ben6. Wugen6 Seydi vrrende

dust6 hukmati de trfong estene re raji n6 beno. Ma

hukmati de bas n6 keme vano. Pers keno
mordemun6 xora. i van6 qesa ma todera. Tu ke sa

na ma le6 to derime. Khuresu ra Ali Efendi ki
trfong esten6 re raii n6beno u b6 het maneno.

Naver bover qeseykerdena all6ru de, Demenu ra
Crvrayil aia ke iede q6ret6 trfong esten6 keno, Sey

Rtza lrnga xu keno uwa Muzrri vano; wuiy uwe
serdina ez n6 thoren hnga xu uwe keri. Na6 serd

Qemer Aiaye wusrvu Sey Rrzay re vano; ma tt qoce
torn6 Ba\rayi)ra tr ke n6 thorena hnga xu uwe ker6
ma sebikerime. Aye de Crvrayrl Aia niyadano ke
ail6r duste hukmati de ttfong esten6 re raji niye.
Lrnge erzen6 xo ver. Cvrayil Ala sala miyane xo
vezeno erzeno hard, ser6 meredino ra. sal6 dano xo
ra. Yane ke ez merdune mr wedar6. WuEen6 Seydi

boverra perpeEino ra Sey Rlzay ra vano kewra6 to
hawo merd. Aye ser6 Sey Rrza b6 zerri vano wurze
kewra wurze, vaievatenatu vo. Hama mr hewn6 xu
diyo, peyniye de mezel6 ma kun6 ju ca. Ora drme
sond wen6 kemer6 erzen6 uwe ke; agir p6ro piya

trfong berz6 hukmati.

1937 de zorbajiya hukmati ke agiru ser6
dest kena crAli Efendivano so teslim be. Ali Efendi ki

khuresiz beno. D6srm de mordemo beli beno. Waxt
de eskeriye de mendo, hukmati nas keno. Wusen6
Seydi ra vano; Hukmat qewettno, getino. Stma

hukmati de bas n6 ken6, bdre sebebe feqrr frqari

mebe. Na6 sero Wugen6 Seydi vano tamam teslim
ben hama ez zonen ke ye mt lao, mrra dlme ye slma
ki kok u fermano. Qerar dano cr teslim 1937 de
teslim beno.

Qole eskeri sono ke dewe raWuEen6 Seydi

bilero. Mrlete dormi rrjino uca, mordem6 beli ben6

top yen6 ke xatrr br waz6 u rast ker6. Uca inera
vano; qarliye hukmati me veliye, hukmati re
hukmat lozrmo, ma thoaye n6 kerdo, suze de ml
qino. Serva mr merax mekerö. Ez oncia peyser yen.

Nia qesey keno ke p6 dyax mrleti do. Keno ke mrlet
vrreniye me kuyo, raverd6 va Eero. Hata vlle gelank
ucau mrlet tey beno rast. Waxtoke endi Wugen6

Seydi cera ken6 ben6 veng dano mordem6 de xu

vano ez seweta xelegeyena agire son mrren. Endi

reyna peyser amayena mr gina. Ez naye nnd zonen.
Ez ke teslim vi belkia qarrse srma n6 ben6. Tenga

srmare ez raji nine. Eve herv eve perodayis na

mesela de ma ser n6 kume. Peyra newe newe esker
yeno, srma tey bas n6 ken6. Srmara nza mr raze mr

Heseni re wayiriye brker6.

WuEen6 S6ydive Sey Rrzay rajuvinrazofhas
kerdo. T6 dustra viye. Qesa fek6 kokrmuna, vane
Sey Rrzay ve WuEen6 Seydi ke qeseykerdene aqrl6

kel qesa ine n6 resten6. Zon6 juvini zonen6. Juvin
n6 srkrten6.

Tertel6 38 ira av6, inu p6rune piya Xarpet te
mekeme ken6. 15 kasrm 1937 de erzen6 dar6.
Meyitu v6snen6, ben6 ca6 drjdia de dan6 we.
Mav€nra 7 | serr€ v6rda ke hona caye mezela inu n6
zonino. Je Sey Rrzay u havalun6 binu ser€ hard6
dewregi de mezelaWuEen6 Seyd i ki gina.

Her Was Kokö Xo Ser Rovino!

{rHtt 
thtyt zo* xod. w*r.&|
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Yarasrnr Göstermeden Olmek

er insanrn beyni kendisine

özgün önemli saydrir olaylarr,

olgulan, konulan ve nesneleri

hafrzasrna kaydeder; resmeder. Insan

beyninin resmetmede, kaydetmede,

bilgi ve bulgularda, inanrlmaz ölEüde

segicilik yaptrlr da iyi bilinir. Günlük
yaqamda duyduiu seslerden ancak

önemli bulduklannt htzla harekete
gegerek ilgili merkeze aktartr. Benim

kulaklarrmrn hassas seslerinden biri
sürgündür.

Sürgün kelimesi gegen bir
konuEma duyduiumda, zihnim tüm
konugmayr anlamak ve kaydetmek igin

olaianüstü frekansa geger. Mayrs 2008

de Avrupa Dersim Federasyonu olarak
Berlindeydik. Die Linke (Almanya sol

Parti) millewekili Sayrn Hüseyin Kenan

Aydrn'rn düzenlediii 3 günlük Berlin
gezisi kapsamrnda 4 mayts tarihinde
Berlin Dersim cemaatinin düzenlediii
"Dersim 1938 katliamr" adh panel

dolayrsryla Berlindeydik. Pir Seydali

Q ige k, bir sohbette "sürgün
traiedisini" anlatrnca, konuEmanrn

tümü hafrzama kazrldr.

3. Avruoa Dersim Festivalini

bagarr ile sonuElandtrdtktan sonra 8
Haziran sabah 04,30 da eve geldim.

Hazrrhlrmr yaprp ll Haziran'da
istanbul'a uEtum. izmit, Bursa,
Balrkesir ve Aksaray'da "sürgü n

izlerini" sürdüm. Baba Seydali'nin

konugmasrnda, Bahkesir civarrnda bir
adanrn adr gegmiqti. Bursadan sonra

Balkesir'e gegip i$e o adafa gittim.
Adanrn ve Dersim sürgünlerinin

adlarrnr burada yazamryorum. Qünkü,
orada yagayan insanlann terdirginlik-
lerini hakl buluyor ve Eimdilik anlayrgla

kargrftyorum. Ada serüvenini aynen

okuyucularla paylagmak istiyorun..

Altrnova'da konuk olduium
evin sahibi ile adayavardrk. Bir bakkala,

"burada tantdtirnrz Dersimli, Elaz(h
kimse var mr?" diye sordum. Elazri\
sormamrn nedeni; TürkVenin dörtbir
yanrnda; hatta yurt drgrnda Türklerin
yoiun olduklan yerlerde Aleviler ve

Dersimliler golu zaman kendilerini
in kar etmek mecburiyetinde
hissetmiglerdir. Ola ki bizim
"Cumhuriyet maidurlarf' kendilerini
"Elazrlh" diye tanrtmrE olabilirler.
Bakkaldan "haytr" cevabr altp gtkttm.

fuhtrmrn kafeteryalar ve restoranlar
bölgesindeki kalabalrk arastnda,
insanlarrn yüzlerine bakarak igime

yanyacak bir sima aramaktan ba5ka

garem yoktu. Telefonla konugan 45-50
yaglarrnda bryrkh bir adama gözüm

takrld r. Telefonunu kaDatmasrnt
bekliyorum sormak igin ama bir bayan

gelip koluna giriyor ve yürüyüp
uzaklaEryorlar. Ai tr adtmlarla
yürürken, 35 yaglannda esmer tenli
mazlum eda ile karErma Erkan birine
sordum: "affedersiniz, burada
tanrdrirnrz Dersimli, Elazril kimse var
mr?" "Neden?" diye cevap verdi. "Ben

Dersimliyim, Dersimli artyorum"
dedim. Adam gülümseme ve Eagkrnhk
arasr cevaD verdi: "Ben de
Dersimliyim, Pülümürün Gü rk
köyünden" Dilaver. Onunla i$te böyle

tanrgtrk. Oturup kahvelerimizi igerken,

"Yorostnr

gocuuonno

göstermeden bir

ömür bitirmek

ve s,rlann,

mezora

götürmek,

Dersimlilerden

bogkosrno nosip

olur mu?

Bilmiyorur.n.

Avrupo Dersim

Dernekleri

Federosyonu

Genel baEkont

Yogor Royo diyor

ki: "Dersimliler

I0 yil sonro

milyonlorca

€urolonntz olso,

seferber etseniz,

Dersim otuz

sekizin tek

tqntfltnt

Mehmet GULMEZ
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konuyagirdim.

"Bu adaya 1938 de Dersim'den Haydaranlr
iki ki$inin sürüldüEünü duydum, onlarr bulup
tanrEmak istiyorum." Dilaver "onlar iki kardqti,
öldüler, gocuklarrndan biri benim enigtemdir" dedi.
Önce DilaverTn ablasrnrn evine gittik. Rumlardan
kalma yrkrk harabe kilise ve bazr tarihi binalann
gekimini yaptrm. Gittigimiz evde kimse yoktu. Bazen
sahibini kandrran amatör kameramla Rum
kahntrlannr Eekmem Dilaver'i tedirgin etmil olacak
ki, ev sahibim Mehmet öäretmen de tedirgin oldu.
Dilaver "sahil güvenlik adayr srkr kontrol ediyor, fark

ettigimde kameramtn beni aldattrilnr; kasetin bog
oldulunu gördüm. ikinci gün adamr arayrp kahve
igmeye davet ettim. O nazikdavranrp benidavet etti,
tekrar bize yakrn bir ilgede bulugtuk. Bu kez daha
dikkatli ve arada kontrol ederek gekimi kaydettim,
Krsa ama iEleracrsr konugmaaynen göyle:

'Adrm V ben bura dolumluyum. Babam
sürgün edilirken, l4- | 5 yaglanndaymlE. Ailede kimse
sai kalmamrg. Amcam onun kügü!ü. Annemle
burada tanrgrp evlenmiEler. Babam fakir aileden
Annem ise zamana göre 'iASa kzr" imiE. Af grkrnca,

babamr zorlamrg Dersim'e dönmügler.
Annemin babasrnrn mahnr mülkünü kedisine
vermemigler. Herkes bir klsmlna konmu5.
Ben o zaman bebekmigim. Tekrar geri
dönmügler buraya. Sonra benim nüfus
kaydrm, Ovacrk Zeranik' de ( Yegilyazr) grktr.
Geri giderken orada kaydetmigler. Annemin
babasrnrn oralarda ve Erzincan'da arazisi
varmr!.

Daha fazla bir Eey bilmiyorum. KüEükken
hatrrladrlrm iki Sey var: Uzun sakall, topal bir
adam gelirdi bize: "Baba Süleyman." Onun
sakahnr suya batrrrp suyu bize igirdiklerini ya
da sakalr yüzümüze sürdüklerini
hattrltyorum. Birde annem hamurdanederlerse zorluk Elkarrrlar" diyerek beni mecburen

uyardr. Cebimden arabanrn anahtannl grkarrp
mehmet ölretmene uzatttm: "hocam anahtan al,
benden 50 metre uzakta dur, polis benimle
ilgilenirse, arabana bin dolru eve git, beni
tanrmryorsun" dedim. ÖEretmen anahtan aldr "he
valla sorun grkarsa seni tanrmryorum" dedi ve
uzaklagtr. Dilaver, Hüseyin amcanln ollunun
dükkanrnr bana gösterip öäretmenle uzakla5tt.

Dükkana girip selam verdim. Mülteri
olmadrirmr anlayrnca "buyurun oturun" dedi. Alman
kimliiimi Erkarrp uzattrm. "Ben Almanyadan geldim,
Dersimliyim. Buraya sürgün gelen akrabalanmrz
oldulunu ötrendim. Onlan tanrmak igin geldim."
Babasrnrn ve amcalarrnln öldü!ünü söyledi.
"Söyleyeceklerini kameraya almak istiyorum"
dedim. Qekinerek "olur" dedi. Yarrm saatlik
konuEmayr kaydettim; aynldrk. Eve gidip kontrol

"Miyaz" yapardr. Mis gibi kokardr. Ondan yerdik.
Rüya gibi falan. $imdi dü9ünüyorum. Baba Süleyman
Dersim'den buraya nasrl geldi? Nasrl buldu? O
"dedelik parasr" igin olamaz. Qünkü biz de ona yol
parasr verecek kadar para bile yokmug. Peki Niye?
(Sözün burasrnda duruyor, dü9ünüyor)
"bilmiyorum" diye kendisini cevaplryor.

Babam geEmiEle ilgili bize hiEbir zaman hiE

bir gekilde, hiEbir kelime söylemedi, taa ölünceye
kadar. Söyledili bir Eey vardr. Yakalandrlrmrz gün,
kügük kardeSim bizden kagrp koptu. Bizi yakaladrlar
ama öldürmediler. Sonra krrrmrn kaldrrrldrlrnr
öirendik. Kardegimin o gün mutlaka yakalandrlrnr
biliyorum. O gün her taraf ßkerdi. O gün hig silah
sesi duymadrk. Muhakkak sa! yakalandr ama ne oldu,
nereye götürüldü? Hig öirenemedik.' Yllarca bunu
tekrarladr durdu. Ben l7 -18 yaglarrnda futbolda
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parladrm. Altay ve Bahkesir sporda birinci lig
oynadrm. Futbol hayatrmda gittiäim her yerde,

seyirciden, hayrandan, tanrdrklardan, imza almaya

gelenlerden, krsacasr herkesten babamrn tarif ettiii
amcamr ve sürgünleri sordum. (burada yine duruyor,

dudaklan titriyor, grrtlalr cümleyi Srkärmada zorlantp

dü!ümleniyor) Sonra Balkesir'in bir köyünde

oldulunu öirendim ve maE sonras her Seyimi taklm

arkadaglanma brrakrp o köye gittim. Amcama

babamr tarif ettim, göklere bakrp duaetti.

Hemen altp
karqrla5malarr, bu son

lkisi de yaglanmtgtt.

babama getirdim. llk
zamanlardaydr.

Birbirlerine kenetlendiler.
Allahrm niye bir kameram yoktu ki o anl

kaydetmeliydim. Saatlerce ailadtlar.
Kollan gözülmüyor. Ayakta ölüp yere

yrkrlacaklar d iye korkup bizde
aihyorduk. Sonra kollart gözüldü, igeri

girip bitkince yan yana oturdular.
Birbirlerinin yüzünü, sanki sarraf bir
altrnrn 'sahte mi, hakiki mi?' diye inceler
gibi inceleyip bakryorlardr."

Sözün burasrnda V de ailadt.
Ben zaten "sulu gözlü"yüm. Mehmet

öEretmene bakttm, onun da iri gözleri

dolmug. Devam ediyor V "Babam niye

konugmadr? iEindeki acrlar ne idi? Nasrl

bir yarasr vardr? HiE bir zaman

öirenemedik. Amcam bir iki bize

agrlmak istedi. Hattrltyorum. Babamtn

ona bakrqlarr vardr. Amcamrn a!-zrna kilit
vurulur gibi susuyordu.

Evet sevgili okurlar! 1938

yrhnda Dersim'in Haydaran a{iretinden
Hengirvanh bir ailenin Yunanlardan

krsmen bogalmrg bir adasrna sürülen bir
gencin, 52yagrnagelmiE ollu ile 2008 ytlt

|7 Haziran günü, zaman darlir ve

ko;ullann zorluiu gereli adeta damdan

düger gibi yaptrErm bir röportaldr bu.
"Yarasrnr gocuklanna göstermeden bir
ömür bitirmek ve strlartnt mezara

götürmek, Dersimlilerden bagkasrna nasip olurmu?

Bilmiyorum. Avrupa Dersim Dernekleri
Federasyonu Genel bagkanr Ya5ar Kaya diyor ki:

"Dersimliler l0 yrl sonra milyonlarca €urolanntz

olsa, sefeöer etseniz, Dersim otuz sekizin tek
tanrirnr bulamazstntz"

Evet, son tanrklar Dalrn gediiindeler. O bir
tarafa dü$melerine sayrfi günler var. O bir tarafa

düEenden asla haber altnamryacak. GeE olmadan

herkes gevresindeki tantklarr bulsun ve "yaralannr"

görsün!
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ii..,',ii' DERSIM'IN MITOSLARI

itoslar, birey ve toplum yagamlnda önemli
bir yere sahiptirler. Insan yagamrnda yer
alan ritüelleri, ve toDlumsal kurumrarr

anlayabilmemiz iEin o toplulugun mitoslarrnl
bilmemiz gerekir. En ilkel bigimleriyle erken
dönemlerde üretilen bu mitoslar, ilerleyen
süreqlerde daha kapsamh düEünce sistemlerinin
geligtirilmesine de zemin te$kil ettiler. Kendi
özelimizde de halklmrzrn sosyal yaprsrnr ve balft
olarak ritüellerini anlayabilmemiz igin Dersim'in
mitoslannr, esasta ise özgün krlan dügünsel zemini
bilmemizgerekiyor.

1937-38 süreciyle Dersim'in tarihsel yönü
deiigtirildi. fuimilasyon süreciyle de düqünsel mirasr
yitirilme noktasrna gelindi. Bu kopuE yetmiEli yrllarda
derinlegerek sürdü. Sorun hala devam etmekle
beraber, kimi Dersim'lilerin dügünsel miraslarrna
yönelmeleri olumlu bir geliEme olarak kabul
edilmelidir. Halklmrza ait olup ta derlenen her
kelime, kargr karErya kaldrirmrz tükeni$ gergeli göz
önüne ahnrnca oldukga deierlidir. Kültürel
mirasrmrzrn en alt katmanlarrnda yer alan
mitoslanmtz halkmrzr ve onu vareden düEünsel
zemini tänrylp anlamamrzaciddi katkrlar sunacaktrr.

Bilmekteyiz ki, halkrmrza yöneltilen
asimilasyon gabalarrnda mitos ve menkrbelerimiz,
efsanelerimiz hedef durumundadrr. Akademik
kariyeri olan kimi insanlann bölgemize yönelik uzun
yrllar EahEmalar yaparak bu mitos ve efsaneleri
derlediiini bilmekteyiz. Bu derlemeler ise,
asimilasyona hizmet edecek Eekilde tahrif edilerek
gelenel<sel mirasrmrzmrg gibi yazrh belge haline
getirilmektedir. Bu anlamda düEünsel mirastmrza
sahip grkmamrz ve igerdiEi mesailarr bilince
grkarmamrz büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda
hizmet sunan her bireyimiz deierli bir katkr
sunduiunu bilmelidir. Bu deierli katkrlardan ikisine
dikkat gekelim; Delerli dostumuz Cemal TaE ve

Saheyder Veroz'un derlediii "Newe P6xamber"
mitosu ki; bir gok mitosun burada ig ise geEtigini
görüyoruz. Bu derleme oldukga deierlidir. igeriline
baktrlrmrzda en alt kültürel katmanlardan geldilini
görmekteyiz. Yne Cemal dostumuzun "Heketa
Munzur Babayi" derlemesi, tahrif edilen Munzur
Baba efsanesini yeniden kazanmamtz antamtna
geliyor. Bu efsaneye faprlan bilingli müdahaleyi,
varmak istedikleri sonucu Eözümleyebilecelimiz
gibi, asrl anlatrnrn felsefik iEeriiini ölrenme olanalrna
kavuEacairz.

Newe P6xamber (Nuh(yeni) Peygamber)
Dersim dergisinin 6. sayrsrnda Krrmancki olarak
yayrnlandr. Belirtilditi gibi bir gok mitos iE ige gegmiE
durumda. Öncelikle bu mitos da insan, dilervarllklar
ve Hakk (Haq) doirudan bir iletigim igerisindedir.
Newe Pexamber Hakk ile dolrudan konugabilmek,
tedir. Bu durum mitosun arkaik oldulunu gösterir.
Zira, tannnrn henüz insanlardan Eok uzakla5madrlr,
insanlarla dolrudan iletigimi kesmediäi bir dönem
olduiu anlagllmaktadrr. Tufanrn nedeni anlatrda
doirudan belirtilmemiE. Hakk, Newe P6xambere
tufan olacairnr haber vermigtir. Bunun üzerine Hakk
ile görügür. Bir gemi yapmasrnr ve bütün
tohumlardan almasr istenir. Buraya kadar bilinen
akrgryla sürmektedir. Tufan kopmug ve gemi sular
üzerinde yüzmektedir. Fakat kara görünmemek-
tedir. Burada aktarrda bulunup yoru m layaft m;

Vora, her ca ra honde lesa gay uwe vozda,
uwe kote dina ser, toxtm guret gemiye kerde rast,
gemiye feteliye, gerexiye, dina brmbareke herediye,
ra n6ame, tey vad kerd, bervay, grtur kerd nöamera.
Cr re t:

"Qae n6nara? Her Ei tede amora yamaniye,
toxrmo kegureto. Suze ma Erko?

t--;--r
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Dinavakeke:

"Her geyim, her geyim, srto ke Eermaniye
amen erzena cr b6ro ra. Ama€ne honde reta? Srma

uwe ken6 mr ser."

Burada dünya ve insanlar biri birleriyle
konugmaktadrr. Dünya defalardrr sular altrnda

brraklmasrna itiraz eder. Bunun üzerine dünyaya bir
daha sular altrnda brrakrlmayacalrna dair söz verilir.
Ancak ondan sonra bir maya tutma-katrlaEma hali

olmuE, veya kara görünmüStür. Bu mitosta, geminin

altr ilk olarak "BaErra Srpiye" olarak bilinen Dersim'in
en yükek kutsal dailarrndan birine temas eder. Bu

belirleme yöre aErsrndan deierlidir. Gemi daga

oturmadan önce on iki EeEit yiyecekten 't\ure"
yaprlarak dafrtrlrr, ancak bundan sular Cekilir ve gemi

daäa oturur. Bu krsrmda dünya, tohumlar ve

insanlann diyalolu ilging oldulu gibi, aiurenin ilk
ortaya Erkrgr da agrklanmrg oluyor. Böylece toplumsal
ritüellerimizden birinin izah rn r ö!renm iE

bulunuyoruz. Hatrlatalm; Dersim'in on iki aSireti

veya ocair vardrr. "on iki" rakamrnrn kökeninin

derinlerden geldiiini anlamrg oluruz. Ornetin; on iki
ay, on iki burg, on iki imam.. . gibi. Buradan hareketle
on iki imam algrsrna zemin teEkil eden mitsel motifin
gok daha derinlerden gelerek islami dönem $ii
ekolünde etkili olduiunu görürü2.

Burada mitosumuz farkh bir boyuta gegiyor.

Eünkü, tohumlar ile "BeyniAdem" cennete konulur.

Mitosumuz; cennette ya.layan beyni Adem'in henüz

midesinin, dolayrsr ile drgkr organtntn olmadrlrnl
belirtiyor ki; arkaik dönemin bütün mitoslarl
insanlarrn henüz beslenme, ölüm ve üremesinin

olmadrir bir cennet dönem tasvir ederler. Bir
tabunun giinenmesiyle cennet yitirilir, beslenme,

ölüm ve onu dengeleyen üreme ortaya Erkar. Bu

anlamda mitosumuzun bu ilk dönemi belirtmesi
arkaik olduiunun diEer isaretidir.

Cennette "Buiday" vardrr. $eytan biryolunu
bulup cennete girer ve beyni Ademi aldatp bulday
tanesini yedirir(mitosu akaran ya$h bir ninemiz ve

konugmasrnda srk srk bir $eyleri ekik aktarmrg

olabilecelini belirtiyor. ilk kadrn ise, bu anlatrmda

f--;-l
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daha sonra tefzenin hattrlafamadrir bir gekilde
sahneye erkar). Öncesinde beslenme ihtiyacr yoktur
oysa. Böylece beslenme baElamrE olur. Yine tann ile
ilging bir diyalog yaganrr. Buiday yediii igin Beyni

Adem'in karnr $iimi$ acr gekmektedir. Fakat
vücudunda bir delik yoktur. Tannya durum bildirilir
fakat o, "bu i$i biz Cözemeyiz Seytana gidin gözebilir
ise yine o gözer" der. Bunu üzerine $eytana bag

vurulur. $eytan beyni Adem'in önce koltuk alttna,

onun kokudan rahatsE olup szlanmasr üzerine ise

altrndan birdelik aEar.

Adem'in cennetten kovulugunun gerekgesi
"Buiday tanesi"dir. Erken dönemin bu mitsel motifi
deierli bir ip ucudur. Bufday, büyük iklim deiigikliii
sonrasrnda yerlegik yagamrn ortaya qrkmasrnda ki
esas etkendir. Buidayrn üretilmesi; önceleri "cennet
dönem" olarak kabul edilen " Ana Soylu Komünal
Köylere" yol agar. insanftlrn mutlu dönemidir bu.
Güvenli yaEam alanr ve istikrarh yiyecek kaynaklarrna

kavululmugtur. Bu köylerde gögebe ve avcr ya{am
biEimi son bulmuEtur. Bölgenin tek tanrrl büyük
dinlerinde Adem'in cennetten kowlug gerekqesi
"Elma" iken halkrmrzln mitos ve inans sisteminde
"Buiday" olarak muhafazast ilgingtir. Bu erken
dönem anlaflsrnda Adem'in cennetten kowluEuna
neden olan buiday; halkrmrzrn düqünce
sistematiEinde sonralan "Nefs" olarak sembolize
olacaktrr. "Emirli Buiday", "Emirsiz Buiday".
Emirsiz buiday yemek, srnflr topluma geEigle

beraber ortaya grkan "Nefs Hükümetleri"ni
(devletleri)ve ona tabi olan insanlarr anlatmaktadrr.
Halkrmzrn felsefesinin temel ilkesi olan "Kötülük
Yolu" ile "iyilikYolu" bu kavramlarla i{ade edilmigir.
Emirli bulday kötü nefse tabi olmamayr, ikrar iman
Sürelini, )'ani srnrf| toplum kargrtllrnr ifade
etmektedir. Halkrmrzrn toplumsal yaprsr, günümüze
dejenere bir yaprda ulagmakla beraber yerlegik
yagamrn srnrfsrz e$itlikqi döneminden kaynaklanrr.

Felsefesini ve örgütlediäi toplumsal modeli
incelediiimizde e$itlikgi ve komünal yaEamrn derin
izlerini buluruz.. Bu yüzden srnrflr toplum ve onun
aygrtr olan devlet örgütüyle hiE barrEamamrEtrr.

insanhk "Cenneti" "Bulday" ile bulmuE, üretim
tekniEinin geligmesi ve tüketim fazlasr üretimle

beraber srnflr topluma gegig sonucu yine, "Buiday"
ile kaybetmigtir. Bu anlamda bu mitsel motif oldukga
deierlidir.

Mitos, bu sa{hadan sonra ise giftgililin onaya
grkrgrna gönderme yapar. Yne ilk srnrrrn ve sigaranrn

ortaya erkrgrnr aErklamaktadrr. "Beyni Adem" taflm
geregleri verilerek cennetten kovulmug, dünyaya
gelmistir. Arfik beslenme sorunu vardrr günkü. Qift
sürmeye ba5lar fakat, hig ara verrnez. Bu durum
dikkat geker, "öküzleri gok yoruyor gözüm bulahm"
deniyor. Yne $eytana ba$ vurulur ve Seytan sEaräyl

öEretir Adem'e. O sigara igerken öküzler dinlenmig
olu r. Sigaran In ortaya ErkrEr da b<iylece agr klan r r.

Devamrnda ise Adem doyumsuz bir hrrsla gift
sürmektedir. Yanrnda Musa peygamber olduiu
söylenen bir adam belirir. UEsuz bucaksrz dünya da o
da gift sürmeye EahErr. Fakat, beyniAdem'in dikkatini
ve tepkisini geker bu durum. Tartrgma sonucu "ilk
srnrr" ortaya grkar. Böylece "stntnn" ilk ortaya Stkt5l
da bu gekilde agrklanrr. Fakat hrrsrna dikkat qekelim
mülkiyet kavramr ortaya grkryoryenilen beyni Adem,
srnrn kaldrrmak, tek ba$na tüm dünyaya sahip olmak
ister. Bunun üzerine kavga Erkar. Beyni Adem kavga

halindeyken bile ayair ile srnrr ta;rnr kendi lehine
düzeltmek istemektedir. Mülkiyetin ortaya grkrgr

komünal ve egitlikEi yagamrn sonu anlamrna
gelmektedir.

Newe P6xamber mitosunun daha derinlikli

Eözümlenmesi yararl olacaktrr. Bazr motiflerini bu
yazrda ele almryoruz. "Heketa Munzur Babayi" ise

aynca deierlendirilmeyi hak eden mesajlarla dolu.
Aynca ele alrnmasrnda yarar var. Halktmtztn haftzasl

bu arkaik mitoslan günümüze ta$rmayr ba5armrEtrr.

Bu mitoslan doiru okuyabilmemiz ve
gözümlememiz ufkumuzu agacak, halkrmrzr
tanrmamrzr saflafacaktrr. Bu ise asimile kuEaklar

olarak kendimizi bulmamrzda ve bir gok ideolojik
saldrrryr boga grkarmamrzda olumlu katkllar
sunacakü r.
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ir yaz daha geldi. Mavi bir gök yüzü ve
yemyeSil dailar. .. Duru cogkun sular.. . Canlt

cansrz varlk, cümlesi semah halinde...

Cümlesi kardeE, cümlesi bir Oz'den. Ve cümlesi

engin krftyor yürekleri.. Bu sonsuz uyuma, bu tasvir

edilemeyecek güzelliie secde ediyorsun tüm
kalbinle. Bir suyun durusu, bir yapraitn yeEili, ya da

bir annenin yavrusuna sevgiyle bakan gözleri... Hani

cümlesi Hakkln halleri... Peki nediryürekleri körve
salrr eden? Yagamtmtza actlar saltp zulümleri daim

krlan? Kimilerini yeEile, duru sulara dü;man krlan?

Bir yaz daha geldi... yegil aiaglara, duru

cogkun rrmaklara ferman kltnan! Oysa biliriz, cümle

var|frn özlemidir baharlarve yazlar.. .

On ytllar oldu korku ve endigeyle bekliyoruz

baharfarr, yzzlan... biliyoruz ki yeqili yakacaklar tüm
sakinleriyle beraber, ve yine yeEille beraber yanacak

kadrnlanmrz, "Ya Xtztro Khal"! biliyoruz ki gözü

dönmügEesine saldrracak makineler sularrmrza bent
vurmak iEin. .. Yine bi€ilecek yagamrnrn baharrnda

gencecik fidanlarrmrz. Ülkemizin dört yanrnda

Erihklar yükselecek yine, anneler ve babalar,

kardeqler ve eEler ailayacak.

Okullu gocuklar aEmrE okuyorlar kitaplarrnr

dört yönünde ülkenin; en gok gög veren ilimiz!.'
Hayrr gocuklar, hayrr! GöE etmedik biz! Kovuluyoruz

toprairmrz ve evlerimizden! Siz duyacak mtsrntz bizi?

Kedilerimiz, köpeklerimiz, atlanmrz, e;eklerimiz,
kuElarrmrz, sincaplanmtz, da! kegilerimizle hepsi

ama hepsiyle beraber yakthyoruz! Mavi göklerimize

siyah dumanlar yükseliyor yeEilken karartllan

ormanlarrmrzdan, evlerimizden. Balrklarrmrza da

yagam hakkr yok sizin de anrk hiq göremeyeceliniz

rrmaklanmrzda... Duyuyor musunuz Eocuklar?
Akamayacak bent vurulan o trmaklar. Bir amca

söylemi$ti Eocukla6 "Ohm, ohm sen ne diyorsun.
Bak burasr bizim evdi! Yaktrlar, keeileri bile

kurtaramadtk .,. Bak gimdi temelleri belli
olmuyor. Ya! ohm dema alla göstermesrn! O
ormanlafl yakmrglardr' geceler gündüz gibi
aydrnlantyordi! O kaplumbaialar o ylanlar
trshyordu, ohm her heyvan, o aiaglar
aihyordi"t,. Duyacak mrsrnrz gocuklar?

Pülümür vadisine barai kuracaklarmrE. ihale

etmiqler! "Saran Gurubu" ihaleyi almrgmrq! Onlarca

milyon dolar kazanacakmrg... Zenginler zaten ama

daha gok zengin olacaklarmtE. Bazt vatan evlatlart

karar vermiq ki barajlar kurulsun! Bazr vatan evlatlarl

ise barajr yaprp Eoook para kazanacakmtE... AE ve

garesiz btraktlmtg kimi insanlarrmtzda bir sÜre

hamallrirnr yaprp üE beq günü kurtaracakmrg. Son

köylerimizden baztlart da sular altrnda kalacak.

Yollarrmrz kapanacak ve görüqemeyeceiiz
insanlarrmrzla. Yollarrmrz hepten ayrrlacak... Oysa

anlatrlar büyüklerimiz; "otuz sekizde ohm' hig

insan kalmamrgtr buralarda. Ya krrmrglardr, ya

sürmüSlerdi, Gizlice taa Pülümür taraflanna
giderdik bir insan sesi duyahm diye"!.. artrk o
yolda kapanryor sularla. .. Gidemeyeceüiz istesekte!

Biliyor musunuz? lrmaklanmtzda ki balklar; su

samurlarr arttk olamayacaklar.. . Saystz ziyaretgaht-

mrz sular altrna gömülecek. Bütün bir ülkenin en

güzel colrafyalarrndan bir bölümü "devletin yüksek

menfaatleri" gereii gözden Erkarrlacak... Nasrl bir
menfaattir bu? Aiacrnr, suyunu ve insanrnr yok

sayan... insanlanyla bartqamayan.

Qocuklarrmrz gasp ediliyor! Artrk bize ait

deiiller. Dilimizden sevemiyoruz onlan. Anlamryor-

lar anne, baba, dede ve ninelerini. Hayrr, direndi

insanrmrz hem de saysrz defa. Yenildik bir yerlerde

bir gün. Kirli eller o zaman uzandt Eocuklartmtza,
galdrlar bizden. Öyle oldu ki kargrmrza dikildi

Eocuklarrmrz! Anlatmaya galstrklartmrzr dinlemediler
bile! Daha dün gektilimiz en büyük acrlarr masalmtq
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gibi dinlediler.. . BaEka ruhlar koymuglardr o bize ait
olan bedenlerin igerisine.

Dervigleri yardr bu topraklarrn. Yüreiini
sulanmrzla yrkamrS. Gönülleri dailarrmrz gibi yüce...
Bin yrllan yüklenmiE. Pirrimiz vardr, daraiaElarrnda
"Dar"a duran... Seyit Aliger'imiz vardr "Ser'ini"
Dersim'e kurban ey'eyen. .. ve $ahin Be/imiz vardl
Qrrvan6 Xzlri olan... Analanmz, kuzulannr sulara
adayan ve gelinlerimiz, ugurumlarayürüyen...

Hala yiüitti evlatlarrmrz. Ama gallnmqlardr
bizden. Her biri bir yerlerde gözü kara gabalryorlardr
bir geyler igin... Ama duymuyorlardr bedenlerini var
eden topraEtn sesini. Bin yrllarrn emanetiydi
kendilerine oysa. Hoyratga tüketildi her gey...
Didanlanmrz biEildi sonra. Tükendik, tükendik...
Yagllar, gocuklar kaldr geriye. Ama arkasl gelmedi
zemherilerin. Soldu artakalan giEeklerimiz de. ..

Qocuklarrmrzla doldu tagtl zindanlar ve
topraklanndan uzakta öldü pek gok ya5hlarrmrz.
Gözleri arkada amal Vasiyet olsa da götürülemedi
i$e p€k goäu oralara... Utandr, yaralandr olullar ve
kzlar. Göz yällanna, sonra tekrar gözyaglarrna
srirnrldr iqte... Diier yaglrlarsa, onlar korkarak
yagadrlar sonralarda. Vasiyet etmi$lerdi oysa...
Yinede zaman zaman hattrlatttlar gocuklanna.
Köylerine, öncekilerin yanrna gömülsünlerdi ne olur!
Oralar insansrz kalmrSsa da...

Bir faz daha geldi ey insanlar. Kimimiz
özlediiimiz o topraklara gidebileceiiz belki.
Biliyoruz, yineyanan ormanlan görecefiz. Birkagton
altrn igin su kaynaklarrmrzrn hemen yanrnda
topraklanmrzrn balrrnr delen makineleri görecefiz.
Biliyoruz ki hem bize, hem de kuElara, sincaplara,
ayrlara, bahklara yani diäer tüm kardeglerimize ölüm
kusan zehirler brrakacaklar. Onlarda bizimle aynr
kaderi paylagacaklar. Ve zafer kazandrlrnr sanacak
bazryürelisairrlar!

Baraj yapacaklarmrg, altln grkaracaklarmrE...
Topraklanmrzr zehirleyecek, vadilerimizi sularla
dolduracaklar. Gög etmiyoruz €ocuklar...
kovuyorlar evimizden! Bizi duyacak mrsrnrz?

qr TAw $TLiYEJBTVAR
Er taw 5rliye brvaro
merdene 6na mr viri
emre mr beno emr6 ju perperiki
teynabune 6na mr viri
ma(y)a mr ena mt viri
bena meyman6 hewnanE mr
por6 mr de dr desti c6ren6
seredejan6 mt vindeno
gim6 mr ser6 iu ini de
ju khale sipeyi vinene
ez n6wazen destö ma(y)a ml
vindi b6 xey6lan6 mr de
ez b6kes manen
teyna manen
b6Eare manen
serran ra nat
roj vejino, roj Sono xo ra
mrno teynabuna xo man6nime piya
ne dest6 ma(y)a mr zeräy6 por6 mr de
ne ki zer6ye lapa mr de araq maneno
ez z6 9u5ik6(milgik6) de b6perr a
n6lkin frrr bi di
Eiman€ mr de mrj6 Sewan
zerrey6 mr de domani kay kenö
kay6 domanan hesir man6no hertim
ser6 koyan d6 lete beno huyayi56 inan
h6ya h6ya kuli ben6 zuri
se ke linga ma qet negina n6
harde dewr6si ra
zuzaqi kuli Sahid6 ma bi
hona ke Seqerö 6ylul6 n6dabi ma ra
Siliye bivaro
dest6 ma(ra mr Sar6y6 mr de bo
dem6 veri
xrj ben6 Eiman6 mr ver d6
Xrziro Kal vecino zer6y6 ju 5ew6 de
Siliye vindena ma b6nime lal
laltina ma sirota iew6 de manena
ruy6 ma beno qutiy6 de Iikiyäyiyä
gim6 1ew6 de
der u dorm6y6 ma cehenem
adir vareno
ma berbenime
gim6 ma 26 peskoviya ke birindar a
n6skina vazdo n6sirvanan dest ra
b6ga16 menda
Cimö ma Sim6 ay6
ez qayit6 6 resman6 siya u stpiyan
n€bena reyina
wa zeman
waxt6 variyayi56 Siliye de bimano
wa dizdi bib6
vazde tariye $ew6 de
astaran bitirä asm6n de
derman6 mr dest€ ma(y)a mi bo
qar6 mr de, ser61r6 mr de bo
lazim niyo
wa todir6 na iew6 qet Sin bo
mawo asmeni heval bime
astare ki rostiya eiman6 ma bo
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:..VEGOTII\I KU DARA WE Ng KURME

No, bi ten6 ezvö rostiy€ ii

Vortoyi ön li QorEiyo Jor ü

önji Gogkor Bdbo ü

Koniyo Xizir hez dikin. En

ku wexta digotin, kewro,

bi hezoron h€uii, gotinän

extö li bo kovar€ nivis ji min hat xwestin

haleki xwe di can6 min de da der,haleki

mina halö taviyän bihara Pögi.TiEta heri

zore dainsan ii kesen Dersimi re tistek€ veböje {i bo

Ei?A heri giring taybetiyek derbirin ü vegotina

Dörsimiyan heye,axaftina wan peyvän sert ü higk

venahewine, her peyv ü gotinawan bi gerbetÖ hatiye

terbiye kirin.Gotin di vegotina wan de ne bi hile

ye.Reng ü kürahiya di dengä wan de efsüni ye.Ger

bäte pirsin bö li dinyayö gotin bätir li ku sivik e,bersiv

ev e;li D6rsim.. .Gotinön

q ure,gotinCn mezin,
gotinön bi hesCb, gotinön bi

hezkirin6 nehatine
terbiyekirin, dengö ku ne

girin be, li deftera vegotina

Dörsimiyan nayö lökirin.

Dara vegotina wan bä kurm

e. Helbet herkes dizane

Münzür reng€ xwe daye

vegotina wan ü ew ödi ji

gelek ali ü bi gelek tiStan

naxwazin bikevin kilam ü

nivisan!

Zor e da insan

tigtan ji Dörsimiyan re

biböje ü vebäje.Belki ii

dostön xwe ön Dörsimi

nizanim: ezhinek ji ji
Vorto dizanim, ii mirov€n

xwendevanan.Ev e,dilteniki min bi bask dike.Aniha

dilä min .min,ber bi cihan ü asimaneke mist'rk ve

dibe.Lö ez dizanim,b€ Sotin li wir giqas zelal ü

rasteqin e,safi ye;beriya efsane,razberi ü mistizm ü

gotinön düvdir€j peyvek heye,hew peyvekinsanlA'

her tigt bi peyva, insan, dest pö dike.l4a heya mirov

nikaribe silav liinsan bike,heya mirov nikaribe insan

fam bike mirov dikare gotina xwel ii Dörsimiyän re

veböle!...

Na,bi tenö ez vö rastiyö ji dostän xrve €n Därsimi

nizanim;ez hinek li ji Varto

dizanim ,ii mirov€n Vartoyi Ön li

QarEiyaJor ü ön jiGoEkar Babaü

Kaniya Xizir hez dikin.En ku

wexta digotin,kewra,bi hezaran

hövi,gotinön dostani der
dikirin...

Bi tenö xemön min ne ev bün

helbet,xema min a heri bi ian ji
di derbarä zaravayän zimanö

min de bü.Zimaneke min heYe

,zimaneke bi zarava lö ez

nikarim bi zaravayön din

biaxivim ü binivistnim.Hinek ii li
ber Sermö bü ez mam di nav du

dili de bä ez Ei binivisinim ü gi

nenivisinim!

dostoni der dikirin...

beriya gotin ü vegotin€ gere em bes bikaribin

guhdariya wan bikin.Lewre ez gelek mam di nav

metirsiyä de;ma dö min Ei l6bikira ii bo wan,beriya

babetä min dö bikariba bi göweya wan a $erbeti
binivisandaHö ji xemÖn di dilö min de didomin-Qiqas

bi hesret im Ei peyvän nazenin,ön sivik,ön

servekiri,än berqir, peyvön bi dilö insan meyiyan

e,peyv€n hezkirinö ön bi ser ziman neketine,Peyv€n

zelal,än gin, peyvön mina kakilön güzön Dörsim yek bi

yek di v€ nivfsö de bi qir ü Sekir bikim ü beredim ruhä

Me gi got,beriya ku em bikaribin ii Dörsimiyan re

ti$tan biböiin gere em bag guhdariya wan bikin.Ez6

wani bikim,heya niha EerEawa min li dil ü can

guhdariya ew kesön dilsoz kir ii vir bi 90n de ji ezä

guhdariya wan bikim.Ez dibäjim bila helbest bi

hawara min de werin.Du helbestÖn xwe diyari dil€

wan dikim.
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LiVartoyö

liVartoyö
bidengä zirneya Bcgali
em bi Eügikön Eolö re bi rä diketin
liVartoyö
lisar$iyaior
silaveke min a zarokti heye
liVartoyC
ligaryiya jär
li ber gipa'a5ä filehan' qirokek diperpite
liVartoyö
beriya leglegön h6lin li ser postexaneyä
vegerin
XaEo dibe helbest

Vartogule;
Gulaxeyalan,gula der6 biharan...
Varto ken e,
Kenaqirin a henekän xort ü qizan...

livan deveran
Varto hinekerdhele, hinek henekön xortani
ü hinek jidema bäwext e
mina mirinaWehö*. . .

ü

Varto di canö min de ye
tu car min xatirie nexwest

asimaneke, hewem bi rengö w€ dizanin
girokek e Vano
naxrarazim deri l6 vebi kim,
ditirsim,
gerderi liwö Eirok6 vebikim
w6 dilö min bibe ava biharan
ava Kanisarkä ii gilo bike. . .

biagir,
bigemalagirayö,
bi Gogkar Baba,

YAR
bi Kelamä Qedim...
agir bi can6 min dikeve,
per ü bask bi min ve t6n,
mina töjika bi firö bikeve b€ höl tevdigerim
her ku ev gotina me Vartoyiyan bi biramin tö:
"Wexta merü diböle insan, ava Sem ü kaniyan
disekine."

axx,

ez dizanim
tu Ei xwe$ikhembezdiki...

min xwest risteyön ji bo te dinivisinim

qäkirine bqibinzarokekö'
- zu lixwe mukir hatim:

zarok qatä Eevö nabtnin,
tu wextek $eva mini;
wexta tu bödengi 0 jiEeva min dipirsi,
dem, ji hukmö gevö dertä.. .

axx,
te bizanibiya te gi berdaye can€ min,
bi kenaxwe,
bi dilopek höstira bi tene re,
tu dibi xwina Eir?n, xeyalän min bi rih ü can diki

gotinön te, li ser dil, berfa päEi ye
te ez
guva$time ii dil ve. . .

ez€ ji Ei xatir bixwazim
li ber pälön gotinön te
her cara dibim nalineke giregerm
dizanim, min hest bineEariyö kir.

jidelali,
bi ken?...

ii lövön ziravik de, jigotinan jä yek bila jehri be
gotinaxwe birihö min bide
gi bite eEkere ye
bi bir bine

Cigotiye Karapete Xago di kilama Zembilfiroq de:

"aqil diEe sewdadimine"
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Dersim Aevi-Krzlbag Cem müziiinin konumu üzerine

"Dil bizden nefes Hünkardan ola!" felsefesinin deierlendirilmesi

I nsan sanat', ti)"ätroyu,

I edebiyatr, müziti ve
I insana özgü olan her Eeyi
tarihi bir gelitim igerisinde
kavradr.

Eskiden ozanlarrn,

Eairlerin, müzisyenlerin
halklarrn gözünde pek bir
deierleriyoktu.

Dilencilerle bir
tutulurdu onlar. Saygrnlrk-

larrnr kazanmalart uzun
mücadeleler gerektirdi.
BagfangrEta: "dilencilerin
yontndo, ozonlordo koPt
önlerinde oturur ve ev
sahipleri torofindon öykü ve

Eiirlerini anlatmok igin, dovet edilmeyi beUerlerdi."

Ozanlarrn, gairlerin saygrnftklarrnrn artmasr €ok uzun
zamanda oldu. Halkrn bunlara deier vermesi; el

sanatlannrn, ganak gömleklerin, müzik araglartntn

deEis-toku$u ve mallann üretimlerinin estetik,
sanatsal delerlerin artmasryla, sanatglartn ve sanattn
yaygrnlagmasryla baglamrg oldu. Halk, ozanlara,
sanatgrlarä bundan sonra deler verdi. Ozanla4
filozoflar, Eairler ürettikleri ürünlerden sonra halktn

arasrnda saygrnlrk kazanmaya bagladrlar. Üretilen
deierlerin belenileri arttrkga; sanatgrlann, ozanlann
saygrnfiklarr da artfi. Topluluklarrn inandtklartntn arka
planrnda neler vardr? Binlerce yrlhk yaEamrn

kökeninde kaynaklanan sanatrn kusursuz halleri ve
müziiin beienilir olugu vardr. Sanatgrlara bu
kusursuzluk saygrnhk kazandrrdr. Müzik ve
müzisyenler böyle pek gok zorluklardan gegerek
geldiler.

Müzik nedir, sanat nedir?
Müzik hem eüitim, hem duygu hem gönül

isidir.

Doiaya ve coirafyaya ait insanlan aynm
gözetmeden sevmektir. Insana dair olan sorunlara
kafa yormaktrr. Insanr sevmektir, sevdadtr, agktraynr
zamanda. Her coirafyada, her toPlumda o
coirafianrn ve o toplumun insanlarrntn dertleri,
sevingleri, istemleri, mutluluklarr, mutsuzluklan,
ezgileri, alrtlarrdrr. Onlann kavgalart, sevdalan,
özgürlük mücadeleleridir.

Müzik, insanlann, ülkelerin
ortak mahdlr.

Müziii seven, müzili bilen, yürelinde insan

sevgisi ve srcaklir olan daha iyi müzik yapar. Müziiin
vatanr, yurdu her taraftrr. Müziti yapanrn yurdu,
toprair vardrr. Toprairyla, yurduyla, halkryla anlltr
müziEi yapan. Bugün müziiin ve ozantn seveni

goktur. lkisiyle de dost olunur dügman olunmaz.
insan acrlarryla afladr, sevingleriyle güldü. Acrda

sevingte müziEe yansrtrldr. Halklar tarihte
zorluklanndan dolay topraklarr iqin gok göz yagr

döktüler. Müziii de gözya5larryla oluqtu. Onlar
dedelerinden, ninelerinden act, ayrtltkve özlem dolu
pek Eok öykü dinlediler. Bu öyküler insana, yaSama

dair öykülerdi. Hepsi olmasa da pek goiu müziie
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Müzikyerel

ve ö4ül olona

muozzom

ilgidir. Onun

en güglü

oldulu yer

müzi{i yapon

ozantn baflr

oldufu

cofrofyadn.

Ozonlar halka

rgrk olmok,

umut olmok

durumundo

iseler

cofrofyodan

ve toproktan

kopmomoltdrrl

ar Müzikve

ozonlar

holklorlo

kordegEe

bulugmug

halUart

yoktnlagur-

yansrtrlabildi. Sürgünle yurt dtlrna
sürülenler agklarrna, sevdiklerine
kavugamadrlar. Yagayamadrlar aEkl,
sevday aynlklar yüzünden.

insanlar kendi tarih lerinin
zorlu klarryla acr ve yokluklarla
ülkelerinden sürüldüken sonra yaban

diyarlarda yok olup giciler. Yabancr

diyarlarda farkh bir yaEama ayak
uyduramaynca sevdiii kigiyeve umduiu
ya;ama kavugamaynca gen6 ya$ta ölüp
gidenlerin acrlan müziie yansltrldl.
Onlarca geng alrklann ayrrhk, hüzün ve
kavugamamrg olmalarrnrn öyküleri..-
Yurdundan ayrrldrktan sonra sürgünde
yakrnlannr kaybederek yerle$irildikleri
topraklarda acr qekmig her bir kimsenin
"kurda kuEo, yem olsaydtk, orodo
olsoydrk" diyen ve aghk, yoksulluk Eeken
on binlerce geng gelinin, geng
delikanhlann, gen6 kzlarrn yaEamlarrdrr
müzik. Dilin korunup geliEtirilmesi,
geleneklere ve bazr adetlere
uyulmasrnda müziiin rolü büyüktür.

Müzikte söz esirgenmez.
Cömertlik en gok müziktedir,

Bu böy'edir.
Yergide övgü de müziie zenginlik
katmrstrr. Halk taräfrndan belenilen gok
önemli ozanlar grkmrErr Onlar hep

müzikle, ozanlarla dost olmugtur.

Dostluk yan tutmaktr, taraf
olmaktrr. Müzik taraftrr. halkrn tarafrnda
onlann safrndadrr.

Müzikte dost olmak halkrn
duygulannrn adrdrr. Müzik, topraklara
derinden baift öireten bir sanatttr.
Onun ya5ama alanr, beslendiii ana
damar, halkrn kültürüdür. Kültürden
kopanlar müzik yapamazlar.

Bir bakrma ilk müzik bir demir,
cinin dökümhanesinde örse indirdili
gekig darbesidir. Onun grkarttrir seslerin
halkn emeiine, yatamrna yansrtrlmasr-

drr. Sesin grkardrir trnrlar, örsün Erirardrir
trnrlar kadareskidir.

O sözdür.

Sözün grkardrir sesler gegmigle
ilgili mitoloiilerin, efsanelerin, yer
adlannrn, dinsel inanglarrn, kültürün,
dilin, sesi; lehEelerin yayllmast, ozanlann
elinde halkn müziii oldu.

Müzik yerel ve özgül olana mu-
azzam ilgidir. Onun en gü91ü olduiu yer
müziiiyapan ozanrn ball oldulu coiraf-
yadrr. Ozanlar halka rqrk olmak, umut
olmak durumunda iseler coirafadan ve
topraktan kopmamaltdtrlar. Müzik ve
ozanlar halklarla kardegge buluEmug
halklarr yakrnlaErrmrgtrr.

halkrn acrlannl, dü-

Eüncelerini, mutlu-
luiunu yansrtmrglar.

Müziiin ve ozanlarrn
insana kargr sorum-
luluiu vardrr. Insan

yagantrsrnda gerekli
olan pek gok gey

yansrmr$trr müzige.
Bunlardan yararl-
anmrStrr ozanlar. Ve
halk müziii halkrn
belenisini kazandr-
kEa kalrcrlagm rg,

ge€mi$ten bu güne
gelmigtir. insan

m,tür.
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Müzi{ine, kültürüne,

toproflno, diline önem

vermeyen bir holkkendi

yillk efsoneleri, deier yarglan,

kendini yok eder. Bir holfun

vorlrltndo dil, kültür ve müzik

gok önemli di r. H olkn bi nl er ce

kültürü, inonglan diliyle

müziklegtirilmigtir.

Müzikte teslimiyet ve zayrflrk
olmamtgtlr.

Müzike teslimiyet ve zayflrk olmamrEttr-

Halk teslimiyeti müzile yakrgtrrmamrgtrr. Ozanlar,

sanatglar savaEr da kutsamamt$lar. Sava5la ayakta

kalanlara kargr barrgr savunmuglar. Onlann yürekleri

her zaman srcak yüzleri aydrnhktrr. Müziiin ve

Ozanlarrn güglü olmasr, haklrlrir bundan
kaynaklanmrEtlr.

Dolu ve Orta dolu toplumlan karanltia
gömülürken bile ozanlar karanftkla mücadele ettiler.

Bu uiurda büyük bedeller
ödediler. Osmanltdan
günümüze otuz altt halk

ozanrnrn bagt vurulmultu.
Hallacr Mansur'un bagt

vurulmug, kollarr-bacaklan
kesilmiE Baidat köprüsüne

Sivilenmigti. Nesimi'nin
derisi yüzülmü5. Pir Sultan

dar alacrna astlm|$tL
Bedreddin bir qtnar dalna
asrlmr$tr. Ozanlar hep
siyasal iktidar karErsrnda

muhaliftiler. Eserlerinde
ödün vermediler. Halkrn,

ezilenlerin yanrnda oldular.
Zindana atrlmayan, kelepge

vurulmayan, soru$turma
gesirmeyen, sürgün
edilmeyen gairve ozan yokgibidir.

Onlar duruElan, eserleri ve sanatlyla özlemi
yansrttr hüzünle yoiruldular.

Müzik bu özlem ve hüzün igerisinde bile

evreni ve insanr tantma serüvenidir. Dilin zenginlii'ini'
gücünü kucaklamaktrr. Müziiin özünde deäi$irme,

dönügtürme ve ilerleme ategivardtr. Acry deäiEtiren,

mutlulula dönü$türen müzik iyi müziktir. ll müzik

halkrn yagamrnr kolaylagtnr.

Toplumun bireye, bireyin toPluma
kural dayatmadrlr tek alan müziktir'

Toplumun bireye, bireyin topluma kural

dayatmadrlr tek alan müziktir. O birazda gözülmemiS

problemleri srrtrnda yük kabul eder. ll müzik
yaämur olup topraäa yaiar, gigek kokulanyla insantn

yüretine kangrr. Her büyük atrlrml insanln ruhuna

müzik katar.

Müziline, kültürüne, toPratlna diline önem

vermeyen bir halk kendi kendini yok eder. Bir halkrn

varl!'rnda dil, kültür ve müzik Eok önemlidir. Halkn
binlerce yrllk efsaneleri, deäer yargrlan, kültürü,

inanglarr diliy'e müziklegtirilmigtir. Anadil ile yaptlan

müzik toplumun gegmi$ine ve Seleceäine tutulan

aynadrr. Halk, ozanlan o aynada izler. Halkrn

yagamrnda anadili ile yaplan müziEin önemli yeri

vardrr. Anadille yaprlan müzik
sadece günlük ya$amda
kullanrlan bir alan deiildir. O
aynr zamand ozanlann tarihi
süree igerisinde yaratmrE olduiu
estetik ve kültürel deierlerdir.
Ozanlar günlük ihtiyaglara bu

geligme igerisinde yantt verirler.
Anadille yaprlan müziiin
geligmesi o müzilin egitim ve

ölretim kurumlartnda, tarihi
etnografik ara:tlrmalarlnln,
kitlelerle buluEmastntn
sailanmasryla öne grkar. Anadil
müzite girmezse müzikte, dilde
geligemez. Dile dayanan müzik
temel delerdir. Anadille YaPtlan
müzik standart deiildir. O Eok

yalantr igerisinde bu Sesitliliklege$itlidir. Günlük
insana cevapverir.

Müziiin geligmesi, dilin eEitim ve ötretim
kurumlannda, okullarda, basrnda, günlük yaSamln

her alanrnda desteklenmesiyle mümkündür. GegmiE

efsanelerin, mitolojilerin, masallann anlattlmast;

halka ait tüm gesmig ürünler iEerisindeki zenginlikler
anadille müziie yanstttlmtstt r.

Anadiliyle müzili müzik olmayan
higbir halk yoldur yer7üzünde.

Anadiliyle müzili müzik olmayan higbir halk

yoktur yeD/üzünde, Ozanlar en somut bigimiy'e

müzili, kendi anadilleriyle anlatmrglar. O anlatlm

iqerisinde en zengin damar gegmiE ya5amdan
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birikenlerle süzülüp gelen ürünlerdir. insanln,
toplumlan anlama, kavrama kültürü, anadiliyle
yaprlan müzikle olusmugtur. Ozanlar tarihsel bilgi
birikimlerini, sanatsal deierlerini, müziklerini,
anadilleriyle gergeklegtirmiEler. Halklarrn
yalamlarrndaki türlü olaylan, dünden bu güne
ozanlar müzikle ta€tmtglar. insan özlemini duydulu
toplumu, gelecek uygarhEr, anadille, müzikle, sanatla
kuracaktrr. Ozanlar, $airler, edebiyatgrlar, sanatgtlar
bunda öncüdürler. Onlar dügüncelerini, dünya
görüElerini, ideallerini, müzikleyansft mrElar.

Müziiin igeriiini anla$thr ve
yahn kllan dildir.

Ozanlann ve sanatgrlann söyledikleri ezgi ve
aitlar, yurttaghk duygularr insan sevgisiyle süslüdür.
Insanrn igini rsrtan kügük aynnttlar srklkla müzikle
anlatrlmrgtrr. Müzili
yaPan sanatgtlar Sev-
resini dikkatli göz-
lemledi öyle müzik
yaptrlar. Onlar
gevresiyle olan iligki-
lerini, eksilmeyen
duygularrnr müziie
yansttttlar. M üzik
ga!rna, gaIlnrn
olaylarrna tanrkhk
etmistir. QaErndaki
güglükleri söze
yansrtmr$ttr Tarihsel

Segmi$e ait pek Sok
olayla ve gagda! temayla müzik yapmrglar. Qaldag
müzik yer yer geleneklere ters dügse bile halk
arasrnda beienildi, halkln ve ülkenin sorunlarryla
kayna$rp geldi. Müzik hem söyleyenin hem
dinleyenin hem de sevenin elinde bir gügtür. O her
dönem diriliEin, isyantn, Srülrtrn sesi oldu. Bu ses
coirafyada herkesin duygularrnr dile getirdi. Kiminin
sevinci, kiminin isyanr, kiminin mutlululu oldu.
Dinleyenler hangi duygu ile dinledilerse müzik
insanrn kalbine, ruhunaöyle hitap etti.

Müzik gelecek yeni dönemde de
özgürlü!ün, mutluluäun sesi olacakttr.

Müzik gelecek yeni dönemde de

özgürlüEün, mutluluiun sesi olacaktrr. Tarih boyunca
zalimce, zulme uüramt;, direni$lerle bag kaldrrmrg
halkrn özgürlü!ünün sesidir. O sese kullanrm alanr
btrakrlmazsa o ses ölür. Sesin ölümü dilin ölümüdür.
Dilin ölümü müziiin ölümüdür. Müzigi ya5atmak dili
ya5atmaktr. Dili ya$atmak müziii yagatmaktrr. Dili ve
müzigi tanlmak insantnt tantmakttr. Dili ve insanr,
müzikten ve en temel haktan ayrramazsrnrz. Müzik o
hayatrn iqerisinde halka temel hareket getiren bir
ifadedir. Müzik ki$ilifin yetkinle$mesinde kendini
dille ortaya koydu. Ama yinede günümüz müzilinin
eskisinden daha büyük ve yeni bir hamleye ihtifacl
var. Oncülük edilmeli, belli bir gaba ve yolunlagma
sailanrlmahdrr. Müzikte gelecele sallam adrm
atmanrn imkanlan ozanlarca agria grkartrlmaldrr.
Müziie yön veren, bu konuda öncülük yapman
ozanlanmtz, müzili bilimsel olarak bilmek onun
geligimini, estetik yaptstnt, öz ve bi€imini ortaya

koymak, kit le le r le
baitnr kurmak duru-
mundadrrlar. Toplumsal
yaprlanmanrn iginde
bulunan müzik insantnrn
dünyasrnr daha derin
daha srcak kavrayrp
kucaklayacaktrr.

"Dil bizden nefes
Hünkardan ola!"

Dersim ve
Anadolu Alevi-KrzrlbaE
m üziiin bu günkü

seviyesine ula;masr onun beslendili zeminin kökleri
en eskiye dayanan halk kültürüdür. Ezgiler, agrtlar
eski tarihinden günümüze olaianüstü bollukta ve
canhlkta geliEmiE iligkilere sahiptir. Bu iligkilerde
belirleyici olan Krzrlbag-Alevi "insoniy€t sevgisi"
Änodolu halklanyla kardeEEe dayanrgma, bulu$ma,
direnig ve boyun eimeme damgasrnr ta5rr. Krzrlbag-
Alevi müzili Anadolu'da önder konuma yükselmisrir.
Onu bu duruma getiren ana etken Alevi-Krzrlbag
Dede-Pir ozanlarrn muazzam yarattcr gücüdür. Alevi-
Krzrlbag felsefesinin, ya5am alanlannrn, delerlerinin,
inanglannrn müziie verdili önemdir. Bu önem
özgürce gelisme Eizgisi izlemiEtir. Alevi-Krzrlbag
müzilini yapan ozanlann Alevi-Kzrlbag ögretisinde
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dokunmazkklan vardrr. QeSitli toplum-
larda ozanlar taglanmrs, öldürülmüE,

sürgün edilmig, baElarr vurulmug, idam

edilmiElerdir. Alevi-Krzrlbag öiretisinde
ise ozanlar hep dokunulmaz krlnmtgttr.

Bu öEreti ve inanE iEerisinde onlann
dokunulmazlklan vardrr. Alevi-KrzrlbaE

müzili bu yüzden önder konuma
yükselmi$tir. Onu önder konuma
yükselten temel sebeplerden biri budur.

Krzrlba5-Alevi müziiinin bu gün ula5ttlt

nokta abartrlmadan söylenirse altln

Eaürna girmistir. Anadolu'da Alevi-
Krzrlbag müzilini grkartrp aldrirnrzda

Anadolu'da müzik kalmaz, Eöker. Onu
bu konuma yükselten Alevi-Krzrlba;

sözlü geleneiinin giiri, nefesleri ile halka

md edilmig deierlerini yine halka md
edenler halkn yetenekli oiullarr, krzlarr

oldu onlar özgürce öncülük ettiler. Ama
bulundulu colrafuda siyasal iktidarlar
bu özgürlükleri hep engellediler. Yoksa

ozanlan engelleyen Krzrlbag-Alevi
ö!retisi deiildi. Farkh inanglarda
ozanlartaglandr, müzik Eeytani görüldü.

Alevi-Krzrlbag müziti en Seni$
gekilde halkr ve onun kültürünü
kucakladr. Yüzlerce yrlhk halk geleneli

birer saz Eairi de olan Alevi Pirleri-
Dedeleri tarafrndan üretildiler. Onlar
kendilerinden öncekilerin deneylerini,
üretimlerini titizlikle korudular. Bu

titizlik halk arasrnda beieni topladr,

onun kaltctlagmastna neden oldu.

insan belleiine yerlelen
ölümsüzdür.

insan belle!ine Ye rleEe n

ölümsüzdür. Halkrn belenmediii hig

bir müzik ne uzun ömürlü oldu ne de
kahcrlagtr. Onu halkrn beÄenileri dün-
den bu güne tagrdr. Bu müziiin
gelittirilditi yer Halk Cemleriydi. Halk
Cemlerinde söylenen tarz ve makamlar

titizlikle korundu. Geleneksel olan

galdaglag- trrrldr. Müziii söyleyen Pirler-

Dedeler hem bestekärlardr hem müziii
topluluia sevdirenlerdi. Dede-Pir
ozanlarrn gösterdiii teveccüh ve telvik
müziii geligtirdi onu sevdirdi.
Cemlerde söylenen deyiSler, nefesler

müzilin sanatsal yönünü etkilemig onu
güzellestirmiSti. KrzrlbaS-Alevi
müzi!inin kazanrmlarrnrn kökleri
binlerce yrl önceki Dede-Pir Ozanlann

ürünleridir. Onlarrn halkgr dügünce ve

duyarhftir, yetenekleri müziii Eaidag
temelde geligtirmiltir. Cem müziEinin

temsilcileri Dede-Pir ozanlardt. En

güzel türküleri onlar geliEtirdiler. Müzili
halkgr ruhla Pir-Dede ozanlar
birleltirdi. Her dönem halkrn eneriik
mücadelesiyle dillerde dügmeyen ezgi

ve airtlar bagarrl oldu, halk bunlart

belendi. Dede-Pir ozanlanntn besteleri
halkrn mal haline geldi. Genellikle
baglangtcr tek seslilile dayanan KtztlbaS-

Alevi müzik geleneii bu gün Seldiäi
noktada "gurup" bilincine ve "koro "

seslere de dönüStürülebildi. Halk Cem
müzili her ne kadar tek sesli söylense

de, Cem'in kendisi topluluk oldulundan
dolayr halk Eiiri, halk mitoloiileri ve

efsaneleri toplulukla organik ba!
halinde olduiundan dolayr bu gün

'!urup" müzikleri halk arasrnda Eabuk
beieni topladr. GuruP müziti yaPanlarln

etkile$imi Krzrlbag-Alevi müziiinin
stilinden kopmadrkEa daha kahctlaqa-

caktrr. Halk Cem müzi[inin mirast

sürekli derlenmig ve yenilenmil halka

öyle dönmü5tür. Bu herdönem müzikte
yeni perspektifler agmrEtrr. Bin yrh a5ktn

süredir gelistirilmig olan Halk Cem
müzilinin olaEanüstü önemi kavranll-

madan o mirasrn üzerinden atlayarak ve

o mirasr geliltiriP dönü$türmeden
müzik yapanlar gabuk yok olacaklardlr'

Halk Cem müzili köklüdür
onun en yaygrn melodisi, sesleri,
karakteristik armonisi, stilistik ve
bairmsrz yönü Halk Cemleri Müzili
üzerinden geliEmiEtir. Müzite damgaslnl

-l'dl,-

Cemlerdeki
dostluk,

dayonrymo,

bölüEme,
poylaEmo,

ntyoz ve

Iokmontn
bigimi,

sorunlartn
holkn

gözlerinin
önünde

gozumu muz,ge
yons,mtltr.

Dedeler-Pirler
hem Eair, hem

Dede-Pir hem

de omndrrlar.
Onlor

nefeslerini,
giirlerini, e4i

ve oEtlonnt yer
yer

do{aglomodo
söylemigler.

Sevgiyi,

ö4ürlüfü,
güzellili,

direnigi övmüg,

bag kaldtnlon,
ezilenleri,
hal<stzhla

ufrayanlan,
emefli öne

g,kormtglor.



vuran anlays budur. O Alevi Doiug Kuramrdrr.
Kzrlba;-Alevi müziie giren anlayrg bu kuramdan
kaynakhdrr. Krzrlba5-Alevi kültürü iqerisinde'yol
cümleden u/udur" sözünden de anlagrldrlr üzere; bu
"yol" üzerinden gidilen yoldan gelenekle$en,
göreneklesen tarza dönü$en yoldur. Krzrlbag-Alevi
müzili bu ruh üzerinden bir 'yol"
izlem ig kendisine bir tarz
olu$turmu$tur. Bin ylllarrn birikimi
bu tarza "yol" vermigtir. Yne "en
küEük en büyükte vordrr" Krzrlbag-
Alevi söylemi; müziie yansrmrs
Dede-Pir ozanlarca iqerisine
felsefi durug aktarrlmrqtrr. Halk
Cemlerini yönqten Dede-Pir
ozanlar Krzrlbag-Alevi inantstntn
temel tatt olan felsefe ve kültürü;
ritüeller, semahlar, semboller ve
söylemler geliEtirerek müzilin
igerisine koymuglar.

KzlbaE-Alevi müzi{i torihinde

"Dar geken didar göre!"
Krzrlbag-Alevi müzili igerisindeki bilgiler;

evrene, dolaya ve insana dair sözlerdir. Onlar
evrene ve doiaya ait bilgileri söz ve liirin ve
nefeslerin iEerisine koymuE öyle müzik yapmrglar.

"Dil bizden nefes Hünkar'dan
olol" demiEler. "Dar geken
didar göre, Erenler safino
voro!" sözüyle müzile felsefi
anlayg katmrg, söylemlerin
de "geri gerEek/er yordrman
olo!" anlaylgrnl geliEtirmiE "eri
erden oytron kördür", ve

."yorqtonlo ydrat on bidi"
demiE bu söylemiyle müzile
vB giire bir tarz getirmiEtir.
lgte Krzrlbaq-Alevi müziline
yön veren anlayg bu tarzd rr.

Cemlerdeki dostluk,

onurlu bit yere sahiptit Holk n
sor u nlon, m üzik sor unl ort

toragildkga, sonotto, teori ve

etkileri öne g,kttkgo omnlor
kend i I e ri ni so natsal ol at ok

eäittikge m üzik sa mi miyetle
do!,y u yolu sü dü r ecekti r.

dayanrgma, bölügme, paylaSma, niyaz ve lokmanrn
bigimi, sorunlarrn halkrn !özlerinin önünde Eözümü
müziäe yanstmr$trr. Dedöler-Pirler hem Eair, hem
Dede-Pir hem de ozandlrlar. Onlar nefeslerini,
giirlerini, ezgi ve agttlannt yer yer dolaglamada
söylemigler. Sevgiyi, özgürlü!ü, güzetlili, direni$i
övmü9, bag kald rrrlarr, _.,, ezilenleri, haksrzlrla
ulrayanlan, emeti öne Er[armrglar. Ahlaki, felsefi,
motifleri olaganüstü incelikle söylemigler. GeEmiEin
haksrzhklarryla, düzen igerisindeki haksrz|rklarla ve
halkrn hakrzlklara uiramasryla, onlarrn sorunlanyla
uiragmrSlar. Halkrn arasrnda köylerde kamu
ya5amrna Ktzrlbag-Alevi Dede-Pir ozanlar yön
verirlerdi. Onlarrn sosyal ve kamusal alanda
koyduklarr ve halkn uymasl gereken sözlü kurallan
vardr. Bu kurallarr halkln arasrnda uygulayanlar
Krzrlbag-Alevi Dede-Pir ozanlardr. Evlenme,
bo$anma akitlerini, ölülerin kaldrnlmastnt, miras
hukukunu, mal bölü$ümürlü, tarla, ceviz gibi
paylaErmlarr Dede-Pir ozanlar bu sözlü kurallarla
hayata gegirirdi. Büyük, kügük iliEkiterini, aile
protokolünü, komEu kabileler ve boylar araslndaki
anlagmazhklarr, barrg görügmelerini bile müzili yapan
Dede-Pir ozanlar Eözerlerdi. Kamu yaqamtna ait
bütün bu anlayrglar Krzrlba5-Alevi müzilinin konularr
arasrndadrr. Dede-Pir ozanlar taraftndan halkrn
yagamr, onlann iligkileri bu ya€am igerisinde onu
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hikaye edici büyük öneme sahiPti, bunlar olatanÜstü

güzellikte melodile$tirilmi$ir. Bu melodilerin her

birinin deligik makamlarr olmuEtur. Öne grkan

seslendirme nefeslerde özgün stillerdir. Halk Cem
MüziEi kültürü bu nefeslere doirudan bairntrhdtr'

Halkrnrn yüzyrllarca dolaya ve yagama kargr biriken

fi kirleri, idealleri, fi kir hazineleri Kzrlbag-Alevi müzii'i

ile organik etkilesim igerisindedir. Bu halk sanattntn

temeliolugumudur.

Krzrlbag-Alevi müziii ile insanln en asil
özellikleri yansltllmlttrr.

Krzrlba5-Alevi müziii ile insanln en asil

özellikleri yansülmr$trr. Dede-Pir ozanlar müzilin
yaraümrnda insantn en iyi ve asil özelliklerini dile
getirmi$, insanrn €esaretini, ö28ür geli$mesini

yüceltmi$, halkrn bairmsrzhlrnr savunmug, baskrlar

kargrsrnda sessiz kalmamrg, Pek gok eserler ortaya
koymuEtur.

Krzrlbag-Alevi yagamr müzikle dolrudan bai
halindedir. Bu bai müziii yaPan ki$ilerin sanat ve
sanatgrlrklarryla birlelmi:tir. Zamantmtzda da
Krzrlbag-Alevi müziii yapan pek gok Dede-Pir ozan

öne €rkmrgtrr.

KrzrlbaE-Alevi müzilini sanatsal, teknik,
bilimsel, metodik merkezlere dönügtürmek Krzrlbag-

Alevi Müzik Merkezleri Konseyini olulturup argiv

gahgmalarrnr Eogaltrp büyütmek gerekir. KrzrlbaS-

Alevi Halk Sanat Evi kurulmah, sanatg, ozan, yiEar,

gair ve edebiyatErlar burada birle;tirilmelidirler'
Bllimsel, kültürel, felsefi, etnografik ara{tlrmalarl
kapsayan bir Müzik Dergisi grkartlmahdrr. Buralarda

halkrn kültürü, sanatr, müziäi halkrn hizmetine
sunulmahdrr. Krzrlba5-Alevi demokratik kolektivizmi,
halkgrlrk ruhu; müziiinin ve sanatrn teminatl olacaktlr.

O zaman halk müziiinin mükemmellegmesini halkn
kendisi selamlayacakttr. llerici fikirler, müzik ve sänat

üzerine tartr$malar, konferanslar bu MÜzik
Merkezleri Konseyi ve Krzrlba5-Alevi Sanat Evlerinde

genig gekilde tarttgrlacak halk arastnda yer
edinecektir. Konserler, korolar, gecele4 kitlesel

gösterilerle müzik icra edilecekir. Mevcut ozanlarca

ve onlarla en geniE iEbirliii, konular Üzerine yazar ve

edebiyatgrlarla makaleler ve kitaplar düzeyinde

müzik pratik yaEamda hayat bulacakttr. Böyle böyle

ileri tagrnacakfir o. Tüm bunlar halktntn destekleri ve

özverileriyle yürütülecektir. Bu sanata yaktn olan

geniE katmanlarrn günlük yagamlarryla dolrudan bai
halinde olan ozanlann inisiyatifleriyle bagarrlacakttr.

Krzr lbag-Alevi halk müziiinin mükemmel
aragtrrmalart yaprlmah büyük kazanrmlan agtia

Erkartrlmahdrr.

Kzrlbag-Alevi müziäi tarihinde onurlu bir
yere sahiptir. Halkn sorunlan, müzik sorunlarl

tartrgrldrkga, sanatta, teori ve etkileri öne grktrkga

ozanlar kendilerini sanatsal olarak egittikge müzik
samimiyetle dolru yolu sürdürecektir. Sanatrn

sevgisi, halkrn mutlululu $iirsel
tasvirleri, gücü, ifade 8ücü,
halkn ya5amrnda daha derinde
yer edecektir. Halktn
sahiplendiii bir müzik sanattnl

yaratma temelinde yolunda
ilerleyecektir. M üzi!in in
temelini, onun SeEmi$ mirastnt,

onun üstün özellikleri alan ve

onu ustalrkla ortaya koyan
ozanlar halk iqerisinde hak
ettikleri yeri bulacaklardrr.
KrzrlbaE-Alevi müzili yapanlann

bagarrlarr, müzik pedagoiisinin

bagarrsrnr yakalamaktan
geEecektir.
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KIRMANCiYE DEVEWE

VEWE
Krrmanciye de isö mrrada zerrö Eeyi de isö

mrradano. K6wraine, zöwec mrradä mrqernmiö. Na
nustenaxode z6wec sero vrndeyme.

Zewec; zoganö Krrmanci de mrrado de
brmbareko. Mrrado de hen€no ke zö iiyargey yöno
hasabkerdene. Vanö: 'j/ü o ke zeweciyo, sono mrodE
xo ser. Woytr€ hunriyo. Jü o ke nözeweciyo, wucoEkoro.
Lacök bo göneke bo; waxtö xo ke ama, gereko;
brzeweciyo. Ma u pi isö mrradanö domananö xo sero
sere qefelneno.

Zöweci ser domankine ra hata zöwec waxt
be waxt adet u torey est6. Ni gtqa ke endi na dewr€
made nömend€, hamagunö vereni ra hata na roce is6
zöwecise ama, yina ke biyarimeviri.

DERGUSE KERTKERDENE

Piö lac6ki ke E€ raveciyaEidöwö, ya kicaö de
raste dergusö bi perskeno. Vano:

"(m€ sma rogtib€, gäneko yo, ki loc€ko"?

Wairö geyi ki vanä:

"Rogtimrondeb€, 9€ neko I I ocäko ! "

E ke lacäk bi, mordemekvano..
. "Pir u kholbo, woirä omr6 zafi bo, senrk ciondo

zaf boro, Heq, derdä cigere sma n\do, käwroä mtno,
p6so mt en6.".

Xora kegöneke biyö, fel u emel€ xo de esl u
crsnö wayran6 geyi, ano vera crmö xo. Qal u qrrrö
yine, hal u waxte yine, ginat u destberia yine, zerre
weEiye u iuanweEiya yine gore yina de xlnamine ano
vera crmanö xo. Netö xo ke bi c€vrkö xora kardi
veceno, dergusa göneke kertkeno. Manalia na
xebere nia wa ke, a cöneke öndi v6yva yi kegi yöna
hasabkerdene. Endi dina u dem zano ke a E6neke
wagtiya filan lac6kia, vöyva frlan geyia, kes qalö
wastena ay€ n€keno. Krrmancivan€:

"lüo ke kono wertö is6 mrrada, howut kobonö
H6q'i nzneno".

QAL KERDENE

Laceki ke xortina xo qedlte, bi azeb, gereko
ma u pi€ layrki, layrk serepaykerö. Ma u pi ki naö gore
trdaröke xo vönen6. Xora ke wagtiya lacöki derguse
kertkerdene ra esta, karo ke mendo, karö v€yviyo.
Endi zerr€ Eeyi de trdarekö väyveyi y6no vönaine. E
ke wagtiya laceki qina; pi bo, maö bo caö de clmö xo
grno gönekö, p6 qayilbenö. Aö gore yänö 9ä, tacek ke
aroi nöbi, ma u pixo feka n6t6xo crrövanö. E ke aro!
bi, kes€ temeken€, o/a crrä vano/vana. Mabenö yi
keEi be mabenö laceki gereko rrnd bo ke lacök; qesa
yi kegi nösrkno, vatena ma u pi€ xo biyaro hurendi.
Ma u pi€ xo sa bo. Qrke; lacek, ni serra de hona cayil
saybeno, aqrlö xo ni xebera n6reseno. Kamici cöneke

Eökera, kamicine zerr6 geyi rä mrnasrba, bitera, laylk
t6y näveceno. Ma u pi keEönekewaqayll bi, vane:

"E ke loc€ mao, vo säro filon c€neke blöno,
nisonö xo ctdo."

Lacek sono d6wacäneke, cöe de naskerdoli
de beno meyman. Dus€ xora ya g6nekö ya kicenik€
rusneno lewö ceneke. A, wertö dt mrrada de
mabencine kena. Mabenciye waxtö de mrnasrbi de
sona göneke vänena, nöt6 layiki crrö vana. Xora ke
z€rria qöneke jüä di bin de ginebiye, frrsend€ vönena
sona lew€ lacöki. Lac6k be gäneka kenö caö de teki.
Waxt6 de ktlmi, tC lewe de man€. Lacek oesa zerr€
xo E6neker6 keno araze. Qöneki ki trma aro! ben€,
sermkenä. Cuabö xode, fikr6 ma u Diö xo ana serä

iuanöxo. Xora ke zerriagöneke Einebiye, vana:

"N€tä mt be ziwezo gino".

Manavönena. Zerriaxo ke biye, vana;

"Mau pi€ mr zano!"

Cüabö xo ke heni bi, lacök beno sa. Xo, xo
de vano; "Zerna na€ mrr6 esta ke. na nia vana.
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Destrnde €iä hedia dano
gCneke, vano:

"No nisono".

Nisan de lac6k
trma ya aynCe, ya kiqalb€
sabunö bodai dano
cöneke. Qöneke ki crt€
gora dana lac€ki. Lacök
y€no gä xo, ri€ xo ke guret
bexo ma u piä xor€ vano.
Serm ke kerd; dusö xora
havalä xora iür€ vano, o
sono ma u pirö vano. Endi

a E6neke wagia yi lafkia.
Kes nösono vero n€kuno,
öndi xrsmö xo esto.

NISANO PIL

Ma u piä layrki trdar6kä xo v6nenö. E ke hal u

waxtö xo hurend€ ro purti be henguluske cönö. E ke
pCrsan bi, vanä:

"Därcino de xo berime ox€ c€neko ro kerime,

xßmo mowo".

Ma u pi6 layiki; jüö ken€ ölgi rusnenC qö piö

E€neke. O kes sono, vano:

"Xnomi6 s,ma filon roce y1nä, nison nonö ro,

srmo se von€ ?"

Ma u piö göneke zörria xo ke gine biye,
van6:

"Qä hete ma ser märä, sen6 g€neko? f6neko
ke mo btdime gino".

Zörria xo ke biyö, vanö:

" Amä xär omä,vo bär€" .

Elgi ke peyiser ama Ma u piö laytki, dt

mordeman€ kamrla c€n€ son6 96 piö göneke. San ke
bi nonä xo wen€, waxtö de mrnasrb de, piä layki
vano:

"Qdrxo ke omo do, ison p6 xo näsono. Mo
serbo 9€neke omayme."

Pi€ g6neke vano:

"fimo am€ xör om€- Dema ke x€rd Heoi ro

biya."

isanö dorme kivan€:

"Natu dot Heo mtrod hkero."

Nisano ke ardo an€ nan6 ro. isanä dormey
beno saad. Qr ke, meste-birro, nisan serra ke nisan6

brcör€, nisanö srfti aEarn€, müya ke arda des müya
nan6 ser crrm dan€ cr. Pir u rayber na waxt de penge

nan6 gö pi6göneke ser, van6:

" Miyoz u qrbano xo ni mede, e yi ki mecäre, ü
meteft, fty qeseymekarö. Molä xo werte mek6r6."

ROC BIRNAYiNE
Ma u pi6 layki waxtö €lgiy€ rusnenä 6€ pi€

göneke. Roca kelne brrna, a roce dr mordemanö xo
c6n6sonö. Pi6layrkivano:

"Grä xo belike, gqo roco dono mo, käy berime
xtsmo xo bärime?"

Piög€nekevano:

"Qehnd6 m, hendäro, holetia btray

toxmö gh€kö, holetia xoli yo mejdde, qelendio api ßke
gao. F on roce ki ffirä xsmo xo brc6rä särö."

- Pi€ göneke grqeftnd ke wast, Xonga
Mrhemmedi Em€ Heqi de agoia. Hal u waxtö piö
g€neke ke rrnd nöbi, Emr€ Heqi r€ Ei€ werdene ki
wazeno. Ron, arda, bulirr, mdi, tedinewazeno. Xora



ke dewleti bi, thaba nöwazano, her gi bexo ano
hurendi. D6wa Eöneke de dawul ke n6bi, dawula
wazenä. Krrmanciye de taö aqrlavato:

"Daule; ö seytania, saza brcrnö."

Pi6 layrki cäreno ra sono gä kara xo danoarö.
Moag€neke be g6nekaceiz6 göneke gün6 kenö hazrr.

Qio ke kömiyo, dustä Säneke ra ha\ralö xo, ciranö xo
dest erzen6 cr, hengost vrrazanö. Ma u piö Söneke,
Eöna xorö Krnc u khol brrnenö, crt€ khondrra
hörnen6. Qrmä gönaxo zerrö geide növerdan€.

EMRE HEQi
HetC laceki; roca Emr€ Heqi ra rocä ravör;

aleian6 xo, berbeciye, qiyä xo rusnenä 66 Eöneke.
Wagtiyö g€neke gC de mano, n6sono gö Eäneke.
Roca bine veyvecian6 xo be s€yde xo c€nä sonö.
Miyaz u qrrbanö töy benä. Mrsaib6 layrki ki a roce
sono Emrö Heqi. Serba €€neke ostor€ de xrni xode
benä. Veyveci ke qarEiö döwa göneke de veciyay,
tufonga erzenö, heni ken€ ke hunöxo a5ira serfiyä.
Ciranä E€neke a roce St ke despere amä ei anC

ercenC werte ceizC Eöneke. Hetö layiki qrrrbana ke
arda a€ serebrrnenö. A rocei dawula crnenö, non
oncen€. Non ontene ke qediya, cacrm6 an€ finä ra.
Xongha an€ nanö ro. Miyazo ke ardo anö xonqa sero
nanä ro. Nisanö Eäneke an€ hetä de xonEa de nanö
ro. Crtä gora be xavliya anä. Xora ke S6yd döwa layik
ra dür bi, more Eönek u layik a deqqa brrnenä. Emrö

Heqi r€, dr mordema belikenö. Jüö piö Eöneke r€, jü
ki piö layki rö wekiline keno. Weki16 Piö layrki qelrnd
ano xonga sero nano ro. Mrleto ke dorme de pi€
q6neke rävanö:

"Mo väson nömendime ke, nonö to borime, ma
dmdyme ke xotrC mara gor qurso köm brc6rä."

Pi6 Eäneke isanhEine keno, serba xatrr6
meymana dirö qursa xonga Emrö H6qr€ erceno.
Emrä Heqi dekerino. S€yd duwa waneno, serö
miyaji srkneno. Jüo ke Raa Heqi zano, aqrlö xo reseno
cr, heqber vecino, tas€ cCno, miyazö Emrö Heqi
kenovrla. Serbet ra dr bardaia anö, srfte dan€ wekila.
Yne drma isan€ Emrö Heqi ra ken6 vrla. Cöiz€

E€neke anö nanö ro, jü moreno. Mordis drma crt6
goranö xo wertä ra cäno. Kiltanö ceizä g6neke anö
danä ma wa €öneke. Sodrr sandrqa ceizö g6neke an6
ke barö qatrreker6, brra6 göneke sandrqe sero niseno
ro, haletia xo wazeno. Halete ke gurete sandtqe bar
kenö, zelemeliye kona E€, berbenä. Berbeqiye ki
hetö g€neke ra yCna gC layrki. Heqa berbeciya nat u

dot dano hetö bin. Vöyvrke xemelnenö, Ostor
oncen€, vöyvrke nane ostor ro qotmig benö. dormö
vöyvrke de tufongierjinö, cenik u g€neki dorm6 ostor
de kaykenö.

vEwE/ctT
Krrmanciye de cit/vCyve ttma verva paytz de

benä. Qrke a waxt hem gostö mali beno tauwli, hem
ki der u ciran be warrrö
vöyvey kara xo danäar€.
Wayrrrö väyvi; noa u dot
name ben6. Nat u dot gö

layrk be Eö qönekao.

Väyvrke ke E6 pi ra vöciye,
cöiz nanö goligä ro, v€yvrke
ki nanö ostor ya ki nanö

mayrne ro. Vöyveci ten6
ravör sonö, vöyvrke babokö
berbecia ken6. Berbeciö raö
ra qtlauza väyvrka, Er derdö
vöyvrke ke brbo a crrö bena
melem. Serö golige de nndek
vrnetene höbetö väyvrke
zädneno. Werd u srmftene ra1979 yilndo Tunceli Holk E{itim merkezi'nde yaplon folklor gohgmost
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hata terapistene berbeciye mesula. Wertö hire roca

de berbeciye lew6 v€yvr ke de nisena ro, lewö vöyvt

ke de kona ra vezena ra. Ronisten u ravestene de

qeseykerdene de iü ki tertif u duzen de aqrl dana

vöyvrke.

Y6yvrke ke dewanö teb€ri ra arde' qomö

däwe a roce pino. Köy ke vöngö tufonga ama tCde

vecin€ teber, sör kenö. A waxt herkes häbeta ra
hur€ndia xode nävtndeno. Yö ke gh6kö xo est6,

vöcin6 ser€ bona tufonga erzen6, cüabö tufonganä

dormö vöyvrke danö. A waxt, tufongi daha srlxet

ercinö, nat u dot wazanö ke hukmä xo yi bina ser ra

kör€. lacek ki tufong cöno dir€ tena boskano, sono

Eöo ke v6yvrke re kerdo hazrr, uca de pino. Xora ke

väyvrke göneka wertö dewa, ancia herkes ebe €sq u

Eöfa 9ä piö gäneke ra hata Eö pi€ lac6ki, dorme
vöyvrke de kay keno.

Vöyvrke ke amö n€jdi, iüä lac€kö sawi

beno ser6 ostor de keno qucia v6yvrke. Mana5ia na

xebere; domano srfte lacäk bo ke, piä xo r€w
raxeleliyo.

Hal u waxtö vayrrö v6yvey ke hur€nde bi,

väyve hirä roci dowam keno. Roca ke vöyvke arde a

roce dawulu crnenä. Roca drdine mrlet y6no pöser.

Roca hireine peroc ra vöyve phigkino hal u waxt ke

hurönd de nöbi, roca ke v6yvrke arde benö Eivili ver,

saä erzenä cr benö zere.

Roca ke veyvtke amö, a roce väyveci nonö

xo wenä, her kes alme beno sonö E6an6 xo. A, roca
srftiye zäiyö varrr6 v6yvi y€n€. Mrsaib6 lac€ki yöno.

AgEi mali serebrrnenä gost kenä haztr. Xtsmtka ra

belikenö. Ceni u E6neka ra dr teni konÖ saci ver a
roce non bocenö trdarök€ nonä sodrri vönen€.

Cüamerda ra iü mabän€ a5Eia be mabönö qorrä non

de gurinais 16 beliken€. Jü serva non ronaine rö, iü ki

awe aimekerden€ beli ken6. Jü dr tenÖ ki serba Eay
be do daine rä beliken€. A roca srftiä: dawuli ctnenö,

wayr€ v€yvey, zöi, mtsaib, a5gi xrsmekar ciranö

dorm6 geyi piya esq u göf ken€. Roca sodtri ra hata

roca bine, yi frrsend növönen€, her kes kar u gurö

xode sör keno. Qrke; p6sey ra, agira ra mrlet yeno.

Kes nöwazeno ke wertö mäymananä xode gunekar

oo.

Mrleto ke söro väyve, roc6 ravär drdar6 ke

xo vöneno. Haletia ke berä vöyve, märdi be cenia a€

sero sere kenä t€ sere, qerarä xo danä trdar€kö xo
vänenö. Mda ke beli kerda a, sodrr aö wert€ mali ra

c€nö, n6rusnen€ faban. Roc€ rav€r robar€ xo kenö,

awe kenö xoro. Cüam€rdi ri6 xo teren€. Cüam6rd u
ceni be domanana krncan€ xoö n€wia u paka cänÖ

prra. Y€ ke 6h6kä xo est6, son€ diaria $irah! u
cepxanä xo. Roca bine xode c€n€, eke gi n€ldiö döwa
väyvey, qrrma erzenä. VCngC tufonga ke ama qomo

ke huröndia v6yvey de yönö serö bona s€r kenö, yi ki

tufonga erzenö cüabä m6ymanadan€.

Roca drdine; aSEi sodrr l6le ra vezenä ra ca

ca adrr kenä we, löan€ gr6a de gost u bulxur be
xosavia pocen€. A'Egi gere ko gi6 xo pak biyarö

meydan ke meste u birro kes mavaco ke '!i6 xo

n€omo werdene". Ee v€yvef a roce peroc ra p€sara

pocen€ kenö tas€ ebe dawul u zurna sonö ciranan€

xo drma yine an6. Na srre de grqa doman€ däwe ke

estö dawulcia drma gö be gä fetelin€. V€resana ra
mäymanö düri yönö, Wair€ väyvey cüam€rd be

cenika xo vrrniye, dawulci dtma verba möymana

sonö. Vayrr€ vöyvey hal6tia ke m€ymana arda dest ra

cönö, krlä xo iubun ra btrnenä, töver tÖdrma yän€

hur€dia v6yvey. Dawulci; dawule ano mÖymana ver
de nano ro, v€yveci heqa dawulcia pera erzenö ser.

Dawulci ki eke $i v€yve, mordemö de mrnasrbi beli
kenö. O, mordem waxtö kay de perey ke nay kaycia

ra yine topkeno. Väyve ke qedia pera morenö
angorö pera heqe danö yi mord€mi. Dawulci
mordemö de bin ki serba amaina mrleti tainkene. O
ki boyna pino, mrlet ke ama xebere dano dawulcia,

dawulciverba cr sörö. Heqayi keEi ki dawulci danä cl.

Krrmanciye de usulö heqa daulcia, wayrr€ v€yvi ra
nöna guretene. Peröe ke dawule sero restä PA yi, iü
ki hene ke Eerexna perey ercin6tas kelne cönö. Ca,

ca de peranö henöy danä vöyvrke

Mrlet ke ama qorr be qorr non oncino.
Hurendia nonicaö de pak te kenÖ haztr. Qorr be qorr
ke noni ke oncia xrzmekari zaf hadar vtndenö ke kes

vösan nömano. Daima mrletö iü döwa pia danä

ronistene ke, keqi xovir ra mekerä. Qorrä nonä

cenia caö de binde oncen€. Hetö ra mrlet kaykeno,

hetö ra ta6 vöcin€ säyrö kayciya, het€ ra ki nata-bota

ebe tertele xrzmekari yönö sonä. Gegane möymani

ke amay, dawulci howa kay ca verdan€ ebe q€yda de
bina vera meymana son€. Mrlöti ke kaykerd,

mäyman€ bini v€cinö teber ebe höwesa kayca ro sör
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ken€. Yö ke nndek kaykenä ta6 biiinelna. Taö kayci
ki ebe laq u yarenina kaykenö, a waxt hödirä mrlöti
y6na, taö alq u mdtq€yine benö.

San ke ama m6iymana qoslm qosrm ma!ä qä
cirana ken€. Cirani bexo mrl€ti dowat kenä ben€.
M6ymanö ke p€s6e yina rusnenö qonalanö h€wla,
azet u xEmeta yina 16 lü mordem tain ken€. Vayrrä
v€yvi her qonaiö rö malä rusneno, san de kenö
kabab. Möymanar€ maqaa sero, hard de crla finä ra,
möymani qla sero nisenö ro mobet kenö. Dawulci
pes€we qonax be qonai fetelin6 dawula qnenö,
m6ymanni vezene ra kaykenö.

SAE ESTENE

Roca hireine, sodrr l6la ra wayrö veyvey r€w
vezen€ ra. Vöngö dawula ke ama mäymani yowas
yowas qonaian€ xora y6n6 hurendia väyvey. Gosrm
gosrm täin€ non danä, hetö ra v€yvrke xemelnenö ke
vecörä teber. Zamay be mrsayrbiya drsmala nan6 feki
ser, vecenö serö boni. Het€ ra qrrrbana ke kerda,
pötkka a qrrrbane ra tenö gost gurfnen€ kenö fek€
zamay, ten€ kenö fekö mrsayrbi. Veyvrke ke arde ver€

iivigi, dr mordemi zamay be mrsaylbiya $ivigi sero
hegle kenö. Sa€ dan6 dest6 ragti, ebe destö Ehepi
drsmalafekö xo kenä qapan- Fekqapan kerdene, aru
serm ser say beno. Ravör mrsayb sono $ivigi ser hir6
rey caÄ net keno ke berzo, tepia peyiser pelser p€y
xon€kerdenasono lewö mrsaybö xo. Na rey kizama
sono $ivigi ser, dr r€y cerebneno, r6a hireine de saö
arzeno qafa väyvrke. O ki peyiser ki sono lewö
mrsayrb€ xo. Rö drdine de mrsaytb yeno Sivigi ser, o ki
ebe a qeyda saö erzeno. Mllet cat keno ke saö brcero.
Heni inam kenö ke, saa ke erjiye vöyvrke, taba 16 rrn
y€na. Tenö seker, tene Eiyö werdene ra
dendrka,srkrza erzenö veyvke sen

Saö ke erjiye vöyvrke v€yvrke benö zerre,,
zamay be mrsaybia ki givig ra an6 war ke berö lew€
v€yvrke. A miyan de her kes cat keno ke ghapul6
prrodo, taö kiyine qori kenä.

Veyvrke ke giy6verasömrge sömrge krle kena
heni sona zerre. Ostoro ke väyvrke ctra ama war, iü
nöseno cr, rameno. Mtlet srlevere u loqrra prsqnenä
prra. Ostori fino rem vozdano. Vöyve phrqqino.
Ravärvöyvrci son€. Vöyvecia ra tepia haletia zeyia din

acr, 6ndivöyve qedino.

DEST U PAY GURETENE

Krrmanciye de cit ebe esq u E6fa qedino. Qr
esto ke ma u Pi)'C zämay be 6 vöyvke roca vöyvia
peyne de qrsawa ta dexo esta. Na qsawate qßawata
dest u pay guretena. Ma u pi wazeno ke vöyva xo ebe
namusö xo riy€ xo stpeveco, wertö sari de ma u piy€
xo risa meveco. Zama kiebe cümerdinaxo mau piyö
xo qrsawätede meverdo, vllegewt mekero.

Krrmanciye de heni inam kenö ke 16 ke gä
veyvi ra decenö, nka de xo ke esta layrki roca dest u
pa guretene de grredane. Na sevet ra Ma u piye layiki
hadar vrndenö trdarek€ xo vCnen€. Heni inam kenä
ke qrrrbana ke Emr6 Heqi de serebrrmö, kesö ke laö
brcrno gonia a qrrrbane ro grre prrodo bero wadaro
layk grredino. Na sevet rä qesabanä mali teme ken6
vane "mali axure de serebtrrnö, kegi meverdö lewe,
ne gost ke;i de re, ne ki kardia ke pä qlrrbane
serebrrrna, gogt kerdo hurdi hem kardi qapan
mekere, hem kardi bt$ütere, goni kardi ra mevrnde
ro. Na sevet ra mde ke sereblrrne. la u de sur u sroe
ane crnen€ goniayi mali ro, grre danä prro. Qä zamay
de ke veyve bi, mal serebrrna gost na ser, yi lay
kenäya, brnö adrröyi tenclki de v6snenö.

PERDIKE ESTENE

V€yvr ke kerd, högtö waxt ke kot mabön
mrsayrb sono g€ mrsayrban6 xo crrö beno möyman.
Eke bi sodrr mrsayrb guE€ perdrke de cöno ke berco
ser veyvrke p6 perdlke cöna növerdana. Mrsryrb Eiö
pera keno grrrmrka mrsayrba xo. Veyvrke perdrke
verdada ra, mrsayrb perdrke erzeno ser. Mrsaybi
hurdmena ki halitia mrsayrb6 xo danö cr mrsayb sono
ge xo. Na€ ser ra veyvrke miyaz pocena, Ellanö xo
vrrazena, Eeneka de azebe cöna sona yine. Väyvrke
grlanö xo finacr, miyaz6 xo kena hurdi, dot rayöna gä
kam ke rast ama ändi miyaz dana cr. Nrnga Veyvke
endi biyaya, veyvrke göde blnä perdrke ra vecina,
endi her ca gikina sona.



KUTSAL BIR BAG'KEWRA, KIVRA, KIRVE.....'

ir toplumun yagam biEimini olugturan

"folklor"ü, o halkrn tarihi oluEumunda

mihenk tagrdrr. Folklol sadece halktn

ya$ayr$r defil, aynt zamanda o yaSay$r ören

felsefedir, inangtr.

Folklor ara5trrma ve incelemelerinin alanr,

inceleme konusu olan halkrn yagam biEimidir. Halk,

siyasi görüglere göre anlam kazanan bir varltk ve

felseli bir kavram delil, ancak uzun ve sabtrlt

araltrrma ve incelemeler neticesinde, davrantE-

larrnrn biEim ve karakteristiäini belirleme Eanstna

sahip oldulumuz bir varhktlr. Halk, "kültür" adt

altrnda topladrir bütün bilgive faaliyetlerin kaynairnr

tegkileder.Bireylerin birbirleriyle olan iligkilerini

düzenleyen kanunlar bir yerde yetersiz ve

ihtiyaca cevap veremeyecek durumdadtr. Tamda

bu noktada karErmrza örf, adet ve gelenekler Erkar.

Söz konusu bu iligkileri bigimleyen geleneklerden

biride "kivralk" trr.

Aragtrrmacr, Sosyolog Orhan Türkdoian,

Kivra kelimesinin Farsga "Kirov" dan SeldiEini,

GüneyTürkEe'sine ve KürtEete Farsga'dan teEtiäini
ileri sürmektedir. Sözlüklerde Kivra (Kirve) "Sünnet

esnasrnda, sünnet olan Eocuia manevi destekveren,

gocugun elini - kolunu tutan ve Eocuk üzerinde baba

hakkr ta5ryan, sünnet masraflartna ortak olan kimse";

Kivrahk (Kirvelik), "Bir erkek qocugun sünnet

töreninde iki aile arasrnda kurulan sanal ancak

ömür boyu sürecek akrabalk bair" geklinde

tanrmlanmaktadrr.

Dersim'de kivrahlrn önemi gok
büyüktür. Kivrahkta sonradan geri dönme,
yazgegme (hülle) yoktur Sünnet gocuiunun
kardegleri kivranrn gocuklarr; gocuiun babasl

ve annesi ise kardegi saythr' Kivra gocuk-

larrna nikäh dügmez, krz ahp-verilmez. Eier bu
kurah gilneyen olursa "Yol Dügkünü" ilan

edilir

Bu tanrmlardan da anlaErhyor ki kivra

veya kivrahk kelimesinin altrnda hem hukuki, hem

sosyal, hem de ekonomik görevler yatmaktadtr.

Kivra olan kimse kan bair olmasa dahi, sÜnnet

gocuiuna amca, dayr gibi kan ba$ olan

akrabalanndan daha yakrn seEilmig akraba

durumuna gelir. Sadece Eocuiun delil, tüm ailenin

birinci derecede sözü dinlenir, hatrrr sayltr akrabast

olur. Sünnet birkag günlük bir olaydrr, fakat
kivrahk ömür boyu sürer. Bu nedenle gocugun

babasr, bir akraba gibi yakrnlagmak istediii kigiyi

kivra olarak se6er. Bu seEim yaprlrrken "kendi dengi

veya daha üstün bir aile ile iliEki kurma" ilkesinden

hareket edilir. Böylece ailelerin sosyal iliEki ailart

geniElemig olur. Bize göre kutsal bir bai olan

kivrahk, Fahrettin Ktrztoilu'nun ara{tlrmalanna

göre, Dalrstan Demirkaprsl'ndan Adana'ya, Tebriz-

Urumiye ($ahpur)'den Sivasln doiusuna kadar olan

sahaya yayrlmrgtrr. Bu coiraffanrn drErnda kalan

bölgelerde kivrahk yerine "saidlE" ffozgat\n
batrsrnda kalan yerler), "sünnet babasr" (Batt Ege,

Avgarve KagarYörükleri arasrnda), "garip" (Mardin,

Siirt gevresi) gibi terimler kullanrlmaktadrr.

Ermeniler, Kivra'yr hem "saidtg" anlamrnda hem de

goculun "vaftiz-babast" anlamtnda kullanmak-

tadrrlar. Anadolu'nun deiiEik yörelerinde kivraltk,

fonkiyonlarr bakrmrndan bazt farkhhklar ortaya

koymaktadrr. Kivrahk bazryörelerde "akrabalrk"

olarak nitelendirildiii Sibi bazr yörelerde

"komguluk", "insanhk borcu", '!akrnhk" aracr olarak

da sayrlmaktadrr.
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Güneydoiu illerinde kivralk,
goiu n lu kla "akrabalrk" olarak
nitelenmektedir. Dersim'de Kivra
olan kimse, gocuiun ailesi ile yakrn
bir akrabadan daha fazla yakrndlr.
iki aile arasrnda torunlanna kadar
intikaledecek bir samimiyet ve bai
kurulur. Adryaman ve gevresinde,

gocuiu kucailnda rutan kigi, yani

kivra baba olarak 
, 
nitelenir. Yozgat

yöresinde kivmhia tanrdrk biri seEilir.

Bunun sebebi sünnet qocuiu
kivranrn krznr almaz, kivra da
sünnet gocuäunun ailesinden krz alp
vermez. Bir "süt" baltnrn
ortaya grktrtr kanaati vardrr. Kivra,
agai'-yukarr Htristiyan gocuklannln
vaftiz törenlerindeki PARRA|N (vaftiz
babas) ile MARMINE (vaftiz anasr) in

yerini tutmaktadrr. Hrristiyanlarda
vaftiz olan goculu tutan ve adtnt koyan
adam, vaftiz masraflnr da kargrlar. islam

dininde sünnet'in önemi Peygamber-
lerin doiugtan sünnetli olduklarrna olan
inang nedeniyle, Peygamberlerine
benzemek istemeleri gerge!ine
dayanmaktadrr. Sünnet, Müslümanlar
ve Yahudiler arasrnda olduiu
kadar, Mrsrrhlar, Edomiler, Mubrgar ve
Ammoniler gibi eski kavimlerde de
uygulanmrE bir törendir.

Dersim'de Kivraftk, doirudan
dogruya sünnet olayrna baildrr. Batr

illerinde "Evlilik kivralir" diye, "bir
erkeiin evlilik töreni masraflannrn
kendi ailesi drgrndan birisi tarafrndan
krsmen üstlenilmesi" durumu yardrr ki,
bu Dersim'deki "Saidrghk (Mrsayrv -
Müsahip)" töresiyle benzerlik
göstermektedir.

Kivranln kim olacairna ana

ve baba karar verir. Yakln dostlardan
seEilmekle birlikte, goiunluklayakrn
akrabadan segilmez. Bu segimde esas

olan, gönül bair ve karakter uygun-
lufudur. Kivr4 -akrabalktan öte- baba
ile yolda5 olacalr iEin seEimde yaglann

denk olmasr na özen gösterilir.
Kivralkta soydan soya intikal da
vardrr. Yani Hüseyin Bey'in oiluna
Ali Bey kivra olmugsa, Ali Be/in
torununa da Hüseyin Bey'in oilu kivra
olur ve böyle bir intikal devam eder.
Ancak sünnet olayr ve yeniden kivrallk
olayr silsile Eeklinde devam etmese de
oluEan bu akraballk devam eder.

Dersim'de, sünnettöreninin
olacalrgün, sünnet Eocuiu yanrna bir
büyü!ünü alarak Kivrasr'nr davete
gider, ona kesilmiE kurbanrn etinden
yaprlmrE kebabr hediye olarak götürür.
Kivrasr da ona bir kegi keser,
(ekonomik durumuna göre) bir takrm
elbise ve gamagrr hediye eder. Dü!üne
gelirken yine ekonomik durumuna

Böre bir miktar hediye getirir. Qoculu,
sünnet öncesi at veya taksiyle
gezdirmek ve giydirmek kivra'nrn
görevleri arasrndadrr. Kivra, sünnet
töreninin masraflarrnr krsmen veya
tamamen üstlenir. Sünnet gocuiuna
hem bir arkadag hem de bir baba gibi
yakrn olur. Sünnet anrnda cesarer-
lendirmek,heyecanrnr yattlttrmak ve
sünneti unutturmak igin hediyeler
verir. Sünnet anlnda Eoculu kucairna
oturtui kollannt bacaklarr arastnoan

gegirerek her iki tarafellerinden tutar
ve sünnetginin isini kolaylaqtrnr.
Sünnetten sonra, pir kivra ve gocugun

babasr ellerini alt alta koyarak Pir duasr

-,rsgl-

Dersim'de

Dügkünü" ilan

kivrolQtn

önemi gok

büyüktür.

Kvrohkta
sonradon geri

dönme,

varye9me

(hülle) yoktur.

Sünnet

gocugunun

kordegleri

kivrontn

gocuklon;

gocugun

babosr ve

onnesi ise

kordegi

sayhr. Kvra
gocukldrrno

niköh

dügmez, kz
oltp-verilmez.

Eler bu kuralt

Ergneyen

olurso "Yol

edilir.



Dersim'de Kvra olon

ile yokn bir akrabodan

kimse, gocu{un ailesi

daho fozla yokndr. Iki

eEliiinde el yrkarlar. Pidin elinden akan su, kivrantn

elinden Eocuiun babasrntn eline geEer. BirkiSi suyu

döker ve iglem bittikten sonra suyu dökenin

omuzundaki havlu kullanrlarak eller kurulantr.

Sünnet'ten birkaE gün sonra da Eocuk ve ailesi gegitli

hediyelerle kivrantn evini ziyaret ederler' Kivra,

Eocu!un gelecekteki yaganttstnda, bilhassa

evliliiinde söz hakkrnasahiptir.

Düiünde kesilen kurbanrn etinden dü!ün

yemeli (genelde nohutlu bir geSit yöresel yemek

yaprlrr), pilav, salata vb hazrrltklar yaprlarak gelen

misafirlere ikram edilir, ailenin ekonomik durumuna

göre düiün gekillenmektedir. Ya davul-zurna ile

düiün yaprlmakta ya da kesilen

kurban eti daitttltp dü!ün
olmadan sünnet yaprl maktadrr.

Sünnet Eoculunu görmeye
gelen konuklar kurulan masaya

(Xonga Xoniqa Mihemed) bir
miktar para brrakrr, ayrtca

gocuia da hediyesini verirler.

Masa da biriken paralar sünneti

yapan kigiye verilir. Bazt

durumlarda sünnetgi parast

ayrrca ödendiii igin, masada

biriken paralar da gocuia
verilmektedir.

Büyük Eehirlere yaEanan göqle birlikte,

günümüzde, bu gelenekler de hemen hemen

kalkmrg gibidir. Gegmige ait sünnet törenleri ve

buna balk olarak kivrahk gelenefi, ekonomik

sebepler, göE olaylarr, hastanelerde sünnet ettirme
gibi sosyal ve ekonomik Sartlardan dolayr zayrfla-

mrgtrr. $ehir hayattntn atmosferi özellikle geng nesli

Dersim kültüründen uzakla5trrrp, göE ettikleri yer-

lerdeki kesimin yagayr$ ve kültürünü benimse-

yen bir duruma getirmi$tir. Ancak, Senqlerimiz,
asrrlarca halkrmrz arastnda sosyal birliktelik ve

dayanrEmayr örgütleyen kültürümüzün, takiPEisi ve

uygula- ycrsr olmalt ve Dersim Folklorunu ileriki

kuEaklaratagrmahdrr.

Aragtrrmacrlara dügen

görev, kaybolan / kaybolmaya

yüz tutan delerlerimizi silik

sayfalardan yakalamak ve

aydrnlria Erkararak yaz tlt

kaynaklarla ileriki kugaklara

armaEan etmek, genglerimize

dügen görev ise bu deierleri-
miziyasatmaktrr.

oile orosndo

torunlonno kador

intikol edecekbir

Bir aile, tüm erkek

Eocuklarr igin bir kivra

segtiäi gibi, her gocuiu igin ayrr ayrr kivra da

segebilir. Genellikle her gocuia ayrr bir kivra adeti

dahayaygrndtr.

Kivrahk, farkh agiret, mezhep ve siyasi

görügten olanlarr birlegtirici özellik ta5rr. Kiwaltk

balr olan aileler birbiriyle iyi iligkiler sürdürerek

olugan balr korurlar. Kivraltk, aileler arastndaki

sosyal iliEkiyi geliEtirir ve Peki$tirir. Böylece

ailelerin kaqrhkh yardtmlagmalarr ile büyük bir güE

ortaya grkar.

samimiyetve bor

kurulur.

l ;;1
- LlZr -



I'

Döwa saira ra vengö Krlamanö Krmanciye, Sait BakEi

a€ ra dirö serri ravör, Komela Cvraki,
Estemol de lü genliliye kerde. genliliye

Qailayan Salon Figaro de biye. Heq
selematiye crdo, servera Komela Crvraki Mexpula

EenaAp Avdrleä Ded Avagi ez ki dowat kerd bi. Xora
ez gr waxt bi ke hewesÖ Sinata Crvrakca biyai biya. Y
grqa ke ebe can herdö xora düriä, hende ki ebe ro
kamiye u itiqatC Krmanciye ra nejdiye. Na bare ra ez
trma kiwert€ mobeta de yina qoynen4 Sinat u tertifC
yine komelanä bina rä ebe bäglke sahi dana. Xora
dina-alem zano ke Herdä Crvraki; gunö vereni ra
hata na roce, tlm ri€ Krrmanca kerdo srpe. Gun6
vereni ra belkia ez thaba nözana hama, dewr€ nejdi
ra gaxsiyet€ het6 Crvrakiö ke ez nas kena, töde ki
goynais u metkerdene zöde ra heq kenö. Eke b€ro
cüwanrk u ciamerdine, herdanä xo sero merdö. Sair
Saheyder, Bertal Efendi, yine drme ra Sait
Krrmrztoprak na bare rä misale de beliye. Böro
zogani; sair Saheyder, Söy Qaii, Usen6 Khalmemi,
Memo Qol, oncia astarC Crvraki6. Nrka ki ra u r€Ea

Crvrakrcä nrkaeni ramenä.

Sait Baki ki mr Eenliiiya Komela Crvraki de nas kerd.
ZafEinatkari dawet kerde bi, töde ki veciyay huner€
xo ard hurendi. Hama waxt6 ra tepia qelf€ veciya
sahne, ebe lüanä xo lawki vati. l7 serre ra hata 50-
50 serre xorta ra, Senekara, cüanrka ra, cüamerda ra
mordemi re:ti bi pC. Server€ qelfey ki Sait Balqi bi.

Qrqa ke vengö xo werte a hayleme u wudrrti de bi
vindi Ei, grqa ke vengö qelfey zerr6 halatanö
elekroniki u mikrofoni de bi melul, zerrö mrde ki
hende h€wes verda.

Trma mr qöret kerd ke Saiti ser caö de nusteö
brnustni. Hama emser mrrö bi nögib. Emser asma
amnaniaver6ne de ez be dirä havalaEime Crvrak. Qö
Ap Avdeli de bime meyman. Wayrranö Qeyi; ma
bedrime dorm€ Döwa Ctwaki ro fetelnaime. Ma boa

EiEeganö Qrrtani onte cigeranö xo. Ma Kemero Bask
srlam da malä Beskofi. Uca ra ki Ap Avdeli be g6na xo
Mexpule ma berdime Bahle. $ime Saiti 16 bime
meyman. Na mobet serba srma wendoia ma uca de
qeyd kerd.
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ki goynais u metkerdene zede

merdä. Soir Soheyder, Bertal
Efendi, yine dme ro Soit
Krmmtoprokno bare rö

misole de beliye. Böro zogani;

sair Soheyder,Sdy Qoji, Usen€

Kholmemi, Memo Qol, oncio

räga yine Clrokcä ntkoeni

Bl;ra Soit. Ez dr-hirä serriyo to nasken a. Hota ntka
hende ke mo destd iübini toqa kerdo, iübini 16

merabo kerdo. Mr gos no be vengö to ser ki.

Homa nko mt be hovalä xo Usenio Estemol ra
kotime roö hd/aa ito omeyme' Nlko tor6 bime
mäyman. Wozeyme ke sairino to set mobet
hkerlme, Ni mobetö mo ki serba perlodo Dersimi
keyme. Rov6r ro m arä noskerdene de, hem mo to
nnd noskerime, hem kiwendoiö mo to nos k6r€.

Ez Serra 1943 de na Bal(e de amune riä
dina. Nam6 piö mr Aliyo. Moa mr Ei namä xo Elifa.

Waxt6 domonina mrde döwa made mekteb Eine bi.

Ez tabii.. a taw Eiya Crvrak de

mr mektebo srfte dawende-
ne. Ora dtme ez $ine mt dl

serri mektebo wertein Qtsle
de dawendene. Ora dtme ez

$ine Estemol, mr mektebo
we rte in uza qedöna.
Mektebä wertein ra dtme ez

kutune kar.

Ravär kamici kor de
guriyo?

Kutene Deri sanayi

(karö postrkä mal u dowari)
Ora drme 14 serri noter€
Zey'tinburnu de gurine. A
taw; brra6 mt imami uza

ticaret kerd€ne. Neidiy6 l5
serri ki mr ve brraö xo PiYa
kare ticareti kerd. Key ke
KazlrEegme ra papriq6
posteydardiwe, mao is caverda.

Clrokiö ke ez nos keno, täde

ro heq kenä. Eke böro cüwontk

u ciomerdine, herdanä xo sero

ostorö Cvrokiö. Ntko ki ro u

romene.

P*i Kj;lse de kam6 gmo bi ke, to uco dawendene?

Ataw mr ve dirö olvozo odrkö kira kerdi bi, ma piya

uzamendöne.

ttllerdene?

Coru qeweta ma einebiye ke ma teber ra werd
brwerdöne. Qö de ki besenökerd6ne Eiä pocime. Ma

E€ ra Erg ke täy berdo, xor6 ebe dÖy idare kerd6ne'

TbTrWi mekebde muso?

Ora av6; ma koti Trrkki zonöne ke, ez qeda! Kami

zonöne ke? Helbet, mektev de museyme. Waxt6
mektevi de ma zon€ moa xo
qeseykerd€ne. A taw, may'rmä
ma mara vake "öndi kes zonö

maa xo, zon€ Ktrmancki
qeseymekero! Kam ke
qeseykerd berö mlra vazö!"
Taä domonu giyöne maylmi 16

vatöne, nafa gi däne maro. Ma

tersu ra qeseynäkerdöne.
lYaylm ke $i veyvu, tersä dCY

ra ma veyvu nöEiyöne. Eve a hal

hatta ke ma zonö xo xovir ra
kerd.

Ni Bahfrci komi serroä?

Hir€ Eöu sero bare biy€. Yan€..

zaman de hirö brray biyä.
Zubini ser ra biyä cia, heni heni

z€diye. Kerresunö. Mordemö
Xormegkunä. $indor€ Ceiiyo.

Pöki b,ra Ssit... Hewese

Waxt€ domonkina xode ma zof getlniye

onte. Ma ke qiyäne mektev, raä düri biye. Zlmtston

ray biyöne qapan, biyöne puk, zödene ma a dewu de

mendöne. Gegane pilä ma amäne, ma eve phoEti

berd6ne gö. Ma mektev eve o halqedäna.

Ez güne brzöku, güne mal. Camal6 mt.. mt

domonkina xode garrxi ki kerdi pay. La5tig€ giay ma

serra | 949-50 de madi. Ma eve qaruxu $ine mektev.

Tothoa mektebo "Yatth" dowendene?

N6.. mr coru yatrl nödawendene.

I awko köy to xode belike r d?

Qrtur ke ma nrka qalö mektevi kerd.. a taw Ap Usenä

Khalmemibi. Crvrakde bi. MordemöApAvdelä Ded

Ava5i (Abdullah Gündüz) yinu yöno. O gege amöne

gö made mendäne. Gege qö ciranu de ke mend€ne.

Y a taw thomlro hirö tölien ctntene. Yi ke o thomlr
crnrtöne, to heni zonene ke, o thomtr qeseykeno

Heni ke wes crnftene... hem Ei vat6ne. Ma giyöne

lew6 dey, ma o gosd€ne. Y zofzonäne brra Camal...
o derya bi, derya. Krlamunö Saheyderivana.. to ö Säy

Qali növana... A taw ez hukumö dey de mendune.
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Mr xoxo de vat€ne, aceb rocä ez ki besey ken ke, zö
ney krlamu vacine. Aceb no b€Erkunö xo nano kotiro,
no nt vengu veceno.

Thoa pi u khahkä tode sairine esta?

Nöe.. Eina Qä ma de thomrr Eine bi. Na
mazra made xora zu thomtr qä apö mrde bi. Ma
dzdina dine liy6ne Eever kerd€ne ra, Eiyäne zerre.
Ten€ dest kerdöneptra, ctnttCne. A taw ez des u hire
serru de bine. Jü ke ma diyene ki vaciy€ne made.
Vatöne; "la lao brko brko, stma tÖlu vrsnen6, rocö
rayber yöno, pir y6no, ma koti ra thomrr bvenime."
N€verd€ne ke ma brcrnime. Seöö to bo.. . bado Eö
apö mr ke 5i Estemol, o thomrr mr guret ard gC ma. O
thomrr ptra ptra mt ctntt, heni heni ez mtso.

Klami ki, mr töde Ap Usen€ Khalmemiö
rameti ra mt gureti. H€a ez qeda, zobina koti ra...
teyb Eine bi, thoa gine bi.. mr yira kerdi qafrka xo. Zof
hewesö ml bi. Höwesö isnoni ke gine bi, ison Sttur
besekeno. Heni mr xoxode vat€ne.. teyna ke
mendune mt ktlami \rätCne.

Ap. Useni, trma krlam€ Säy Qaji ve ö
Saheyderi vat6. Tek zu klame xo ser vata. RocC dey
ve lacö Bertal Efendi Heyderö rametia Estemol ra
nist€ treneam€. RaC ra keyöne, howagerme bena.

Sonocam6trene nano ro ke hoabrcero. Cat
keno ke cam rono, Äeletiya dest erzeno qulpö frenä
trene. Trene vrndameno. Yön6 perunö a zamania 50

kalrte crra ceza wezenC. jüo de h6rdisrn bi. indi
kamrl beno. Sono lew€ lefö trene, vano: "mt Eeletiye
kerde, honde peru ki ez besen€ken brdine." Sef
vano; "Qanunö dewlete niyao, mrra se vana?" igte
krlama xo a mesela ser vata. Hoa nrka mr gi vata, CD
de esta.

Zu ki Memed€ Khalmemi bi, o gi brrazaö Ap
Useni bi. Yi gi klami vatöne. Mrlet yirö vano "Memo
Qol". Ap Memedi zof kemaneo de wes crnrtöne.
Venc€ döy mrde esto. Ap Usen ki serra 1964 de rest
heqiaxo.

Wertö gul u nuri de rakuyo. Ca6 xo cennet bo,.
Haq veng6 to p6heEiyo. Merdena Ap Useni

ra drma teypi ardi ita. Almanzu.. keska waxt6 Ap
Useni de teybe brbry€ne. Vencö yi heni bi vindi Ei..
p€rs meke.. Dewrö Söy Qaii daha ravör biyo. Dewrö
yide q6 thoa gine biyo. Hama niserrun€verenu de ez
heliyo pä, vake "veng6 Ap Useni Tercan de biyo." Mr
zof kerd sae, thoa ca6 de n€di.

Bado Ei; ez ke ten6 bine pil mrleti vat; "yao
ala b€ marö krlamö vaze" heni heni muso. Roc6, Ap
Bertal Efendi (fanrrverdi) mrra vake: "Ero apo goni,
venc€ to weso, so radyoevi. "

Hollo hala,,

Se^rb€ to bo.. mr va; 'iApo ez radyoevi Er
zonen?" Endi ebe a tore mr vati. Ora drme..
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Camalö'm.. mr nia da ke ney krlami p€ro ben€ vindi.

Endi kami ke yatä mr töde ardip€ser. Zu krlame zof
mordemu vata. Her zu qekuye kemi vat4 nömezet
vata. Ebe a tore mr ardip6ser, kerditamam.

Na däre; say ke däwa sairana' heni niyo?

H€a.. ragt ki henio. Kometa Saheyderi ki ita

wo.. mezela xo na wa ita. Waxtö Ungi de sono

mereve, grno ct. Y üma lawrk6 sewda vat€.

Saheyderi coru lawrkC dertli növatö..

$diwori...
H€a.. l0l krlame vata brra.. Saheyder bexo

hetö Pulemuriye ra Gomö Söydu rao. NamÖ xo
Saydero, crr€ Saycan vato. O gi bexo Khureszo.
l9l5desöydbiyo.

Hoa Sevdin de qol6 Saheyderi biyo.
Hä.. ala lawrke Yiser vaciYa.

Saheyder Eaä ordo ita dordowe?
Kokman€ ma marä qesey kerd, vake; "Waa

Saheyderi ita zeweiiyai biya. fu Ali6 Melemi van€

yide zewejiya. Waxto ke sono merev€ Ungi gtnoct,

derbetiaxogrrane biya. Heni drrvetrn anö ita. "

WW' o6 rc towke de vanä "Saheyder ardo
Bahie de bnäviyole"

Hu.. ige a yi ser vata. Ta6 van€ ke, na

lüware yi bexo vata. Hama ez q€ iman näkon. Na

lawke S€y Qaii Saheyderi ser vata. Saheyderi be Söy

Qaiiya piya zof feteliye. Hama, Saheyder Sey Qaii ra
zof sermal biyo. Lew€ dey de coru thomlr xodest
nökerdo. Brraqöna dey de gi zeweiiyo, zamaö xo
y€no.

Saironä d6wa Cnraki btmorime?
Söy Qaii. Usen€ Khalmemi. Memo Qol. Söy

Qajitanq€ D€srmide en sair€ mao pilo.

Homatn ki ro u rägoyind ro sond,'To ki na z//nc e

sairanä Cnroki de coö rc gurcto. PäM ebe iüonä
md nustene ki qonune niya. To hende law*i se

ardi päser?

Hondo ke destpera ml ama, mt eve zon6 ma

mr nus kerd€. Deftera mr esta. Z€ vatena xo, se ke

heginep6, mr t€de nus kerd€.. ez karä xo pak ken.. se

brkerine.. zovinatödine se xovir de btcerine.

N€tG to kj xolt rä to kj mo zanime, hamo na
rJ/mon de nomö to Eoä zof nözanino? Homo to
giya Almanya de nejdi€ l?O tulamä krmanciye
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kerd6 CD. Tora tepio belkio ändi kes no ebe no
torc räga sqltra ro n6sono. No rd€ de kes phelti
danoto,

Heq keder6 srma gi nödo, e dosto Ei. Sait
Gündü2.. Haq crra rali bo.. na kare phoyia döy ra ml
kerde. Mesref döy da. Ez güne Almany4 uza ml zö
vatena xo kota studyo, mr vati, ont CD. Tam | 3 Cd
de neldiy€ | 30 krlame vata. Ora | 0 serri avö, geneka
mr Almanya de zeweiiyai biye. Ez güne diyariya da€.
Zama6 ma gi uza zu studyoä Almani de gurino. Uza
lüö de mao Dösrmrc bi, mrrava; "o ke tr klamu vana,
b€ vencö to qeyd kime. Mr gi daas€ teni vati, onti CD.
Mr xode o CD ard Estemol. Saiti crnto, p6 qayrl biyo.
Rocö; mrra vake; "To ke no CD kot de kerdo prrr, so
oncia na pakia klamu vaze, vindi mebö. Mesref ez
dan." Ez kigiyo z6 vatena döy mlvati. Zofzerreweso.
Y töde gi heniö. Waa xo Mexpule Ei henia. Qomö xo
ser, mordemunö xo ser, ciranunö xo serqeretiö.

Heg kedera eigera Soiti medo, Zaf xäro de gtrs
kerdo. Mordemo de zerreweso. Ez H nas kena.
X€r€ xo ttma ki resen oma. Mordemo henän
däma qomö xo ser, kamiyo xo ser häco, isola toö
mordeme ma noö ra jüo de xo c6n6, zö Saiti xör
ken6.

isala. Keska her kes zö yino bo. No isä peru
ki niyo. Zerrä isoni ragereke b€ro.

Ragt ki henio. Qesey zafiö, isala ma hona jübini
perc keyme. Wes u war bö brra Sait. Heq ntnga
to kemere meverdo.

Srmagiwes u war bö, ez qeda...
Ca:BahE & Crvrak/Kilse

Tarrq:fu maAmnainaVer€ne 2008
Mobetkari:Cemal Ta$ & Hüseyin Aynlmaz
Phegtdaoli:Abdullah Gündüz & Makbule Qerimli & Latife
Ta5

Pers u nuste:CemalTa5
Kavnak5a:
| - Turabi Saltrk sözlü anletrmlan
2- TürkS€ Sözlük, TD.K. Yayrnlarl

3- Güneydoiu illerimizde Kirvelik celeneti / Dr.Hesan Köksal
,t- Fahretrin Krrr|oälu, Kars Tarihi, Cilt l, 1953, istänbut, 5. 504
5- Ishak Sunturlu, "Sünnet DüEünt€ri '
6- Mustafa Uslu, Yozgat'ta Sünnet Düdünü celenekteri" ak SunSurlu,

"Sünnet Dütünleri"
6- Mustafa Uslu, 'Yorg.t'ta Sünnet DüEünü Gelenekleri',

ISTIK QALIYOR RÜZGAR

gece zifiri karanftk

drganda yaömur yaümakta
rshk Cahyor rüzgar
dudagrmda sonu gelmez bir dag türküsü
tutturmu$um da a hey a hey

sensizlik acayip zor

Eekmi$im perdeleri

toplayrp bütün hüzünleri bölüqüyorum
yalnrzlrörmr srntyorum gecenin yüzüyle

tarifi korkunEtur yalnrzhörn, boglukta
koro 5arkrlar ugulduyor beynim
kadeh kaldrrryorum

gryabrnda Serefine Hayyam'rr.

ve Sarap iEiyorum

hüzün dolduruyorum act, ezik yüregime
gülügü kesilmi5 gocuk misali
yüzüm asrlryor hüzne duruyor
satryorum anasrnr hayatln
tüm gecelerimizin hakimiyken felek
bir gece asrrmrsrm eok mu?
yaömur damlalan deöil yanaürmr yalayan
gözyaglarrdrr

ki; dert orta$rdrr insanrn qoSu zaman
ortahk a!aracak birazdan
darahyorum
pencerede yabani bir rüzgar
yahyor yüzümü
saglanmr tarryor yanaklafl mr

oksayan yagmur
aldrlrm nefesin krymetini

daha iyi anhyorum
yüre$ime umut aktyor
söz büyüyor iqimde
yüzüme renk geliyor



"O gün Dersim'i Yerle Bir Ettik"

köte fozßndon olntdr.

Ünaiyer, Milliyet ve Vatan gazetelerinin

internet sitelerinde bir haber mansette
yerahyor:

Hürriyettekien etkilisi olmah. ..

"Flag, flag, flag, flag"diye sunulmakta.
"PKK'nin Merkez komuta karargähr yerle bir edildi.

Altrnda haber daha da geniSletilmiS:

"lGndil Dair bombalandt..."

Bu Flag haber bana Üqüncü
Cumhurbagkanr rahmetli
Bayar'dan dinlediiim bir
hatrrayr aklmatakfl.

Bayar'la Qiftehavuz-
lar'daki evinde srk srk bulugur
vegegmigin anrlannr o ya€ayan

tarihten d in le rd im. O
günlerde gene Tercüman iEin

"Son lttihatqt" dizisini
hazrrltyordum. Ankara'dan
istanbul'a gelmiE, Beyhan
Köprülü ve rahmetli Fiket
Ekinci'nin Suadiye'deki evine
yerleEmig misafirdik.

Bir yandan uzun

Eahgma iEin egimle ev artyor,

bir yandan da Ankara-
istanbul arasrnda mekik
dokuyordum.

Yrl: 1979...

Bir yandan siyaset ktztgmtg, bir ara segim

havasr memlekete häkim, öte yandan da sokaklarda

kan dökülüyor, Karadeniz Bölgesi'nde, ve

Güneydoiu'da agtrt sol, eylem halindeydi? Agtit

bunalml günlerya5ryorduk.

Karadeniz Bölgesi'ne yaptrirmlz bir geziden

dönmüEtüm ve Bayar'a gezi izlenimlerimi
naklediyor, kurtartlmrE bölgelerden, doiudaki
krprrdanan ig isyanrn i$aretlerinden söz ediyorduk,
Bayar:

"Peki devlet nerede?" diye sorduktan sonra

lu hatrrasrnt anlattt:

Ya devlet baga ya kuzgun lege...
CUMHURIYET'E kargr ig isyanlarrn bitip tükendiEi

yok.

1937 yhnrn 20-21

Martrnda Seyit Rrza'nrn

baqrnda bulunduiu isyancrlar

bu kez Harsik köprüsünü
yakryorlar, O zamanki adryla

Dersim, gimdiki adtyla
Tunceli'nin Kahnut bucaitntn
telefon tellerini kesiyorlar.

Askerle gatrgmalar
baglamrEtrr.

Bu arada Ankara'da siyaset

hararetlidir. 7 Aiustos'ta
isyan ismet Paga tarafrndan

bastrnlyor ama, inönü bir
süre sonra 25 Ekim 1937'de

bir Yalova mülakattndan
sonra is t ifa ederek
Bagbakanhktan gekiliyor.
Ba5bakanhla ismet Pa5a'nrn

rtul ALT
17 fuahk 2@7 totihli
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Kendisine hemen bilgi vereyim

oskeri mizi n stJohf nf gosp

Sözümü kesti ve: Anlodm! Gt

Dedi

tavsiyesi üzerine iktisat Vekili Celal Bayar getiriliyor.

Celal Bayar $ükrü lGya ve Tevfik RüEtü Arasr

drgarrda brrakarak yeni kabinesini kuruyor. Mustafa

Kemd, rahatsrzhirntn farktndadtr ve gündeminde

Hatay meselesi bulunmaktadrr.

iEte tam o stralarda Dersim bölgesinde

Eakiler bir karakolu basryorlar. Bundan sonraslnl

'Atotürkbeni gofirü. Ne

oluyor orolardo diye sordu.

dedim. Pogo hozretleri, Kürt

i sy onal or bi r kor okolu muzu

basm$lor, oroda nöbet tutan

etrni$ler ve yüzüne

tükürmügler. Atatürk' ü n

yüzünün gerildi{ini fark ettim.

ve hemen gerekeni yqp..."



Celal Bayar göyle anlatryor.

'Atatürk beni qalrrdr. Ne oluyor oralarda
diye sordu. Kendisine hemen bilgi vereyim dedim.
Paga hazretleri, Kürt isyancrlar bir karakolumuzu
basmrglar, orada nöbet tutan askerimizin silahtnl
gasp etmigler ve yüzüne tükürmü$ler. Atatürk'ün
yüzünün gerildiÄini fark eftim. Sözümü kesti ve:
Anladrm! Gitve hemen gerekeniyap... Dedi"

Gereken neydi? Celal Bayar klsaca ifade
etti:

"O gün Dersim'i yerle bir ettik" Kryamet de
kopmamrg... Bakahm gimdi ne olacak?

igte devl4, i$te tek bir askerinin onurunun
ciddiyete ahnmasr. Gene Bayar'dan dinlemigimdir ki:
"O gün iglerinde Sabiha Gökgen'in de bulundulu
pilotlar harekatr krsa zamanda bitirip dönmügler."

O bölgeden gelen isyan hareketleri de
sonra ermistir. Nigin? "Devlet gücünü anrnda
kullanmrgtrr, tezkere, mezkere beklememi$tir, ya da
biryerlere danrgrlmamtgttr da ondan... "

GIBI
il&4xAsaDAs

2408 bunbul

Ügüyen ceviz alaglan
kabuk bailar meyvesini gün gelir
Kenransrz dailar
srrlar saklar
maizralarrnda hala otuz sekizden bir alrt allar

Rüzgarlar süpürür
yazlarr kesilen kurban kanlarrnr

Buyer gölünden
Bir avug kar hala orda durur
al farana sür!

Bu gece Dersim gibiyim
bag eimez

isfanrm

Topra!nda toöalanmrg kemikler gibilm
hangi bedende toplanayrm
Gözelerinde brrakrlmrg muradrm
postal izli ardrm

Hig koyma yerine a5krn kimlilini
bu gece Dersim gibiyim
adtm bagr kaydr tutulur adlarrn

Yaylarrnda kaldl tüm yldrzlarrm
kara Eadrrda bir goculum
ellerimde Munzur suyunun serinliii
sana $iirler yazanm
Sesini kurutup atsam kttalanna istanbul'un
örtemeye yetmez
ylgn tonu uzakhirnr

KaE sabah söndürdüm
gengli$imin masasrnda
durup küllerini izledim
yokluiunda

Ulku dar sokak aralanna
sr*an elleri

i
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Hardo Dewres Sero Cave Ma ki Esto

ordem hata kr amo resto na rozu, weqiya

xo ebr milyon serru yabani dt viyarno ra.

ca br ca feteliyo, tar u meywe do are, ebl

dinu piz6 xo kerdo mtrd. O taw xoza ra theyr u turi
yabani ra- ce n6vtgiyo, zuy6 dinu biyo.Davadeva

phoncsey hazar serre ra averi taye hazetu vrasto.
Drma taye na hazetu €arno ra gheku, sayd6

heywanu kerdo.

Neidiy6 des u dr hazarserre ra averi kt iklimo

serd qediya, cay6 xo terke iklimo dr germi kerd,

verbarozo nejdi dr deEti (Eoli) bi eskera. Mordemi kr

na ca dr weEiya xo ramen6, xtze dorm6 themu, golu

bi. Prra prra ca bi, gogeriyeni ca verda. Heta o gaxi

mordem kom bt kom yabani dr feteliyene, gogeri bi.

Mordem6 na hardu vere coyi ber6 h6gawun6 yabani

döne are. Pr ra pt ra ctte kerdene musa, heywanu

kerd khedi, het6 ilm u tekniki ra averi gi. Niya kr

imkan6 xo jediya, alaqa xo u yabani kr vuriya' Endi

zuye theyr u thuri n6, wayir u efendiy6 dinu bi' Niya

kr cfte kerde, mali grrayna, werte zumini dr gindoru

nayi ro. Hard sero dayi p6 ro, mrlk6 zumini kerd

talan. Badena, mordem br xo kr deste mordemi dl bi

he5ir, bi kole, ze mdi ro$iya.

ilm u tekniki kr averi gi, sanayi dest kerd ct,

mordem xoza ra rrnd kewt duri, dina dest6 mordemi

ra ame xrrabe kerdene. Nesle xeyle heywanu, dar u

vasu brriya.

Mordem, naye dt vtndero, rawa kl terkno
sero frkrr kero. Qtturi kr dina dest6 mordemi ra yena

xrrabe kerdene, kulttr6 saruno kr be116 hazar serruno,

lu br ju dest6 ma ravejino, sono. Ser ba xoza u kulür6

mordemi ser dest bere ma ra Ct yeno sero qal

brkerime.

Kultrr6 zu sari, xora kt sent hardo ser we5iya

xo rameno, ber6 o hardiyo. Mordem, ca bt ca

go€eriyo, gr kr hard6 xo imkan dano we;iya dr

niyanene. Taye sari (mrlete) bin est6 kr ca biyi, dewu

dr, suku dr weEiya xo ramen€. Yane kultrr6 gogeru

gore weEiya xo, y6 sarun6 cttkaru k gore wegiya xo,

hazar serru dr am6n gureto. Sar€ ma hazar serru ra

nato kr we$iya xo, Krrmanciye dt ramtto. Naye ra kt

kultrr6 xo, ber6 hard6 Krrmanciyewo. Ewro kultrr6

ma, sar6 ma Krrmanciye senr hal de ro? Ma k tartx6

xo näzona, roza ewreyeni fam n6kem6, hegya ma

zelal n6bena.

Naye dr tanx6 ma wo khani ser, EiYo

belgewo- jede ma desti dr Eino. Sar6 (mtlet6) ma,

sare dr iraniyo. Darradave des hazar serre ra averi kt

sar6 na hardi pr ra pt ragoqeriyeni ca verdo, dewu dt

ca biyo, a roze bt na roze xeyle dugel u sari, tanx€ na

hardu dr ca guret6. Sar6 kr na hard sero ca biy6, ber6

medeniyetun6 khaniy6. Aze din€ ra iu, "Sar6

Samiy6"; qoro drdrn, "Sar6 Hint u Avrupayiy6". Sar6

ma sar6 dr Hint u AvruPayi" yo. Naye ra k tarrx6

xowo khani tarrx6 na saru ser say kem6.

Naseserrune neidu dt, dugela Roma kr axme

biye, Kurdistan br Anadoliye dr hukm6 dugela

Selguku ca bi. Dorm6 D6rsimi kr naye dt tesir6 na

dugele dr mend. Na dugele, dugela dr irani biye.

Taxt6 na dugele, deste begun6 Trrku ra ameybi zaft

kerdene. Waxto kr hukm6 na dugele biye stste,

Kurdistan br Anadoliye dr taye Mir6ni bi eskera.

Dorm6 D6rsrmi dt Exa kr hukm6 Selquku br taye

dugelune binu biyo, Khela D6rsrmi dr ne hukm6 ninu,

ne kr y6 dugela dr bine n6biya. Khela D6rstmi tlma
phogt do mordemun6 xowo dormi, alaqa xo ct ra
n6brrno. Hukm6 Selquku kr Anadoliye dr bi srst,

miren6 kr ben6 p6da, zuye ninu h mirena Osmanu bi'

Osmanu pr ra pr ra hard6 xo kerd hira, biye dugela dr

grrse. Ver coyi xerv6 Anadoliye br Balkanu dl cegiye.

Drma ver kerde ra hard6 Ktrmancu. Dugela hani kt

ser ba na hardu qeyret kerdene. Osmanu,

Krrmancune Sunni islami ra pogt gureti. Dugela irani,

Krrmanc u Trrkune Elewi ra Pho$t gurete. Ni

hurdimena dugele kr jumini dr herv kerde, Osmanu
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kewti ser. Naye dr hem xeyle Krrmanci Elewi (Ialb6
ray€ haqi) hem Trrki Elewi ameyi qrr kerdene. Hard€
Talbun6 Raa Haqi jede desta vejiya, kewt hukm€
Osmanu. Xora Khela D6rsrmi bandrra Osmanu
n€kewt. Mabeyn6 sar6 koy6 D6rsrmi bl Osmanu dr
herv qe kem n6bi. Osmanu her k est ra ser, sar6
D6rsrmixo est ver; hata cumhuriyetixoser mend.

Dugela Osmanu, ordiya dr qewetrne nayibi
ro. Hona kr ordiy6 dugelun6 dormi dr top u trfong
ginebi, y6 Osmanu dr bi. Naye ra kr xeyle waxt zo16
xo ciranun6 xo serbi. Osmanu kr estene ra dugelu
ser, her reye xey'e xenimet kewtene dest. Drma kr

sere br sere ct ra vergi guretene. Waxto kr kewtene
hervi, sar6 k gureta bandrra xo, ordiy6 xo ra amene,
ley6 Osmanu dr kewene hervi. Waxtr ame kr

Awrupa dr teknik averi Si, teknikd hervi kr vuriya.
Osmanu roze bt roze kewtene tenge. Endi hervu ra
xenimet n6amene, biyene bara dugele. Sarä kr

Osmanu guret6 bandrra xo, iu br lu desta vejiyene.
Mordem6 Osmanu gare feteliyene h, gutrri dugela
xo axme n6bo. Drdr frkrr bi eskera. flkro kl vergereni
Prens Sabahattin keno, "te$ebbusi sahsi- ademi
merkezi" ra amene name kerdene. Ni wastene kr
dugele axme n6bo, her kes kultrr6 xo btramo, taxt,
pilena dugele onca Trrku dest bo. Frkro drdrn, ittihat
u Terakki bi kr, vergereni Ahmet Rrza kerdene. Ni
w:rstene kr her heti ra hukm6 Trrku ca brbo, sari bini
xo inkar ker6, haq u huquq6 xora rav6re. Hardo kr

Osmanu teyi hukrm ramen6, gtm6 dugelun6
Awrupayi kr teyi bi. Roze br roze tesire na dugelu
hard6 Osmanu dr ca biyene. 2o16 na dugelu ra
"Ferman€ Tanzimati, Me$rutiyeto | . u 2.ne ame ilan
kerdene. lttihat u Terakki zor kerd, destö ordiye ra,
hukrm padisayi ra guret. Osmanu dest6 ittihat u

terakki ra ley6 dugela Almanu dr kewt herv, hardo kr

hukm6 xo sero, desta veiiya. Sari kl guretbi bandrra
xo, hukm6 Osmanu ra xelegiyayi, p6ro bi xoser u
wayir6 dugela xo. Pil6 lttihat u Terakki Talat, Enver,
Cemal pasayi Anadoliye ra remayi. Mordemun6
Ittihat u Terakki ra taye ameyi p6 seri gare feteliyay.
Badena vergereni Mrstefa Kemal guret xo dest.
Mrstefa kemal sarun6 Anadoliye br Kurdistani ra
pho$t wast kr; "welat6 ma prdrunewo". Herv kr
qediya, Anadoliye dr cumhuriyet nayiro, sar6 bini
ameyi inkar kerdene.

D6rsrm, dugela newiye rä otonomi wast kl
br6re hure, piya trfong berze dugelune xamu.
Hukmat6 Anqarayi haq u huquq6 Krrmancu qewul
n6kerd, Qoqgiriyi dr trfong eiiya. Na ca dt dugela
Trrku kevne ser. Onca kl Khela D6rsrmi dr hukm6
dugelatrrku hata 1937 u 38 i ca n6bi.

Khela D6rsrmi

Sar€ D6rsrmi hard6 xo seragir br agir ca bibi.
Wareyi, brr6 dormi mrlk6 agiri bi. itiqat6 xo "Raa

Haqi" ber6 hard6 xo bi. Taye koyi, gimeyi, ghemi, roi
u asme ziiyarge bi. Mal€ koyi, mal6 Xrzri qewul
kerdene, sayd6 mali n€kerdene. Brru hete ra qrr
n6kerdene, honde kr dest bere ra ame zerar cl
n6dene. Onca taye brrune gtrsu ziyarge qewul
kerdbi, kes cr ra tek iu dare n6brrnene. Qhemu ra
mosu n6guretene, "xrrabo" vatene.Tore itiqat6 xo ra
zumini dr pir u taltben, rayberen, kewrayen u

mtsayrben guretene. Mordemena kr jumini dr tore
itiqat6 xo rä guret6, cay6 xo wert6 sari dr grran bi.
Taye meseleyi, drsmeneni, ebt na tore ra amene hal

kerdene, ya k ver cr n6dene. Keso k tenge dr
mendene yeqrar6 xo phogt d6ne cr, bojiye ra
guretene. Wert€ a5iru dr bo, y6 kesu dr bo senr
mesele bo cemaat kerdene, hurdimena heti ardene
hure. Pir u rayber kr Eiyene talbun6 xo, zer6 Eeyi dr
bo wert6 dewe dr bo, keso kr jumini dr heredano,
kerdene hast. Pir u rayber6 Ray6 Haqi kar u gur6 xo
ra ce n6vrgiyayibi. Qrturi kr talrb6 xo h6gun6 xo dr
guriyene mal6 xo grraynene, pir u rayber6 xo kr o
tore ra gula xo, y€ domonun6 xo vetene. Dugel6
xami kr estene ra Ktrmanciye ser, sayiya itiqat6 xo ra
biyene iu, verba cl vejiyene, hard6 xo qori kerdene.

Qr kr liyar u diyar6 xo Khela D6rsrmi serbi. Gune brn6
lngun6 drsmeni dr n6mendene. Onca dugele bo,
dtsmeno dl bini bo, xora k zrrar do sar6 Khela
D6rsrmi, ya kr mordemun6 xowo dormi, rew bo
hereyi bo cr ra qesas guretene, h6f6 xo kegi re
n6verdene.

Dugela Osmanu kr axme biye, misak-r milli dl
Cumhuriyet ame ronayene, sar6 kr Anadoliye dr
we$iya xo ramene ameyi inkar kerdene. Sar6 kr ray6
lsa Pexamberi rameni, taye xo ameyi qrr kerdene,
taye xo dest6 dugele ra ti mefiye. Hard6 Krrmancu dr
ca br ca trfong erjiya, dugele kewte ser. Klrmanc6
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hete ceri Osmanu ra nat alaqa xo dugele ra
n6brrnayibi. Osmanu ra phoEt guretibi, phogt dayi bi

cr. D6rsrm ttma verba cr vejiyayibi, alaqa xo dugelune

dormi dr ginebi. Sar6 Dörsrmi hard6 xo Klrmanciye dr

xoser bi, bandrra keEi ndkewti bi. Na dugela

Cumhuriyete kr sarun6 Anadoliye br Kurdistani

gurete bandrraxo, ver kerde ra Khela D6rsrmi.

Vere coyi taye mordemun6 xo mufetti$ ilan

kerd rusna D6rsrmi, agiru dt qeseyi kerd kr bandrra

Trrku-dugele qewul ke re. lqir6 Krrmanciye ameyi

p6 ser, cemaat kerd, na qesa qewul n6kerdi. Dugele

hete ra ordiy6 xo rusnene dorm6 D6rstmi, hete ra kl

meclis6 xo ra qanunu vetene kt berze ra ser6

D6rsrmi. Sar6 D6rsrmi qesa xo kerde ju kt xo ver

erz6. Agirdorm6 Sey fuzal drameyi pöser, ghekigire

dayi. Dugele, mordemun6 xo rusne wert€
Krrmancu, a{iri kr trfong esti jumini, keso kt zer6 xo

iumini ra dezo hebr br hebr muse. Drsmenena khanu

kerde t6 ra, a5iru verdep6. Taye pil6 agiru ver ba

dugele n6veciyayi, ttfong n6est. Taye xo kr milis da ct,

ver ba ghekdarun6 Ktrmanciye dr qeyret6 dugele

kerd. Miligi kewti ra ordiya dugele ver, ra u welaxu ct

sahx dayi. Verger6 Krrmanciye dest6 xayinu ra

ameyi krstene. Xoverodayis k ame stktene, dugele

kewte ser, keso kt, a{iri kt phostdo dugeleya kltrfong
n6esto, kewte ra ct p6rune qtr kerde. Keso kt wes

mendo rusnayi xervi, mefiye. Sey Rrza br hevalu est

dare, cendegun€ dinu v6sna, wele vay da kr mezeladt

dinu n6bo, sola sar xo re iiyarge mekero, niSana qtr

kerdena dugele n€bo.

Dugele kr D6rsrmi gurete bandtra xo,

politiqawo k vera qerar do cr, dest kerde cl. Gore
politiqaye xo; domonun6 Ktrmancu mekebun6 xo dr

arde p6seri, zon u kulttr6 Ktrmancu ra btma ra, garna

ra y6 Trrku ser. Na mektebu dr lede Eenu dayi

wendene. Qr kr, kulttr u zon6 saru, dest6 hermetu ra

viyereno azo newe. Qerar dayibt cr kr;Hermet6

Krrmancu kr zon u kultrr6 Trrku ra bi pil, azo newe kt

kultrr€ Trrku ra sono. Axl6r6 D6rsrmi ya amef bi qtr

kerdene, ya kt rusnayibi mefiye. Onca itiqatÖ

Krrmanciye "Raa Haqi" wegiya sare ma dl senl ca

ceno, dugele nnd zanrtene. Naye ra qeyret kerde kt

pir u rayberu bicero tesir6 xo. Kulttro xam, ebl

mekebu, ebr eskeriye, kare dayrawun6 dugele roze

br roze tesire xo av6r berd. Qanun6 Ktrmanciye,

grraniya itiqati biye srste. Domen6 Ktrmancu zon u

kultrr6 xo ra kewti duri. Endi pilö xo bt domen6 xo

zon6 lumini fam n6kerdene, iumini re bibi xami...

| 970'i ra drme sar6 Khela D€rsrmi dest kerd

cr, pr ra pr ra gog kerd giAnadoliye, gidugelune xamu

xeriviye. Frkro ghepi nas kerd, phogt da cr. No ftkro
newe dest6 Ehep6Trrku ra ameyibiwert6 Ktrmancu.

Zon u kultrr6Trrku, Krrmanciye dr, xora dest6 dugele

ra ca bibi. Qhep6 Trrku kr ame wert6 Klrmancu,

tesir6 Trrki kr roze br roze av6r Ei. Tesir6 kultlr u tore
Krrmanciye azo newe ser vacime k n6mend. 1980' i

dr esker kr huktm guret xo dest, ztraro gtrani sar6

Khela D6rsrmi br mordem6 xoy6 dormi di. Genc6 xo
ya ameyi qrr kerdene, ya goge Anadoliye kerd, xeyle

kes k rema dugelun6 AvruPayi, yi kr hdn ma desta

veciyayi. Hen bi kr Krrmanciye dr koktm u domonu ra
qederi kes n6mend. Ma u piyo kt kes gosro cr n6do,

ebr serru domonun6 xo dtma ztndan bt zrndani, suke

br suke feteliyayi. Kes phoEt cr n6da, her tenge kr di.

Xoverestena Krrmancu kr dest kerd cr, b6tera pile

peyr:r ame. Adrr kerd ver dewun6 ma, blrun6 ma

t6de v6snay. Sar6 ma iede reyna kewt ra rawu, Si

welatu.

Ewro sar6 ma Ktrmanciye hard6 xo, war6 pi

u khahkun€ xo kerdo b6gene. Sar6 iu geyi, mord6mi,
yeqrari, ebr serru jumini ra b6xeveri. Tay6 xo
Anadoliye dr, taye xo dugelun6 Avrupayi dr ca biyi.

Azo newe kultrr6 sarun€ xamu ra beno pil, her iu lu
zoni qeseyi keno. Werezayi, brrarzayi zon6 iumini
fam n€keni. Zon6 Xrzrri endi n€no qeseyi kerdene,

domonun€ xo sari re kem6 pil. Ebr grraniye 1970'i ra

nato kr saire ma klamun6 xo, tesire gheP6 Tlrku bl

Elewiy6 Anadoliye ra Trrkki van6. Na neidi honawo

krdomonun6 ma rataye cererazon6xo, krlamun€ xo
van6. Mordem6 may6 kr politiqa ser gurin6, nugune

xo, krtavun6 xotekiu xetezon€ xo dt n6nu$te, qeseyi

n6kerd6, zon6 xo re wayir n6veciy6. Wert6 sar6 ma

dr averi giyayena zonun6 xamu dt bara ninu gtrana.

Yane drm6 torjeni ma ra wo. Onca azo newe ra
mordem6 may6 h wend6, ilm u dina ra xeverdar6 ct

ra x6r n6vineme. Ni iede derd6 xo 8uret6, qlmeti

n6dan6 zon u kultrr6 sare xo. Xey'e serrewo kr

welatun6 sari dr p6rsanime. Endi waxto kt zon u
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kultrr6 ma, nam6 ma, riy6 dina ra wedariyo. Hometa
h domon6 maserbacr mrren6, mare lalu khera.

Az6 kr kulttr u tore Krrmanciye ra ce vt$iy6,
her hete ra biyö drsmen6 hard u sar6 xo. Hona kr

Krrmanciye xoser bi, mordem6 ma wo o waxti xoza
ra (doEa) duri n6kewtibi. Brru, ghemu, heywanu qori
kerdene, honde kr dest bere ra ame zrrar cr n6dene.
Alaqa mordem6 ma wo vtren u xoz:r hona k niyaro.
Mordemo vrren, hardo k ser fetelino, dar u bero,
theyr u thuro k piya wegiya xo rameno hurmet bl cr

keno. Azo k tesir6 kuhrro xami dr mendo, ewro
kewto ra cr heywanu, brru qrr keno. Ne iumini re, ne
kr xoza re hurmet6 xo Eino. Welat6 xo, her giy6 xo
desta veiiyo sono, o re efkar niyo. Niye kr nam6 xo
veliyo "roEtberi", qeyret€ "gara$e" keni. Taye kr

van6 ma ray€ xo nrmeme, Anadoliye dr dernegun€
Elewu dr turini, son€ Hacl Bekta5i hema; alaqadar
niyd kr mekan6 "Baba Duzgrni" sar6 ma ra qori ken6.
Alaqadar niy€ kr iiyar u diyar€ mab6wayir u b6Een6.

Nu Cr ra niya bi? Qr kr "Dewr6 Krrmanciye"

Iulik daÖrnrn elsül
s€ylt rtzdnrn slaür

:.'1.:..

dariyawe, hukm u qanun6 saro dr bini hard6 ma dr ca
bi. No ki xo ser n6, zore gheku ra bi. Axl6r u agir6
D6rsrmi ra keso kr xoveroda, t6dine qtr kerdi. Pir u
raybero k qeyret6 ray6 xo kerd, gi dare, Ei mefiye.
Yane keso kr p6 awe bena germe dest€ zoöazu ra
ame qrr kerdene, niye biniveng6 xo n€veti. Badenakr
tesir6 "Raa Haqi" sar6 Krrmanciye ser bi srst, fikro
xam aqrl5 azo peyeni guret xo dest. Drrbeta frkro
xami zrrar6 top u trfongu ra glranbi. Sar6 ma k kot
tesir6 frkr6 xamu, bi kenger6 verd vaf, her kes ze
vatena xo sar6 maraistifade kerd. Xeyle domon6 ma
krgiyayi, ma u pi derd6 cigere ver nalayi. Hard6 ma
vergu hesu re mend.

Derman6 na derdu onca hard6 ma dero,
kultrr6 ma dero. Xora kt ma qeyret6 welat6 xo kerd,
kamiya xo re wayir veciyayme, Hard6 Dewreg sero
cay6 makibeno.
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oiuk bir kggecesi bu gece hem Eok soiuk hem

de gok uzun, yüretim titriyor.Yüreiimin
titremesiyle ay bile bulutlardan dügüyor...

Su Mikail Aslanln yaptrirna bakrn helel Bir
Dersim kadrnrnrn onca acrst stzlarken uyku
tutmazken, üstelik Almanya'nrn soiuiundan deiil,
insansrzhirndan ve uzakhirndan yüreiini kenger

kanatrr glbi kanattyor...

Saat sabahrn 3'ü olmuE ,geziniyorum evin

iginde Mikail'in sesiyle odadan grkryor adtmlanm.

Artrk kim gevirebilir adtmlanmt Dersim'den geriye...

YaEu pirlere nedemeli!!!

Bütün bir gece özlelp durdum bir geyleri,

Eairlerin $iirleri taze asrrlk bir yarantn özel tarifi gibi.

Biraz benim gibi biraz sizin gibi... Bir yeri yada

herhangi bir kimseyi özlemek hep o yeri ve kimseyi

göreceäim anr günü beklemek, o zamana kadar hep

özlediklerini düglemek ve düEünmek. Santnm tüm
bunlar katlanmakta zorlandrirm gu hayati biraz olsun

;"a5anrr hale Setirebilmek igin anlam kazandrrma

Eabalanmdrr...

Sizde özlüyor musunuz bir Eeyleri!

Sizde düglüyor musUnuz özlemlerinizi!

Akhma ne zaman yerlegtiiini, dilime nasrl

dola5trlrnr bilmedilim dizeleri yanm saattir söy'eyiP

duruyorum kendi kendime.

"GiDELiM BURAI-ÄRDÄN,GiDELiM Ki
sÜR6ÜNÜ OLDUGUMUZ ACILAR//M'Z
I(ANASIN: GiDELiM GiDELiM Ki B'R GEYIK

YALNTZLIöA KO$ARS/I örÜm eru<rru cerin
ÄN|-ASrN...'

Bu dizeler daha da artrnyor hasretimi.Murat
kuyusuna atrlm5 hasretimin meseli bir dengbei

söylencesi. Bagr yok bu meselin sonu yok. Yldrzlar

airrh, yldrznameler suskun. Yüreiime srimryor act...

Bir damla ya5 döküyorum geceye, bütÜn

dertlerim bir bir sökülüyor. Bu gece Eok soiuk ve
goksessiz...

Nenem derdi ki; cigeram en qok Eii damlasr

en sessiz gecede düger. Tüm gii damlalan sessiz

gecede usulca gamzeme düEüyor... Hem akltm hem

yürelim Dercim de... Dersim defnce usuma ilk
dügen geyik, gelk delnce nenem...

Nenem. Yani Geyikana, yani Geyik Xanim...

Benim nenem, Alibogazi' nrn daGeyikanasl...

Ben gocuktum, nenem Eocuk yürelimin
yansr ve yarasrydr. Bize dua edin, xtzra Sagrrtn siz

masumsunuz sizin duanrz kabul görür.

Deyin ki; fa xlzrr nenemi tez al yantna ele

avuca dügürme muxannete muhtag ey'eme. Hep

ailar o ailayrnca sesi hanger olur yüreiime
s+lanrrdr.O zamanlar bilmezdim acrlarrna yakttir

airtlannrn zaman zamanda genglere(gerilla)ve
köydekilere gay bairndan cisre ye doiru tabur tabur
asker geliyor demek olduäunu...

Ben Eocuktum, nenem hep yaShydr.

Dedemin adryla pek kimse bizi bilmezdi, bir yere

gittiiimiz de Geliin torunuyum dedik mi ayakta

kargrlanrr evdä ne var ne yok ikram edilirdi. Elbet

Eocuk yüreiim cogar sevinirdim. Sonra arkadaglan-

mrz arasrnda da ayrrcahlrm olurdu deierim artardl.
(tabi ikram edilenleri paylagtrirm sÜrece)...

Nenem birgarip Geyikti ashnda.

38 den buyanagok acrCekmi$. Ailesidalrlmr$
sonrada 13 yagrnda dedemle evlenmig. Sizre ye

yerleEmiE.Qocuk yüreiimizin cogkun frrtrnasrdrr

Cisre...

Herkes nenemden bir Eeylerini galmtg öyle

derdi. Devlet önce 38 zulmüyle ailesini sonra 85
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sürgünüyle mal varhirnr gönül verdiii kutsal saydrlr
maneviyatrnt Dersim den uzaklagtrrarak, dedem
gengliiini galmlg, gocuklafl dallarrnr krrmrg yani tüm
emeii galnmlEyüreii yaralanmrgtr hep...

Bizde nenemden Ealardrk bir geylerini. 25
bazen 30 torun geldik mi yazrn kanatlannrn altna
durdurak bilmezdik. Yerden tavana ve karSrhkh bir
duvardan ötekine uzanan yün döEeklerinin
yorganlannrn dizili olduiu yüklüiünün altrna krg igin
sakladrlr guval Euval leblebilerini, mutfakta büyük
kara kazanlann altrna saklanan kaymaklannl taze
yallarrnr, kenger sakrzlarrnr galardrk ve hep
yakalanrrdrk- Qok korkardrk o zaman derdi
ki;melekeler bana haber veriyor yaptrklarrnrzr bizde
inanrrdrk gözlerimizi korkuyla kocaman agarak.
Yakalayrnca dövmezdi ama kirmancca küfürlerini
savurur uzun zaman sonrada oturuo kendi kendine
gülerdi. Anlayamazdrm bu davranlgrnr. Bir gün
söylenirken duydum( bize kryamadrirndan
annelerimize babalarrmrza
küfür ettiii iqin)hem gülüyor
hem de geyik ettiiin küfürler
yine kendine ,ne yapsan ucu
sana dokunuyor diyordu...

Ondan gok Eey
öirendim. Xzrrr , ziyaretleri,
geyiklerin ve nergislerin
kutsal|irnr, kendi ayaklarr
üstünde duran dersim kadrnr

ayrtcalrirnr ve acrlarrma
katlanmayr!

Siz his Dersim'de
kayalklara trrmanrp Nergis
topladrnrz mi?

Bir gigeiini qilneme-
denyuttunuz mu?

Nergis kutsaldrr bilir
misiniz? Qiinenmez!!! I iä-
nenirse xtrapttr!!!

"GIDELTM BURALARDAN,

izin vermeyisini ve kibrista askerlik yaparken kayip
olan dayrmr bulma mesellerini dinlemeyi severdim...
Ylitti anlayacattnrz benim nenem Alibolazrnrn
Geyik anasr.

Geyik avr yasairyla ilgili, geyiklerin
girdilerdeki ziyarette bakrldrirnr kutsal oldugunu
anlatrdr ve onun korkusundan hig kimse ne daytlanm
ne genEler ne de askerler Cisre de yada nenemin
duyacait ulagabileceEi ),akrnhkta geyik avlayamaz-
lardr...

Daylmr bulmast ise; o dönem Krbns Harekatr
dönemi. Zaman gok kötüydü karrgrkdr diye
anlatmaya baglardr. Daym askere gitmis aylar sonra
Krbrrsa gönderildiiine dair askeriyeden haber gelmis
bir daha da haber alamamrslar. Qok ailamrg, xrzrra
gairrmrg, (tabi anlatrrken dedeme küfür etmeyi hic
ihmd etmezdi ve küfür ederken gözlerinde yaramaz
cocuk piriltilari gezinirdi) dedeme hep gidelim arayip
soralim dermis dedem de kizar kötü birsey olsaydi

haber gelirdi deyip nenemi
basindan savarmis. Birgün
nenem cok kötü bir rüya
görmü$. Munzur yatatrndan
ta$mis önüne ne gelirse katip
götü rüyorm ug nenem
insanlara sesleniyormu$ ama
kimse duymuyormu$. Ya€ll

biri kendisine u zaktan
seslenmig Geyik ne
duruyorsun yavrunu git
kurtar demig (meselin bu
kisminda herzaman gözünde
yas göisüne sertEe vurarak
xeywlx xey cigeram darda,
yetis ya xizir derdi.sanki
yeniden rüyasrnrn igine
dönerdi) yana döne allaya
srzlaya sabahi zor etmis.sabah
olunca kalkmis hazirlanmis.

GiDELiM ri süncüruü

AC'IAR|fi'Z I(ANASIN:

GIDELIM G'DELIM K' B'R

KO$ARSÄ OLUM ERKEN

GEYIRYALNIZL'GA

GEI'R ANI.AS'N..."

OLDUGUMUZ

Böyle soiuk ve uzun gecelerde nenem
meseller anlatlrdl. O mesele ba5layrnca yüregimize
keklik sekigli sevinE dolardr... Nenemle ilgili
mesellerde vardr ben en cok geyiklerin avlanmasrna

Krzrl krsralr Sunayialip kimseye habervermeden yola
dügmü;. Bildigi tek bü'yük sehire elaziz'e dogru.
Yolda giderken allayrsrna bebbuklar gelmis,
ormanlann iginden yavrusu ölen geyikler nenemi
yolculamlf. Okuma yazma bilmez Elaziz'den baEka
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Ben

Elan! 1800

biryttyordum,

nenem

yaEhyü hep

ve cok

octhydt. Asker

rohot
vermiyordu

tüm oilemiz
gk srk lunceli

merkezve

evlere

(dönemin

Yogun
igkence

ysPilan

merkezleri

olorok

onlotlr)
götürülü-

yordu, hemde

colukcocuk
demeden

hepimiz

nasibimizi

Eehirde. Sormus soru$turmus herkes

Ankara diye bir gehirden söz etmis

kalkmrE Ankara'ya gitmi5. Oradaki

devlet makamlarina ba;vurmug kimine

bir teneke taze yalryla, kimine Cuvalla

ceviziyle. Dayrmdan haber almak iqin

olsunmug tüm varhirnr feda etsinmiS'

Epey zaman sonra askeriYe daYmtn

önce öldügünü hemen ardindanda

yaralt oldugunu haber etmiE ama bir
türlü dayrma ula5masr icin Yardrm
görmemig. Bir sabah ciSerinin ate$ine

dayanamamtg öfkeyle Sitmi$ askeriye-

nin kaptstna dayanmrg ya oilumu bana

getirirsiniz ya da burdan öldürseniz

kaldrramazstntz demig. Hemen aynt

gün dayrm Ktbnstan Setirilmis daylmln

durumu gok kötüymÜ$ aldtlt gibi

yavrusunu köye dogru Yola clkmlE.

Köye varrr varmaz daytmt eve blraklP

girdiler Ziyaretine gitmi$ kurban

kesmig ve orda yetigen otlardan
toplayip dönmü9. Otlarr melhem
yapmis dayrmrn yaralarrnr sarmrE kestigi

kurbanin postunun icine tazeyken
grrrlcrplak yatrrmr$, dayrm ate$lenmig

günlerce sayrklamrS bairrmrE ama 5 gün

sonra artrk iyiymi$ ve qirxler rüyastnda

nenemden bir kurban daha istiyormug

(bu mesel Eok Eelitli biEimlerde anlatilir

ama kimse hangisi gergektir bilmez,

bilinen dayrmtn krbns gazisi olarak ve

hala maa5 aldrlt)

Ben büyüyordum, nenem

ya5hydr hep ve cok actltydr. Asker rahat

vermiyordu tüm ailemiz srk srk Tunceli

merkez ve Elazri 1800 evlere
(dönemin yogun iSkence YaPllan
merkezleri olarak anlatrlrr) götürülü-

yordu, hemde coluk cocuk demeden

hepimiz nas ib im izi alrYorduk...
Dayrlarrmdan birisi de genElere
katrlmrgtt. Ytllarca uiragtp durdu

Askeriyeden kaYmakamtna
kaymakamtndan Tunceli valiligine

,a,ritE,

oradan Elazfa ugradrir haksrzlrklara

kargr durdu. Herkes cesaretine ve

yiäitliäine hayrandi. Askeriye bile!

Birde kendi dili kadar iyi konustugu

türk€esine! Sanrrrm 85 yiliydi hava cok

soluktu ve gok kar yafmrgtr. Eve

gelmi$tim evden aElamalar ve nenemin

alrtlarr yükeliyordu. Olümle doiup
alrtla ya5amayr öirenen gocuk yüreiim
ku5larr ürkütülen dal gibi mahsun öyle

kalakaldrm ve gözlerimle her yerde bir
cenaze aradtm... Sonra konusmalardan

anladrm ki kimse ölmemiEti nenemi

devlet Edirne diye Eok ama gok uzak

bir yere sürgüne yolluyordu hem cle

köyünü boFltarak ve tüm md varltirna

el konarak. Nenem alrt yakryor "Geyik
ne olacak senin oralarda halin, bir tek
insanrn yok, ziyaretin yok, yavrulann

yok xizir beni muxannete muhtac

eyleme" Onlar Edirne'Ye gitti. Ben

büyüyordum nenem YaShYdr heP ve

acrh... Dayrlarrmdan biri cezaevine girdi

Erknca da genglerin yantna arkastndan

abim, arkasrndan babam, nenemin actst

büyüdükge büyüdü Yüreii gö!üs
kafesine stimaz oldu. Sürgün bitti

köyüne sokulmadr haYatr boYunca

sürgün kalmayr ve Türklerin temizliiini
yapmayl, gocuklanna bakmaYt gece

gündüz allayarak öirenecekti... Köye

dönügüne izin verilmeyince Manisa'da

qocuklartntn yanrna yerleEti. Yüreii
gö!üs kafesini zorladrkga xrzrra gaitrdtE

Sen yine de muxannete muhtac eyleme

beni.

l3 yaErnda igke n cede n

nasibimi alrr bir bigimde aldrirmda ben

yaslanmrgtrm nenem yaSlydr hep ve

cok acrhydr... Annem iyi bakar diye

nenemin yanrna götürdü beni. Bana

baktr yaralarrmr ok5adr. $ifali otlarrndan

melhemler yaPtP yaralartml sardl ve

geceler boyunca bagrmda ailayarak

nöbet tuttu. Yaralanmt sardtkgayaralart
alryorduk.,

-;J
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agrldr. Yaralan agtldrkca alladr alladrkEa cok sancryan
asrrlrk kederi alev alev tutustu. Bir gece uyandrm ki
söyleniyor kendi kendine-Nergis Kutsaldrr
EiEnenmezl Qiinenirse xiraptir!

O gece üE gey öldü nenemin yürelinde
kutsal saydrir ve benimle hep özdeglegtirdili Nergis,
bakireliiin deieri ve F{ama sevinci....

Ben yaglanryordum nenem yaglrydr hep ve
cok acrlydr... Daidaki olullarrndan birinin ölüm
haberi geldi. Yaralanmr tedavi etmeye devam
ederken abimin yengemin ve babamrn ölüm
haberleri. O lne yaralarrmr sarmaya devam etti. Bir
torunu daha genElere katrldr. 5 ay sonra ölüm haberi
geldi nenemin gözyaglan yaralanma akti yaralarim
srzladr. Yrllarca her beni tedavi etmesi iEin gidiEimde
yakanglannr dinledim sabahlara kadar.

Xizir sen varstn, sen büyüksün niye
yafatryorsun beni niye bunca actyt görmem i€in tsrar
ediyorsun. Al canlmr...

Yrllarca böyle yakarip
bir yandan yaralanmt sardl
artrk cok ge€ti yaralanml
sardrkEa kendi yaralarr
agrkyordu birgün onu tant$-
trrdrirm Hüseyin Ayrilmaz'a
kendi toprairmrzda beidik
yaramz igerimizdeydi, Simdi
Türklerin yan lnda hizmekanz.
Yaramrz oldulu gibi drgarda.

sanyorum sanyorum kapan-
mryor, paklyorum pakftyo-
.rum ben pakladrkga mikrop
kapryordedi...

Hüzün niye yakttyor
b ize hig sordunuz mu
kendinize!

"Hayatrn yo kufa

O gece üE Eey öldü

mezarhk ziyaretine gittik.

Bizim yakrnlarrmrzln mezarlannrn heosi
Dersim'de idi ama biz düzenli mezarfiia gider
ziyaret eder baktmlarrnr yapardrk. Geziyoruz nenem
ain yakryor, birden durdu üzerinde gigekler olan
birkag bakrmh mezarr gösterdi" bu ölülüler
mekanrnda cigeram (kayrtsrz bir sesle) bunlar ölenler
dedi. llerde ki baklmsrz ve giEeksiz mezarlafl igaret
ederek (acll sesiyle) esas ölmüg olanlar bunlar bak
tanryan kimseleri kalmamlS, bakan yok. igte bunlar
cigeram ölü olmanrn ne demek oldu{unu biliyor
dedi".

iki yrl önce ben Almanya'ya gelmek
üzereyim ve yine yaralanma bakmak zorunda oldulu
Eok zor bir dönem ama bu sefer iyice hasta. Son
geceni yanrmda gegir dedi. GeEirdim. Sabah oldu
ayrrlk vakti geldi Eattr herkesi odadan drgan Erkardl
sarrldr gözlerimden yüzümden öptü, a!ladr.
Kulairma eiilip frsrltryla cigeram, nergisim, gitme

dedi. Gitmek zorundayrm
dedim anlattrm anladr ama
rsrar etti-Gitme cigeram
rüyamr gördüm ben ölemem
senin durumunda kci,tü,seni

de gördüm rüyamda yaralarrn
gok derin kim sarar kim bakar
sanaorda bendeyokum.

Beni gömmeden
gitme cigeram. Sessizlik...

Almanya'dayim bir
hafta sonra telefonda
konu$uyoruz beni üzmemek
igin ailamryor ama sesinde ki
keder bir bebbugun sesi gibi
yaralarrmr kanatryor.Cigeram
diyor korkma sakin hep sana
dua ediyorum xrzrnn eli senin
ü zerin de. c ige ram annene

nenemin yüreiinde

özdeglegtirdifi Nergis,

Yogama sevinci....

bakireli{in deieri ve

kutsal sorydtit ve

benimle hep

sürdüiü gönlümüzü kanatrp kanatrp yeniden
sardik,dagina küskün ceylanlargibi hem cok kalabalk
hem cok yalnrzdrk... "Hangi okyanus yaralanmzdan
dahaderin hangi dai aolarmrzdan daha büyük...,,

Birgün istanbul'a yantmtza, geldi. Beraber

telefonu verdiiimde söyle beni köye götürsünler
orada ölmek istiyorum diyor. Annemle konuyuk
zaten götüreceklermis.

iki gün sonra gece yansr yatallmdan
frrladrm igimde bir dayanrlmaz srzr aflryorum,

-@-



nedensiz yüreiim darahyor zor bela sabah edip

telefona koguyorum. Söze ne gerek airtlar anlatryor

arukhergeyi...

Bir Nergise gii dügünce gün uyanrrmtl gam

ile susun söylemeyin daha vakit henüz erken.
Gözlerim dolu dolu götsüme süzülürken diner
frrhna, savrulur 8öz yallanm. Söner her ate$ usul

usul igim yanar. Bir an silinir zaman zaman iginde

gidenler bilinmez kalanlarhep ah iginde...

Soluk bir krg sabahr artrk zaman,gÜne$

doimamak igin grrprnryor.Mikail hala Sarkrstnt
söylüyor. Bir Dersim'li kadtnt onca acrsl sElatrrken

uyutmamriken, Almanya' nrn solukluiundan deiil
insansrzlrirndan, mezarszhitndan ve uzakltilndan
yüreiini kanatryor kenger kanatrr Sibi...Adrmlarlm
kendililinden eve dönüyor...

Ya su Eairlere ne demeli bilmem ki bütün
gece sabaha kadar özleyip durdum blr gey'eri

gairlerin liideri taze astrhk bir yaranrn özel tarifi Sibi
biraz benim gibi biraz sizin gibi...

"Dersim' in,dehgetin ve dehgetin kadrnlart

güzeldir mutlaka oysa yaralr ütoPyadlr
yürelimdekiler. Ceylanr ölen geyikler uzaktan beni

izler. Bir mesel nerde biterse orda hüzün baslar ve

öylece srzlar. Siz nerden bilecekiniz dersim kadtnryla

geyiklerin hüznün ayni olduiunu. Vardrm bir asrin

krrrlan herEel, hüzünlü tarihi kalmr$."

Nenem Dersim'in geyik anasr hala gigekli

mezarryla bende kanayan Nergisiyim miras kalan ve

birtürlü kapanmayan yaralanmla.-.

GEY'KI-ER KUISÄID'R I!!

NERGI Z KUTSALDTR Q iG NEN MEZ! I !

€icNENiRsEX'RAPTIR!!!



ersim Ovacrk'da fälayan Firik Dede'nin
hayatr özelinde, bölgedeki yagamr aktaran
"insan-r kamil" belgeselinin galasr istanbul,

Fransrz Kültür Merkezi'nde yaprldl.

Qekimlerine 2005 Yrhnda baqlanan ve iki yrl

süren filmin galastnda konuFn yönetmen Buket
Aydrn, Firik Dede'nin bir tek gülümseyigini yakalamak
ve bunu seyirciye aktarmantn bile kendisi isin büyük
mutluluk kayna$ oldulunu söyledi. QahEmasrnr ailesi
ve arkadaglarrndan büyük destek aldrlrnr belinerek,
konu!masrnr $öyle sürdürdü:
"Bir Hrzrr pergembesinde köhne
ama i€ten hazinesine konuk
olmuftum. Bir kat fatak, bir
kuzine, bir saz ve dört duvar...
Ama iEten.. Ama srcak.. Ama
huzur dolu... Ve bütün dünya
mallarrndan arrnmrg arr bir
mekandr. Evden ayrrlrrken
akhmda tek bir dügünce vardr.
Delerlerini kaybedenler bir
daha asla kendileri olamazlar,
kendileriyle olamazlar. Asla
gegmiglerini bilmez ve bu günü
yalayamaz ve yarrna hazrr
olamazlardr."

"Tom da dört do! iginde terk
edilmig bir kentte bir osr

yotom... Admlor o$t oEr,
boktglor tone tane. .. Ne ocelesi

vor görünürde, ne de geride
kolonlorc söy/enecek son bir
sözü... Belki bizim gibilerin

arodEt odomü o.. . Belki
bekledilimiz son klam onun

dilinde soUr... Bir sono
yokl otmaktoy,z hepi miz Sahi
kimin sonudur bu? Bizim mi?

YoEh odamtn mt? Yol<ss insan-t
lfumilin mi...? "

söylenecek son bir sözü... Belki bizim gibilerin aradrlr
adamdr o... Belki beklediiimiz son klam onun dilinde
sakh... Bir sona yakla5maktayz hepimiz sahi kimin
sonudur bu? Bizim mi? Yagll adamrn mr? Yoksa insan-l
Kamilin mi...? "

PeSi stra sürüklenen bir sürü sorularla
baglyor Buket Aydrn'rn "insan-r Kamil"i Bir tek
sorunun bile, delil cevabtnt vermek, anlamlnr
gözemeden pe$i stra ikinci, ügüncü sorular izliyor
birbirini... Dersim'de, gözlerimiz önünde akrp giden
ve yitirmekten korktugumuz gerEekliiimizle bir kez
daha ve hemen ilk dakikanrn igerisinde kargr kargrya
btrakryor bizi Aydrn, karanhk üzerinde beyaz küEük
harflerle büyük sorularla... Bembeyaz bir yolculukla
baghyor film... Dersim'den Ovaclk'a Munzur'a paralel
uzanan, bembeyaz karla kaph bir yol sorulann
büyüklü!ünü ve adeta tüm ya$amr kapsadrlrnr
gagngrrtryor izleyiciye... A[rr ve sakin adrmlarla
Ovacrk'a ve ardrndan da , "lnsan-r Kamil" e yani Firik
Dede'ye konuk oluyoruz... Hayrranlarrna su ta€tyan,

ekmek pigiren, yemek yapan,
kar atan ve toorak evinin üzerine
ta! silindir Eekerek srkrEtrran
insanlar gibi hayattnt devam
ettiren Firik Dede'nin kamil
ki$ililini gösterircesine, sakin bir
gekilde galrgarak Erkryor
kargrmrza evinin hemen önünde.
Ardrndan "kahvalti' i€in ieeri
yaprlan bir davet ve bir äslrl
devirmig, hayatl boyunca büyük
trajedileri bizzat yasamt$ ve
acllara tanlkhk ettirilmil bir
insanrn, pencerenin önünde,
yatallnln üzerinde yüz yin
efkannr dagrtmak istercesine
tüttürdügü tütün dumanryla
yükseliyor bak rE larr m rz;
beyazlamrq sag ve sakallannln
arasrnda parrldayarak bakan bir

" Insan- I Kamil "
"Tam da dört dai iginde

terk edilmi$ bir kentte bir asrr
ya5am.'. Adtmlar ailr airr, bakrglar tane tane... Ne gift göz ve o gözün gördükleri acllann Sentik Eentik
acelesi var görünürde, ne de geride kalanlara iglendili alnrna... Koskocaman bir astr devirmiq ve
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llerlemig yogt
halaayakta olan bir grnar... daha dikkatli yönelmesini saihyor.

nedeniyle Firik Dede'nin hikayesi... Eski toprairn güzellifi

FirikDede

filmde higbn

9ey

yopmayon ve

vorl$rylo

yeten bir

baErol

oyuncusu

imojr

uyondrryor.

Ekmek

pi1iren bir

kadtn,

hoyvanlort

otlaton bir

odom

hayotlonntn

igerisindeki

Firik Dede'ye

iligkrn

on onnt

anlatryor ve

onun "insan-t

kamil"

mertebesine

yükseligine

doir tontHtk-

lanntn olunt

Buket Aydrn, klasik biyografik
belgesellerden farkh olarak Firik Dede'nin
hikayesini, Ovacrk'da akrp giden yagamrn

igerisinden seEtiäi sekiz mevsim ve hayattn

iqerisinden yüzlerce tanrkhkla aktanyor.
105 yaqrna gelmig olmasrna raämen, tüm
ihtiyaglannr kendisi gideren, hayata ilk
günkü kadar bail bir insan portresi Srkryor
kargrmrza. Bandolar eglilinde öärencilerin
gesit törenini izliyor kimi zaman... Kimi
zaman da uzun yollardan yalnlz ba;tna
yürürken kimi zaman qrkryor kargrmrza...
Baharda, yada kara krgrn igerisinde, Ayin-i
Cem'e giderken ve burada fiziksel
zorluklara ralmen "gereäini" yerine
getirmesine tanrkhk ediyoruz. Kamerantn
kendisini görüntülediiini farkrnda olsa da,

oturduiu tabureyi ters gevirip önünden
akrp giden insanlan izlemesi, uzandtit
yataErnda ya{rn getirdiäi olgunluk ve
rahatlkla usulca konugmalan...

Tüm bu dingin ve kamil havayt

daärtmayan Aydrn, Ovacrk'daki hayatla
paralel olarak Firik Dede'nin öyküsünü
aktanrken, Eagrrtrcr bir tarza imza atmr$.

Olmadrk yerde ortaya grkan bir krz

goculunun popüler bir türkü söylemesi,
üE köpeiin koguSturmasr, sonbaharda
otlayan koyunlar, krgrn karrn igerisinde
kendini temizleyen bir krsrak, durmadan
ekmek piEiren kadrnlar, igilen sigara ve
gayrn bolluiu... Gündüzden geceye
gegiEler... Cem yaprlrrken, ekmek pigiren

bir kadrnrn araya girmesi ve üe cümle
etmesi. .. Bu ve buna benzer alErlmrg

kahplarrn drErnda filme ilgiyi sürekli ktlan

radikal bir yöntem... UE kadtntn, iki
adamrn yada Firik Dede'nin tath sohbetine
tam kendini kaptrnrken, anlatrnrn sert bir
gekilde kesilmesi ilk anda, izleyicil ciddi
olarak rahatsz ediyor. Ama bu rahatsrzhk,

bu canlanma seyirciyi ddim yerindeyse
"izleyici seyirci" olmakan Erkartp "tanrk"
konurnuna getiriyor, bir sonraki anlattya

llerlemig ya5r nedeniyle Firik
Dede filmde hiEbir gey yapmafan ve
varhiryla yeten bir bagrol oyuncusu imail

uyandrnyor. Ekmek pigiren bir kadrn,

hayv-anlan otlatan bir adam hayatlartntn
igerisindeki Firik Dede'ye ililkin antlartnl

anlatryor ve onun "insan-t kamil"
mertebesine yükeligine dair tanrklklarr-
nrn alflnr giziyorlar. Ama, yönetmenin filmi
gektiii bölgede kurdulu srcak iligkiler, filmi
daha izlenir krhyor. Yagh insanlartn
sohbetleri ve inatla birbirlerine yönelik
bilgece tuzak sorulart ve bunlara kargrhk

verilen bilgece yanftlar $a€rrtryor. Örnelin,
filmin ortalarrnda, Firik Dede'nin
tanrklirnda sohbet eden üq yagh, 'Ahiret"
günü esprileri yapryor. Omürlerinin
sonbaharrnr, ilk bahar güzelliiiyle yaEayan

Dersim yaghlan, "Sana, ahirette, 'dünyada
ne yaptrnl diye sorulursa, ne cevaP

verirsin ? " sorusuna, "Higbir cev"ap

vermem. 'Ne TürkEe, ne Kirmanciki, nede
Gurmanciki biliyorum' derim onlara" gibi

ölüme, kendilerine dayatrlan korkulara
Alevi felsefesinin getirdi!i rahatlrk
ieerisinde zeki cevaplar veriyorlar...
Birbirlerini sevgi dolu bakrg ve gülüglerle
ilneleyen sorular, kameranrn varltitnt
farkrnda olarak devam eden "resmi"
sohbetten brkma ve bir süre sonra kendisi
olma ve son cümleyi seyirciyi kahkahalarla
güldürecek kadar yaprlan zekice
espriler.. . Filmin en önemli ve en ilg Eekici
brilümlerinden birisinin, birbirleriyle yagrt

yagft - insanlarrn diyaloglan olu{turuyor.
Dönem dönem karenin igerisine giren
genElerin sohbetleri goiunlukla Türkge
konuqmanrn getirdigi resmiyeti barrndrnr-
ken, yaghla4 Kürtge'nin getirdiäi rahathäl

sonuna kadar kullanryor ve agrkgasr

genElerin papucunu damaatryorlar...

Erzincan'da dedelik ef itimi...
Film'de gocukluiundan ba5layarak

bu güne kadar gelen srralr bir yagam

Eiziyorlor.

- 
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H iE göster il meyen, kamer an n
milim oynomad$t ve söylegi
yopilmok üzere beUeyen bir

yogh teyzenin sesini bölge

üzerinde dologon sovog

uEaklanntn sesi bir dakikayo

gergekliklerden birisi bu...
Burodoyrz onlomtndo...

öyküsü bulunmuyor. Yönetmen Aydrn, bunun
yerine, filmin gegitli yerlerine bagarrl bir gekilde
serpiEtirdiii anlatr ve tanrkhklarla öyküyü film
sonunda baganh bir Sekilde tamamlattyor. Görsel
olarak yaptrir bagarrh kurguyu sözlü olarak da
balarryla gerEeklegtiriyor. Her tarafta blrakrlan bir
parEa, bir, iki, üE diye beklerken dördüncü anlatrmda
tamamlanryor. Ancak Firik Dede ve Ovaclk
Alevilifine dair tanrkhkta ilginE bir gergeklikle
kargrla5ryoruz. Kürt Alevilerinden olan Ovacrk
bölgesinde, filmde göründüiü kadany'a ibadet dili
olarak Türkge grkryor. Filmde, konuEma ve garkllann
Kirmanciki ve TürkEe olarak iki
farkl dilde olduiunu da küEük
bir parantez olarak
belirtmeliyim burada. Ayin-i
Cem yaparken, Munzur
kenarrnda grla mum yakrp
dualar edilirken TürkEe'nin
ibadet dili olduiuna tanrk
oluyoruz. Günlük yalamda
Kirmanciki Zazaca kullanan
insanlann ibadet dili olarak
TürkEeli segme nedenini ise
f ilmin sonuna doiru
öEreniyoruz. Birkag nesildir
dedelikyapan aile, olullarr Firik
Dedeli elitim iEin Erzincan'a,

il bir Eekilde balarmrg. Ayin-i Cem srrasrnda

ED/inilmesi gereken krlrk kryafet, ayak $ekilleri, bu
srrada gecenin karanhirna, kann beyazldlna inat
dörtnala koEan bembeyaz bir aün efsanevi havasr,
ekmek yaprhrken saErn alünrn küllenmesi, edilen
dualardaki yakanElar, geng ve yeni neslin var olan
kültürel deiigimdeki simgesel anlamlan... Elbette ki
bütün bu bir saat igerisinde, bir insan hayattnt aktaran
filmde, o insanrn yagadrir kilgedeki hayata dair tüm
renkleri ve aynntrlarr bulmak mümkün.

Geng yönetmenin cüreti
Baglarda da söylediiim gibi

Marmara Üniversitesi iletiEim
fakültesi Sinema - Tv bölüm
mezunu Buket Aydrn'rn Der-
sim kokan kiEiliiini filmde bir
gok özgün ve alErldrk tarzlann
drgrndaki karelerle ortaya
koymasr ayrr bir "tarz" yarat-
mr$. Hig gösterilmeyen, kame-
ranrn milim oynamadrlr ve
söylegi yaprlmak üzere
bekleyen bir yagl tefzenin
sesini bölge üzerinde dolagan
savag ugaklarrnrn sesi bir
dakikaya yakrn bir süre
bastrnyor... Var olan en önemli

Türk Alevilerin yanrna göndermigir. Dersim'in diler
bölgelerinde yer alan Kürtge ibadetlerin yerini Firik
Dede'nin yönettili ayinlerde TürkEe'nin almasrnln
tek nedeni de bu olsagerek... Pülümür, Naz rmiye ve
Dersim Merkez gibi bölSelerde daha Eok "Düzgün
Bava" vurgusuna tanrk olurken, Firik Dede'nin ettili
dualar ve katrldrir ayinde Hazreti Ali ve Pir Sultan
Abdal, Hac, Müslümanlrk ve Allah vurgusu daha ön
plana grktrirna film sayesinde tanrklk ediyoruz.

Dersim'in tüm renkleri
Buket Aydrn ile "insan-r Kamil" üzerine

yaptrirmrz söylegide, gahgmasrnrn sadece bir portre
olmadrlrnr, Dersim kültürünü Ovacrk özelinde
aktarma Eabasr igerisinde oldulunu söyledi. Asllnda 2
ytl gibi uzun ve zorlu qahqmasryla da bu gabasrnda

bagarrl olduiunu belirterek hakkrnr vermemiz
gerekiyor. Aydrn, Munzur kenarrnda yaprlan bir dini
ritüeli görüntülerken yada ev iEerisinde yaprlan bir
sohbette kültü re dair ayrr ntrlar yakalamayl gergekten

yokn bir süre basurryor... Var

olon en önemli

EJ
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gergekliklerden birisi bu... Buradaylz anlamrnda...
Firik Dede'nin nasrl olduiu anlatrlmasa da yakrlarak
öldürülen oilunu anrmsatrrcastna, göEü yanp gesen
bir nesnenin Erkarttrir sesler... Bu tarz, "kamera
arkasr" olarak daha Eok görmeye ahqtrirmrz hazrrhk
agamalan yada "hatah" Eekimleri Aydrn kullanmak-
tan Sekinmemi$... AgrkEasr, bu tarz gekimler filmin
var olan gerqekliiine daha büyük bir artr deler
katmrg.

Bir krg günü baglayrp, öteki krq mevsimine
geldilimizde filmin bitmesini beklerken, tekrar
baharrn gelmesi, Firik Dede'nin bilgece Munzur
Bava'nrn efsanesini anlatmast ya da Ovacrk'rn
etkileyici doia güzelliiinin fotoEraf tarzrnda
sunulmasr, tekrar yaz mevsimive sonbahara gegig ve
bir krE... Beyaz bir mezar baqrnda alrt yakan Dersim
kadrnlan ve batan bir güneg. . . ile son buldu fiIm.. .

Kaynak:http://www. canercaneri k. com



4 Mayrs 1937'yi Hatrrlamak
d$a-fit'"d'iücüll

on yirmi-otuz yrldrr resmi tarih dünyada pek

Eok ülkede ate$ altrnda. 1980'lerden beri her
yerde "haftza konuEmalan" yaprhyor. Latin

Amerika diktatörlükleri yrkrldr; Sovyetler gözüldü;

Doiu Bloku tarih oldu. Tarihin parampargaoldulu ve

her leyin sorgulandrir bu dönemde "tarih
tartrgmalan" dayoiun halde.

Ülkelerin yazdrlr ders kitaplarrndaki ve
parlamento tutanaklarrndaki kupkuru ve srkrcr tarih
yerle bir durumda. Herkes dününü hattrlamaya
gabahyor; artrk tarihleri egemen milletler deiil;

"küEük halklar" da yanyor. (Marks bu sonuncular

igin hakl olarak qok doiru
qekilde "tarihsiz halklar"
diyordu) Buna tüm dünyada

" kozmopolit haftza"
deniyor.

1955'te ilk defa
Almanya'da Berlin'de
Eva n le list Akademia
"halledilmemig dünün
gölgeleriyle yüzlegme"
sözünü kullandr. O günden

beri kügük halklar veya
azrnlklar veya inkar edilen
gruplar, bagta egemen
devletin resmi tarihi ile sonra

ise elbette kendi tarihleriyle
yüzlegmeye gahgryor.

Latin Amerika "yeniden banEma" dedi;

Japonlar "gegmigi geride brrakmak" diyorlar.

italya "Temizlik Operasyonu" yaptr; Fransa

"Vichy Sendromu" ile yüz yüze geldi. Avusturla

"Nazi igbirliiini" ele aldr; lsvigre "Nazi
Hesaplarr" ve "Nazi Altlnlan" ile yüzlegti.

Dünyada tarih tartr$malannda en fazla "gegmigle
yüzle9me" veya "gegmiEle hesaplaEma"
deyimleri kullanrhyor.

Dünyada bu geligmelere kayrtsrz kalmak

mümkün deiil. Türkiye de gegmiS tartlgmalannrn

kendini giddetle hissettirdiäi bir ülke. Bagta Ermeni

knmr olmak üzere baa tartrgmalar aktüel durumda.

Dünya parlamentolanndan onlarcast Ermeni
Soykrrrmrnr tanrdr; pek Eok ülke ise tantma yolunda.

Türkiye ise hala dünyaya direnmeye Ealtgryor; ceza

yasasrndaki lanetli 301. maddeye yaprlmak istenen

makyaj bile "Türklük ortadan kaldtrtlmak
isteniyor!" balrrrglanna sebep olabiliyor. Saygrdeier

tarihgiler hedef oluyor; Türkiye'ye sevgisi apagrk olan

Hrant Dink öldürülüyor.

"Tarihsiz halklar "tn tarihi

Qelikten, baruttan, süngü-

den ve betondan olugan
yalanlarla örülü tarih ayaktä
tutulmaya €al;rlryor. Statüko-
nun muhafrzlan tarih tartt$-
macrlarrna tehditlerle saldrrF

yorlar: "Ermeni ktnmtntn
belgesi yok!" Sanki belge-

lerle katliam dünyada görül-
müE gibi "belge" isteyebili-
yorlar.

Yirminci yüzyrhn hemen
bagrnda "tek dil, tek din ve
tek millet" moda idi. Ulus
devlet modeli, kapitalizmin

bir gereii olarak adeta

"tabiat kanunlannln bir
sonucu" olarak kabu l

görüyordu. Egemen ulus kendi cumhuriyetini inga

ederken onun dev gölgesi altrnda ezilen dili, dini ve

kimliii farkh "tarihsiz halklar"a ise kan, gö4ra5r ve

sürgün yollarr görünüyordu.

1923'te Cumhuriyet kurulurken Anadol-
unun Alevi-KtzrlbaS toplumlarr umut igerisindeydiler.

Bin yrlhk saltanat ve hilafet yrkrlyordu. Yüzyrllardtr

"rafizi, krzrlbaE ve saptk mezhep" olarak
görülmeleri artrk yeterdi. Cumhuriyet "özgürlük"
getirecekti.

.$

Qel ikten, bor utto n, süngüden

ve betondan oluEon yolonlorlo

örülü tarih oyokto tutulmayq

gol r€tl ryor. Stotü kon u n

muhdrzlon torih tort gmo(J-

I or no tehditler I e soldt r ryor I or :

"Ermeni ktnmrnrn belgesi

yok!" Sonki belgelerle kotliqm

dünyado görülmüE gibi

" belge" isteyebi liyor I or.

f=;-l
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Ama olmadr. Özgürlük sadece bir nefes bölge insansrzlagtrrrldr. Bu acrmasrz uygulamalarrn
molasr oldu. "Tek dil ve tek millet" politikasr sebebi ise Alevi, Krzrlbai, Zaza-Kürt veya
yeniden hedef haline gelmelerine yol agtr. Önce ..isyankar" olmaktr.
Koggiri'de sonra Pülümür'de ve Dersim'de airr
hakthklarlave katliamlarla kargrlagtllar. , Dersim ktrrmt igin 4 Mayts I937'dg Bakanlar-'t'"-" 

Kurulu olarak toplandrlar ve 'TUNCELi TENKit
Resmi aErklamatara göre 16 bin; hatk HAREI(ATINA DAiR BAKANT-AR KURULU

anlaümlanna ve tantklara göre 70 bin kiEinin KARARI"nT aldrlar. "Gayet Gizlidir" ibareli yarrm
öldürüldüiü; rrmaklannrn; derelerinin kan aktrlr; say'adan olugan krsacrk karar ile bir halkrn gelecelini
sailarrn ölülerin ahrnda kalarak kurtuldulu ve sürgün belirlediler. lGrann en önemli cümlesiEu idi:
yollarrna dü$tüEü 1938 Dersim Katliamrnrn
üzerinden T0yrlgeEi. 'sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle

ikifa ettikqe isyan ocaklarr
Sadece Almanya'da Resmi ogtklamaloro göre t6 bin; holk daimi otarak yerinde

ä::"H,"'i;:iü'"",1ä; onlott'lortna ve tinkloro göre 70 btrakrrmts' olur' Bunun ieindir

Elaz('da; izmirJde; satihti'de . bin kisinin ötdürüldü!ü: 
'rm;Horrrrtn: * ili[:"j'iJ,T:#:]1:

Konylda; istanbut,dave bagka derelerinin kon oktrp: soFlartn ,".;"" k J;; Lir^, ,"r-
pek gok yerde "Dersimliler ölülerin olundo kalarok kurtuldu{u meyecek hate getirmek,
Mahaffesi" var. Kendi ye sürgün yolloflno düEtü!ü tg38 köyleri kamiten tahrip
topraitnda ofsun sürgünde Dersim l(atliom,nrn üzerinden 70 v etmek ve aileteri uzaklag-
olsun Dersimfilerin aklndan -- - "'.-*'rr--' '" trrmak lüzumlu görülmüE_
bu traledi tam 70 yrldrr gegti' 

tür.,,

yüzlegme gaänsl

Bi torih tart fmosno hola ihtiyog iste bu karar ite Osmanttda
vot. Tütkiyetnin tarihi lallektif otarok "aig kuyutan"; ..Kuyucu

yeniden yozlmoldr. Ermenilet Murat PaEalar" ve
ktmlar, yohudiler, Alevi-Kzlboslon 

..Yavuz'un keskin krhcr" ite

K)rtler Zamtar, Süryaniler Asiriter :il^ :11'""TL":
krsocosr tüm Türkiye yurrr'Eiori irno i::"äffü'|."ä'.t":l

ihtiyag duyuyor. Bu totih yoztmndo 1938 traledisi, geride sadece

Dersimliler de yerlerini olmak istiyor. ölü ve yaraltlar ve sürgünler
detil; Cumhuriyet'e güveni
erken bitmis ve öfkesi artmt$
bir halk brraktr.

grkmryor.

Dersim 1938 ile

Avruoa'dakiler ve
Türkiye'dekiler " | 938'le
yüzle9me" gagnsr yapryorlar.
Avrupa Parlamentosu'na
gittiler; Avrupa'da tam 5
Dersim millewekilleri var.
Bunlardan bir tanesi olan
Alman Sol Parti Millewekili
Hüseyin Kenan AYDIN gunlan söylüyor:
"Dersimliler bugün de demokratik ve hoEgörülü bir
toplumdur. Bu hukuksuzluk ve katliamlan krnarken
hiEbir zaman kin ve nefret tohumlarr ekmeyeceline
inanryorum. BaSta Türk halkr olmak üzere birlikte
yagadrlr hiEbir halka düEmantk beslemediiini de
herkes bilmelidir. Ancak, aynr hoggörüyü ve 70 yldrr
kapanmayan fära isin gereken adalet duygusunu da
haklr olarak ve acilen di!er halklardan
beklemektedir."

1938'de Dersim'de büyük bir katliam oldu.
On binlerce insan öldürüldü; kalanlar sürgün edildi;

Bir tarih tarttlmastna hala ihtiyag var.
Türkiye'nin tarihi kollektif olarak yeniden
yazrlmaftdrr. Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Alevi-
Krzrlba5lar, Kürtler, Zazalar, Süryaniler, fuuriler
krsacasr tüm Türkiye yurnaglarr buna ihtiyae duyuyor.
Bu tarih yaztmtnda Dersimliler de yerlerini almak
istiyor.

4 Mayrs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararr,
Dersimlilerin bagrna gelen felaketin "resmi belgesi"
olmakla kalmayrp tarih tarttlmasrnln "bir
zorunluluk" olduiunu da kanltlyor.
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DIRVETE HOTAY SERRE

dqarru'*baYcu{

( ( esf.. ame, cüamerdi kerdi top
berdi Na Xäge. Vake 'biarö
gheku teslim kerö.' Uza mlleti

sanenö falaqa dan€ Prro. Taä

cüamerdi kerdi ctnaza ardi Eöu ke

merdene der6. Piyö mt ve apö mt ra

eve muxtarö XöEe ra ben6 kefil,

verdanö ra. Ez o waxt hona domon

viune. Mrleti Ehekiteslim kerdi. Qheki
gureti, a6 ra tePiya amey ma dayme

arö berdime Nisange. Hot mazrö ma

estö. Pöro day arä berdi Nisange.

Qumandaro ke eskeri sero yüzbagro

(Ser€ Seyo). Srlo Khtrr vanö, u ki

muxpiro, eskeri ver fetelino. Yüzba5i

vake'Srleman, Alalar kimlerdir?'Stli

vake 'hepisi bir taxrmdrr, aiadrr.'

Halbrke lista yüzba€i dera, zoneno.

Yüzbagi vake 'günayi sana?' Srli vake

'he.' Ma uza ra dayme arö, berdime na

ser€ Vanki Koo Srpö. Ma domoni ve

hermetu ra tenC qole derime.
Cüamerdi zumrni ra giredö baxse

berdö zovina ca. Ma ra nöosenC.

Veng€ trfongu ame, aC de hermeti

bervay, vake 'mileti qrr ken€.' Avä

nanä y€ Srlä muxpiri ra. Cini u domoni
zu ca derime, hermeti zumtni ra gire

dö, ma domoni gire nödayme. Xefif
makineli ardo dustö ma.

Het€ ma de ki avä naY Yi

ciniunö Alau ra krEi. Drma makineli

€arna ra ma nay ma ra. Teqiya

makineliya ma serde toz vaydino, dina

soiia sura. Maa mt rew merda anallta

mr esta. Aö btraä mr da brnö ho ro, ho

da ev sero. Desto zu ki est ra mt ke mt

ki bin6 ho ro do, hama destÖ ho mt

näresa. Anahia mr o brra6 ml btnö ho

de xelesna, hot btraä mr ki sungi kerdi

vi kr$ti vi. Eve makineli nanä pa, drma

ki pärüne sungi ra viarnenö ra ke, kes

wes nämano.

QersunÖ ke ginay mileti ro,

Heq duri bero, ze ke va saneno dare

velgä payiji rrEino heniyo. Wertä thaf u

dumani de ma voz da. Tenö dero de

qrzkeko davacer voz dame eke gor

E€nekä, hirö ki lazekime. Ma

näzoneme ke virendiya ma eskeri ra
qapana. Raä ra Eor domoni gtnaY ct,

ma ameyme brn€ dewe ke hir€ teni

mendime. Vengö ttfongun u makineliu

ragos6 manöhesnenä, biyö kherri.

Ma ameyme ra6 ra hirä
göneku ho kerdo brne mtlari ra, hen

kemero, pötikä ho tever ra mendö, i

ki uza qersun kerdä. Maameyme bin€

dewe, dr lazeki u zu göneke ra
mendime. Zu ezu, zu ki layiko de

Hermeniyo. Mr ra tenä pilo, cr rä
vanime "Gilor".

Derä Mezela Phire van€ uza

rastä eskerö pöyau ameyme trfongi

Sarnay ra ma. Qumandari vake

'kimdir?' Eskeru vake 'gocixtir.' Hen

dest€ ho sana ra, yan6 vake 'qars

mevö, va gärö.' Ma bime rast eskeri gi.

Nafa suari rastö ma amey. Ho est

warr trfongi varnay ra ma,

Qumandarä yinu ki Pers kerd, yinu

vake 'gocixtir.' Növerda ma ra n6,

eskeri rusnay. Destmalä ho veti,

h€*irö xo esternay. Ma dirö sati ra

tepia ameyme Hiniy6 Barrxi, aä ke

gureti, oe rcrcpiyo
omey mo dayme ar€

berdime Nisonge.

Hot mazrö rno este.

P€ro doy oft berdi

Nisonge.

Ma uza ro doyme

orö, berdime na

ser6 Yonkr Koo 546.
Ma domoni ve

hermetu ro ten€
gole deilme.

Cüomerdi zum,ni ro
giredä baxse berdä

zovina ca. Mo to
n€osen€. Veng€

afongu ame, oö de

hermeti bervoy, vake

'mileti qtr kenä.'

Dmo mokineli

EOrno ro mo noy mo

ro. Teqiyo

mokineliya mo setde

toz voydino, dino

z o woxt
hono

domon

viune. Mileti gheki

teslim kerdi. (heki

-E-
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Ma zu asme ko ra mendime, ef vejiya, ma
ameyme teslim bime. Ma mefi berdime suka izmir,
qeza Ödemigi, dewa Bozgaka. Uza des u zu serri
mendime, 1947 de efä Hukmat vejiya, oncia pelser
ameyme welatö ho. 1938 de teyna €C ma rä hot
teney kr$iay, dormö Zlmeqe u dewun€ dormi ra deva
dev6 hozorteney kr;iay. Jöde ho domonive hermetu
ravi."

Saad6 38i iöde nömend6, Eiy€ Haqiya ho. Aä
ke wegiö senrkiö, Xrdrr Günegi naynu ra jüyo. Ey Eiyo
ke diyo nia jö coräni ma rö qesey kerd.

1938 de Dörsrm de eve des hazaruna mrlet
qrr kerd, eve hazaruna mrlet ki surgln kerd. Hardä
Dörsrmi leto i€de mlleti ra kerd ve thol, Erke wastöne
ke Trrkia de teyna zu mtlet bvo, zu mrletö Trrki
brmano. Qrrkerdene ra tepia ki, zonö sarä Dörsrmi,
Tezaki u Krrda;ki kerd yasax, domoni asimile kerdi.

Na se serra ke vörde ra, i serru de zofe
dulgeru de na hadis6 iö hadisun6 Dörsrmi bi. Naynu
ra jüye hadisa Yahudiuna, Almania de biye. Almanu

a

eve milonuna Yahudi qrr kerdi, werte ra dardi we.
Hama Almani, a hadisa ra tepia, eve tarrxö ho amey
täri, isonä dina tödine ra ef wast. Wast ke a hadisa kes
ho vira mekero, cokaro her serre Yahudi ardi ra ho
viri, filimivrragti, numaiEi kerdi, na hadisa kerde zerrö
krtavunä derse, na husus de malumat da ve televu.
Na asma peöne de eve zu trene, suki6 ke Yahudi tey
krgiyä, i sukun u qampun€ Yahudiu ra vördi ra, ardi ra
ho viri. Wazenö ke mtleti pöro zerr6hagtiye de
tölewe dewegiya ho brramö, cokaro nia kenö.

Trrkiagereke izne brdo ke, na hadisu sero isu
ret blguriyo, yasaxi wedariyö, Trrkia eve qrrkerdena
'38i biero töri, hadisö ke amö sarr6 Xrdrr GüneEi
serde reyna sarrö kegi serde meerä. Drrvet€ hotay
serre endi brprEiyo !

Asma usarä peyen 2008 / Dörslm.
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CEZAEVLERINDEN MEKTUP VAR

f incan Kadrn Hapishanesinden bizlere yazan

\ Ö.t". AYDIN'in mektubunu özetleyerek
\Jyayrnlamak zorunda kalryoruz. Kendisinden ve

diiertutuklu arkadallardan özür diliyoruz.

"insan hakkryla insandtr " giartyla insan

olmanrn özlüiünü birgok kesime hattrlattP
i€selle$tirmenin Sabasrnda olduiunuzu bilerek sizlere

sesleniyoruz. Deierli dostlar sizlere Sincan Kadtn

Hapishanesinden yazyorum.Biliyoruz ki sizler bu

geEit mektuplarrgokga altyorsunuzdur. Bizler de kendi

özgülümüzde yagadtltmtz sorunlan sizlerle paylagmak

istiyoruz. Ulkemiz hapishaneler tarihinde ruhsal ve

düEünsel tutsaklrktan söz edilemez , bedellerin

ödendili koca bir tarih gergeklili söz konusudur. Ki

bizler bu tarihi gerseklikten aftyoruz grdamrzr. Böyle

bir durumda da Eeligtirilen teslimiyet saldtnlarrna

kargrhk tavnmrz nettir. lsterseniz son dönemde bize

dönükgeliEen ve hergün daha da boyutlanarak devam

eden kimi hak gasplarrnr stralayaym. Sizler de

biliyorsunuz zaten. Bir kez dahatanrk olun istiyoruz.

l. Saihk sorunlartmtz; hapishanede hastahane

sevkleri erken yaprlmryor. Ayrrca hapishane

revirinde görev yapan doktorlar Pratisyen
doktorlar Eoiu zaman hicbir tetkik yaprlmadan

te;his tanr koyuyorlar. Ornelin 2007'de TIKB

dava tutsagr Nevin Yaylacr'nrn bagrndaki rahatstzhk

nedeniyle grkarrldrlr revirde hastahane sevki

zamanrnda yaprlmayarak anti dePresan ilaslar

verilip psikololik denilerek geri gönderilmesi ve
ardrndan durumu aitrlagan arkadagtmz acil olarak
hastahaneye kaldtrtltnca beyin kanamast
gegirdilinin anlaEtlmastdtr. Nevin Yaylact'ntn

sorunu tam €özülememig ,vücudunun bir bölümü
hasargörmügtür. Gegen yaz ve bu yrl$ubat aytnda

yaqanan salgrn hastalrklarda bir gok kili
rahatsrzlandr ve bu durum revir ve hastahane

idaresi tarafrndan uzun süre gizlendi. Diler bir
örnekte 21.02.2008 tarihinde Resm iye
Vatansever adh arkadagtmtztn baglndan gegenler.

Beli tutulduiu igin vücudunu kontrol edemeyen

arkadaErmrz yere dügtü. HiE hareket
edememesine ve yürüyememesine raimen acil

olarak Ealrrlan doktorun Psikolojik bir sorun

I;J

pklinde bir yaklagrmr olmu$ , bizim tsrarll

gabalarrmrzla sevk edildiäi Sincan Devlet
hastahanesinde de hipokrat yemini etmit doktor,
arkadaErmrzrn kelepgelerini Erkarmadan muayene

etmek istemi$, arkadagrmrz itiraz edince tutanak
tutun ve atrn drlarr Eeklinde bir yaklaSrm

sergilem igtir. Diler bir örnek Münewer $eker adl
arkadaSrmzrn yaqadrklarrdrr. Dig gekimi igin gittiii
dil ünitesi bölümünde kelepEesinin agtlmastnt

istemis fakat doktor senin diEini gekeceliz
trrnaklarrnr delil diyerek bu isteEi reddetmi$tir.

2. Bunlarrn drErnda keyfi olarak uygulanan disiplin

cezalan rutin hale geldi. Onursuz dayatmalara
kar$r tepki koyanlarrn vay haline. 2 yla yaktn

zamandrr agrlmayan soru$turma nedeniyle Birgül

Uzun adI arkadaSrmrz tahliye olamtyor.

3. Kurallar keyfi uygulanryor. AErk kalmasl gereken

saatte kaprlar kilitleniyor. Kar$r grkttärmrzda

hakkrmzda sorugturma agrl yor.

4. Ortak kullanrm alanlarrnrn elektrigi keyfi olarak
kesiliyor.

5. Arkadag görüEleri haftalk yaprlrrken burada birer
aya dönüStürülmü$ durumda.istedikleri an ve

saatte arama yaPrlryor.

6. Mahkeme ve hastahane gidiE geliglerinde asker-

lerin tacizine maruz kaltyoruz.

7. Yayrnlarrmrza el konuluyor. Arqiv yapmamtz

engelleniyor.

Genel olarak yaEadr!rmrz sorunlar bunlar.
Kurumlanmrzrn gerekli gahgmdan yapacaklarlnt ve

kamuoyunun dikkatini sorunlartmtza Eekecelini
biliyoruz. Qahqmalarrnrzda bagarrlar diliyoruz.
OzlemAydtn

Sincan Kadrn Hapishanesi

Ankara Kadrn Kaoal Ceza lnfaz Kurumu

Mekuo okuma Komisvonu GÖRÜLDÜ.



f Duisburg Dersim Ktilttir Festivaline binler alun etti d

I urup" Dersim Demekleri Federasyonu'nca

/A a"n" önce Almanya'nrn Mainz ve
t lRüsselsheim sehirlerinde düzenlenen
Avrupa Dersim Festivalinin üSüncüsü, Duisburg

kenti Revierpark Matlerbusch'da gergekleEti.

Avrupa'da yaEayan Tunceli ve gewe illerden

gelen göEmen iggilerce kurulan Dersim
Federasyonu'na baih Duisburg Rhein-Ruhr Dersim

Toplumu'nca organizesi edilen 3.Dersim Kültür

Festivaline, SOL Parti Federal Milletvekili
Hüseyin Kenan Aydrn, Yesiller Partisi AwuPa
Parlomentosu Millewekili Cem Özdemir,
Tunceli Bairmsrz Milletvekili Kamer Geng'
Duisburg Belediye Bagkant Adolf Sauerland,
Kuzey Ren Westfalya Eyalet Hükümeti Uyum
Sorumlusu Thomas Kufen, Almanya Aevi

Ya5ar KAYA, Dersim'in en Eok gi4 veren bir
coirala olmaya devam ettiiini dile getirerek Sunlarr

söyledi"Avrupa'da yaEayan Dersimli sayst
bugün 200 bin civartndadrr. Dersim'in
Nüfusunun yüzde 901 Alevi krzrlbaglanndan
olugmaktadtr. Qok kültürlü, gok dilli olan
Dercim'i tarih boyunca özgün bir kültüre sahip
olmugtua Dersim adeta Anadolu'nun yagayan

ruhu, tolerans ve hoEgörünün semboli
olmuEtur: Festivalimiz, Avrupa'ntn dört bir
yanrna dairlmrg, aynr köylülerin, akrabalann,
tüm dersimlilerin bulugup hasret giderecekleri
büyük bir bulugmadrr. Her yl gekeneksel

olarak yaprlan, festival vesilesiyle,Avrupa'da
doiup büyümüg Dercimli genglere' kendi
külütürü ile tanrgma ve onu yagama imkantnr
sunmaktrr. Dersim'in zenginliii olan, dilleri,Birlikleri

Federasyonu
(AABD BaEkanr

Turgut Öker,
Avrupa Dersim
Dernekleri
Federasyonu
Bagkanr Yagar
lGya, Duisburg
Belediye Bagkan

adayt | ü rgen
Brandt ve bir
gok kurum
temsilcisi
katrldr.

AErhg ko-
nusmasrnr yaPan

Avrupa Dersim
Demekleri Fede-

rasyonu Bagkanr
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kültürü, inancr, yemekleri, müzili ve literatürü
ile Avrupahlara tanrtrlacak ve ,,Dersim Avrupa
Dostlugun un"ku ru lu p güglenmesi
saälanacaktrr"

Sol Parti Federal Millewekili Hüseyin
Kenan Aydrn ise yapttät konugmada, Dünya'da
Dersim kadar göE veren kag bölge vardrr bilmem
ama, bildiäim bir gey varsa Dersimlilerin gittiäi tüm
coirafyalarda iyiden ve güzelden yana,
demokrasiden yana tutumlarrndan vazgeEmedik-
leridir. Demokrasi drgr uygulamalardan yürekleri
yaralanan, katliamlar, krrrmlar ya5amalanndan Anka
Kugu gibi kendilerini küllerinden yeniden yaratmayl

bilmiglerdir. Dersim tarihi üzerindeki korku ve inkar
perdesi kaldrrrlmahdrr. Türkiye'deki iktidar ve türk
Halkr bu karanLk kalan tarihle yüzleEmelidir.

Yerlerinden yurtlanndan kovulmuE, sürgün edilmig
olsalarda, intikam deiiladalet, savag deiil barrg deme
cesaretini göstermektedir" dedi. Aydrn, Yok edilmek
istenen sizin tarihiniz sizin doianrzdrr. Munzursuz bir
Dersim olmasrnr istemiyorsantz, barailara karqr

Avrupa'dan Munzuruma Dokunma kampanyasrna

destek verin galrrsr yaptr.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
(AABF) Bagkanr Turgut Öker ise "Demokratik

9gda5 bir ülkede insanlann joplanmadan kendi

kültürünü bir etkinlikle
burada ifade edebiliyor.

De rsim An ad o lu'd a

Aelvilik ve Krzrlbaghhir en

önemli iradesiyle bugüne

ta{rmrEttr"'r Dedi. Öker,
"Tü rkiye'n in o rtag aE

karanhirna götürülmesini
asla brrakmayacalrz. Tüm
demokrasi gü9le rin in
yanyana get irilm es in i

istiyorum. Önümüzdeki
günlerde, Sivas
katliamrnrn yrl
dönümünde orada
olaca!rz. Madrmak'r et
lokantasr olarak görenleri

asla affetmeyeceiiz. Sivas 5ehitlerinin mücadelesini
orayr müze yapana kadar devam ettireceliz" dedi.

TürkEe, Künge, Almanca ve Zaca 4
dilde festivale katrlan binlerce insana HoE geldiniz
diyen Yegiller Panisi AP Millewekili Cem Özdemir
ise, "bende sizdenim, bende Dersimliyim, bende
Munzur suyundan igtim. Ama ne yazrk ki orada
boEaltrlmrq köyler gördüm.Yanan Ormanlarr
gördüm. Bir qevreci olarak bizi üzen barajlarrn
yaprlmasrndan haberdar oldum. Yalnrz delilsiniz,
Avrupa Parlomentosunda, Avrupa da bir gok
dostunuz var. Belki Dersim'de dünyaya gelememiE

olan ama gönlü Dersimle olan insanlar var ben

onlarrndan birisiyim." Dedi.

Anayasa mahkemesinin iptalinin
kararrnrn zaleriyle aranrzdaytm

Tunceli Bairmsrz Milletvekili Kamer
Geng, büyük bir ilgigördü ve büyük alkrElar eglilinde
kürsüye geldi burada yaptrlr konuqmada, "ihtilalle
deiil, Türkiye Cumhuriyeti Hukukla korunmuEtur.
410 tane milletvekili Anayasada deligiklik yaparak
bugün üniversitelerde, yann ilkokullarda, devlet
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dairelerinde türbanr serbest
edeceklerdi. I l0 Millewekiliyle
grkarrlmak istenen bu kanunun

iptal edilmesi iEin Anayasa
mahkemnesine dilekEe verdik.
Anayasa Mahkemeside iptal
karan verdi. Bende bu iotalin

zaferi Eogkusuyla kar;r n rz-

dayrm. Hepinize hayrrh uiurlu
olsun. 15 gün önce Dersim'e

üniversite kurulmasr kanunu

kabul edildi. Hayrrlr uiurlu olsun.

Sizleri göreve davet ediyorum.
En iyi eäitim ve bilim kadrosuyla

faaliyet gegirilmesi igin el birliii
yapalrm. Delerli dostlarrm,
geqmilte büyük srkrntr ve acrlar gektik, Dersim

bölgesinin acrlannr diler arkada5larrm dile getirdi.

1980'den beri politkanrn igindeyim. Türkiye gelen

askeri ihtilaller, Türkiye'ye iktidara gelen sa! dikta

rejimleri bizim insanlarrmrza, demokrasi mücadelesi

veren insanlarrmrza o kadar büyük zülümler yaptrlar

ki, ama ben sizden gunu igtiyorum, gegmig

geEmiqtir,önemli olan o geqmisteki kin, nefret, kan

bir daha gelmesin. Yeni yetiEen prrrl prrrl genElilimiz

var. Bu yeni yeti€en genElilimize gegmiElerini bilecek,

ama bu genglerimize o geqmiq olaylar bir daha

yaSanmamasr igin yeni hedefler belirlemeliyiz"
dedi.

Duisburg Ankent
Belediye Bagkanr Adolf
Saurland ise "güzel bir
gün, güzel birfestival. 140

ulustan insanlar Duis-
bu rg'ta yaqamaktadrr.
Sizin burada bulunmanrz

aErk bir örnektir. inEallah

di!er festivalleri
qehrimizde kutlarrz.

40 kigiden olugan

festival ko m ites in in
hazrrladrir fest ival

"zengin bir kültürel programla l0 bin civarrnda
Almanya'nrn deiiEik kentlerinden katrlan
Dersimlilere goqkulu bir gün yagattr.

Festivale, Ferhat Tunq, Mikail Aslan ve
Yrlmaz Qelik, Taner özdemir, Zelemele,
Serdar, Grup kalan, Vengo Sodrr, Diyarln
türküleriyle gecey€ katrlan binler halaylarla
güzelbir havada güzel birgün yaEadrlaa

Türkiye, ispanya ve Yunanistan'dan
Folklor Gruplarr biribrinden güzel halay
gösterileriyle adeta festivale katrlanlarl
büyülediler,
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$ehirlere Düqtü Gölqyüzüm, Arzu Karada!'rn
ügüncü kitabr.. .

Bazen a5k, bazen hasret ve belki de
ayrrhk.. .Tanrdrk. . .

Qok tanrdrk imgeler bunlar. . .Ama sözcükler
sayfalara Arzu Karadai'rn kaleminden
dökülürken Eok yakrn ve igten geliyor... Evet
beni anlatryor dediiiniz anlar var. ..

Bu kent allar yokluiuna
Sokaklanndaki kaylp adrmlara

Qocuklarrnrn aghlrna
Daisrzh!rna

Bu kent allar a5klartnrn yitikliäine
Haksrz gidiglere
Sonsuz seviglere
Kefensiz ölümlerine

Bu kent ailar krtalanna ömrünün
Kiremit renkli Earesizliklerine
Yalan yüzlerine allar kaldrnmlarrnrn
Zillerinin izsizliline

$ehirlere Dü$tü Gökyüzüm

Bu kent allar tarihine
Kadrnlarrnrn morarmr! gözlerine

Qürümüg tenlerine
Sabahrna

Ak$amrna

Bu kent haksrzlirna ailar
Günahlanna insanlarrnrn

KaE kitaplrk yaqamrqhk kalrr dünlere..Eskir mi
qiire düqtükge kelimeler..
Ba;ka bir dili olma| ya5amrn. ..Cümleler usanrr
ellerimden..Her mevsim aynr mt yürür insan

kendine..
Tüm sayfalarr toplasanrz bir ad eder.. Biliyorum
daha gok yüzün resmi dügmedi sesime.
Her kitap bir duraktrr gidilecek yere...

I;J
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rürrüREL rrrinliruEniuiz (

l4 Mart Uluslararasr Nehirler,Su ve Yagam lgin barajlara Kargr Eylem Günü" nedeni ile Konak Meydanrn
da yaptrirmrz bastn aErklamasrna 300 civarrnda Dersimli ve dostlarr katrldr. Dernek Bagkanrmrz Kemal
Mutlu yaptrir agrklamada Munzur'da ve Pülümür Qayr üzerinde yaprlacak barajlann Dersim'de ya5amr

olumsuz yönde etkileyecelini ve tarihimizi sulara gömecifini, kent olma statümüzün kalkma riskini
olugturaca!rna de!indi.

I Mayrs iggi bayramrna lzmir Dersim Kültürve DayanrEma Derneliolarak katrIm salladrk.
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Geleneksel krr gezimizi bu yrl da 25
Mayrs 2008 tarihinde Cennet Vadisi piknik
alanrnda 2000'i aEkrn kiginin katrlmr ile
gerEeklegtirdik.Krr gezimiz de konuk
sanatgr Ali Asker'in yanr srra ,Demokratik
Haklar Derneli Müzik Grubu, Yaprcrlarrn
Türküsü ve Gönül Arkada;larr gibi bir gok
kigi ve grup Dersimlililere cogkulu anlar
ya$attr. Davul-zurna egliiinde coqan
Dersimlililer birlikte olmanrn heyecanrnr ve
mutlu lulunu yaqadrlar.

5 Haziran 2008

tarihinde Dünya

Qevre Günü

dolaysryla Konak Pier

önünde 200 agkrn

kiEinin katrhmr ile

basrn aErklamasr

faprldr.

-E-



7 Haziran 2008'de 'Aleviliiin Dünü,
Bugünü ve Dersim ibadetleri "konulu panel
yaptldt. Panele Arag. Yazar Dr.Erdolan
Aydrn, Arag.Yazar Turabi Saltrk ve Ali Dogan
katrldr.

Panelimizi Dernek Bagkanrmrz
Kemal Mutlu yönetti.

14.06.2008 tarihinde "Siyanürün

Qevreye, insan Safl{rna Etkileri, Barajlarrn
Yaratacair lklim DeliEikliii ve Ekolojik
Sorunlar" konulu panel yaprldr.Panele Prof.
Dr. Ali Osman Karababa ve Av. Arif Ali
Cangr katrldr. Panelimizi Dernek 2.
Baskanrmrz Dilara BrcakYönetti.

2 Temmuz 2008 tarihinde lzmir'de yaprlan 2
Temmuz Sivas Katliamr Protesto mitinqine katrlrm
sa!landr.

IHD lzmir qubesi ile onakyaptrlrmrz basrn

toplantrsrnda Dersim'de "Krr BekEiliii" adr altrnda
uygulanmak istenen koruculuk uygulamasrna tepki
gösterildi.Basrn toplantrsrnda dernek BaEkanrmrz

Kemal Mutlu, Dersim'de uygulamaya sokulmak
istenen "Krr BekEiliii" uygulamasrnrn"Koruculuk"
ile egdeierde olduiunu belirterek, Dersimlilerin
tarihlerinden ders alarak bu oyuna gelmeyecekleri-
ni belirtti.Toplantrda konuqan IHD $ube Baqkanr

Ahmet Alagö2, AKP'nin Kürt illeri igin agrkladrlr

kalkrnma paketini ele$tirdi.'AKP hükümetinin
hazrrladrlr paketlerde sorun sadece ekonomik
görülüyor. Kaldr ki bu konuda da samimiyetsiz
davranryor. Bunun amacr insanlan birbirine
dü!ürmektir" dedi. Ya5am hakkrnrn korunmasr
gerektiEini söyleyen Alagö2,'AKP'nin istihdam
paketlerinde sadece ölüm ve silah var" 5eklinde
konustu,
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