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Abimiz Zeynel ORNEK ve adtnl
yazamadrgrmrz bir qok dostlaflmtza
katkrlarrndan dolayr teseküürler.

ADI DERSTM...
Dersim 38, yaSI4 qocuk, kadm ve erkek
daglarda kuytularda saklunryor...
Pür dikkut,
dtsan da ayak sesleri, bir munga usker,
kuy|ylrrr4o sesiT,lik, kulaklaru su{rr edercesine...
kucakta hebek ve bir ana,
bebek aglryor, sesixlik bozuluyor,
göz.ler bir dqunya, hir qocu{u, bir anuyu dokunuyor,
una cflresi?., bebesini kavradt, gölsäne, xkt stkrya bastrydt
zumsn durdu, hayat durdu ve qocuk sustu...
kuytularda sesixlik, hem de kulaklaru su{v edercesine...
kucuktu bebeh ve bir una,
bebek, a{lamryor.
kuytu larda sesizlik vsr.
hem de, kuluklun sa{rr edercesine... o qocuk ölmedi,

ne 38 ne umbargolur ne 94 ne de barajlar
o qocuk ölmedi,
ne Hozut
ne QemiEkeaek
ne Maz.girt
ne Aiafimiye
ne Ovaak
ne Pälümür ne de Pertek
o Eocuk ölmedi
Adr Dersim...
ne ten rengi,
ne mez.hebi... hre de etnik kimligi
o gocuk ölmedi...

Aü Dersim

1,

Aylrk Dergi

lmtiyaz sahibi.ve
Sorumlu Yazr lgleri Müdürü:
OKTAYAKME$E
oktayakmese@gmail.com

idari Yeri:
Zafer Mah. Kumrulu
Sok. No:2 Kat:4 D:35
Yenibosna / iST.

Basrm Yeri:
Set Basrm Yay. ve Matbaa
Hizmetleri
Litros Yolu 2. Matbaacrlar Sit.
No: ZC-3 Topkapr / iST.
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DERSINI'DE KIRK GOZE

Merhaba;
Sevgili Delsinililer ve Dcrsirn tlostlart, a1'da bir q:tktrrtacagtmtz Dersim'de Krrk GÖzc KültiiLr Sanat ve

Haber I'anorama adh detgimiz ile siz delerli dostlarrmrzla bulu;mayt amagltyoruz.

insanrn igine damla datlla srzan bir karda, krzapa balh aq bir at gibi izbelenn gevresinc dolanan,

Saman damlan delcn rüzgära bakan köyleri,vle vc

Nisan ayrnrn serl yoksr.rllu[uncla a1,nr ekmeksiz köy.
A.vak sürLiyen bahar günlerinde bugdaya sarnana hasret kalan aynr köy vc aynt insan, Dersimli. . .

Gurbcttc dernirden elbisc, yüksck $apkalarla ve cilah ayakkabrlarla dolaqrnak afrr geliyor Dcrsimliye

ve kentte kö-v1nü özlüyor. Dergide amacrmrz insanlanmtzln qocukluk antlartntn delisi olmakttr.

$imdi isc istcnen. alkolün iqine gömülmü5, üretmeyen bir toplumdur yarattlan. gegrnigten günümüze

ilkel kültürümüze sarllmak ve bununla beraber bizc dayatrlan. bah;edilmeye gahErlan yoz ktiltüre hayr
tliyomz. Rüyamrz. izbe ahgap vc taglr er4i kö-vlerir.nizin r[]yasrdrr. Ha-vatlmlz topraltn ve krrrn qrplak

anlatrn]ldlr.
Gcgmiqtcn bu güne bize sistem taraflndan miras brrakrlmrg lcnclcller 37- 38 harekäh. 94'tc zorunlu
göce tabi tutr.rlan köylülerimiz, unutaurayaca$rmrz bir derinlikte acr ilc buna karEr umudu

büyLitmcmizin rnirasldrr. DLRSIN4. Hiq vazgeqmeden sÖzüm ona mernleket ve ülke faydaslna hälen

ziyaretgah ve iba{ct rnekanlanmrzu.r tizerinc. vahgice. Dersimlinin bagrtnda yaratacalr tahribah

dü;iinülmcdcn, yaprlan ve halcn dc Yaprrnr srirdiirülmcvc qalr5rlan baraj ingaatlan, yiratlan
Vahietlerden bir baqkasrdrr.
Sistem tarafindan yaptlnak istencn. vaz eeqr.neden. bagartlamal,anl baqarmaktr. Yaprlmak istenen

dilirnizi, inancrmrzl, külnirümüzü, örl adetlerimizi ve dogamlzl tahrip edip yok etmek ve de Derslml

insansrzlaltrrmak ve tarihinden koparmaktrr.

r\ynca unutulnratnahdrr ki,
Cüne5i batrnakta olan bir toplum olmak, sözlü tanhin, yallr insanlanmtztn yok olup gitnlesidir.

Sistem bir halkrn balnnda biten bilmc vc ö!renme tutkusunu yok ctmc gabasl igerisindedir.

Sloganrmz. yoz kültürün kökünün kaztntnast ve folklorik .vapryl güqlendinnektir,

Dersim cograf_vasrnda l<riltürel ycrcllik ilkesinden hareket etlilcrck. var olan kültürel kurumlarla

organik bir bag yaratmaktlr. Sisternin bizlcrc dayattrgr kültürel yabancrlaimaya karqr, bir hareket

olgusu yaratmakttr'. Aynca, var olant. harekete gegiren ve bunun üzerinde enetji harcayarak, gegici bir
etkinlikten öte insanhgrmrzrn,gelenek. görcnck ve ktiltrirel bilgi birikimini.gelecek kuqaklara

aktar.lnaktlr.
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DERSiM'DE KIRK GÖZB

Edebiyat, sanatsal ve kültürel qahqmalar, insana ait olanrn bilgisidir, ölrenimiriir ve yetigmesidir.
Yapacafrmrz hcr qcy, bir pencereyi aqrnak kadar. yaltn ve do[al bir hareket olacaktrr.
llnlü bir Nazi'nin qu sözü geldi akhma,
"Kültür sözcügünü daydufiumda, elim tabancama gidert,
Tüm yazrlarrmtzla toplumumuzun imgelerini ortaya grkartmak ve bunlan hatlrlatzm bir yol izlemektir.
Sistcmin insanlanmrzr dü9ünmeyen birer ct yr!rnr haline getirdili. korkung kryamet gafrntla,
Insantmtz,kolayca yaralanan bir yürek, rstlrap ve agrt ile dile getirilen, özlem ve dofa sevgisi ile atan,
koca bir yürcktir.

Anlavrsrmrz...
Sanatsal ve kültürcl gahgma iginde iqe dok-unur bir saflrkiadlr. Bir eleqtirmeninde dedigr gtbi "bizzat
kövltirtän etiyle. karu,vlu )upLlwstrr '...

Qocuklululumuzdan ve memleketten uzak olmak. sürgünde olanrn kaderinin ötesinde bulugmaktrr.
Mcmleketinde sürgün hayatr. Dersim'li igin yaEanmamrghfrn hissidir. Dersim'linin kendi ilkel
benli!inden. uzaklaqmastdtr. Havatlartmlzln kökeninde. tarnda bu ketler vardrr. Deryim'li sevinctn:,
hüzünle yrkar. O anda yrirclimizi garptrrrr bu hüzün, kültürümüzün kökeninde tamda bu keder vardrr.
Umutsuzlufun kaynafr, yaganan tertelclcr de 37-3tl kryrmrnda, 94 köy bogaltmalarr, barajlar ve
yoksullufumuzdur. Bizlcr uykulartmtzdan uyandrnlmadrlrmrz sürece artrk bizim olan diye bir qey
kalmayacaktrr.
Yapmamrz gereken yrkrma kargr Dersirn'li olma Dersim'lilili yaEama, gcri dönügümünü sallamakhr.
var olan dayatnracr yoz anlayr5, bayagrla;trrrlrnrg ve brktrrrcr hale getirilen vagamlanmrz, adil, sa{
scringli ve görLemli halu gelsin...
Kartn tozudulu köylerrmiz ve ilqelcrimizin caddelerinde vc sokaklarrnda aqhlrn ulursuzlufiun orta
yerindeyiz. Geqmigimiz bir q;ocu[r.ur yüregindc, umudumuz tla dersim kadrnrmrzrn eözünden. veniden
katrlrr hayalrmrza.
Sansürsüz bir nefes ahg igin, umudumuz garpan bir vürektir,
Toplumsal ihtiyacrmrza göre sipariq;ler sunum olarak sayfalanmrzda yerinc alacaklrr. Dersim'li
iggilerin köylülerin kalcmc alacafr bir külnir sanat, toplumuzun gergckligi olan yazar sanatgr iligkrsini,
dergi aracrhgr ile birleqtirrnektir. Eski ve yeninin qatr;masrna, yaratllan kör ve felgli hayatlara hlyrr
dryoruz.
Vcrilsn ödeve karqt kararlt bir sadakat. kabul edilmiq bir bafrrnlrlrktrr. Bu böyle kavranmamah, buna
karqr sade ve duru bir nefes olunmalr.
Toplumumuza. gergekJili görüniir krlmak ve varhlrnrn bütünlügüne kar;rr, daha da duyarl hale
getilmek iqin ruhlanmrzrn niühendisi olmahyrz.
Sürckli gelresiyle. larkrlarla vc agklarla, erkek vc krz gocuklann. babalar ve evlatlarrn, kavgalarryla
doldulumuz köy. doga ve insanrrmzrn hayal gücü sürccinin birlegtifi. bir üslupla, hayatlarrrruz,
dcrgimizin saylälarrnda tasvir edthnelidir.
Tasvirlcr: dolal ve gergek yaqamdan uzak olmadan, hayatlanmrzda nefbs almah{rr. insanlanmrzrn
toprak ve. dola ile iliEkisi. tarihsel gergekligi kadar serttir. insanrmrzrn yürefi nasrr tutmu$tur, a)mr
zamanda insanhga kargrda merhamet doludur. . ..
Dilimize, inanctmtza, dofamrza ve kültürel miraslarunrza sahip qrkmak görevimizdir. Yagamlanmrzda
varatllan crozyona, dur dernek ir;in ruhlarrmrzrn derinliklcrinde, var olan ve damar damar kök tutmus,
umuda sanlrnak igin umudumuzu ve mücadcleyi diri tutmak dilcgi ile .. .

insanrmrzrn vürefli nasrr tutmuitur ve a\nl zamanda insanlrfa karqrda merhamet doludur,...
Bu merhametle sizleri telrar selamlrvoruz...
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DERSIM'DE KIRK GOZE

OktayAKME$E

TERTELE, 38 _ AMBARGOLAR, 94 VE BARAJLAR...
DEöi5EN NEDiR?

Tarih sahnesi egemenlerin Siddet dolu gergek hikäyeleri ile kaleme alrnmaz ve her 5ey masumane

senaryolarla dile getirilir ve kaleme ahnrr. Bu dersim cofrafyasr iginde böyle olmuttur. Senaryolar hep

Asayiq, güvenlik ve düzen getirme temellin de olmuqtur. Hep birilerl asilik yapmrgtrr ve böylede
gelecek kusaklara aktarrlmrstrr. Resmi tarihi yazan kalemler, vicdanlart yaralayan Dersim 37 - 38

meselesi ayrrca dedelerimiz, ninelerimizin tarihini koyamadtpt ve öncesi ya5anan terteller bitmek
bilmedi. Tarih yazan kalemler igin Sebep agrktr, asi bir halk asayiS ve güvenlik gerekgesi ile
dizginlenmeli ve kararlr bir 5ekilde bunu devamh sistematik bir hale sokmakttr. Bu sistematik saldrnlar

ve zalimin sürekli pusuda olmasr, tarihsel hafrzamtzda güncelli[ini korumaktadtr.
Ya{mur ve bir yudum sohbel..,
istanbul da Siddetli bir yafmur vardr. Bende bunun üzerine, Kägtthane Nurtepe'de lir kahvehanede

soluklandrm. Ya[murun dinmesini beklerken tesadüf pos bryrkh bir dede masama oturdu selamla$ttk,

bir gay söyledim igtik. Sohbet ederken konu 38 dersim kryrmrna geldi. Tabi Ne Bir fotoiraf nede bir
isim verdi, sadece Ovacrkltytm dedi. Dede yine de anlatt, gocuklulumdan antdtr. 38 dersim savaqtndan

cok önceydi diyor, yine daplarda mafaralara gekildik silahlr güglerden kaetrk, mahmrzr hayvanlartmtzt

brrakrp kagtrk. Günlerce saklandrk a9 susuz banyo yapamtyorduk bitlenmi5tik ve ölenler olmuttu,
hastahk vardr. Hatrrlayam ryorum kur5undan ölen varmaydr. O zamanlar qocuktum az buz akltma
geliyor. Sonra ig gekerek sugumuz neydi diyor. Askersek askerdik Rus harbinde topraklart memleketi

koruduklarrnr anlatryor. Qanakkale'de bizde vardrk. Biz ülkemize dü5man defildik ama 38 dersim

baskrnrnda her geyi gördük kadrn gocuk yaglr demeden kryrm yaptrlar. Biz Dersimliler ba5ka ülkenin

insanlarr deiildik bu ülkenin evlatlarrydrk, ama ta$ ta$rn üstünde koymadrlar, acrmadrlar. Dede sustu

ama suskunlu[u yaganan actlara da bir öfkeydi. Dedenin gözünden akan bir damla yag bu hüznü
yüreäimde tekrar hissetmeme yeterliydi ve dede yefien yaramt degme dedi. Sustuk gaytmtzt igtik
yagmur dinmisti bende müsaade altp yoluma devam ettim.

1938'in brrakmg oldu[u izlerle, sonrasr ya$anan ambargolarla, 1994 köy zorunlu göqleri ve bunun
devamr barajlar.. . Kutsal mekänlanmrzrn sular altrnda btraktlmasr, dolamrz ve kültürütnüz üzerinde
bitmek bilmeyen bir tahdbattlr. Ve buda bir 3ll'dir. Da$anmrz, sulanmrz, alaglanmrz ve hayatlanmtz
bizim icin kutsaldrr.

Evlat, Köyden Zorla Qrkartrldrk.
Hatrralanm arasrnda, ortaokulda oldufum dönemdi köy bo5altmalart sonrast, 1995 ytlt ktSt Hozat,

okulumuz kazrm Karabekir lisesi arkasrnda salhk ocafrnrn bahgesinde eskiden depo olarak kullanrlan

bir barakada, Boydag da! köylerinde Amutka köyünden sürülmüS bir aileydi.

Hatrrlamaya EalSryorum, bir gocuk ve bir adam yanlarrnda ya misafirdi ya da evin yagltst idi. Tabi biz

okul daÄrlmrg arkada5larla kartopu oynuyoruz, arkadaga attrÄrm kartopu, gidip gocula deÄmi5ti ve

Eocuk canr yanmr5tr ki afladr. Yagh dede bafrrdt. Sonra ben arkadaSlardan aynldrm gittim barakaya,

selamlagmadan sonra sanki gocula kendimi äf ettirmekti gocu$u sevdim. Dedenin yantna gittim

sohbet ettik gö9le ilgili... Dede- "Evlat köyden zorla grkartrldrk demisti, mahmrz hayvanrmrz telef oldu."
Dede ig gegirerek, "köyümüzde aÄaydrk, burada aEltk boynumuza bindi" demiSti. Dede ig Qektikten
sonra," biz atalanmrzr, yolumuzu köyümüzde brraktrk grktrk, kegke orada ölseydik, $imdide yasak

gidemiyoruz. Hozat'ta hayat 9ok zor köye dönemiyoruz. Ne hayvan bakabiliyoruz nede tarlamtzt

ekebiliyoruz, ekmelimizi elimizden aldrlar sucumuz neydi, bu ikinci 38'dir" demitti.... Yemek iein

sonradan igeri galrrmr$lardr. "Brra be nan borr" igeri davet etti tek oda bir yerdi, yer sofrastnda

makarna yemi9tik...
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DERSIM'DE KIRK GOZE

Üq "F" @utbol, Fiesta Ve Fuhuq) a.

Dersim de yaqamak bile,(sürgünde yagama duygusu) qu duyguyu tfüetmedi, bitiremedi.
Dersim facialan öyle ki ana rahmindekr goculu bile etkilemiqtir. Derler ya her Dersimli solcu
dolar,isyankär dolar, muhalif dolar ve sitemle büyür, öfke ile yagar, nefes alr. Yaqanan acrlar ve
yoksulluk, Dersimlinin ensesinde bihniqtir.
Ünlü bir diktatör, bir muhabirin sorusuna " üq F ile halkrm yönettigini" ifade etmi$tir. Ya|adtglrnz
ülkede oldulu gibi geg olmadan Dersim'i de, bu ü9 F 'ye yenik düqmüqtür. Futbol, fiesta (boyalr
bastn) ve Fuhuq yozlaqmanrn yaratrlmasr igin gerekli olan ü9 $ey,har€kete gegirilmigtir. Dersim,
ülkenin ileri, u9 muhalif merkezidir.Dersim, bizler igin zincirin gü91ü halkasr ve sistem igin zayf
halkasrdrr.
Hatrhyorum, 90' lardan soffa devlet erkammn Dersim'deki temsilcilerinin yaptrEr futbol
turnuvalannr, halkla k-ucaklasma toplantrlanm, drqandan tayin edilen memurlara fisrldanmrqtr. 'Halkla
bütüLnleqin'. Evet, bütünleqmek, güzel bir geydi. Bangmak, güzel bir qeydi. Ama sonuqta, gevscycn vc
qatlrdayan toplumumuz takibinde grda ambargolan,köy bogaltrnalan ve günümüze kadar oynanan, her
oyun , gariptir ama,Dersim'de ü9 F'nin ne kadar i;e yaradrlrnrn göstergesidir. Diri ve güqlü olan
iradeyi yrkma görevi, Dersim'de tekrar ba$latrlmr$trr. Sistem ilkin dilimize, inancrmrza,
kültüdimüze,tarihimize, örfve adetlerimize saldrrmrg, saldrrmaya da devam ederek, aBimilasyonu
tamarüamaya gah$ryor.
Bizler, 1938' de üLlkenin her yerine dalrtrldrk ve her qeyimiz katledildi, yok edildi. Qocuklanmrz,
sübyan mekteplerinde ve devletin iyi adamlanmn evlerine evlathk verildi (Dersimin kayrp evlatlan).
Amag,Dersim'i unutturmak ,TüLrklegtirip, ehlileqtirilmek.Yrllar sonra, qofumuz, geri döndük
topraklanmrza. 'Tam toparlandrk, derken, yrl 1994 geldi. Bizler, yaprlmak istenen köy- kent projelenne
'hayr'dedik (evet deseydik kontrol sallanacak asayiq berkemal olacaktr) ama göglerc' hayrr, dur'
diyemedik. 1994' te tekrar zorunlu gögle il- ilge merkezlerine, büyük qehirlere, köylerimizden gö9
ettirildik. Zalim pusudaydr bir kere.. Öyle ki, Dersim merkez ve ilqelerden ikinci kez gögzede
Dersimliler, gayri resmi sürgünle yollan gurbete agrldr. Bu, yetmezdi zalime, var olan her gey tahrip
edilmeliydi.Munzur ve Pülürnür vadilerinde, akan hrrgrn sular büyük bentlerle tutulmahydr.

Yil 94,
evladrmzl öldürdüler, ocafrmzr batlmua ykhlar.

Nice yaqanan Tertele 38 , 1994 köy gögleri, yeünedi Dersim, insansrz hale getirilmelidir.Ve tabi ki
Sayrsrzca barajla bu zor olmayacaktr. Ya$am zorla$tlnldrkqa Dersim'lilcr kcndi isüekleri ile Dersim'i
terk edecekti. Ama, öyle olmuyor, adalet igin barajlara kargr dola katliamrna karqr Dersim'liler
ayaktadrr.
Bu sefer, eskisi gibi olmayacaktr. Dersim'li memleketine sahip qrkryor. Umut ediyoruz ki, bu sefer 94
köy bo$altmalan gibi tepki crhzlaqmaz ve umut ediyoruz ki , bunun sonucunda mafduriyet, özür,
ta.aninat ve zenginlegen anrkatlar olmaz, olmasrna da Dersim'li,bu sefer, buna izin vermez.
Bir gün bir sohbette Elaa!'rn Beyazevler mahallesinde, bir evdeyiz ve zcrafet yeme$ hazrrlanmrqh.
Ev kalabahktr, misafu goktu, yemekten sonra gay ile beraber sohbet koyulagmrgtr, adet olmu$tu artlk
bir mekanda ihtiyar amcalar, neneler ve dedeler varsa zor da olsa konuqtururduk. Sohbet, hep 38' teki
aulara,94 köy bogaltrnalanna geldiSinde, eve, ölü evi gölgesi brrakrrdr. Dü$ündüÄümde zaten
yaqanan bu actlar ölümden beterdi. Orada dikkatimi geken bir nenenin "bizim topralrmrz, tarlamtz,
otumuz, suyumuz, evimiz, barkrmrz ve hayvanrmrz ailemizdir, evladrmrzdrr, bize haLlrr ve helaldir."
Bunlan, bizden aldrlar, bize haram gördülcr.
Tesadüf, yrllar sonra istanbul -Kügfügekmece -ikitelli'ye bir röportaj igin ( köyden göq eden ailclcrc)
gittiSmizde, bir ihtiyar amca'makinayr kapatrsamz konuqurum' demiqti: "tsvladrmrzr elimizden
aldrfar, evladrmrz öldürdüler, ocaptm:.zt bagrmrza yrktrlar." Düqündükge, insan hatlrhyor, bazr
geyleri...

Dersim'li, evlldmrn kan parasrm yemez, kendisine helal krlmaz, haramdrr.
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DERSiM'DE KTRK GÖZE

Soruyorum 'neder! tazminatlara boyun e!dik?' Bize dayatrlan zorbahltan ve yokulluktan
L,urh.rlugmuydu bu, birkag milyar, bizg ne köyümüzü verdi, ne de yoksulhrlumuzu bitirdi. Talcp
edece$miz gey köylerimrze dönmek, topralrrruzr igler krlma( kayrp edilen mal vc mülkün gerqek

delerini köylüye vermdr.. Gelinen noktada, mahkemeler sürdü tazninatlar ahndr, avukatlar angin
oldu.Tabiki tck tartrgrlan Ovacrkh Ahmet gu kadar aldr, Hozath Mdrmct qu kadar aldr, bbe az verdiler,
ona qok verdiler... Mesele,birkag milyarla hal olmuqtu, Sistun ,yinc bagarmgl ,zaytf halka
belirlenmiq (yoksulluk) ve tazminatla igi bitirilmiqti.Hälbuki,mücadclc yüksehiyse daha farkh
olabilirdi (köylere geri döni\ sallarur, malduriyet giderilir , barajlar engellenebilirdf.
Dcrsinrli (evladr olarak gördülri ta$m1, topragln, tarlasrnl cvini ve barktnr köyünü)helal saymadr$, o

kan parasrnr aldt.Yetrnez anra, evd dedi, kEke kan parasr ycine köyünü ,ne pahastna olursa olsun,
talep dseydi. Sistan ,bu seferde baqarrL oldu ama onun iqinde yaprlanlar yetmez ,zlim pusuda

bdrlemektg adrm adrm bentler ile barajlarla viran cylcyecek Dersimi ve Dersimlifl, senaryo her

zarrnn hazr asafq, güvorlilq eleknih Keban ve sonrasrnda dtler barajlarrn ömrünü yfüseltrnd< gibi
güi...
Bizler ne tazminat nede özürlerin yctcrli oldulunu düEünmüyoruz. Kurulu ocaftmrzt ve köyümüzü

istivoruz
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Bone M eti Vösne, C a Core Xa Päro Tever ra,
Ne yazrk ki bizde o maldurlara tamk olduk.

94 söylegilerinden

Ne yank ki bizde o maldurlara tanrk olduk
"Köyümü2. evlerimiz ve her geyimiz yamp gittikten sonra Olaganüstü Hal Valisi geldi. Biz yamna
gittik. Ona sordum: Madem bizi suglu buldunuz bu yüzden köyümüzü yakltntz. Peki neden sadece
bclli köyleri yaktrnrz. Bu köyler 38'e yakrlanlarla niye aynr? Benim adrmr sordu ona adrmr söyledim.
Dedi 38'de siz Dursun yüzbagryr öldürdünüz devlet bunu unutacak mr sandrnrz? Dedim: Ben o zaman
3 yaqlndaydrm benim günahrm ne?. Dedi: Olsun scn o ailcnin gocufusun,.. Sustum..sonra dedim ki;
biz bunun hesabrnr soranz. Bana bakr nasrl dedi'J Dedim ki: Bu halle alamavrz tabi, ama demokasi
gelince bütün bunlann hesabrnr soracalrz"
Yazrören köyü / Ovacrk...

"38'den bu yana hep ma[duriyet yagadrm. 29 yrldrr sürgündeyim. 1947'de biz sürgünden geldilimizde
Dersim genelinde köyler agrlü ama bizim köy agrlmadr. Hala kendi köyümde delilim bagka
köydeyim. Marabahk yapryorum. Torunum yaqrndaki uzmandan jop yedim, oÄlum ya$tndaki üst
tclmenden tokat yedim. Defalarca iftira üzerine igeri atrldrm iqkence gördüm. . . "
Hrdrr Güneg / Röporaj Yeri: Ovacrk-Krzrk Köyü

"i9i9leri Bakanh{r ve TBMM'nin verilerine göre, Dersim'de 822 yerlegim birimi bogalttlmrq,
40933 kigi tahliye edilmigtir. Özellikle Dersim ve Diyarbakrr qehirlerden yaprlan bagr,urulardan sonra
Türkiye'de sistematik insan haklan ihlalelerinin idare pratik haline yani devletin ahgkanhgr haline
geldigi AiHM'de ifade edildi. 94 yrhnda iglerinde ü9 yaqrnda bir gocufunda bulundugu iki aileden
yedi kigi kaybedildi. Hala akrbetleri belli deli1. Bu süre9te özellikle Hozat ve Ovacrk ilgelerinde baqta
köy muhtarlan olmak üzere birqok insan kaybedildi. Hig birinin akrbeti belli deSil.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2004 yhnda Birlegmig Milletler'e sundufu bilgiye göre Dersim'de
OTIAL döneminden miras kalan 10557 anti nersonel mavm var."
(Dersim Hayat Gazetesi 201 I )

Anamlzln sütü kadar hak ve helaldir.
Faili meghuller agrklansrn, Bizler ölülerimizin yerinin gösterilmesini istiyoruz.Bizler, Dersim'in kayrp
evlatlannln topralrna ve ailesine geri dönmesini istiyoruz. Bizler hakkrmrz olam istiyoruz,
toprag1m1z1, köyümüzü, dilimizi, inancrmrzr, kültirtfunü2, örfve adetlerimiz, anamrzrn sütü kadar hak
ve helaldir. Bunu bilivor ve bunu talen edivoruz.
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Gidivoruz. Ardrmrzda kan ve zulüm...
Onümüzde bilinmeyen bir yol...

Adr sürgün...

*Gegmig kuqaklann tarih mirasq

gelecek kugaklarm beynine,

bir kabus olarak göker."

Karl Marx
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MTINZUR

Suyundan umut dü$hi yürelime Munzur,
O umut ki yüre[imin baktrlr topraEl yegertiyor, su]'unun cogkusundan.

Alh morlu gelindir dalrn sevdasr zor.
Nazhdrr gelinin, Munzur. Bakma sen öyle heybetli durduiuna,

Yürepinin orta yerinden, yol vermig ya suyuna,
O da ben gibi, sevdahdrr sana Munzur.

Gece ay düger suluna, utanrr da güzelliginden saklar rqrklanm,
Cüneg cesaret edemez, sulunu rsrtmaya.

Sen güneqe inat, soluk tutarsln su)'unu Munzur.
Sahi, neden soguk akarsrn?

Bilir misin? Gönüllerde yangrndrr sevdan,
O yangrnr, dindirmeye mi akarsrn so$uk, Munzur,

Ama bilmezsin. sana uzak kalmak.
iki damla göz yagrdrr, de[difi yürefii yakan,

Sana uzak kalmak, dallannr srrtrnda tagrmaktrr,
Alrrhgrndan nefessiz kalmaktrr, Munzur.

Sana uzak kalmak.
Sana uzak kalmak.

Bir yürek sancrsrdr, hig dinmeyen,
MUNZUR...

Siir : Özlem -\azan ZÜLFiI(q.R
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I

KIZIYORLAR BiZE...

Ne zaman yüzüne baksam ya da gözlerinc, degi;irdi dünya. Yüzünün iqinde ein
öykülerindcki o merhameti saklardr sanki sihirli iksir, ya da krrrk testi gibi, brrak kimseler
anlamasrn brzi " az sevmiqler, aynlacaklar, yalan sevdahlar, yakl$mlyorlar, yakrShrmadrk"
desinler...

Konur;uluyorsak, bil ki önemseniyoruz igte, konuguluyorsa al,rrhgrmrz yada aykrnltlrmrz bu
bizim hayatrrnrza duyulan tahammülsüzlükdegilimdir? Tahammül kcndine benzeyene
katlanma bigimimimdir? Ruhumun ccnnct krblesi, biz benzemiyoruz kimselere ve kimseler
benzemiyorlar bize,bir.bize benzerneyenlcri benzemedikleri igin seviyoruz, bize
benzemeyenlcr, biz benzemiyoruz diye krzryorlar

Ne kadarda gok rcngimiz var sevdilim, ne gok sesimiz, sevdikge kalabahklaqryor insan,
sevdikge gogahyor, oysa nefiet ve kin azaltryor insant, hiq larkrna varmadan birer birer
azaltryor ve azalan her gcy ölüyor sevdifim, biz golahyoruz iqte günkü l iqimizde her renkten
sesler tagryoruz, saglarlmlzl rslatryoruz suskun adamlann ve krrgrn kadrnlann kuruyup kalan
kimsesizlifiinde, kcndi acrmrza flrsatrmrz yok, erteliyoruz kendimizi, srrada baqkalarrnrn
garesiz ve tekil acrlan var, haydi ! tut adr ayrrlla grkmrg elimi, tut ki ! mcrhameti krsrr
adamlara kalmasrn bu dünya, yüzüne bakmayrp hasret kaldlglm zamanlarda, cinnet gegiriyor
dünya, kadrnlar glplak ! ve yaral. meme uglannda süngü izleri, merne uglarrnda izmarit
kokusu. süt kanda inccliyor. rengini tinerde srnayan bir boya gibi, ülkelcr kuruluyor gölsünde
kan kuleleri yükselerck yrkrlmrg kimsesizliklerin üzerine, ihlal edilirken satrhk yurllann
srnrrlan ve ninnilerin tclifhakkr ödenmernigse Allaha, i$re o zaman dofirnadan ölüyor
gocuklar genzinde metal ve barut kokusu;rla, ateg kusan bütün silahlardan enstrüman
yaprlabilir oysa. bir kelc$ten keman, gitar, G-3 dcn ballama, flüt , kaval, mcy, kimse yüz yüze
konugamryorsa ,brrakrnda tabtat konu$sun bang adrna! ama ben ne zaman scnin yüzüne
baksam deligiyor dünya, ay yrkanrvor gözlerinde, yakamozlar suda 9ocuk. brrak kimseler
anlamsrn bizi, kendisine kahkaha arayrp duran bir accmi frkracr gibi. her sessizlikten sonra
kendi komik haline gülen. Aynhk tüccarlan san pijamahdrr tanrrsrn elbet , cllerinde geytan

pusulasr, gezinip dururlar bir kaqrk suda, küreklcri suda delil pusuda kaptansrz dümen
qevirirler geminin yolcusu olmasa da, ashnda Tahammül kendrne benzemeycni sevme biqirni
olsa da, katlanmak, bellemiqler nasrlsa, dedim ya !

biz benzemiyoruz kimselere vc kimseler benzemiyorlar bize, oysa biz bize benzemcyenlen
bcnzemedikleri igin seviyoruz . bize benzemeyenler. biz bcnzemiyoruz diye krzryorlar ne
fäyda

YILMAZCAN SARE
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H esso Qrc'in süryünü
Elaz! Cumhwiyet Mahalles l, Kireg Da! r'n rn eteklerinde kuruludur. Sonradan yapllmaya ba$lanan l0-
I 2 kaih yüksek binalarrn heybetli görüLntülerinin arasrnda kuyhrda köqede kalnu I yamaqlardan kügük

yuleqkeler göri.inür.
San evler, bryaz evla, damh evler... Bingöllüler, Diyarbalcrhlar, Dersimlller, Palulular,

Bcritan|lar.. .Bu yerlqim alanlan $eyh Sait isyanrnn, 38 Dersim isyanlmn birer ürünüdtir Bura da

yaqayan laghtar diremq vc sürgünlerin canl bircr taru!r olarak torunlarrna bu diremqi anhtrlar.
Malaralarda yagam

Hesso Qrcbu yaghlardan biri. Hasan Qakmak, nam-r diler Hesso Qrc. 1932'de Hozat'rn Akpmar

(Agzunik) köyünde dolrrnrq. 3tl Dersim isyanr gergeklegtilinde henüz 6 yag tndalmrq. Krym
bagladrlrnda 5{ yetigkin kigiyle köyün dr$rnda davar otlatlyorlamrg. "Bir de baktft ki köyden

dumanlar yükseliyor" diyerek anhtmaya baghyor Hasan Qakmak. Apunik'te nüfusun yanst Ermenr

yarrsr Zazaymrq. Alevi zazasr. . . Köyün dien\gi alasr Mehmd Al i Gangotan harekettenlemen önce

öldürülmüE. Krymdan kagrp kurtulabilenler daflarda, mafaralarda saklanmrglar. Hesso Qtc ve
yanrndakiler katliamrn devam etti!ibir hafta boy unca köyün drqrndaki Qrrrequm dqrilen kalaltk
bölgeyesr$nmrq. Kryrm bitenc kadar köylerinde kendi ektiktikleri bostanlardan hrstz gibi agrdrklarr
sebzeleri yyerek yaqamrqlar.

"Uzaktan köye baktl$mzda geperlerin üzainde süngülenmrq hamile kadrnlann cesetlerini, ölüleri
görüyorduk..." diye anlatryor Qakmak yaqadrklartnt.
Sonra kimi Avrupa'ya, kimi Sunye'ye akrabalannrn yaruna kimi de Elazrf'rn ova köyl€rine kagmr$.

"Bizi hareketten hemen sonra toplayrp Elazr!'a getirdiler. Tren istasyonun penceresiz kara lagonlarma

doldumlduk. Babam Hüseyin Qakmak da bu kryrmda öldürüklü."
Bitmeyen sürgün...
Qakmak ile annesi kara vagonlarla üq gün süren yolculuktan sonra Ugak'a gdirilir. Oradan her aile bir
köye da$trhr. Qaknak ve annesi, Ugak'rn Koca köyüne gönderilir. Qakmak bu köyde 9 yl boyunca

qobanhk yapar.

1947'de sürgün yllan biter. Zorunlu olmadr!rhalde ailela, kafileler halinde topraklanna dönmeye

baslar. Yalnr] Dersim'deki arazilerine el ko nul muqtur. I(r)ylerindeki arazilaine karqrhk Elazl!'da ev

ve arsa verecek lerin i söylemiqla.
Gelenlerden 90 hane drqlnda 130 hane bu teklifi kabul eder. Td<lifi kabul dmeyen 90 hanelik kafile
Kayseri' yc gönderi lir.
Kalan 130 aile $imdi beyaz evls dcnilen bu kügük yerleqkede devld tarafindan in$a edilen 60

metrekarelik 3 oda bir salon dairelere yerleqtinlir. Eläz{'da kalanla ra ig vaat edilir. Yalmzca l0-15
kadar kadrn ormaniyeye iqqi olarak aünrr. Geri kalanlar ne ig buhusa gahqr.

En güzel qey...

Qakmak, beyaz wlere yo:leqtikten sonra bir at arabast edinip yük taqrmaya baqlanug. o srrada urun
rqqisi krzlardan biriyle wlenmig: "BaErma gelen en güzel geyleden biriydi" diyor evlili!i igin. Hesso

Qrc\n l0 goculu olmuq. Qocuklarrmn her biri baqka yerbrde kmdi lerine bir hayat kurmuslar.
0ktav A knrse
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DERSiM'DE KIRK GÖZE

Dersim Ovacrk - Belediye Bagkanr
Mustafa Sanoül

Tünr zulür'l-tIcrc rainrcn 7uIntiln üniinclc buytrrr cgntcnti$,
sürgünler-e aglrl<l:rra gä!iis gere|ek soysuzlagrrravr
kabul etnre'rrrip. irrsao olarr trir kijltiilün cvladr olarak
Dclsirrr'in Scr- qc;rucsi Ptrlrrr'clan Itcrkcsc rrtcrhaba,
Mauboxcr.

'Hefe mordeme kamlli, na waxth kes qadrr qrymete jübin nezano'
Böyle baEhyor bir büyü!ümüzle memleket hali konuqulmaya baglayrnca. Konuquyor olmak, birilen
tarafrndan dinleniyor olmak, bir tebessim yansltsa da yüzünde, devamrnda ki hikayeler giderek
gözlerini bululandrrrp allamakh bir hal almaya baqhyor. Ne idik ne olduk ne olacalrz kaygrsr gayri
biz gocuklan igindir. göyle krsaca basit bir dille yakrn geqmigi dolanrp gelelim ne imipiz, ne olmuiiuz
ne olacakmrgrz.
Bir vakit devlet gelenegini hiq bilmemig, (buna gerekte duymamtg, ya da hükmedecek kimseciklerde
olmaml$) kendi kendini yöneten, kendi iginde tüm sorunlanm gözebilen, Pir dede hakemlifiinde aile
büyüklerimizin ölrettili kurallar ile yagamayr becerirmigiz. Elbettc ki bu kaba kurallar altrnda
kavgalar, karrn tokluluna karqthk ölümler, yagam alanlarr yaratma kargrhIr qatrqmalar da
kagrnrlmazdr. Gelgelelim dünya defigiyor, insanhk geligiyor merkeziyctgi yönetimler bir gok yerde
oldu$u gibi bizde de etkisini agrr bir gekilde göstermeye ba5hyordu. Bu haliyle devlet babamrz
1930'larrnsonlanndabirpaydabizlereveriyor.Maluml93T-38...,,.......,,.(Bukonuphiqaqmamak
daha kolay geliyor, günkü kapanmasr qok zor)
Ya sonrasr
Xllemale dünagowurr
Alevi Krzrlbag olmak, Kürt olmak ne zor imi;. Ne krymetli imig Pir Dede hakemlili, ne kutsal imig
ziyaretlerimiz, ne büyüLk imig topraglmlz ve dolamrz ile balrmrz, ne qok balh imiqiz ana dilimize, ne
mutlu imrgiz ag halimiz ile. Artrk sessizli!e büninmüq gegmifle baflan koparrlmak, istenen
gördüklerini göreceklerini anlatmayacak, Uzun yrllar iyi bir Türk vatandagl olma yolunda, 3- 5 ailelik
küLqük topluluklar halinde qüLküLrler olsun diyerek, kug ugmaz kervan gegmez topraklarrmlzda ya$amayr
ölrenecektik. Ancak herkes iqin unutulan ama kaybolmayan iki gey vardr. Biri, hep sorun olacak olan
hepimizi öldürmemi$ ve sürememig olmalan, dileri ise, boy,un e$meyen, her defasrnda geqmiqle
geleceli arasrnda bir köprü kurma arayl$lndaki hakh asi ruhumuz. (Elbette Allah devletimize zeval
vermesin diyenlerde olacaktrr.)

Peyder pey be gogana peys€r yene. Venge doul-zurnu yeno her dewera, vera köyray sone, layk
vrrniyedi kogek drmrra. Mlssylp desttr drsmah qarecoh kaykeno vlrniyedi. Vefkt golgr sero
hürdi hürdi yena, mordem grrrr kaykene. Daqena saye ercene veyfkr. zamay kunne vrlterano
cencana. Meymananne reqi ardo bolo, doman kaykene,., Hamit kerdo vrle golgu herg vecene,
doman mrsoni sero cerexlne genem vaydane. gef gefemau.
Hegay biye kwü erxat vagtiriyedr arak dano. Hatrra erxatire brcka pin pocene, hatrra $ir
srkn€ne. Hatebin-na qrrbano kene vlla, Cemo-cemretema kem nebeno, pir rayber sama sonu
miyaz kene adrr sonu mezelu. male haqsui male döwera kene dür. Qrrbana niyeqr dewec necene,
selame häq crra blrnene. Cr srma osoki, halema na nrngr rlndo

I
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Oülümseyen her halimiz gözyaglarrmur dindirmeye yetmiyor igte. Gegmigimiz bizi korku$a da, ona

u[rama<lan gidcmiyoruz bir adrm ileriye. Akrp dayamyor kaprmrza iliklerimizde dolaqan kan. Ne biz

vazgegiyoruz zulme dircnmekten, ne de zalim vazgeqiyor bizi öldüLrmeklen, sürmelten.

Vane talebi ame döwane ma. aqiranna qare[ bene. afianna kanh bene. pir rayberra zrf
hesnekene, Taye coandr sone hrpa ancane, tae counda dersr dane domanu. doman€ maye

restecr devrim kene. Kuli nnde wandOfe. Tae crra tersane. kes qrndOru sero oylo sero, mal serO

qöy[a nekeno. yene camaaat kene millet ken€ hr$L haqsrzir€ crrm brrnane. Halema sebeno

nezaym. Pir rayberra pers kem no cr halo. Vane hele findrre.'. peyniye peyhiye peyniye

Ürctim araglannn gegitlitili artmrq, halkrn ekonomik refah topralr ile olan balr ve gahqkanhilyla

artarak devam ediyor. Arttk tarlalanmra traklörler sürüyor, mahsul daha da fazlala$mtS Her evde

onlarca küqük-büyük ba9 hayvan besleniyor. DiEer taraftan ise sokaklarda yüksek sesli protesto

eylemleri toplu yürüyügler ve her gün ölüm habe eri artarak devem ediyordu. Uyanl$ln mimarlan var

olma yolunda yollanna devam cderken, Devlet baba ise yine etkin babahlrru envai tür igkence baskt

ve zulümlerle halkmsrn üzerinde test ediyordu. 1980'nin darbesi az gecikmeli olarak en alrr haliyle

gökmüqtü menrleketin üzerine Yükselen Kürt ulusal mücadelesi memleketimize tüm allrhlryla rrisafir
olmug, gün gegtikge de yerleqik hale geliyordu. Seyrek halli gahtmah ortam neredeyse cephe savaqr

halini almrqtl. Halkrn ürkeklifi yüzünü göstermi$, qük-urcüler meydanda av anyor.

Onurlu bir yaqam yelleyen birgok gencimiz ise yükselen özgürlük mücadelesinde kendini var etme
qabasrndadrr-

Bazen hayatta kalma gabasr qaqktn yoz kimlikler banndrnr iginde. Birlikte hareket etme kültüründen

kopan qa5krnlar tüm benliklerini kaybettiklerini geg fark ederler. Kendine olan düqmanhklan süreq

iginde yagamlanm qekilmez hale getirir. Yä$amla ölüm arasrnda öz benliklerinden uzaklagtrklannda

sürekli hata yapmaya mahkjum kahrlar. Krsa vadede üretimden geleneklerinden kagmay yelleyenler
yavaq yavaq her qeyini teslim ettiklerini fark ettiklerinde gok geg kalmrqlardtr.

Tabura tuncr topbiye maser Adlr hll fiti döwlneme. 38 peyser ama. banema pacema tefo
dumane ze helryanu ma topkerdim duza puluri. malk m k Yeseno. Celebi ze tunedi topbiye
maser, hergo ju malama hente kergr nekena. Mrlet be goqana sewo'sodrr remeno' Nr aga matrd
m moraba. Oylu her rocr meymanane xore sogis keno biyo motaye parqe nrnn.

Devlet baba 1993 1994 yllan geldilinde uslanmaz biz asileri terbiye etmeye geldi. Yineden yllarca
unutamayaca$ruz acrlar kazrdr benli$mize. Her tarafi atege verdiler. Yitik kugakla ortak acrlanmz
gakrqtl$nda tarihsel zulrnün derin izlerini daha iyi algrlamaya baqladrk. 10.000 nin üzerinde

insan(sadece ovacft) göq etmek zorunda kaldr. Hapisler iqkenceler ambargolar hayattmrzrn bir pargasr

olmaya baqladl. Gö9 sonrasr il ve ilge merkezlerinde kalanlann sefaleti ise hat safhaya ulaqtr. Uzun
yllar metrelerce karrn altmda prefabrik odalarda yaqadrlar. Köyünde paqa gibi ya;ayanlar bir lokma

ekmele muhtaq brralaldrlar.. Arfik ne tanm ne halvancrhk ne ig ne aq, ne örf ne adet ne de anadil.

Kendisinin efendisi olan köylümüz namertten dilenmek zorunda kaldrlr igin uta yordu. Fitne fesat

sahibi olmak yeni gelqnelimiz haline getirildi.
Bu kadar zulmün altmda ne kadar dik durulurdu bilinmez ama dopannz lle balrmrz, geleneklerimiz,

co$asamzl ve kültüLrümüzü koruma qabasr, yeniden gün yüzüne qftacaktrr- Köylerimize geri dönüp

yeniden üretime kahlmalq tarlalanmm ekip bigmek minnet duygusundan uzak kendimizin efendisi

olmah almr acrlann gocuklan olarak birbirimizi sevmek zorundayrz. Bu colraffada herkesin bir actsr

var_ Birbirimize karqr bu kadar acrmasz olmamahyrz, seygi ve saygtdan bu kadar uzaklagmamahyrz.

Birliktelikten daha gü91ü ne olabilir ki. Bizim öz benli[imizin gereli budur.

Ilelmo germe xodl grqa pesem ne zon, Waro wurtema na hento köyraane
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Kureygan'lr Seydali dede
Hazreli Ali'nin bir deYiqi var.

Biz aleviler ta ezelden mcyil verdik bu srrra-

Mayasr haktandrr boyandrk bu yola srrn ilahiden 104 kitap yere inincc kurant muhamede veren alidir.

Ali'm zülfikan ele ahnca.

geriati tankata dönünce Kudüs'ü gerif camisine girince tevhit ezamnt okuyan Alidir.

Okuyan alidir, $emsu kamber zuhur eti cihana sofu yoktur tuttulu isbana'

Yartn varaltm ulu divana ulu divanda sözünü soran alidir'

Bunu Hz. Ali kendi söylüyor. Diyor ki kim münafilr getirdi cemime, nallet olsun o yezidin 9amna,

taliplik etmedi keram karinc, yezidi dergähtan süren alidir. !

Dergäh akan prnann bagt, anltnda yrlchzr türedi bagrna, imam Hasandrr l2 imamrn bagl' güneqi imam

Hüseyin'i derscn veren imam Alidir.

imam Zeynel kalbimizde, selameti gah imam Bakrda, bulmuquz medet,

Caferi görünce arttyor firrel, serimizi sevdaya salan Alidir'

Musa'yr Kazrm Rrzaya varahm taki naki askerini görelim, l2 imamlara yüzJerimizi sürelim' 12 imarnt

candan seven alidir.

Hasan ali askeri agrldrlr vakit 90 bin eri ile krbleye hücum cttt'

Bunlann sahibi Muhammet Mehdi, Kryamda yaramr saran Alidir'

isa peygamber scmaha gelincc yer gök titrcdi Ali g€lincc'

Ali'm zülfikan ele ahnca yezidi bölük bölük eden alidir. Hey gel derviq Ali'm Hrzrr usladtm.

Muhammet Ali den vardrm kugandrm, yedi rlcrya gibi artar firadrm, igim ser gegmeden anan Alidir-

okundu düazda imam ser gegmede oldu tamam, keabemizdir 12 imam, ehli beyitte secdeyi iman,

münkürün kalbinden qrkmasrn act devran, mümkür mat ola münafiklar berbat ola, cehenneme it ola,

yezide ve yezidin ahlakrna sedazanna nalet ola, muaviyeye mevrana ibni milizana ibni süfyana ibni

cahile nalet ola-

Qünkü, imam hasana zehir verdi$ iQin, imam hüseyini kerbelada gehit ettili igindir- Zeyneli bakrn bir

zindan sürdügü igindir.

So1runa dewasrna, sedazanna nalet.

$ah imam Hasana ehlibeyite llz. imamlara rahmet okurum.

Gergelc hü mümine Ya Ali

gimdi higbir dede täyle dualar okumuyor.
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DERSIM'DE KIRK GOZE
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AYRIK OTU

Bir gün a1alrnrz Elazrg'a digerse göyle bir gezin, kenar mahalle leri mesken tutmu$, daglara srtml
dayamrg birkag mahalle gciecekiniz, Ferzi Qakmak, Alman Ballan ve Ytldrz Ballarl Evlerirden,
köylerinden koparrlmrq Dersimlilerin mesk€n tuttugu bölgelerden sadece birkagrdr. Yrldrz
Ballarrda gezerken, Yay sokakta, elinde sqasr ile gübreyi eSeleyen bir Denimli dedemize
gözümtahlryor; büyük bir heyecan ile yanrra gidip selam verdim. Igten samimi bir tavula kargrladr,
beni -Nasrlsrn? Diye sordrlumda (halimiz budur) dedi. Nerelisin? Diye sodwn. Derin bir ah
gekerekl
Gel otur pmnn dedi ve baqladr sözlerine. 1994 ylurda Or'ac rkln Büyük köyünden göge zorlardr(
elde, avugta rn rar ne yok satrp tnrraya yerlegtik Ikiy özbmini ancak böyle gilermeye
gahgryorum. Burada gimdi birkag tarr inelim var, onlarla ulra5ryorum. Flalbuki eshden
böylemiydi. .. !

Diyerek, allamakh bir sesle, deram edilor sözlerine. Berde büyük bir sessizlikle ile dinliycrum
IGko dedeyi...
Eskiden köyürn sürübrim rardr, da! tag bizimdi, akgama kadar üogalr eker biger, dqunrrduk
karruma, Kompr kö ylerden misafirlerimiz gelirdi, sofiamrzda, ne agrmu, ne misafuimiz, rp de
sohbaimiz eksik olurdu Bakkal, market yoktu Ayda bir ptre gider, ay,l ft ilriyaglanrnur ahp
köyümüze &inerdik Yinebir gün ilt iyag lanmrzr gidermek igin phire gittim. Ezaklanrruzr aldrkan
sonra, kiy arabasrna binip yola kolulduk O önemler eve erzak götürmek öle kolay degildi...
Askeri mktada arabamzr dr.rdunp, erzaklarrma kontrol ettiler, aralarmdan bir tarBsi 'om siz tu
kadar erza!1 boquna aldrnz, yakuda bumdan gci edecelsiniz, erua$r ilüis,acrnrz ka&r ahq gerisini
burada brakrn. dönigte teslim ederiz' dedi. Büyük bir gaqkmhkla zusup yola kcryulduk...
Köye rardrlmrzda hernen mulüarrn yanrna gid[, durunu izah ettik Ertesi gün mutrar karakola
gitti, muhtara I hafta 10 güne kadar köyü bogaltmamrz gerektili sö/enmi9. Ortahk kangrrra olan
bize oldu.. Bize verilen süre iqerisinde, elimizde paraya gevirebi lecegimiz, ne rar, ne 1ok satrp yola
kolulduk iEe, asrl gilemiz burdan sonra baqladr, gelip yerleEik buraya, gimdi gitrnek istesek, ne
gide cek köyümijz r,ar. ne de er,rm iz .,..

Akqann kadar burada bö"vle kiy <izlemini gideriyorum diyerek, sush:" Keko dedenin yüzüde, kuku
ve hasret olc..nuyordr.l o kadar gck py vardr ki anlatmak isteyipte anlatamadrfr...

. ..1an konqwrL adr Bra, bizim gbi ineHeri rardr ,bir de kur.. Kur ile beraber bakrycrdu,
hayvanlara; iyi kötti sattftlan süt ve ya! ile geginiyorlardr .Kur ,köy özlemi ile hastahnp kanser
olü ve öldü...Babasr bebuk kugu gibi her gün aghl'or, hem köy, hem de kzLntn özlemi ile... Keko
dede heralzrm agrgrda, yüregim suhyor... Ehr insanlann dramr yazmakla bitrnez ,hangisine
dolarnsan 'bin ah' igitirsin ...Yrldu Baglarr'ndaki yagantrlarr ile ne käylü olabilrnigler rr de qehirli
...Ashnda mesafe gok uzak &[il ,lorq u9u9u 20 dakika bir mesaßde grrbet geker, olrnuglar .. Ige,
binlerce Dersimlinin hikaJesinden sadece birkag r ..
Keko dedey'e tegekkür ettikten sonra elini öpüp , müsaade istedik.

( Kendi tcpralunuda gnan alao idik, kikümü2, gövderniz, dallanmz vardr; 5imdi hemor, yarn
ba$lmudaki tarlada ayrk otu oldrk, yolunarak bir kenara buahld*...)
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DERSIM'DE KIRK GOZE

ANADOLU gOCUKLARI
Sokaklarr yrrtrk pabuglanyla ezen gocuktur hayat. Bayramlarrn filtre malzeriesidir gocuk.

Mutluluk, avucuna iligtiren bozuk para kadar yakrndrr onlara bütün savaglartn ilk hedefidir onlar.

" Paran kadar oku" devrin cahil kalmrglardrr aynr zamanda.

Kahvehaneleri dolduracak birer igsiz adaytdtr her biri.

Zengin dügleri olan, yoksul Anadolu gocuklan.

Düzen muhalifi, göp maiduru, parmakltklar ardtdtr tagktn sabtrlan.

Telden arabalarr, rüzgärda ugurtmalartnt yanghran, kazanant da kaybedeni de

rahminde taqryan dünya ana evlatlart, gelecek sizleri bekliyor, eli sopall.

Varhgrnrz dünya varh$rna armagan olsun, gekirdekten milliyetgiligi aEtlayana inat,

BEN BU q0CUGUN VELTSTYT]III

Ben bu gocu$un velisiyim, Güvucin beslerdi önceleri, yüregin yüregi kanatlanrrdrgörürdüm,

Kara lastik pabuglan gok sever, hep giyerdi, Birbirine küs iki insant seyrede1 anlarn veretttezdi,

0gretmenluin gözdesiydi, Gece gegen uqaklm seyredudi uzun uzun,

Pilot olmak isterdi, Neden diye soruldugunda susardr, Gözü hep yükseklerdeydi, iyi olan her Eeyin hizmetindeydi,

Evet, ben bu qocugun velisiyim gurur duyuyordurn g0cugur.nla

Artrk gocugum güvercin avlryoriyüregin kanatlannr kafese koyuyor rengärenk drigleri matbir halaltyor,

|!1arka ayakkabr giymedigi igin kndini buraya ait hissediyor,,Anlayhyor ki gocuk, nakotik hayattn pengesine dü$tttü$,

Higbir aman dinmeyecek acrlanrnrz, gögsünde 
'te 

kollanndaki kesik izhri de durupn

Gözü yükseklerden bir anda yerlere dritriyof, baktglan a$tr yaralantyor,

Ben bu gocu$un velrsiyim, Kültürüne yabanqlaltnr$, sistemin yozlagttrdqt bu gocugun velisi benim,,, ;t
Gökhan TUNEY
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Ar6yEky
l-ryaüosu &rnl Sanat Yi*rttrruli
Ylnnzcan $are

Etir yudum nefeq fiyatro...

AtEyö ky tiyatro grubunu bundan tam doluz ay öne- istanbul'da tuduk. Grubunuz altt K$&n
oluynl<tdtr. ownculanmzdan Ni swekli bii Eiry\dlü üekitei ise |r;rsinlidirler. Grubu fumku
benimgtz tnüNe bulundurdugumve de pkhemsediEmgrubun s;rlecr' hdntiladen
olug'ranatyd. Qünkü Zazan fadil illerde de kmuguhraldadu. Bu hassasiyetiri devanlilk hatine
getinreye & kamflrytm. sstenin kinlililei thlüp prplayarak kiftliksizle{inrg ffwnünt gördigüm
i$n grubunn ada bu oy.tna gelnesine izin venrwrn l<arafltgrndaym.

Oganal<ta olduQunn opnun isni Xnnaqek yani ( giz hal<kr ) oyunurruz fug prdiden
olugnaltadr. Kulladrymz dil eskileinizin konugtugu otantik yaprya özen gffieilerek kullanilü.
$mdiye kadar 14 kez istanbul'un pgtli yeteinde oynmkla bitlil4e yent gtlitgtrnz ve Mgaryla
bitirdiEdz Erzlncan Pülünür, lbzat tumeleinin aründan Arack ve ardmdan da hrsim'de
oyununazu *rgileye@iz.
Araumz gkmg ddugunuz bu onululdda h€ye l{ayilyatro grubu olarakkayflnalta dan ditimze
sahip Qkmk mun telrar pgun bakndan qkp hayata dinnesini aQlamk bizim en Ntyük gayeniz.
Sz isterseniz adna Zazaa diyin ya da KnranEl<t, Dmrlki, Zonena dryn, ne &rwtiz deyin am bu
bizim atadan, ddden gelen ve özünifuü tennil e&n, biftiginde var olan kntrginzi de kendisile
bitilfie bitiip tüketeek olan ve bizi biz den yapm kaynajrmzdu. ailnzi kayMtiginizde ddenz,
ninemz, Mfumzve aruwrizle olan anlanmzt da l<ayfutrng olaagtz. Bizim en bi.tr/ükderdiniz
ilnnl4e olan dilimizin diilnpsine tlak da du bir katk nQlanak.
Hrgbir siyasr olugunun gitdünande olnanakla bidilile, dil uzranr da defiiliz. Vu dan Znaa dil nidir
degrl nidir ya da Ktutpnin lehpsi nidir dEil nidir tartrynnlannrn dryndaytz. O taftrytalar bizim ighriz
de]ildir. Elizim uznanltk alanmtz da dqildir.
Elizler sanat pluyla yarah dan dilinizin yaralanna ufak da olsa bu nekem sürebilircek ne rruUu bize.
hnan ategli tartryralann ipisine girerek pranparga otup dagtnk hareket etnn ananr dqtldir,
zanan, ne yapilabilir firusunun, srulra zarandu, &n lnr defastnda tiyatronuzu utenreye gelen
d@ti dostlanmza lütfen pulilannzla bitil<te glin diye inlarda bulunuyorum. Qünkü pul4amtztn
kendi dillennde tiyatro izleyrp anlanasalar da buna tank olrnlan pk önenlidir.
l4nct henredil4erim ise yaglrlanmzdr, onlar bu dilin tagytslandfiar, bu ditin kanitteiditer. afunn
ellei ve dillei olnadan bu ytfuntty tekrar ayag kaldrnak da olanaksrzdr. Aslrda bu konudaki
rnemmmr daha genig bir ananda uzun uzadrya anlatnay dügünüprum.

$ndilik szlerden icam kefli özü ve dili iqin yola qkmg olan Ar€yö ky tiyatro grubunu vltiplenneniz
ve yalnz brckrananz. En dein retqi ve uyElannla.
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DERSiM YÖRESEL OYUNLARINDAN VARVARA (SIMSIM),

Birinci dünya savaql slraslnda Ruslar Dopu Anadolu'ya girerek slraslyla Kars.

Igdrr, ASn, Erzurum ve Erzincan illerini igkäl ederler. Dersim slnrlrnda bulunän

Pülümür .ün Acrclma (Soatole) köyünc kadar gelirlcr o strada halk arasrnda

sözü dinlenilen önemli bir kiSi olan Süleyman Dede'nin etrafinda birlcEcrek

iggalcilere karqr bir direniE göstermiEtir. Bu direniq sonucunda iqgalciler büyük

kayrplar vererek geri gekilmiSlerdir. Büyük bir kazanma zafcr kazanma

sevincine giren Dersim halkr Dedc Süleyman 'tn etrafinda bir srra olugturur ve

varvara <ledifimiz oyun oftaya grkar. Bu scyirlik oyunu oynayan kiEilerin

ellerinde birer sopa vardrr. Baqtaki oyuncunun sopasr dilerlerine göre uzundur.

BaSta bulunan difer oluncular sopalardan korunrnak igin sopalan öndcki

oyuncunun sopaslnln önüne atar. Bu arada sopalartn bir birine qarprnasr krhq

sesini andtran bir ses qrkarrr. Büttin bu oyunlar oynantrken davul ve zulxa oyuna

canhhk vererek oy,unculan co$turur izleyenlcri büyüler. Sopa oyununda yorulan

oyuncular sopalannt brrakrp yumruklarla bir birbirilcrinin stfitna vunxaya

devam eder. Yumruk darbelerine dayanamayanlar kagar böylelikle olun sona

ermiq olur. Günümüzde bu o}'unlann ustalarl azalmtqttr hali hazrrda Dersinr il

merkezinde bu oyrnu oynayabilen, beiirli kigiler vardtr.
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SEY U$L,N

Scy LJgcn 19-30 yrhnda

Denimin Mazeirt ilgcsinc baih

Ro,darnr kä1ünde dün1ra1,a ge lcli.

Dersinr Islarrr vc sonra-sl

bir gok yakrnrnr kaybetmcsi.

nrh saflrllnr ctkilcr vc hrtttlr!.uurr

cn öncmli nedenidir. 20'li vaslarda adr arlrk
, ',.' 

rq

Seyit Iliiseyin'in krsaltrlrnr; hah. Sci,uien'dir vc bir divancdir. Pck konu$maz. ancak
sevdiklertylc konu;ur. Dilenncz. kilrscyi rahatsrz ctnrcz. kimscye zarar venllez. Divanedir arna
qunrrludur. Ancak kalbi tcmiz olanlann masaslna gider vc onlann yemelini teklifsiz yer.

iqkilerini dogallrkla igcr. yantk sigaralannr ellerinden alrr. Nc kimseden para kabul eder, nc
sigara paketr, ne dc.vardlnl. Bclki de bu tavrrndan dolayr. hcrkcs tarallndan sevilir, sayrltr.
lokantasrna gittigi csnal'':rnu dorvurnrak iqin canla baEla qalrqrr. magazasrna gittigi esnafon1
giydirmeyi görevi sayar. Dinscl bir saygrdan olsa serek. uzun yol :;oförleri bile onu yanrna afup

ne:,ielenmek ister'. Llrrini scvlnczsc. ona taknra adlar takar. Scyuqrn taralindan sevilmek bir övünq
vesilesidit. Sevrtqen'in hislcri clc Aok kuvretlidir. Bir srkrntrsr. dcrdi vcya beklentisi olan gelip
ona muradrnrrr olup ohrayircirllnr sormayä ba;lar. Verdigi ccvaplann büyi-rk krsmr gergeklc$ir_

Bundan sotrra onun dcli ohnadrgr 'AIlah'rn butlalasr'errniq bir;ahsivet oldugu diigüncesi yayllrr.
Dersitn halktntn 5svgilisi halinc gclen bu gar-ibanr:r ünii dildcn tlilc yayrlrr- Aslrnda bunun bir
nedeni tle. Dersinr yiircsindc kutsallrgrna inanrlan. Kurevgan aqirctinc mensup olmasldrr.
Kureygan a;ircti. Alo,ilcrc görc pirlik. dedclik att'edilen bir a$ircttir. Sey llqen Palavra mcydanrn
'da bulunan beledlye'parkr 'da sürekli oturup q;ayrnr. silarasrnr yudumlayan Sey Uqen halk
tarafindan sevilen saytlan Dcrsinrli'idi. Srcirk sohbetiy'le insanlan kcndrnr sevdiren yalnlz bir
irtlamdr sohbetlerinde hep eski yrllarda ya;;achklarrnr anlatrnfi. Dilindcn hiq cksik etmedili ben
ijlürsem mezartm qatlamtEsa bilinki bcn rlczarda deuil gükyiiziinde ccnncttc olacagrnr süylerdi.
Dersirn halkr her zaman deli dedigimiz aslrnda deli olmadrklan mantrklr düqündükleri. dogru
yolu güsteren Alevi inanqlarrnr iyi bildiklcri bu insanlara sahip grkrnt;trr bunlardan biri ise Sey
U;cn 'dir. Dersin'de lieykeli bulunmaktadrr Dersim halkr her Per5ernbc akqamr heykelin
bulundugrr verde mum yakarak dua edcrlcr.

Scy Ulcn bir drqarrda uyudulu yerde kafasrnr ta;ila czihris üldürülmü9 olarak bulunur, Dersrm
halkr hcr zaman sahip qrktrgr Sey Uqene hcr zarnan sahip qrknrrqtrr. cenaze töreninc binlerce kigi
kalrlmr$tr gözyaflan arasrnda krprala verilntiqti. Halcn insanlar tarafrndan mezan ziyarct
cd ilrnck tcdir..
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Dersim Nazmiye'nin krl köyünden
Anrlardan Krsa Krsa Notlar...

YrlbaErna bizde ga[an derlcrdi,
gafianr yrl baqrnda kendi yöremizin,

gelenek ve göreneklerimize göre kutlardrk.
Bizler atalanmrzdan vc büyüklerimizden
duyardrk,
derlerdr gagan Ermcnileri ndir.
gimdi anhyoruz ki
galan Hristiyanlannda kutladrgr,
bir etkinlik, bayramtdrr.

Bagkan Ccmal Yücel

Kä{rthane Iyüp Göktürk Dersimlilcr Dcrn€gi.

Bizler de kutluyorduk. Annelerimiz ve babalarrmrz da kutlardr. Gaianda genelde niyaz daltttrlardr.

Eskiden krthk vardr, biz gocuklar kapr komgunun daglttlEl, o niyazt hamur olarak topl*, evde pigirirdik.

Bir de gaf,anda cuma günü bir evde toplanrr, bizim yöresel yemefimiz olan girekult yapardtk. onun

igine üC tane farkh gekilde aiag pargasr atarlardr, biri ktsmet anlamrna gelirdi bir rtztk anlamtna gelirdi,

biride baht anlamrna gelirdi. $ire kült yendilinde kime gelirse bu ala9 pargacrklan krsmeti, agklve

bahtr agrk olurdu. Genelde bekär gengler, o gece su igmezlerdi'

Günlerden Cuma olurdu bir gün oruq tutulurdu, birde gafanda gengler su igmez, rüyada biri su

verirse krsmeti onda arardr. Birde yeni yrIn baSlangrcrn da bereket ve temizlik gelsin, kötülüklerden

arrnmak ve iyilikler gelsin diye evlerin igine, berrak su atarlardt O suyu da, gegmeden özellikle

ziyaretten getirirlerdi.
Birde gaäandan sonra zemheri ayr(9ele) krrk gün sürer, itte, Düzgün babanrn da babast KureySe karSr trkrp,
Düzgün babanrn mekänrnda kalp bu Qele dedilimiz yerde magarada krrk gün kalmtStrr. O krrk günde tok sert,

iiddetli soäuk, ayaz ve frrtrnalar var ve tubatrn, ilk haftasr Hrzrr kurbanr kesilir. Genellikle, o zaman biz Nazmiye

tarafrnda kaldrgrmrz icin gayrn bir tarafr baska bir hafta, diEer haftada Cayln diÄer tarafr yapardt. Bu, o hafta

iEinde, Cargamba günü baSlardt, oruq tutulur, kurban kesilir, kurban en saähklr hayvanlardan seEilir,

kesilir,zivaretlere gidilir, son gün Cuma, o slrada dedeler gelir Cem tutulurdu

Kara garsamba mart derlerdi $imdiki tarihte Newroza denk gelir. Kara gargamba martta iSte baharln

canlanmasr denirdi. O da nedir, o garsambada bütün aÄaelar, yer gök secdeye gelirdi' O secde

esnasrnda, sen bir alactn dallnl yakalaya bilsen, ne muradln varsa iste, yerine gelir' Hatta ben

hatrrlyorum, kügükken annem, bizim köy DüzgÜn babanrn yamacrnda beni srrtrna alrrdt, kar batak

halindevken srrtrna ahr, o karda bata- 9rka, beni allr Düzgün babaya götürürdü Köyümüz yaktndt,

ama o karda frrtrnada illa mekäntna gitmek isterdi. Düzgün babanrn mekäntnda o gün benim igin bir

salhk iyi dilekte bulundu benim igin dua etti. ondan sonra gulan( mayrs) ayr gelirdi, genelde bu ayda

grdikle(o$lak) grkardt, meraya ve güzel verimli bir dönem igin, kapr kom5u, iyi sallrkh, bir gtdili

keserdi, gorbaslnr yaparlardr. Herkes yapmazdr bunu, durumu iyi olanlar yapardr. Düzgün baba yakrn

olduäu igin, bahar iyi ve verimli gegsin diye dua ederlerdi Baba Düzgünün mekänrnda. Ekin dönemi

geldilinde, biz a!rrIklr hayvancrhkla uÄra$trärmrz iEin, daha verimli ve saflrkh hayvanlar igin yaylalara

grkardrk. MeSenin dal ve yapraklarla gevrili holikler yaylada ikamet yerlerini kurardtk. iki gOz holik

yapardr, bir holikte kattk toplardrk, birinde yataklar, uyurduk, o eok güzel olurdu. Erkekler, genelde

kövde kalrrlardr, tarlalarla bostanlarla, fidanlarla, bahgeyle ufra5rrlardr, biz de, gengler, gocuklar sabah

olunca yaylada hazrrlanan kattgr, peyniri, ekmegi alrr, köye inerdik. Tabi yaztn ortasrnda ekinler deter,

onu biger, hasatta, harmana hazlrlardlk. Harman dönemi yaylalar kaldrrrlrr, köye gelirdik. Neden

dersen, otlar bugday, arpa bi9ilmi5, hayvanlar igin mera alanr genislemiS, yaylaya gerek kalmaml$tlr.

Aynca harman zamanr kadrna, analaflmtza i5 dügmü'tür, bunun igin sonbahar gelmeden sapl samanl

igeri almak ve buldayr delirmene götürmek gerek. Ayrlca takas usulü Nazmiye'de Hlran köyü vardlr,

biz onlara torak gökelek verirdik, onlarda buÄday verirdi. Sonbahar da kl$a hazlrllk ba5lar, artlk

gegimimiz hayvancrIk oldufu iCin yaü, peynir ve katrfr Elazrfa getirir, satar, evin ihtiyaglarlnl kargrlar,

krga hazrrhk yapardlk.
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Dopan Yrlmaz.

Dersim Ovacrk. Yayla GünLi köyü

Yagam ve Antlar...
& Äi; lurilc,s I'ü.rlik bir ' t. t, A rula...

Alt katta Ahtr vt: rnerek kuqmrlmazdtr.

8() ),rllutdon sonra da eve eklenen hir oda...

An ann tlolutdtgt o koca et,

Zanwnu yenik dü;meden.

a),a k tu ku l n ujt hu srn'n q...

20 yagrna kadar Yayla Günü köyünde ya$amlml sürdürdüm, orta okula kadar okudum, hep

yetiqkin olarak büWdük, hayvanlara gitmek, 9ift sürmek, tarlayr sulamak , tarlada gah$mak,

tarlayl harman sürecine getirmek, e tabi, kara- krga hazrrhk yapmak, aynt zamanda kendi

krghk ihtiyaglanmlzl topaflamak ve bütün gecen seneler, hep hayatrn gafkr, böyle dönerdi.

Bizim hazrrhlrmlz, kaslm ayrnrn ortalannda, kar yaEmaya ba$lar, yollar kapanlr, hawanlar
ahrrdadrr. Bundan sonrada maylsa kadar, kar kalkana kadar kara krqa, esir oluruz. Bizim
krgrmrz, bagka memleketin, ktqtna benzemez, ktg sonuna kadar stoklarlmlzla hayvanlann

ihtiyaglarrm saElanz. Hayvanlanmrzrn otu, samanl bol olmah ,yoksa o krq zulüm olur. Bizim
igin geker, gay, unt en lfüsü bulgur ve makamadtr, bunlan stoklarsak o krq bizim igin rahat

geger. Krgrn üg- dört metre kar yafardr, damlarrn üstündeki karlan kürekle temizlemek baqh

baqrna giledir. Ytllar sonra köylü damrnr sac aatl yaparak omuzlanndaki yükü hafifletti, Gücü

olmayan igin yine a)'nt tabi, krqrn ne zaman biteceli belli defil, saman, ot yetmiyordu, keqileri

ormana büca göti.irmekte ayn bir dertti. Kar gok yalar me$e kafrn altrndadrr, beden gücü ile

kar egelenir mege dallarr hayvan igin ortaya gftartrhrdr. Hatta gunu söyleyeyim sabah saat l0'
da lekanlan geker, kegileri glkartrr, burca götürür, saat 4 srralannda, köye getirirdik.Kegilere

giderken, dönüqümüzde rslanryordu paqalanmtz, dize kadar. Ha, pagalarlmlz soguktan taq

gibi buz tutuyordu ve yürürkende bir birine de$er $ak $ak ses glkartrrdr yani o kadar soiuk
var. Babam rahmetli pala bryrkhydr eve gelirken, biz o bryrklannda , bir iki santim buz

sarklklanm göri.irdü&, temizlese dahi krq o kadar getin ki, tekrar donmamast mi.irnkün defildi.
Bu süre iginde kafln üstünde ayaElmlzda gizme varsa gok lüks ha, kara lastikle gidilmigse

kegilere,eziyetin artmasr demekti, ayaklar donardl. Keqilerden geldikten sonra i$ bitmezdi. Ev

igin odun krrardrk, soba igin igeri istiflerdik, hayvanlann yemini hazrrlardtk ve ertesi sabahta,

aynen her $ey devam ederdi. Bunun yanlnda geceler uzundu, $en qakrak gegerdi, kendimizin
yarattrgr oyunlar oynafdlk. Köyün gengleri her gün bir evde toplanlr kaElt 52 oynardtk, dama

oynardlk, kitap okurduk, aramrzda günlük yagamrmrzda süre gelen meseleler igin tartl$lrdlk.

Tartrgmamrz, kegileri ormana götürürken kim ne kadar burq kesmi$, hakkrndan fazle

kesilmigse bunun nedenlerini konugurduk günkü fazla burg kesmek (orman budanryordu

ama) hem ormana hemde köylüye zarardr yapllan tahribat konu$ulurdu, Ashnda bulundugu

bölgede hayvanrn yiyeceli kadar burq vardl, bunun üzerine ormanda kesip srrtlayrp köye
getirmek zarardr. Birbirinin orman meraslnl taciz edenler olurdu bunun nedenlerini

konugurduk.
Herkes bir birini suglardr, o der sen ginin benim bölgemden burg odun getirdin dileri aynt

qeyleri bir bagkasrna söylenir böyle zaman aktp giderdi'
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Geccleri babalarnnrzrn köy ölrctmenleri ile oynadrgr kälrt oyunlannr izlerdik iddiaL gegerdi, yemegine, ],umurtaslna,
tawguna bazen bu iq grdige kadar gidcrdi. Bazen oyunlar günlerce devarn ederdi. Tabi maksat oygnculann yenilgi
galibiycti dcgildi, Bunun üzerine qakalagmalar bir birini krzdrrmalan, izlemek bizim igin ayn bir iglenceydi. -
Düqünüyorum da ne qok qey kaybetmiqiz gcqmiqe dönemiyoruz yagayamlyoruz.
Bir ofqekiyor Dolan abi,
Köy de komquluk iliqkileri qok güzeldi, kente oldugu gibi degil köyde aym evin insanr gibiydik.
Fazla sosyal va;;amtmrz yoktu, 80 önccsi dönemlerden bahscdiyorum, ne olabitirdi ki televizyon bile ytlar ylllar sonra
girdi hayatrmrza. sonrada öyle Eirndiki gibi gocuklann oynadrlr oyuncaklanmrz yoktu olsa da kimin gücü yeter ki
hayatlmtztn cn lüks ;ie1,i rnakamaydr. lbksulluk muazzam bir büy.rlklükte igimize yaqamrmrza hükmetmiEti.
Her gev nteseleydi dü;ün, hiryvana ilne wnnak ilag vermek lükstü o ki hayvan bizim veli nimetimizdi
katrlrmrz ondan gelir.
o1-uncak dedik bizim ancak gaz ya[r tenekeleri'den abilerimiz araba yapal tekerleklerini tle
kara lastiIin topr.rgunu kenarlarura takar araba yapardrk. o bizim igin gocukken büyük bir olaydr.
Kö1,de hayvan o yoksulluk iqinde zenginlikti, kimin fazla halvant varsa köyün af,asr oydu, zenginlik anlamrnda,
bunun iqin hayvan öncmhydi, hayvanlara ivi bakmak zorundaydrk ve kaybetme lüksü yoktu. Köyde birkag hayvarunr
kaybeden iqin o sene gcqrnczdi.
Krqrn bitmek bilnre.ven qilesi vardr. Halrrlann keqileri ormana burca götürüyoruz,
kar sefllctm i$ rahltrz o günü. l-ahi hay r anlar rahat tlurursa. bizim birkaq keqimiz qok qeyan$r onlar eler sürünün
ba;;rnr qekiyorlarsa aman Allah'un qi1e1,di, dururlar gitmezlerdi, baqka yöne giderlerdi, dagrnlahn gekämez o gün
akgam olnraz, zindan olurdu. . Akrlh lider hayvantmrz da vardr. Onlar geride dc olsa boynuzlarr ile halvanlan ve kan
yara yara baEa geqerlerdi ve sürüyü stkrntrsrz bir 5ekilde burca götürürlerdi.
Ve o günü rahat ederdik. Krgtn en scrt zamanr, arahk baqr ve nisanrn ortasr, tam bir kar ve soguk kendini hissettirirdi.
Ktqtn ortastnda hayvanln otu bitiyor yada bitccck. burgla takviye ederdik. Burg olarak kavak, sö!üt ve ormanda
mege yapralt getirir dograr hayvanrn ara ö!ününü vcrirdik. Sabah yonca ot vermiqiz, arada da hayvana burg verirdik.
Orman küyüydük. hem odun hsm de ha1'vanrn burg ihtiyacr. difer köylere göre krqrn avantajdr. Köyde israfyoktu
herqcymutlaka kullanrlrrdr, burcun dal krsrmlanyla tarlalanmrza bahr;elerimize geper qekerdik, fasulye igin
bostanda srrrk yapardrk.

Krgrn haftada bir yada ayda bir ovacr[a giderdik keyif igin degil tabi niye gidcrdik ya qay ;eker bitmigtir ya
resmi dairede igimiz var yada mcktup atmaya gideriz. Bir 9cy ihtiyag var onu kargrlamak igin gidiyoruz. Öylc Ulr fatirtik
krthk vardr ki, mesela yumuftayt kendimiz kolay kolay yemiyor satmaya götürüyorduk ve bazin bu sattrlrmrz
kahkta olabiliyordu. Bu kazandr$rmrz parayr da yemiyor annemize vcriyor biriktiriyordu, oda evin ihtiyaqlanna
harcryordu. Ovactkla aramrza da7 kilometre var. tabi $imdiki gibi krgrn greyderler kepqelerin yollan aghF gibi defil.
Lckan giyerek tek ayak yol agar ovacr!a gidip gelirdik, dize kadar üstümüz gamur oluyordu.

Clilemiz bununla bitmivordu.
Hattrltyorum 82 yrh ocak ayrnda bir gütrdü sanurm 20 yaqlarrn da bir krz, komqumuz bir kann a$nsryla rahatsrzlanmrq,
hastalannrtq e tabt iki metre kar var. Yolar kapal, ama götürmemiz gerck, nasrl götüreceliz e tabi akgamr doiru
kar sertlegti krzak hazrrladrk üstüne yatak, fakat kara.gok yagmrq, hastayr krzakla ovacrfa götürecegiz, Götürdük
Munzur'un kenarrna ve yolla aramtzda Munzur var- Önce Munzur'u a$mamrz lazrm, krzrn abisi krzr srrtrna aldt
kar$rya gegirdi ve sonra her birimrzknalr yatalr aldr e tabi su göbegimizi agryor ve su buz gibi donmamak elde delil -{
ama o dolantn sert ko;ullarl, insanr yetiqtiriyor ve o direngenli!irnizle de suyu gegtik. Tekrar düzenegi kurduk,
krzalr itmeye ve sürüklemeye baqladrk araq yoluna girdik karanhk iyice bastrrmrqtr ovacrla vamadan da önce
karakol bizi karqrladr. Durumu sordular bizde hastamrz var hastaneye gidiyoruz dedik ve hastaya hig bakmadan,
hiq ufragmadrlar yolumuza devam etik. Biz ovacr!a vardrk ama hastaneye delil krzrn abisinin evine gittik.
Fakat karakol komutant hastaneyi aramrg hasta gcldi mi, hastanedekilcrdc hayrr demi5ler e tabi bunup üzerine
karakol komutant telaglanrr, biz o dönemde öyle solcularrn yegil uzun pardösüleri üzerimizde gen insanlanz
c birde krzafr kontrolde etmedi. Telaqlanan karakol ovacrkta bizi aramaya baglamrglar kimdi nereye gidebilirler
panik halinde ovacrkta önlerine gelenc sormu$lar.
Orada bekgini birimizi tantnlq, kimdi derkcn falancanrn kayrngosu demiq ve bir oraya bakahm demiqler
Geldiler ve baktrlar ki krzrn abisin evinde ve biraz frrga yedik yani o günümüz öyle gegti.

O qartlarda hastaysan süreq krzak Munzur kar ve ovacrk hastane.
Hastalftta cenazcde küslük te olsa vardrmlasma sonsuzdu.
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Cenazedc bu gün olsa bir ccm cvine ya da hastanenin morguna kovar edesi günü bcklnir, bizde o döncm cenaze

bir gün evde ialrrtl ve cg closr akraba bcklcnirdi. Yakrnlan Ht'rkes aglar dövünür zorlu anlardlr $artlar böyleydi

O z,i*un bir cenazc 24 saat evde konaklaldr. Gecc sabahlama nasrl olurdu genelde korkmayanlar oflanurayanlar.

beklerdi. E tabi halk arasrnda derler ya hortlama, tekrar uyanabilir gibi.. . ertesi gün rnezar kazrltr dostlar küsler

mutlaka cenazel,e kattagcfu, kimisi para ycrirdi cenaze evine. Auraq zaten ailcnin actst vat e birdc maddi ka;'lir var

bu konr.ula 4estck sunmakh. Cenaze krrkrna kadar Gömbe. yemek gibi lokrnalat dalrtrllrdr ölünün hayrtna

ve krrkrnda aile yernek yapar millet gelir yinc para gay seker ya! getirip verilir dayanrqrrlardr. Küs olanlar

bu süreqte barrqrilardr kö1;1ü cenur" sahibinin ,vardrm olsun diye darda kalmasrn diy'e tat lastna hawanlna gider

yarrlrnr ederdi. ii*di uoi*r bilmiyorurn tabi hayat baqka,vdr. mesela yani tafirlmalar ve kavgalar olurdu o nzamazdr

6lümle sonuqlanmazdr biz köylülei olarak bir ailc iqi dayanr;;ma iqindeydik. Kavgalar olabilir tartr;;malar olabillr'

Bu ailc igintle abi karrlcp arastnda da var ama uzamaz bilerdi. $imdiki ortam yaqadtftmrz kentlcrdc qok köti-t.

cn ufak bir qakala;;ma ölüm{r gider. Arna köyde tarlayt payJaqanrazdrn su;'u payla$amazdtn mcrayt paylaqamazdtn

tanryrrd:n atna ölüm le hitrnezdi...
Gagän süreci qok farklydr bir birimiz gitlcr sohbet ecterdik. gömbe pigirilir cdik pigirilirdi gömbcye de

ktiq:ük bir agaq parqasr Ioyarlartl görnbe dafrtrklfrnda kimde qrkarsa gocuk ya da büyLik' o ödüllenirdi

ne verilirdiiekrar o kiqiye yada ere günbe pigirilir verilirdi o an elde ne varsa. O zatnanda bacalardan su aktttltrdr.

su atmakta ödülleninli ya götnbe yada cdik verilirdi. Tabi onunda bir anlamt var ama o zaman biz eocuktuk

anlamrnr gözemiyor merakta etrnryor efleni,vordLrk. $imdi merak ediyoruz at.na anlamrnl bilgl kirnse kalmadr,

qisrdilerdc herkeiin bilgisi bildi[i katlar. Tanhirnizi biz yok etmiqiz . baqkalan gibi tarih tuhrlsa yazrlsa

gclccek kuqaklara aklarrlsa ben bu gün o gafan ve o zaman ,vapttklanmr bilir kcndi gocufuma da aktartrdtm

äma maalesef biz Dcrsirrliler qok biliyoruz ya. Gelcnck ve göreneklcrirniz ku$aktan kuqa[a bir qekilde

sözlü aktallrrdr unutulmaztl, atna sanryorum yaqadtgrnrrz o tertcleler ktyrrnlar bizlcrc bunlan r"rnutturdu

Yanr bizler yerimizden l,urdumuzdan göq cttirildik. hrrpalandrk büprk kentlerc gurbete_ geldik, yoksulluk i9 gü9

o ko$u$tunnaca ayakta kalma mücadclesi bizi bir;ekildc gegmiq köklerimizden kopardt. Hcrkes bir parqa

bir 9ey biliyor kimse ya;;hlanndan anne ve babalanndan bir i;ey alamdr ögrenemedi, qiinkü o zaman gengtik

bize lazrmiegildi e gcnq yaglarda ria gurbete geldik iyicc kopaldrk gegmi;imizden kendimizi buna hende dahilim.

Flzrr da oruqiutardrk 3 gür.r sonra rüya görenler sorulurdu tabi genqlcr yapardr. rüya görcnler suyu nerede iqtigi

sorulurdu, gilcü yeten klrban keser 1,ada gögrbc tir ekmegi yapar ziyarete gider hak lokrnasr olarak da$rttltr&.

Cem tutulurdu-
l2 imantlar orucu da tuhrlurdu ve sonrasrnda gücü yctcn kurban keserdi yine gömbe veya Tir ekme$i dafrtrltrdt.

Senesini dolduran da bayramrnr yapar l2 kazan tärkh gegitte ycurclrni yapar kurban keser. dede pir gelir

tlLra alrr cem yaparlardt. Benim annemdc l2 sene tuttu vc bavramttrt biiyle yaptt'

Curbete gelmek o kogu;turmaca kcndisine ve gegmiqine vabancrlagttnyor. ßen 86 yrhnda gcldim lstanbul'a

o gün bu gündür gurbetteyim. Bu koSuqtumraca bizim memlekctin krqlndan bile qctin ve sefi.

giäCl irinirn getalgindc ilk fu.satta kendini mernlekete buluyorunr, e bizdc herkes gibi denizc gitmek istiyoruz

ama önce bir äcmiekete gidip hasrct gideriyoruz. Bu haslet iqirr.rizdc büyük hir yara ve öcc onu gidermek gerckiyor.

Gurbettc ya$amlmrz böylc cmekliyim ve hala qah$ryonlm biz cmeklilik tnezarda anca olur. Insan igtn

yagarken emeklilik mürnkün degii 9ünkii sistem bunu zoruulu krhyor. insana dayatryor. Sistcrn öyle ayarlanmr; ki

qairSmaya mecbursun emekli olsan da,voksa insan istenez mi memlckcte gitsin toprakla meqgul olsun

o Uii mcigated;r Ozlerndir ve dinlennieclir Yani 60 - {r5 ya;rnda da olsan ayaktaysan qaltPmak zorundastn

sistetn bunu dayatmrg, böylede yaratrlmrq.

Sekiz kardeg 80 yr|na kidar bü1,tik bir ev tek oda ondan sontada cve brr oda daha cklcdik ev iki oda oldu.

Alta ahrr meiek kägrmlmazdr bir gün ahrrdan ses geliyor tabi hayvanlar tepigiyor tabi lahmetli babam ktzmr

hele bak bi tlerli, bu sese bakmadr diferine de seslendi oda bakmadr vc sonra kendisi kalktl, dizlerini e$di

kafasrm hcpcnkten geqirip agafr baktr ve birden kaydr aEagr dü$tü o slrada telaglandrk birden a$agxlan

krzrm diye iir ses gilince anladrk ki babarn saglam. Böyle dc bir anr var hayvanlar tabi ki herkestc de oldufu gibi

bizimde ahrr evin altrndaydr.
Evde ayranr ben yapardrm megkte günkü annem bastaydr gördüm mü dayanamtyordum. Ayranrn_olupunu da

ben biliyordum sillidrktan sonra arada bakardrm meqkin a$zrnr agar patmaftrnt batrnr tadtna bakardtm

hogun.racla giricrdi bakardrm her taraf yafilanmrg yag oftaya 9rklrllt, anne bu ayran olmug derdim

annem banigüvenir tamam derdi hemen ayranr süzer anneme yardtm olsun. r\iledc en fazla gahlan ezilcn bendim

büyük abim äep kaqardr arazi olurdu ya Eläzr!'da ya adana da, bizim ailedc bcnde daha iyi rengbcrligi bilen yoktur.

O lOyde tüm iqlcyiqi bilir yapardrm, bir gün askerc gidece!im, tabi tüm iglerde babamt rahat ettirird ll.

Askere gidece[im babam aglyoq e kimsedc allanrayan babam bende a$hyor
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E sonra gitmiS bizirn bir akrabaya dofan gidiyor askere küqügüme diyor Hrdu namussuzu beni mahvedecek.

Hrdrr qahEmryor e bende gok gahqryorum babamrn eli ayafryun. ben gidersem ne yapacak diye agrhyor üzülüyor.

Hrdrr gahqsrn diye bol bol sigara ahyor anneme veriyor. Anneme de tembihliyot sakla bitince ver.

Bir gün yukan mezrada Alnza amca var onu görüyor oradan sesleniyor, krzrm Alirrza geliyor

sigaralan sakla sigara bitersc Hrdrr hizi yer. Babam Hrdrr'rn suyuna gidiyor ki qahgsrn.

Bizim bostanrmrz yoktu köyde haydar amcanrn bostanr vardr, Taze salatahklar oluyordu ve öllen vakti

bostana dalardrk qünkü herkcs o saatte evde, bostana saldrnyorduk kimse ye yakalanmazsak bayram yapryorduk

yakalanrrsak yandrk, Zamanla yöntemimiz artryordu srnga givi qaktrk, qeperin altrndan uzatlp,

degnek ile fidana ruruyor ve dügen salatalgr dc[nekteki giviye bahnp ahyorduk. Ogle qocukluk igte

canrmrz gekti yani illa alaca[rz, eglenceye de dönüyordu.

Her qey bagkaydr biz o dcfcrleri elimizde tLrtamadrk. Sistem bizi asimmile yaprp degiqtirmek iqin

hcr gcyi denediler fiziki qiddet uyguladrlar canlara krydrlar sürgünlere tabi nrttular

Dersimliyi evinden barkrndan köklerindcn koparltrlar. Yetmi.vor sisterne bu sefer 94 te köyler boqalhldr

yine aynr köklcr tam saglamlagrrken bir daha yetmiyor gimdide barajlatla,

ben inanmryorum o barajlann faydau var.

Dersimi boqaltryor vc köklerinden kopartrhyor.

Daglanmzt, ormanlartmtzt, sulanmtzt. insanlanmtzt, dü[ünlerimiz bunlar özlenen ;eyler.
insan olun oynadr[r büyüdügü

o topraklan özlüyor $imdi köyümüzdc birkag ev ve bu evlerde ya;ayan yaghlarrmrz gezdigimiz yollan

o qilc| hayatlan o anrlan özlüyorum. $imdi köyün o boq hali o harabe yrkrk evlcrini gördügümde afhyorum

r;ünkü biz o evlerde saz qahp tüLrkü söyledik, cglendik, a$adrk o evlerde koca bir hayat vardt.

Son olarak insanlanmrz memleketinden uzak durmastn, ziyaret etsin,, gegmi;ini ögtensin,

örfunü ve ädetini öfrensin, inancrnr kaybetmesin ve Dersime sahip grkahm bunlar bizim igin insanr ve

deferlerdu bizler kanun olmadan yasa olmadan önce o deferlerle yaqadrk o degerlerle yaqamrmrza yön verdik.

Bizim igin olmazsa olmaz o deferlere sahip qtkalm qok geq olmadan. e1I
I
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DERSIM'DE KIRK GOZE

t:

t

Ozlem Nazan ZULFIKAR

BiRAz DAÖ KEKiGi KOKUSU,
B\RAZ GUL\K OTU KOKUSIJ...

Insan en gokdogdugu yere benzarmig, Biraz havasrna, suyuna, bpratrna benzermig. Dersilnin bpra{rna
DenzemeK:

Yüzü biraz krrmrzrya dönük, üzeri Wiil örtülü topraürna,., Bh bir qjgekle bezenmok dern€k sümbüll€, rnr
m€n ek$e ile teß lal€ ile ayr gülü ile,,, Sonra bunlara biraz da! keki$i, biraz gülük otu l@kusu l€rgrrmaaak demek,
l\.4unz.llun o soüuk serin $yu da ekbndi mi mayasrna, dünyanrn nereshe giderse gitsin bnrrsnz Dersimli bir kadrnr,

biradamr; ginkü insan en pk do{du$u yere benzermi;,.,
Dünyanrn birpk ülkeshe gö9 etmig Dersimligörmek mümkün galiba; günKi o kadar pk yolduk, yoksulluk ve

baskr görmü9 ki, ya gög etmi$ ya da göq otrn€k zorunda brrakrlmri, fakat bu göQerh igerisinde en trajik hikayaler

hemen yanrbagrndakj $ohirieri kendilerine yeni yagam alanr olaraktercih eden hikayeler: Qünkü insan ancak bu

kadar yabancrolabilir yada yabancr brrakrla bilinir he rnen yanr bagrndaki bir gehre...

Sr!rnmrglardr bir can havli ile Elazr!'a, meslcn etn ig ls rd i kendilerine birgok nnhallesini, Yrlbr olmugil geleli

buralara, gocuklannr vs hatta brun hr Inr büyütntiglardi bu g€hirde, ama yine de bütün bu yrllar b oyunca hep s$rntr
katmrstardr, stGtNMt$LARDl DAAMA H19 SIÖAIIAMI$LARDI BU $EHRE,,,

Sorsan Elazr0 - D€rsim arasr bir buguk iki saat yol mesaßsiya var ya yok, Mesafeler ne ladar ya knsa da
birbirine kültürler o kadar uzak,,, Yani ne onlar benimsem igli bu $ehri, ne de $€hir onlan. Dersimlilerin kendilerine

mesken ettilderi birgok mahalleden, birgok,insan öyKisü dinlomsk mümKin, gotu zaman birbirinden ärklrolsa da

aynr, koca b i cümle var DoNECEK KoYUMUZ oLSAYD|,., ' diye baglayan,., Dönec€k käyleriyoktu kaldrldan yerde

de mubuzb rdr. Biraz da$ keki{i, biraz gulik oür kokusu ama en pk hüzün kokardr Dersim insant.,,

Yrldrz baölafl maha lesine ik yerle$tiklerind6 - burasr tamda bizim oralara b6nziyor, h sr taraf üzüm ba$r, bpelerl
badem alaglr... Büyükbirumuüa burada yeni bi ya$am kurmaya galrgtrlar...

$ehrin merkrezinde bi Köy havasr izlenimi uyandrnr, Y rldrz ba$lan. Buradakilerin büyük p$u nU!unun gegim

kayna$r hala hawancrlrktr, bu yüzden sokaklarda koyun, kua, ke9i srirülarine rasüamanz gok do$aldn, Elinda
gubugu önünde koyunlan il€ A{a anrcaya rasüamanrz yada Nar6 teyzenin adrnr Gule koydulu keqlsi ile Bed byzenh
inekbri ile ve daha nicesiyle kargrlaynanz mümkündür,

Bahar g€ldi mi köy canlrlr$r düger Yrldz ba$lan sokaklan na, Kadrnlar 6llerinde soba borulan, halrba Fgme
önünd€ bm izli$e koyulurlar, scak samimi sohbotsri yüzlerindo kocaman bir gü ügls baglarlar iS€.., 0nlan n bu

görüntülerini ölümsüzleglirip bir foto{raf karesine ha psediyorum, sonra fark 6diprum kj Dorsim'ln Insant kokusunu

bulagtrrm6 Y rldrz ballan mahallesinin sokaklanna.

SOKAKLARIDA INSANLARI GIBI KOKIJYOR BIRAZ DAö KEKIÖI BIRAZ GULIK OTU KOKUSU,.,
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DERSiNI'DE KIRK GÖZE

Boglugun Kalbindeki Agk grktt!

Dersinrli yazar Hrdrr lqrk'rn
BoElugun Kalbindeki A;;k adh
deneme kitabr grktr.
Mephisto. dr. irnge r e benzeri
kitapcvlcrinclc ve ayrlca
www.ideflx.com.tr
wrvr,v.dr. conr.tr
wwu''. kitapyut![!. oq!].1!I
lr'wu'. ilknoklu. corn. t r gibi irrtenret
kitapgrIanndan temin edilcnc bilccck
olan kitaba iliSkin ünlü gair yazarlar .

Clezmi Ersöz vc $cmrur Sezer
kitap arka kapak yorumlan _vazarak
destek olmuglardrr.

Ayrrca ünlü qair yazar Cezrni Ersiiz Bo;lugurr Kalbindeki A5k ve FIrdrr ISrk igin kalcrrc aldtgt
"Higligin dilsiz bogluluna terk edilmiq birgok canlr-canstz varlt!:t "drl" olmu; rcnkli vc

zengin;;iirsel yazr dcncmclcrinin yatrt stra A;k'tn.vaqamrn elzem yangttrt oldulunLr
vurgulayan anlatr biqimiylc dc tck kclirncyle sarsrcr bil kitap. Insanrn zihnini sorgularnalarlir
esir alan sözcükler sonrastnda sizi dü5sc1 l'olculuklara gtkaran cirmlelere baghyor. Oyle ki
insanr derin kurgusuyla \ia$ldan ve inrge salanagryla da büyiilcycn bir dil'in düzlemine
siirtikltiyor sizi I Ldu' Iqrk. " yommu ise kitabr rikumak igin oldukga ciddi bir mcrak
u,vandrn-vor insanda.
Kitaptan bazr dcncmc alrntrlarr

Bir rri' rn uiizlclindg;1 iipcrirrr.
diinyanirza da Lrckleriz en krsa zantanda-..

Süresi iilqülcrncyccck kaclar uzun bir zanrandrr diqleli kandan bir korkunul
iqindeyinr. Adrna szrva; diyorlar; bcnsc higli[in ölürn rnabedi diyomm. BorrLralartn,
kurqun)ann ördügü korku alrnrn dcrinindc, acryt solu.varak btiyü_vontnt. Büyürken
bildilirn tüm olunlan, savafrn o dipsiz karanh!rndaki higliktc kaybcttinr. Sanki
qocuk ömdirne. büf iik bedendc bir higlik giimlelinin giydirildigi dcrin bir yolun,
kanla bitcn sonundayttn. Kurtulmak istivtx'utn bit'canlttrtn soluk altra istcliylc arla
hcr grrprnrqrm ;ahdamartma yakrn bir l,erdckr boElula dü5üyor. Dil,orurn ki. kalbim
kalklp bütün yaralartnt al ve git dönüEii olmayan ye;i1 yanaklr krrlaral
Yalarn kayrth bilinciniz, bomba seslerine ahgrrken canh yükJü yüreginiz korku ve älürnün
qrglrgrnda, zil-tli bir boqlula ba; aqagr asrhnrg gibi sayrr bir zarnanrn elletirrdc
kanrycr. Ve tonunda isl,arr kö;;elcri ta;lyan scsimlc balrrt1oruur. celrennemin ijteki adr

savaii olan bu vahqetin iqinden. Arna grglrklanrn. hayktrrqlanrn uzuvlart parqalanan

cesetlere qarprp gözlerirnin dibindcki rrmaklara dtiqüyor. Ila!,tnyorurn grrtlaIrrna kadar
kan dolan bir qrghkla. Sonra gö!e hakrl,orumr kuqlann ölütn sahasrnda ugrnayacaftnt
söyler gibi bir kasvet var. Sonra yerdeki bir cesedin rnor ve hanlr dudaklartndan yarun
kalmrgh[a dircnen bir cürnle dökhlü.vor
gürüycccksiniz kursalrnrzdaki karanhk boSlukta
cy yirmi birinci yüzyrLn kuantum duvarlarura eprirniq yüzlelini süren

sava; cellätlan.. .

limdi yazrnrn bitme vakti qünkü gitme vakti
qünkü giizyaqlan silinecek daha gok insan var

30
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DERSIM'DE KIRK GOZE

tlii-,iil

(yasanmrS bir hikaye)

Bir gün Qemiggezek Payamdüzü köyünde oturan Xalo Rrzo'nun ollu Mrge

ahrrdan gelen Veli agayr srkrntrh ve telaSlr görür. Veli afra kendisini gören Mrgeye
igini döker.
- Mrge: Veli a[a sana ne oldu?
- Veli aia: Yav mrge sorma, ben yürümeye baglayrnca gök gürlüyor durup
bakrnca da hava güllük gülistanlrk ben bu i5ten bir gey anlamadrm.
- Mrge: Sen öflen ne yedin?
- Veli aga: Bulgur ve solan
Durumu anlayan Mrge, Veli A$aya:
- Hadi birlikte yürüyekte görek gök mü gürlüyor yoksa sen mi?
Veli afia durumu kabul eder ve yürümeye ba5larlar. Mlqe her adrmda Veli afayr
dikkatle izler ve gelen gürlemelerin Veli aganrn midesinden geldif inin farkrna
va rrr. ama belli ettirmez.
Srkrntrlr ve dü5ünceli Vell agayr eve brrakan Mrge köy kahvesine gelir ve
kahkahalar iginde veli afiayr anlatrr:
- Yav bu veli afa ne adam yav vrrr vrrr mideden gelen sesi gök gürlemesi santyor
demesi ile kahve gülmekten yrkrlrr.

O anda kahvenin önünden gegen veli agayr fark eden mtge ve diferleri:
- Veli afa veli afra ! Gök defil senin arkan gürlüyormug ta haberin yok
demeleriyle gülün9 durma dügen veli afia eve kagar ve akgam yemefiinde
sofraya bulgur getiren karrsr Fincoyu egek sudan gelinceye kadar döver...

Dersim'de dün ö!leden sonra ve

AkSa m a doäru; garqr merkezindeki

Hemen hemen bütün, Dükkänlaln

Ca m la rrnda "Ce m'deyim Geliyoru m "

Yazrsrnrgören halk;" nere ne oluyor"

Dem ekten kendinialamadr... Alrgve ri9

Yapamadr$r iEin zor durumda kalan halk;

öze llikle 5e h rim iz in ya ba n crla rr, Du ru mda n

gikäyetEi olduklarrnrve maIdur old u kla rrn r

Dile getird ile r...

t?llt' dw
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DERSiM'DE KIRK GÖZE

NAJNI-SEN den Basrna,
Eli Fotograf Makinesi Tutan Herkesc. . .

Krg aylarr ile birlikte, Baqta Ovacrk da

Olmak üzere yöresel ktyafetli
Najnilerimizin yolunu keserek,
Onlarrn zorla resimlerini gekip
fesbuka koyan bir qete qökertildi. . ..

Najni-Sen genel merkezindc yaprlan
Basrn agrklamastnda, konugan
Dilif Najni; ma bizc: poz ver Najni ,

Gülümse Najni, uzaklara bak Najni,
hüzünlü ol Najni l!!diyorlar,
ma bizde oluyonrz e tabi
ma ne yapak, gengtir ha..
Ama insan ne olur bir tanede bize gönderir,
Tövbe... ma söz veriyorlar göndermiyorlar. ..

Gegen gün Almanya'dan torunum aramt$: nene scn niye kann iginde
yuvarlanryorsun, fesbukta herkes senin resmini paylagryor, deyincc yerin dibine
gegtim...
Hele gegenlerde bizim Kume'nin kocast,, valilife gitmip bakmE orda memurun
önündeki bilgisayarda Kumcnin resmi... ma benim kartmtn resminin sencle ne

iqi var diye adama vurmaya baqlamrg.. merlur: amca o resmi belendirn
bilgisayarrma duvar ka[rdr yaptlm, dese dc dcrdini anlatamamtg...eve gelmiq

Kumeye sen afedersin ........ mu olacakstn dcrnig, girigmig, duvarla bir etmig...
Yani anlayacafrnrz ma$duruz ma cigerler, resmimizi gekiyorsanrz da kimseyle
paylaqmayrn, ya da bir tane de bize gönderin, kocalanmtz görmeden öncc biz
sösterek...

.:Qd1 / t t t, l' ] / t /:, i / /

Dersim Kedisi: Prsrng Q.nin özellikleri...
Bir gözü yere, bir gözü göge bakar,
Kasabrn defiil; Birahanenin önünde dikilir
Ciger degil; kelle paga sever
Dama grkmaz, ip peginde kogmaz
Farelcri korur, sinekleri kovalamaz
Mart ayrnr sermayenin dayatmasr olarak görür;
slmasmaz
iqip iqip kusmaz, elini cebine atar; bonkördür...
köpekten korkar; ama belli etmez
soliay dizlerine kadar geker; ortaltfr battrmaz...
mart damdan baktrnr, glmav mlmav yaptlnr
terliklerinizi firlatmayrn; agkr her yerden ses getirir...
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"Pepo Keko" nun dillendirdiäi, Dersim Drmrlt halk edebiyatt
tarzrna uyumlu aSrtlayrgrn bir varyantr göyle:
Gogö Srleman Aga
Süleyman A$a(larrn) Gö9ü
honik6 seura hemnuni de / birne srleciyö ra €
ciranura xatrr ne vazrno/ bervena qala da€
"sürgün' ra vato \a"l alay bögike na prra
kes n6 zono kotiya konya / na giyane gira
crvrak peyde rnend / röna kami key vöneme

ostori .srn.ttta €n6 war I tna zu zu morem6
bi pongag / ma keytime bin6 krrnsor'G ceri
hard lalo / asmen koro / n6 v6neno haqö cori

merrlo hig verdera / pöyser sono/ ver6 pulö suri
mefa qali dtzdi lttgogtti drma sona/ durve duri
carnordi zuvinra grredayi resenura munlti
zernö verö cinu / pelaka peru/ egkara gureti
drmoni goligura grre d6 / herdra kasken6

vanö "bi sodrr, slma glra raöde gip nC sonenn
mudur vano "vengra geku mekerä, agiri hesnenött
lerz kenö wert6 agirude / xora tersenö

prrenö srpö ser/ hördisa xo arna serä qori
qaleni selaga grrana / zor sono vrlera dori
alia zivenol vano "nG ma n6ven6 kervela
"sürgüntt va, rna xaprtime, kervela arda itatt
c6r oseno gG ismaal a6ay lverde sona va C
g6na brray madera / vanke äno maver ser ra ö
crra vazö / xevere burusno paga ö kor6 gtrsi
prte cizigi / cini a drgane / nekiste sevdin'de rus'i
ez zabrtö sevdin'i / ma na ko u ser merdime

palandoken'u de / wer6 cu ma cemedime
ver6 devlete / dugelu ser ma Siime seveta vvelati
geki mara gureti, lokmö gula ma kerdivi lete

van6ke yezit bitlislra amo, derue'de muduro mao
bertaf'ö mara no t6ver I coka rrra blraura qarino
bö pers b6 sewete / qrrkeno az6 ma brrnen o
zu zernÖ geqeri ser / sare zofine serde perneno
kesu nödi a dumonu / hermetu b€ geku kisneno

urelat telefkenö / alef6 malu / flrigä cunu visneno
zon€ krrmanc, / röga a,a lra a para lfermano vilö made
zu 96r a 28 brlgu 112 ctnu / guna 54 gule karni vrlede

tor€ desim'6 agurude / nödia na zaltmeni /na klrkerdeni
cigerunö rnr /"süngü tak gaz dök yaktt/ ves ures pozenö
crra vazr na ker6 devtete / nö erzino qelpu ver / lop ni o
d6sirn'de / itivar kerdo gola goni / tede xerepi o"
Hüseyin Akar {994
Dersim Givarik iKi U9LU YASAM
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Süleyman A{a(lann) GöCü (TürkCesi)

sürdüler seri*bir yaz gecesintle / düstük yola
yash unne allryor / komqulurla vedaluSmak bela
"sürgüne" evet demis /pannak basmry hüyük a$a
bilen yok / hu girlh nereye / niye nerede konya

j

civarik gqrlde kalfu / kimi nastl / nerede görecelix
gökten düSen y clnlan / bir bir sa-ytyoruz.
elli olclu düSen -y cltz. / biz. aSalt kimsor'a vardrk
yer gök sa{rr görmüyorlar /yukardakini görür sandtk

ntomo ltig'i geri sald qr, krtrttz,t tepe örtünele
mela qali, rtzsktan uzafia ./ gizlice gög peqincle
önce erkekleri ba{lad ar / örkcnlcrle öre öre
alttnlarutt parolurtnt ald ar/ göi göre göre

gocuklart kutrlara bullutl ar / sürünüyor yerde
diyorlar / "gün rSrrlt, hunlar kalryor gerilerde"
müdür der, /'siltth sesi grkmastrt, eqiretler clu-yar"
acele hölgeyi geqmek ister / etretf asiretten korkar

heyai entari üzerinele / sakah dökülmü$ dizine
' ' yasltltk a{r yük güg asar tepeyi / öbür yüzüne

s eyman ola der /"bunlar bizi götürmez. kerbele'ya
"sürgün" diye aldatfiIar bizi / kerbele gelmis bura-ya
"aqa*tcla görünü-t,or ismuil a4antn evi / öniinde ark

krzlart bizimle / yolumaT,a galir halimit,e bakarqk
söyleyin iletsin, büyük pasaya, ytldtrtm bir kusftelg)
emzikli gocuklart, hamile kadtnr / harpte öldürmedi rus

ben sevdin suhayt / hu da{Iar iqin önce hiz öltlük
palonclöken'de hiiliik höliik / yine öncle hiz tlonduk
vurustuk tlugellerle / bu devleti hep birlikte kurduk
güvenle destek verdik devlete / Iokmantqt paylasfik

nerden geldi yezit / dereova ntüdiirü kinci
bertal'rmrzla tarttEmry / buna det-vcrlr hrnct
nterkezden gtktttts hakstz / adaletsiz bir kanun
nedensiz sorgusuz / soy tüketen iizü zulüm

bir san alfina düSntü$ / pazerdct ölüm veya yaEam
görälmemis silaltstz ballt insanlarr ./ yakan insun
una dilini konuEanr / ali izitti/ pir yolunu ölüm suyan
bir ailecle 28 gocuk / I2 kttclm / 54 can elile kolay

dersim uEiret töresinde görülmedi / keneli halkma kryan
körpe cunlart /"süngii tak, gal dök yak" / tliri-diri yakan
ser pasa f'devlet görevi mama delil köpe{e verilmex
dersim'de kan gölüne at an güven / gürüdü ele gelmex,"

(I{üseyin Akar 1998
Peri yaytnlart-Dersim Civsrik il{i aCLU YASAM
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yrl clokaz yüz otuz sekiz
mevsim son bahar

civarik'Jasaklart " oynar"
baytr qayrr mera / yaylaclart

köJte baskrn olteyasyon vur
hagaklor boy verntiS

zozanlar sart kusattntts
rutinleqince yasaklur

eller oraktan elüqnüs
eli krtlu{tnda kut'

tarlada b u{tluy biq ilmeyi
sitiltlt: süt mayayt

tu I u kta yog u rt ga I k al u n n, a-y t
s evdq. gö n ü lde g ü zell eq ntel;i

kurban clorule larcla kesilmeyi
bekler

p rent atü re "s ür-gü n vut"'
ayr rklara gönclerililtttruz./tlersint pota n siy<:Ii nti z

saklrntrz / elnta kokultt ,t-trrr drklur.Ia
sevdanrtz / sazlartn telirttlt: / cltt$Iurtn ):e:Iitttle

dcrelerin selinde ,/ ntunzur'un a lohtr h klarryltr
ve kartctl konatlaruncla / -viikseklercle ta|rrttt"

beklentilerintiz. / clo{acak güttt:Ste,/ döl salan toltuntcla
s ü I It ü s-' I e r i n /d u zg t n h a m, a I a r t n / a s a I t zi-v a re tI e r i n

yüc:e doruklann ltikmetirtcle / t,e cle
yavt'u sunu -yitirmiS gcyiklcrin untutlaruta

astlt
stt.sturulan sazlar

bötünen riiyalar
kutlan düslerle

sevdulerrtrntz iqten kunantalt
ana dilitttiz suktrtctt Ir

inanq: yolurnuz kapalr
gtdanrq, arnhargolu

g i ri S -q t k t S t tn r z röta rlt
ye;eren untutlartnttz

yqgatn.t kctltttlt
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devlet yetkisini aqan -ycrsa / yetkili bir pa.Su
' tttnrt.Ia.r yüklenntedi / yükl<:rttli ttvdtle pusct

deneyinti kttgkiri / tarzt "kurd<:.1i kareleEe:"
kelle: av<:tstttttt biri" /1fttsi6t trkgutrtt u-yak kiri

' a$iretleri v.tru$turtt.t / mezrdi yi{ide iildürttn<:
sttytt gözttdt:tt kurutnru ,/ 1:rnart gür:declen gürüttne

yoksultt ihbartnu bolntct / "ItöI -vttk e:t" hile ilkt:Ii
irtstttt ttrtu.ru a-yok aln ahntr / tuzuklar kut'ttltrt'

"istt:ntetn. dersint'de afra be1t"/ halk aldctfihr
devl.zt tttltnu siizl<:r vet'ilir /silshlur totrtlantr

"1ti r .s u f ttt tt t tt It <: E i! i n i s^ fl I I a nr.r rr t z y.t t ti h ey "
halk ke:ndi siltrltt ilt: '/ catt evinde:rt lurulur

bir stntrstz yt:tki '/ Itiy l7{titt ten ;r1;a,

arkssttttltt ntec/is / r<:zil bir -vu.su
clersint bura-st -ye:tki l<:r stntr"^tz

bir iSaret Parutufit tt a.r tr r r"

de:rsitn kanu tt tt ltt tt t t'
1t a r nt u k,/Jt rt r nt u k I a r s t! ttt ct z 1: ttt, tt I tt

ok scttttlrr' / -l,a-t,da g<:riIir
tttta dilitri ktttrttstttt / pir -yolt.t sür<:ni

., tt nt {t rt " rI i_1, <z 1t I 7 .- r r r, l.t r t t t tt: s; I i nr <: tI <z tt i
J,olda yii riilte:n i /"d<:vri-v<: " iiklü rii r

sDt'gttsatz ,/.v..nttntz '/ tt edett s iz,
dersint'i tü k<:tt:tr zlt I ii rn

-v u rs a n, 1t u Ttt r" tI et I> i r .' a r t I i r uy u. d i i s; <: r
yokstr üIürn

-f 84 ailenin sür51iitt liste.'i / sükrii leaya intzalt
"akre1r ltar<:keti " '/ q'z:ntbertlen nret'kt:4<z lclttttlr

l<.: (. a. V tt t' t :; r of t e r a -\,.-l' o rt I aa r t,/" k i t n v u r tl u y tt g i d e: r "
./hili rtte:glt rtI cirta-yetler / de:vl<:t ftcttrtzsine -yaztlt

<:elfatlartn t:Iinrle ./ "elevl<:t suq iElentez" .-ilaht var
turnu.lur yiiksekten uqur,/ dersint'i akbctltttlu.r surar

kint vurdu'yct "sürS4iinleY " var
k.r;ettlaltk gete -ltur"tst ,/ rrykular yurr üryarr

sankhk dürt ltir yantlan / " tetiktc. "cl<:r'ri-v<:
kelkitli zubit ttch t:tzttrttl / ne sivil rte tfe asker

'' üq ,rturt!:a silctltlr er '/ dereov'ct ntüdürii tirr.ur
hükürnetirt tüIintatt /"c:ivurikli süleyrtrctrt rt{a- bertaI

e.fbndi ufia kardesler ,ftlecleden tot't.trra kirtt vursa.
.s ü r!< ü t t e: cI i I t: c t: k "'/ c' e nt u l r n u rt I a E t I nt a l. " a c e l e s i v a r "

ankarct dtt ./ "sttt'r ltustt" / t't:"crttnhuri-yet ltükünr<:ti "
"' 1 J' a s n ! : i ; : : :, : ;; f : f ;, :,:; ::' i: 1 

" ;;i:' ; ;r:,::"i'Y:f f:;:*,,,
öIünte "sürgiitt" tar

"göq ",/ yttylct yusu{t / basktttt ile buElar
"süIItü.s rlctfirnclu giitt<:E bir ltctskcr dolar

be:beler aIryrk de:fiil brl karanlrk ayrtlt{tr
54<:tnik-bctIt! rte de: trt<:Ikis'itt ftat>eri war

'karanhk' biztle: yorurnlannraz h uyrct
sttl>cth ttltr haytr olct ct ltctEttlar"

ne ki ana.dili sakrtrcttlt / türkqesi özürlü
anlfltflrnaz cluraltr "s t lötttct tt u{a."

beyazlar giyitrir (türe bu) -yctltrzu-yak J'ctkanr "Stthtt"
keruli kiikü üstürtde: yükselen / du.I sürezn

rüzgar solukltt / körük yürekli /-vaSlt gtttar
kt:sszltt ke,siltn.ez / söksen sökiilrnez /tle:rinde kökü

eli sinesinde cler ki / "gör ha-vdetr / anu cIiI yasak
"1zir yoltt" det olatnadr yar / "siirgün" ürkütüyor beni

bana 1gör<: de:Pil uzttklttr ./ ytttig 'ytt httyclar /sen kurtar
kerbe:Itt'ytt "sürgün var'
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uykumux,u qalan gecenin yans / evde olsn
28 qocuk / 12 kucltn / 54 can/ mevcudu naturnqm

t olanlart dizdiler yola /gözleri derin uykuda
yollar dolambaglt /yollar getin / yollar dar

iEkence yan yolda haslar / go{almca g{l*lar
. . clayanamai baSryla haykrtr arEa 80'lik Enar

ba!lamgyin ellerimi / kollanmt sallayacu{tnt
el ataca$tm kulafia / uzanacalmt xcak türkülere
seslenecälim kurda kuEa / gelmesinler baska bahur
inmesin eteklere geyikler / bal*lar suda oynaljtnastn
havuda gakal kokusu / kanat gtrpntaun kuSlar
gegit verilmesin kahpelile / dallann hize sözü var

gözün kollanmt / Suha semuh dönecelint
düsecedim hak yoluna / pirim halim görsün
ytldtzlar qttm gecemi / köyünte seslenecefiim
kopanlrytmm y*tntnmda / yürelim kaldt
tlost arulart yüklendim / ncakltlt dallunn
kvtlmastn gönüller / solntaun qiqekler
gün olur dönerim / da{lara yüzüm olsurt

qöxän ellerini / cilerparelerimi oksayaca{mr
sö7ün bahtsrThltna / güvenin cluvanna Qürpturt
devlet adma gaJil avlad ar / onu anlataca{tnt

a{lama bebe{im / ay batn / y tltz kaydt / uant güneSte
gül gülümse / karanhkta y dtzlanmqt qalacaklar
gülümse ki uz.asm zarnan / güneq dolacak doyan
da!lar yeniden yeSerir / senin yaEamdun ulaca{m var
qäsün ellerimi kollanmt / "tlara" durucultnt
karanltlt aydmltfia bnaktn / gecemi hsna yerin
hakka niyax bu / ellerimi gölsümde tutacagtm
söylesin kimin ne sugtt yar / birde ona soraca{un
gözün ellerimi

sahverin kollannr
onlarlu yürüyece!im

bedenler sängüye teslim / sesler kurSuna suskutt
yanktstz kalfuit{hklar / doSmufu güne:; o gün
beyax, entari ilzerinde / sakah dökülmüS dizine
yaSliltk alr yük / tepeyi güg aqar öbür yüzüne
qal suptk örer gibi / naktslad or karanhk yollara
kucakta bebeler a{laSryor ag / "yürümüyor qocuklar"
olan oldu "pepo keko" korosu /tan afiannca öyküler

knya'ya "sürgün var"

t

t

Ilüsqtin Akar 1998
Dersim Civarik iKi UCLU YA,AM
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Sürgün
Gök küstü maviye, siyah bir örtü oldu

* Toprak kan ile krrmrzrya bulandt
' Dallar, uguruma dügen grlhklarla inledi

Ve cellat,göEsünü kabartarak gaha kaldrrdr atrnl
Günelin onlara srrt eevirdigi bir sabahtr

Onur ve gurur duyarak, baskumandanrn ktrt
| Ölüm kustu gülümseyerek

Gidenbr ;9ocuktu, kadrndr ve hepsi birer yiÄit adamdl
Kara trenlere yüklemiglerdi kara yazrlartnr

Kirlenmi$ yanaklarrnda gocuklarrn ve analann
Kurumug gözyaglartntn izi vardt
Dönerek ölülerine son bir kez

Kendi dillerinde, sessizce okudulardualarrnr
Yeri ve yurdu yoktu artrk onlann

Kimlikleri yoktu, dilleri yoktu
Ba5kalannrn segtiäi bir hayat vardr

Gittikleri her yerde sürgündü isimleri

{
t
r,

I
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t
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Qünkü aqklara yaslanmak
Agklartn ardt stra yaglanmak

En 9ok ömrünü yangrnlarda gegirenlere yakgu

Yeryüzüur büttin felaketlerini srrtlamak gibi
Tuza ve günege srrtrnr dayamak

Alrz dolusu gülmek gibi
ve damrtrlmrg gözyaglarr tagrmak gibi

Qünkü aynhklar srnrndrr dünyanrn
6özlor kimli[idir dünyada ki tilm sokaklarln

En 9ok yaralanmrz anlagrr
Yasaklanmrg dilin öfkesi gibi

Acrmn yüze yerlegen gizgisi gibi

Qünkü acrdrr cellädrna allayan
Diqlere tutunmak

So$umug ellerde bahan düglemek
Kendi yalamna inanmak gibi

Kendi darhlma ortaklar bulmak gibi

Qi.iLnkti her geye ahgabilir insan
Kendi cellädrnr büyütürken
Geceye asrh brakp dügleri

Kaybetmek gibi agklan
Ahgmak mümkilnditr öliLne

Oktay Bilge

Derler k,
Tank paletlerinin gürültüsü ululduyorken kula$mda

Ve terleyen awglanm
Kurguni bir suskunluktayken

Aynt haritada yürüyen biz igin
Bir gürültülü yanrmr daha öldürüyorum

Ah bir kagabilsem sokaklara
Sözün sonu yakrn biliyorum

Bir an sabrrsrz yakahyorum merhabanr
Ki hudutlar zorlanrrken

Suskunlannda infaz edilditi
Hikayelere burkulmu;tuk seninle

Derler ki Barbara'ymrg adr

Gülücükler frrlattrmrp dallarrna Dersim'in

Qr$rgrnr igene gömen yagh kadrnlar suskunla;an Munzur
Bilir nasrl dondu$unu onun

Ayaklan kesilmiq kardegleri yarunda tutamaz yaslnl
Derler ki

Mazlumundur bu da! ve bu nehir
Ondan gok kere kan krzrh akml$hr Munzur

Derler ki
Anamran ak sütüdür rengini verir ona

Ya bu ölümler niye

Dertim Tekino!lu
4 Ocak 1996
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DERSIM'DE KIRK GOZE

Ikinci Dersim Yerel Yönetimler Qahqtayr

Bu yrl 2'ncisi Peftek Belediyesi taraflndan düzenlenen Dersim Yerel yönetimler

Qah6tayr Pertek'te gergeklegtirildi.
Gegen yrl ilki yaprlan Tunceli llelediyesi tarafindan düzenlenen Dersim Ycrcl
Yönetimler Qahgtayr bu yrl Pertek Bclediycsi tarafindan Pertek Termal Otel'de
gergekleqtirildi.

Qahqtaya Tunceli Belediye Bagkanr Edibe $ahin, Pertek Belediye Ba;;kanr
Kenan Qetin, Hozat Belediye Baqkanr Cevdet Konak ve Mazgifi Belediye
Bagkanr Tekin Türkel, il genel rneclis üyeleri. belediye rneclis üyeleri. sivil
toplum örgütleri (STK), BDP; EMEP, ESP, HDK, DHF. Parlizan ve gok sayrda
yurltaq katrldr.

Qahqtayrn aqrhq konuErnaslnl yapan Pcrtck Bclcdiye Baqkanr Kenan Qetin. bu
yrl ikincisini düzenledikleri qahgtayrn Dersim iqin önemli oldufiunu belirtti.
Qahgtayr her ytl düzenleyeceklerini ifade eden Qetin'in ardrndan Tunceli
Belediye Baqkanr Edibe $ahin konuqtu. Dersirrr'irr hem kültürel hem ile dinscl
birqok f-arhhgrnrn oldu[unu belirten $ahin, "Dcrsim'e hizmet etmek igin
Dersimlilerin kültürünü, yaplslnl, yagayrElannr, dinsel farkhlrklannr iyi bihnek
gerekir. Aksi taktir de Dersimlilere hizmet edilernez. Br"r farkhhklan da iyi
anlamak iqin dc bu gahgtaylara ihtiyacrrnrz var" dcdi.
2 oturum olarak yaprlan gahqtay 'Külttirel politikalar ve Dersim'de inang
mekanlannrn düzenlenmesi ve müze ingasr' ve 'Yerelin sorunlan, olanaklan,
Dersim Belediyeler Birliginin kurultnasr, kent rneclisleri galu;malarr, gözürn
öncrileri ve somut katkrlan' baqhklarr adr altrnda konugmalar yaprldr.
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DERSiM'DE KIRK GÖZE

Krhgdaro$u'na aglk mektup
Tunceli Belediye Baqkanr Edibe $ahin,
Pertek Belediye Bagkanr Kenan Qetin,
Hozat Beledi-ve Bagkanr Cevdet Konak,
Mazgirt Belediye Baqkanr Tekin Türkel ile
gok sayrda aydrn ve sanatqr CHP Genel Bapkanr
Kemal Klhqdaroilu'na mektup y azar ak
Kürt sorununun gözümü igin baElat an sürece
destek vermesini istedi.

"Dersimli Aydrn ve Sanatgrlardan Kemal KILIQDAROGLU'na
Aglk l\{ektup" baqhfryla yazrlan mektupta qu ifadelere yer verildi:

Sayrn Krhqdaro!lu,

Yeryüzünün bu pargasrnda, Dersimliler olarak, sizi her gün izliyor, dinliyor ve
okuyoruz. istedik ki, bir de siz bizi dinleyin, gökyüzüne sahnmrq gr[h$ duyun,

Dala taga, kurda kuqa, insanrm deyip elini vicdanlna koyanlara ayandrr ki topraElmu
sayrslz acrlara tanrk-hk etti, insanslzlaqhnldl, ormanlarrmrz yakrldlo ekmefimiz karneye
ballandr, 1938 Katliamrndan geriye kalan nüfusumuzun yarrsr dört bir yana dalrtrldr.
Bir halk ki hälä Pepug Kuqu gibi paramparga bir yürekle dolagryor atlaslarr.

Dünyanrn sayrh vadilerinden biri olan Munzur, Hargik ve P6ri Vadileri, barajlar
marifetiyle kendi sularlnda boiulmak üzere. Düzgün Baba, Sultan Baba, Munzur Baba
ve nice ziyaretgährmrz sazdan ve sözden mahrum. Dilimiz UNESCO kayttlartna göre
yok olmak üzere, Cögmen kuqlar gibi dünyaya dagrlmtq insanlarlmlz; köylerine,
ormanlna, dalrna ve rüzgärrna dönmek isterler. Ama biliyorsunuz ki ölüm kaprmtzdan
ayrrlmadr hig, Hani 'Dersime Sefer Olur, Zaler Olmaz'mrq ya. Bu anlamda Hrzrr
Paqalar'rn seferleri de bitmedi hig. Virane bir yurda döndürüldü topraklarrmrz.

Sizin de bildifiniz dillerimiz var orada, her kimlikten. Sizin de bildiliniz dualarrmrz,
ibadetlerimiz, itikatlarrmrz var orada, her inanqtan. Yok sayrlmaksa, sayrldrk yeterince.
Kovulmaksa kovulduk. Acl gekmekse, gektik Osmanlt'dan bu yana. Dofup, büyüyüp
yagadrlrmrz o yerler, artrk 'savaq colrafyasr' olmaktan gtkstn istiyoruz. Qocuklarrmrza
korkusuz ve kaygrsrz bir yurt brrakmak istiyoruz. Bunu bilmeyen delilsiniz elbet
Sayrn Krhqdarollu,

Bu günlerde barrg igin 'gözüm' süregleri konuquluyor. Baqta destek verdiliniz bu

'gözüm süreci'ne kargr son dönemlerde farkh bir tutum sergiledifiniz algtst olugtu.
Hükümetin, muhalefete 'yeterli' bilgiyi vermemiE olmasr, geliqmelerin qeffaf
yürümemesi, 9özüm sürecinin önünde durmayl gerektirmez, Akhmurn ve vicdanrmzrn
sesine kulak verelim. Yüz yrllardrr alrr bedellerin ödendili bu colrafyada son 30 y tmrz
ne yazrk ki gok kanh gegti. Bangr hig konuqamadrk. $imdi bagta Kürt hallo olmak üzere,
sava$tan paylna dügen acrlarr alan her kes umutlanmak istiyor. Bunu hep birlikte
yatryor ve görüyoruz.

41
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DERSIM'DE KTRK CÖZE

#e.sd o,'r,f"r,. Veo* #"a *srX.ä:t
Dersimliler olarak sizin ve Genel Bagkanr oldu[unuz CHP'nin, barrg sürecini engelleyen
bir imaj yarathfilnul dügünüyoruz. Hem Dersim Katliamr tarhsmalarrnda hem de
milliyetgilik tarfiqmalarrnda kamuoyu önünde iyi fotoiraf vermediiinizi de izliyor ve'
görüyoruz. Bütün bunlardan büyük endige duydu[umuzu bilmenizi istiyoruz. iqinde yer
aldrfrmz ve bugün Genel Baqkan olarak bagrnda oldufiunuz fikriyatrn, Türkiye
gergeklerini yok saymakla bugünlere gelindi{ini ve bunun Türkiye'ye gok pahalhya ve
büyük acrlara neden oldulunu kendiniz de bilmektesinu zaten,. De[iEen dünyada,
degigen Türkiye'nin iklimini banqtan yana büyümesi igin gaba ve katlalarrnzr
beklivoruz.

Sayrn Krhgdaroilu,

inanrn bangln sonuglarr, savaq kadar yrkrcr defiildir. Eler inanrhrsa ve gaba sarf
edilirse, bnrlg mümkün olur. Sizden ve bagrnda bulundufiunuz partiden gayret
göstermenizi istiyoruz. Bunu da bagta kültürümüzün bir pargasr olan Dersim igin, sonra
da Türkiye'de yagayan halklar igin yaprn.

Banq insani ve vicdani bir grflrktlr, Bir Dersimli, bir Alevi ve 1938'in acrsrnr ya$amr$
toplumun bir ferdi olarako barrga bir pans verin. Yoksa ne tarihin ne de 1938'de toprafia
verdi[imiz insanlarrmrzln vebalinden kurtulamayaca[rnzr bilmenizi isteriz.

Saygllarlmrzla...

Mektupta isimleri gegenler qunlar:
Tunceli Belediye Bagkanr Edibe $ahin, Pertek Belediye Bagkanr Kenan Qetin, Hozat
Belediye Ba$kanl Cevdet Konalq Mazgirt Belediye Baqkanr Tekin Türkel, Aynur Do[an,
Ahmet Can Akyol, Alun Yanarda!, Ali Baran, Ali Qahqkan, Ali Ekber Cogkun, Aslan
Sultan, Aydrn Öztürk, Aysun Karadofan, Barlas Beyaztaq, Belgin Cengiz, Burhan
Gündofen, Bülent Akda[, Celalettin Can, Cemal Taq, Cemil Koggiri, Dilara Blgakg6
Ercan Geggin, Prdolan Emir, Dolan Munzuro$u, Emir Ali Yafan, Hatice Alhnrgil<,
Kemal Yüksel, Özgür Frndrk, Ergin Dofru, Eylem Yüksel, Fadrl Öztürk, Ferhat Tung,
Hasan Ali Krhg, Hasan Saflam, Ilewel Ali, Hüseyin AygüI, Hüseyin Ayr maz, Hüseyin
Elgi, Hüseyin Ozan, Ilüseyin $ahin, ibrahim Karakeya, ismet Demirdölen, Kazrm
Geng, Kemal Mutlu, Kubilay igit, Makbule Qerimli, Mehmet Qakmak, Mesut Özcan,
Mehmet Qetin, Metin Krhg, Murat lqrk, Mustafa Yerlitaq, Nesimi Aday, Nimet
Tanrrkulu, Nihat Ö2, Nihat Sarr, Resul Yrtdrz, Sayme Kogar, Selman Yegilgöa Özgün E.
Bulut, Sinan Krrmrzrgigek, Tevfik Taq, Umut Hozath, Vedat ilbeyoflu, Yalgrn Qakmalq
Yagar Krlavuz, Gürbüz Solmaz, Mazlum Dofian.

Ercan ToDac
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DERSiM'DE KTRK GÖZE

Universiteliler, Halepge'yi unutmadr

Dersim üniversite Ögrenci inisiyatifi üyesi

bir grup, 16 Mart Halepge katliamr

nedeniyle basrn agrklamasr gergeklegtirdi.

Tunceli Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi önünde düzenlenen aqrklamada,

"Zamanrn Durdu$u Acrnrn Derinlegti$i Yer,

Halepge Katliamlara sessiz Kalmayaca$rz"

pankartr agrldr ve katliamr lanetleyen sloganlar atrldr.

inisiyatif tarafrndan yaptlan agtklamada,

Mart aytnda Gazi, Beyazrt ve Halepge katliamlarrnrn yagandrgr belirtilerek, bu acrlann üzerinden

on yrllar gegmesine ragmen hala hafrzalardaki tazeligini korudugu ifade edildi.

Aqrklamada, "Bundan tam 25 yrl önce 16 Mart 1988 tarihinde gergeklegen Halepge katliamr bagt
bagrna bir insanhk dramrdrr. Kürtlerin, Asurilerin ve Halepge'de yagayan diger milletlerden
halklarrn ulusal hak egitligi mücadelesini hedefalan katliamda, Saddam Hüseyin rejimi tüm
dünyanrn gözleri önünde, 5 binden fazla gocuk, kadtn ve erkegi kimyasal ve biyolojik silahlarla
actmastzca katletmigtir. Newroz kutlamalarrna hazrr[k yaprldr$r srrada gergeklegtirilen insanIk
drgr katliamrn tek sorumlusu elbette ki diktatör Saddam Hüseyin degildir. Bölgeye iligkin
hesaplarr olan emperyalist ülkeler ve islam ülkelerinin yönetimleri de yaganan bu vahgeti
seyrederek en az Saddam Hüseyin rejimi kadar büyük bir sug iglemiglerdir. Kara günün izlerini
halen bedenlerinde tagtyan masum insanlarrn birgogu sakat kaldr. Kürt co$rafyasrnda bir a$acln
bile atrlan kimyasal silah dolayrslyla yegermedigi Halepge'de bir insanhk sugu iglendi.5 bin
insan degil bir halk katledildi. Halepge'de Kürt halkr üzerine Saddam'rn emri ile kimyasal hardal
ve yakrcr siyanür gazlannrn oldugu bombalar yagdrrrlmlgtrr. Bu katliam Hirogima ve
Nagazaki'den sonra insan[k adrna vahSet igerikli en büyük sugtur. Kürtlere kargr iglenen bu
soykrnm kugkusuz bizler tarafrndan iyi anlagllmakladrr. Ortadogu cografyasrnda yaklagrk 40

milyon kürdün kimliksizlegtirilmesi, statüsüzlegtirilmesi ve yrllardan beri dayatrlan kölelegtirme
politikalann bir sonucudur" ifadelerine yer verildi.

Uludere'de savag ugaklannrn bombalamasr sonucu öldürülen 34 köylü hakkrnda meclis alt
komisyonu tarafrndan hazrlanan rapora yönelik tepkinin de dile getirildigi agrklamada, bir daha
benzeri olaylarrn yaganmamasr igin mücadele ga$nsrnda bulunuldu.

Ercan Topae
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DERSiM'DE KIRK GÖZE

2erz"trz Teta Va./e-z/ez
Qahgtalrn, son4 bildirgesi agildandt

Pertek Belediyesi taraf ndan
ikincisi düzenlen€n

'Dersim Yerel Yönetknled' gahqtaynn

sonug bildirgesi agrklandr.

Cegen yl ilki
Dersim Belediyesi tarafindan yaptlan,

"Dersim Yerel Yönetintler" qah$taimm

ikincisi ise Pertek Belediyesi tarafindan

Pertek Tenrui Otefde dtizenlendi. Qalqtay4
Trmceli Belediye BEkaru Edibe $ahut

Pertek Belediye Baplcam Kenafl Cbtu\
Hoat Belediye Bagkaru Cevdet Konak
Mazgifi Belediye Ba*ail Tekin Tihkel,
il genel nrclis üyelai,

belediye rrclis ü1eleri,
sivil toplun orgütleri,
BDP, EN4m, ESP, rDK DHF, Partizan tensilcileri w gok sayda yurtta$ l€hldr.
iki otrnnn qeklinde gergekleq€n drgalm sonug bildirgesini Perbk Belediye Baqkaru Kenan Qetin
agrHadr. 5 ana gündem üzerinde mrugnnlann ytirütilldü!ü ikinci Dersim Yer€l Yiinetir er Qah$ayfl
Sonug bildirgesinde gu nnddeler üzerinde l€rdr hlüdl.

iaang Merkezlerinin gewesel ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Dersim'in inang mekanlannm saylsl ve niteliÄi yönünden son derece önemli oldulu belirtilen
agrklamada " Dersim, inang mekanlannm sayrsr ve nitelili yönünden son derece önemli bir
cofrafyadrr. Bu cosafya sadece Anadolu'da ya$ayanlar igin defil, hemen tüm dünyaya

yayrlmrg Alevilerin kutsal saydrklan; ziyaret ettikleri bir colrafyadrr. Bu nedenle buralarda

üretilen hizrnet kalitesinin yfüsek olmasr gerekmektedir. Bu baflamda öncelikle Dersim
gaprnda inang merkezlerinin bir envanterini grkarmak ve haritalamak gereklidir. Daha sonra

bu mekanlann orijinine uygun anadilde ve hizmet kalitesinin kültürtimüze uygun olarak
yü{<seltilmesi gerekmektedir" denildi.
Dersim'de Bir Kent Müzesinin ingasr

Dersim'in agrk bir hava müzesi oldulu belirtilen sonug bildirgesinde, "Denim bir 'Agrk Hava

Müzesi'dir. Tarihi, colrafi ve kültüLrel olarak böyledir. Dolaysryla kentte bir müzenin inqast

bu bahmdan gok gerekli bir toplumsal ihtiyaqtrr. Bunun igin 1936 yhnda yaprlan askeri

Krglamn uygun bir mekan oldufu konusunda görüq birlili olu$mu9h]r. Bununla birlikte
Dersim Belediyesi'nce projelendirilen ve bu gaLqtayda üzerinde görü9 birliline vanlan
Dersim 38 Müzesi qairgmalarr da önemli bir ihtiyaca yamt vermektedir' Dersim Yerel
Yönetimler Birli$i Bu konuyu da gündemine alacaktrr" denildi'
Külti.irel Politikalar vd Kimlik Politikalan
Dersim'de bulanan belediyelerde ve günlük hayatta anadilin daha yaygrn kullantlmast ve aynt

zamanda ölretilmesi konusunda da somut gahgmalar yapma konusunda görü9 birliline
vanldrlr belirtilen agrklamada "Bütün bu gahgmalann örgütlü ve tüm yerel yönetim

kunrmlanmrzrn dayamgmasryla getgeklegtirilmesi igin Dersim Yerel Yönetimler Birlilinin
olugturulmasr kararr verilmigtir" ifadesine yer verildi.
Dersim Yerel Yönetimler Birlif,inin yasal ve hukuki altyaptstmn olugturulmast igin de Dersim
Belediye Baqkam Edibe $ahin, Pertek Belediye Baqkam Avukat Kenan Qetin, Hozat Belediye
Bagkanr Cevdet Konak, Mazgirt Belediye Bagkanr Tekin Türkel ve Bülent Yeqilgö2, Zeynel
Örnek, Ulur Yegiltepe, Birsen Orhan'dan olugan bir teknik ekip olugturulurken Eylül ay
igerisinde de Hozat Belediyesi bünyesinde Ügüncü Dersim Yerei yönetimler Qahqtayr
düzenlenecek.
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7 bin 600 mozaikle
Dervis Sülevman Portresi

Genglik Danrqma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (GENQSEM) $rh Delili Berxecan Ocalr
derviqlerinden Dervig Süleyman'rn 7 bin 600 mozaikten olugan portresini yaph.
KrzrlbaE Alevilifi'ndeki 12 Ocaktan biri olan $rh Delili Berxecan Ocafr derviglerinden
Derviq Süleyman'rn 7 bin 600 mozaikten olusan portresi, GENQSEM yetkilisi Fuat Gök
nezaretinde 6 kiqiyle 6 ayhk sürede tamamlandr.
Biten portre, Derviq Süleyman'ln torunu olan i$adaml Erdal Güntag'a teslim edildi.
Hazrrlanan portre, 1983 yrhnda 86 yaqrndayken Hakka yürüyen Dervig Süleyman'rn
mezarrnrn da bulundu[u Dedealag @ilvenk) Köyü'ndeki $lh Delili Berxecan Ocagr'na
konacak.
Portreyi teslim alan Erdal Güntag, türbeye yaqamr boyunca bakan, cem tutan ve
insanlardan her daim yardrmlarrnr esirgemeyen dedesinin portresinin yNpllmasrnrn
kendisini son derece mutlu ettilini söyledi.
GENQSEM'in önemli bir merkez olduiuna vurgu yapan Günta$, "Merkez, Dersim'deki
genglere iq sallama agrsrndrn, onlarln topluma kazandlnlmasl agrsrndan güzel igler
yapryor. Gaziantep'ten sonra Türkiye'de ikinci olarak mozaikten böyle eserlerin
yaprlmasr 9ok sevindirici. Bu durum bize bu kurumun ayakta kalmasr gerektigini
gösteriyor, Bu nedenle toplumdaki duyarh insanlarr merkeze destek olmaya
gafrrryorum. Belediyenin merkeze desteli var ancak bununla bir yere kadar gidilebilir.
Portrenin yap masrnda emeEi gegen arkada$lara da tegekkür ediyorum. Ciddi bir
emekle iyi bir eser ortaya grkarmrglar" dedi.
GENQSEM Yetkilisi Fuat Gök, yapüklarr portrenin dayanrkhhflnrn binlerce ytl
oldu!unu belirterelq "Mozaikten portreler yapmak igin siparis ahyoruz. Siparig vermek
isteyenler merkezimizle irtibata gegebilirler. Merkezimlzln en büyük destekgisi Stytn
Belediye Bagkanrmz. I;adamrmz Erdal Günta$ Bey de merkezimize katkr amacryla bu
portreyi yaptrrdr, Kendisine teqekkür ediyor, aynr duyarhhfr diler insanlanmrzdan da
bekliyoruz, Qünkü 9ok önemli bir igleve sahip olan merkezimizin devam etmesi
gerekiyor" diye konugtu,
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FARKLI DiLLERi, FARKLI DiNLERi. FARKLI DOÖRULARI KENDi DOÖALLIKLARI
igiNor yüzvrrrnRcA yAN yANA vagnrnsilvi5 ein c oöru+yA: DERS|M

Unr:tulan bir di1i, yok olmaya mahkum edilmi; bir kültürü. "cl dclmcmi9 uzaklklar"dan bugüne getirmek...
Günümüzün en kestimre deyiniiyle- "insan kargrtr" modern toplunrlarrna alternatif olabilccek öncmde motiflgre sahip
bir kültürürr varhg:na kayrt dügmek... Tabii ki sadece ipuglarryla. kü9ricük örnekleliyle tarkl dilleri. farkh dinleri, farkh
dolrularr kencli tlo$alhklan iqrinde yüzyrllarca yan yana yagatabilmig bil colrafya Dersim; hem de öyJc hcsap kitap
yapmadan, büyiik laflarla tcorize ctmcdcn. Krrmanglar (Zazakt), Krrdaglar (Alevi Kür"tler), Ermenniler. Kürtler ve
hatta Osmanh Imparntorlulu'nun büyLik alcvi katliamlanndan kagrp otoritenin ulaqamadr!r bu da$rk bölgeye st!tnmrq
irili-ulakh ba5ka halklar bu "ig rahathIr" (Zcrc \!'c;iye) düzeni iqinde yai;ayabilmigtir.
Bin)erce yrl änccsindcn gctirdrklcri "dola tanncr" inanglarrnr Alevilikle bütr.inle;;tirerek "mutlak kutsal doprular"
yerine insanr ve dolayr eksen alan bir-f'elsefi .vagam tarzr yaratan Dcrsinliler.

bu özellikleri dolayrstyla asttlarca siyasi otoritelerin de hrqmrna uframr;lardrr, Gerek Osmanh lniparatorlulu
döneminde gelekse de bugünün, medeni olmak adrna sar'unulan "tck dogru. tck kültür. 1ek dil, tek bayrak, tek gef, tek
isim, tek srnrr, tekulus" yaklagrrnlannrn ilk hedetlerinden biri Dersirn Dcrsim olmuEtur. Qünkü Dersim; gok dilli, gok
dinli, gok kültür'lü. gok dogrulu. 9ok 9ef1i. 9ok isimli bir bölgedir ve "hizaya getirjlmcsi" gcrckmcktedir.
Bütür.r bu "hizaya getime qabalanna rafmen l93tl katliamrna kadar Dersimliler kendi dolrulanm yaqama rsrannda
bagarrh olabih.ni;;lerdir. Devletir.r bugün agrklanan resmi kayrtlanna göre l,aklaqrk l0 yrl önccsindcn baqlayarak ön
hazrrhklan vaptlan katliamda 70 bin insan katledip. bir o kadarr bah illerine sür'gün edildikten $e toplumun katliarndan
kurtulan ilcri gelenleri Elazr['da idam cclildikten sor]radrr ki sisteni bütün kurumlan.vla Dersim'e ginnigrir.
Sorua... Sonrast bugün artrk ncrcdcysc insansrzlagttnlmrg bir bölge. binlerce yrl derinden gelen bil küJtür ve onun en
önemli taqrvrcrsr dilin yok olma srnrrlarrna varma rcalitcsi. iytc bu yiiztlen sadece ipuglanyla, kügilcük ömekleriyle de
olsa bir kültürün var'llgrna i$aret eden. tarihe böylesi bir kayrt düqcn hcr türlü gaba bugün önemli bir boglulu doldurmug
oluyor... Bu konuda yaprlanlar o kadar az i$te...
<Qok renkler vardr... Qok bigimler, 9ok isimler... (-ünkü kutsanmrq dolrular yoktu. Yani, Tanrr bizden uzaklagrp o srkrcr
rnutlakhla karrgnradan önceydi. O zanranlar herkes. herkesin baEka bir do$rusu olabilecegini anlardr. Yerle gök
arasrnda her gey kutsaldr: KuElar, rmraklar. daflar'. alaglaq güne$, a), herEey... Ve tabii insan... Vc dclilcr.., Ve hatta
böcekler (...) Dokunurdr.rk onlara. giderdik ziyaretlerine. krzardrk belki tepkisiz)iklerinc vc qaqardrk büyük
kerametlerine.
Evin "sahip"i virrdr; lmraErn "sahip"i vanfi, Sahip ohnak külfeti bizim delildi. \,'e mutlak yalnrzlrk yoktu. Qünkü herEcy
scnin-bcnim gibiydi,
Ve hcr gcyin dinlcnccck bir dcrtli. bir hikaycsi mutlaka olurtlu. Geldi gegti kutsal do!rular ve "en bilimsel dofrular" qok

Ee.vi ahp gönirdü. Sadece izleri kaldr, bugün ardrna düqcbilcccgimiz... Umutsuz deliliz... Ashnda siz de biz'densiniz ya
da biz'de sizden..- Ytirepinizin serzeniglerine bir kulak vcrseniz... Rir dc... bir dc arnemi l.anrsanrz; bilseniz... Renklerde
yagamak igin
<Etekleri meqe apaglan, doruklarr ardrglarla bezennrig yüksek dallarrn ardrnda. güncqin bilc bir baqka güzellikte dolup
battrlr- ateqin, sulun ve rmrsahiplifin kutsal sayrldrgr. ayrn bile her gece güzellilini krskandr$r bir diyarrn,
Mamekiye'nin öyküsüdür anlahlan. Kr9 gelip de bembe.vaz bir kar öftüsü her yanr kapladr!rnda 1,amar;lardaki kü9ük
kom evlerinde, yagh r.rineler, ocakbaglannda bagdaq kunnug küqük qocuklara birhirinden güzel masallar anlatrrlardr.
I;te bunlartlan biri t1e Bepuk'un (Guguk Ku5u) öyküsütlür... "
Derlqr ki uzun yrllar önce bburalarda iki karcle; yagarmrg. Keko ve krzkirrtleSi... iki kardeq. hrharla birlikte Mamekiye
daglanna kcngcr toplamaya q:rkmrglar, Gün boyunca kenger toplamaktan yorgun düqünce, bil akarsuyun kenarrna
oturup bölü$mü$ler bir kengeri. Sonra da. dolanrn cömcrllilini yüklenip srfilanna er4erinin volur'ru tutmu$lar. Torba
delik; yol bolunca birer birer dökülmüq kengcrler. Torbayr bo5alttrklannda bir kaq kenger dü;mü; yere. Ofkesine
yenilmig Keko. Ategin ve su1'un üzeritre yemin etse de karde$i, "sen ycdin" dcmig kcngcrleri. (laresiz kalmrg krzkardeg.
"Kes kamrmr, Keko" demig, "Kes de bak igine," Kararmrg gözleri Keko'nun. saplamr$ brqagl vc diigmü9 krzkardeq yere.

Fakat krzkardeginin kamnda sadece paylagtrklarr yanm kengeri görünce Keko, acrnrn alrrlrgr ile bir yrlan gibi
göreklenmig yüreline. "Tanrrm" dernig". "Beni öyle bir kuq yap ki, diyar diyar dolaqrp. anlatayrm aclml."
Dayanamamrg Tann bu yakanga ve Guguk Kuqu yapmrg Keko'p. igte o gün hu gündür. bahar ayl gelip de taze
kengerler yetiqtiginde, Bepuk anlatlr tlurur acr dolu sesiyle. kardegini nasrl öldtirdüfünü.
"Bepo-Keko "Bepo- Keko
Kam kigt, Kim öldürdü,
Mr ki$t Ben öldürdüm
Kam $üt, Kim yrkadr,
Mr qüt Ben yrkadrm
Kam kult, Kim gömdü,
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